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Квасній О. Р. Теоретичні основи визначення фіскального простору територіальних громад  
в умовах децентралізації

У статті здійснено критичний аналіз наукових дефініцій фіскального простору як економічної категорії. Систематизовано підходи до тракту-
вання поняття «фіскальний простір», виділено ресурсно-видатковий, цільовий, кількісний і результатний підходи. Обґрунтовано суть, переваги 
та недоліки кожного з них. Доведено необхідність та актуальність перенесення поняття «фіскальний простір» на місцевий рівень, що пов’язано 
з реформуванням міжбюджетних відносин, фінансовою децентралізацією, формуванням об’єднаних територіальних громад і потребою забез-
печення їх спроможності. Запропоновано авторське визначення фіскального простору територіальної громади, а саме: сукупність економічних 
процесів та фінансових взаємодій суб’єктів економіки громади, локалізованих в її межах, які стали результатом провадження активної фіскаль-
ної політики щодо нарощення податкового потенціалу території та посилення цільової орієнтації видатків місцевого бюджету, спрямованої 
на підвищення життєдіяльності територіальної громади та рівня її фінансової спроможності. Виділено основні ознаки фіскального простору 
територіальної громади та властивості фіскального простору як економічної системи. Визначено, що фіскальний простір формується за ра-
хунок трьох елементів публічних фінансів: доходів бюджету, видатків та боргу. Аргументовано доцільність розгляду фіскального простору 
територіальної громади як сукупності податкового потенціалу та потенціалу скорочення видатків без шкоди суспільним інтересам з метою 
посилення їх цільової орієнтації.
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Квасний О. Р. Теоретические основы определения фискального  
пространства территориальных общин в условиях децентрализации
В статье осуществлен критический анализ научных дефиниций фи-
скального пространства как экономической категории. Система-
тизированы подходы к трактовке понятия «фискальное простран-
ство», выделены ресурсно-расходный, целевой, количественный и 
результативный подходы. Обоснованы суть, преимущества и недо-
статки каждого из них. Доказана необходимость и актуальность 
переноса понятие «фискальное пространство» на местный уровень, 
что связано с реформированием межбюджетных отношений, фи-
нансовой децентрализацией, формированием объединенных терри-
ториальных общин и необходимостью обеспечения их способности 
функционировать. Предложено авторское определение фискального 
пространства территориальной общины, а именно: совокупность 
экономических процессов и финансовых взаимодействий субъектов 
экономики общины, локализованных в её пределах, которые стали 
результатом проведения активной фискальной политики по наращи-
ванию налогового потенциала территории и усиления целевой ори-
ентации расходов местного бюджета, направленной на повышение 
жизнедеятельности территориальной общины и уровня её финан-
совой состоятельности. Выделены основные признаки фискального 
пространства территориальной общины и свойства фискального 
пространства как экономической системы. Определено, что фискаль-
ное пространство формируется за счет трех элементов публичных 
финансов: доходов бюджета, расходов и долга. Аргументирована це-
лесообразность рассмотрения фискального пространства террито-
риальной общины как совокупности налогового потенциала и потен-
циала сокращения расходов без ущерба общественным интересам с 
целью усиления их целевой ориентации.
Ключевые слова: фискальное пространство, территориальная общи-
на, налоговый потенциал, расходы бюджета, децентрализация.
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Kvasnіi O. R. The Theoretical Bases for Determining the Fiscal Space  
of Territorial Communities in a Decentralized Environment

The article carries out a critical analysis of the scientific definitions of the fis-
cal space as an economic category. The approaches to interpretation of the 
concept of «fiscal space» are systematized; the resource-expenditure, target-
ed, quantitative and effective approaches are allocated. The essence, advan-
tages and disadvantages of each of these approaches are substantiated. The 
necessity and relevance of transferring the concept of «fiscal space» to the 
local level is proved, which is connected with the reform of inter-budgetary 
relations, financial decentralization, formation of united territorial commu-
nities, and necessity for ensuring their ability to function. The author’s own 
definition of the fiscal space of territorial community is proposed as a totality 
of economic processes and financial interactions of the community’s econom-
ic entities, localized within its limits, which are the result of an active fiscal 
policy to increase the tax potential of the territory and strengthen the target 
orientation of the local budget expenditures aimed at improving the life of 
the territorial community and its level of financial viability. The main features 
of the fiscal space of territorial community and the properties of fiscal space 
as an economic system are allocated. It is defined that the fiscal space is 
formed by three elements of public finance: budget revenues, expenses, and 
debt. It is argued that the fiscal space of the territorial community is feasibly 
to consider as a combination of the tax potential and the potential for costs 
reduction without compromising the public interest in order to strengthen 
their target orientation.
Keywords: fiscal space, territorial community, tax potential, budget expendi-
tures, decentralization.
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Адміністративно-фінансова децентралізація, 
яка сьогодні триває в Україні, спрямована 
на досягнення спроможності сформованих 

об’єд наних територіальних громад (ОТГ) і забезпе-
чення їх фінансової самодостатності за рахунок пе-
реданих на місцевий рівень повноважень і ресурсів. 
Це підвищує відповідальність органів місцевого са-
моврядування за розвиток території та стимулює їх 
до ефективного використання наявних ресурсів та 
нарощення ендогенного потенціалу. Проте, врахо-
вуючи порівняно невеликий строк функціонування 
ОТГ в Україні та розвиток місцевого самоврядуван-
ня впродовж періоду незалежності в умовах повної 
централізації ресурсів і повноважень, існує ризик 
неспроможності з боку органів самоврядування про-
вести ефективний комплексний аналіз можливостей 
і ресурсів та застосувати системний підхід до роз-
витку території. З огляду на це, питання виявлення 
особливостей формування та напрямів розширення 
фіскального простору ОТГ є особливо актуальним, 
оскільки безпосередньо спрямоване на нівелювання 
такої загрози та сприяння ефективному розвитку те-
риторіальних громад.

Питанням формування та розвитку фіскально-
го простору на рівні держави або навіть регіонів за-
ймалася значна кількість науковців, зокрема А. Гош,  
Д. Кім, Т. Лейн, Е. Мендоза, Р. Рой, П. Хеллер та інші. 
В Україні цьому питанню присвятили свої дослі-
дження Л. Алджієва, Є. Волковський, Т. Затонацька,  
Є. Кузькін, А. Крисоватий, О. Сидорович, Л. Тарангул, 
М. Хом’як та інші. Разом із тим, у контексті перероз-
поділу повноважень та ресурсів на місцевий рівень 
важливим є визначення теоретичних засад фіскаль-
ного простору територіальних громад.

Метою статті є визначення теоретико-методич-
них засад формування та розширення фіскального 
простору територіальних громад у контексті набуття 
органами самоврядування фактичної суб’єктності у 
фіскальній сфері.

Як зауважує Т. Єфименко, концепція фіскально-
го простору (fiscal space) була розвинута на базі теоре-
тичних досліджень за вимогами практики, зокрема з 
метою розв’язання проблем бюджетного дефіциту та 
нестачі фінансових ресурсів для економічного розви-
тку [4]. Цьому питанню в останні десятиліття присвя-
чено багато науково-практичних досліджень, зокре-
ма: звіт Світового банку в контексті огляду державних 
фінансів в Україні [7]; доповідь ЄБРР стосовно впли-
ву фіскального простору на економічне зростання в 
державах Центральної та Східної Європи [14]; дослі-
дження Світового банку щодо особливостей розвитку 
фіскального простору у країнах Азії [15], Західної та 
Центральної Африки [18], Південної Америки [16], 
держав з високорозвиненою економікою [17]. 

Проте єдиного узгодженого підходу до теоре-
тичного осмислення поняття «фіскальний простір», 
визначення його економічної природи та складових 

серед науковців немає. Тому першочерговим у кон-
тексті цього дослідження є аналіз наукових підходів 
до трактування категорії, виявлення закономірнос-
тей та адаптація до умов розвитку територіальних 
громад під впливом децентралізаційних процесів.

Найчастіше категорія «фіскальний простір» зу-
стрічається в ході наукових дискусій у сфері макро-
економічної політики стосовно спроможності влади 
до фінансового забезпечення соціально-економіч-
ного розвитку держави, обслуговування боргових 
зобов’язань та досягнення власної платоспроможнос-
ті. Проте, зважаючи на численні напрацювання іно-
земних і вітчизняних учених, можна зауважити різно-
сторонність наукових підходів до трактування понят-
тя та акцент на різних аспектах фіскального простору. 

У ході систематизації наукових думок щодо трак-
тування поняття Т. Затонацькою та О. Тка- 
ченком було виділено п’ять підходів до ви-

значення дефініції: цільовий, ресурсний, кількісний, 
витратний і результатний [3]. Натомість Є. Кузькін 
пропонує об’єднати ресурсний і витратний підходи, 
оскільки вони виступають частинами цілого, акцен-
туючи на додаткових можливостях влади стимулю-
вати економічний розвиток (у першому випадку – за 
рахунок додаткових можливостей нарощення ре-
сурсного забезпечення, у другому – за рахунок мож-
ливості здійснення додаткових витрат); отже, він ви-
діляє такі підходи: 
 ресурсно-видатковий; 
 бюджетний (кількісний); 
 результативний; 
 цільовий [5]. 

Разом із тим, автор зауважує наявність спільної 
ознаки запропонованих наукових підходів, а саме: 
тісний зв’язок процесів формування та розширення 
фіскального простору з «фундаментальними законо-
мірностями просторової побудови адміністративно-
територіального устрою та фінансового механізму 
функціонування держави» [6].

Систематизацію підходів до визначення суті фіс-
кального простору наведено в табл. 1. Найбільшого 
розвитку набув ресурсний підхід. Так, один з осново - 
положників концепції П. Хеллер визначає фіскальний 
простір як міру доступності бюджетних дій, що до-
зволяють уряду знаходити ресурси для досягнення 
бажаних цілей без будь-якої шкоди стійкості урядової 
фінансової позиції [19], наголошуючи на можливості 
«маневру» з огляду на збереження стійкості фінансо-
вої позиції, яка визначається імовірністю дефолту та 
обсягом боргу. Науковець пов’язує поняття фіскаль-
ного простору з концепцією фінансової стійкості, ак-
центуючи на спроможності уряду забезпечувати фі-
нансування поставлених завдань, обслуговувати бор-
гові зобов’язання та підтвердити платоспроможність. 

При цьому, вчений підкреслює, що досліджен-
ня фіскального простору вимагає оцінки внутрішніх 
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Таблиця 1

Систематизація наукових підходів до трактування поняття «фіскальний простір»

Підхід Суть підходу Переваги Недоліки Представники

1 2 3 4 5

Ресурсно-
видатковий

У межах цього під-
ходу акцент робиться 
на створенні ресурс-
ної бази для фінансу-
вання потреб

Ґрунтується на досяг-
ненні збалансованос-
ті видатків та акуму-
льованих ресурсів.  
Акцент зроблено на 
питанні ідентифікації 
джерел мобілізації 
ресурсів та ефектив-
ності їх використання

У контексті застосову-
ваного підходу увага не 
приділяється питанню 
формування та розши-
рення фіскального про-
стору на довгострокову 
перспективу

J. D. Ostry, A. R. Gghosh,  
J. I. Kim, M. S. Quareshi,  
P. Heller, M. Brahmbhatt,  
M. Zandi, X. Cheng,  
T. Packard, R. Roy, A. Heuty, 
E. Letouze, Т. Єфименко,  
Л. Перекрестова

Цільовий

Фіскальний простір 
трактується з позиції 
спроможності держа-
ви до реалізації по-
ставлених цілей

Акцент зроблено на 
цільовому спряму-
ванні розвитку фіс-
кального простору, 
що сприяє ефектив-
ному визначенню 
шляхів досягнення 
поставлених цілей

Недостатня увага приді-
ляється питанню визна-
чення джерел формуван-
ня фіскального простору, 
зокрема щодо податко-
вого потенціалу як фінан-
сової основи досягнення 
поставлених цілей

P. Heller, J-F. Brun,  
G. Chambas, J-L. Combes,  
Е. Дьякова, Л. Перекрес-
това

Кількісний

Фіскальний простір 
ототожнюють з кон-
кретними кількісни-
ми індикаторами

Спрямований на 
комплексну діагнос-
тику фіскального 
простору в кон-
кретних умовах з 
урахуванням інсти-
туціональних, со-
ціально-економічних 
та інших передумов 
його формування 

Застосування цього 
підходу передбачає пе-
редовсім кількісну харак-
теристику фіскального 
простору та діагностику 
економічної ситуації за 
ретроспективними дани-
ми, без урахування пер-
спективи розширення 

А. Schick, J. D. Ostry,  
A. R. Gghosh, J. I. Kim,  
M. S. Quareshi

Результатний

Фінансовий простір 
розглядається як 
результат реалізації 
певної цілеспрямова-
ної політики, функцій 
та повноважень

Наголошується на 
потребі активізації 
реформ і проведення 
змін заради досяг-
нення сукупності 
цілей

Часова невизначеність 
реалізації реформ

P. Heller, R. Roy, A. Heuty,  
E. Letouze

Джерело: складено за [1–21].

макроекономічних умов розвитку держави, встанов-
лення вихідної фіскальної позиції, аналізу структу-
ри доходів і видатків бюджету, структури боргу та 
акценту на особливостях зовнішнього економічного 
середовища.

Науковий колектив під керівництвом Р. Роя 
розглядає фіскальний простір у контексті ресурсного 
підходу, але з іншої позиції – як фінансові ресурси, до-
ступні в результаті економіко-політичної діяльності 
органів влади щодо мобілізації ресурсів та проведен-
ня реформ, необхідних для забезпечення сприятли-
вого врядування, розвитку інституційного та еконо-
мічного середовища для реалізації визначених цілей 
[21]. Отже, ці науковці акцентують увагу на наявності 
різних способів розширення фіскального простору 
(через нарощення доходів, здійснення ефективних 
видатків, ведення ефективної боргової політики). 

Серед вітчизняних учених цей підхід розви-
вають Є. Дьякова, Л. Перекрестова [13],  
Є. Волковський, М. Хом’як та інші. Серед ін-

шого, вони звертаються до питання передумов фор-
мування джерел розширення фіскального простору, 
акцентуючи на кількісних параметрах і структурних 
пропорціях економіки, ефективності використан-
ня ресурсів та результативності їх нарощення. Так,  
Є. Волковський визначає, що територіальний фіс-
кальний простір – це загальна сума фінансових ре-
сурсів, фактично чи потенційно наявних у розпоря-
дженні територіальних органів влади, які об’єктивно 
можуть бути використані ними для виконання своїх 
повноважень у межах існуючої моделі фіскального 
федералізму [2]. Він обґрунтовує кількісне визначен-
ня фіскального простору, до якого відносить бюджет-
ний потенціал території, залучені кошти та фінансові 
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ресурси, вивільнені внаслідок ефективного викорис-
тання бюджетного потенціалу.

Більш широко, в контексті просторово-про-
цесного підходу, розглядають зазначену дефініцію  
А. Крисоватий та О. Сидорович, визначаючи фіскаль-
ний простір як похідну економічного простору, яка 
являє собою форму реалізації економічних явищ і 
процесів, що мають місце внаслідок існування певно-
го типу взаємодій (специфічних форм зв’язків індиві-
дів і їх груп з державою або державними інституція-
ми з приводу створення, розподілу та перерозподілу 
доданої вартості, які реалізуються в межах інститутів 
оподаткування на певному рівні фіскального про-
стору), які здійснюються відповідно до встановле-
них норм, «правил гри», статусних ролей та інтересів 
учасників [10]. У ході дослідження науковці розгляда-
ють фіскальний простір у двох ракурсах: 
 онтологічному (як форму буття соціально ор-

ганізованої матерії, що відображає взаємодії 
між суб’єктами фіску);

 субстанційному (як єдиний багатовимірний 
простір, в якому функціонують суб’єкти та 
відбуваються фіскальні взаємодії). 

Таким чином, А. Крисоватий та О. Сидоро-
вич основну увагу в питанні формування та розви-
тку фіскального простору відводять взаємодіям між 
суб’єктами фіску, виділяючи окремими елементами 
архітектоніки фіскального простору поведінку таких 
суб’єктів та фінансові відносини між ними.

Значного поширення набував сьогодні також 
управлінський підхід до питання трактування 
фіскального простору. У своїх наукових роботах 

Т. Затонацька та О. Ткаченко [3], Т. Єфименко [4; 9] 
акцентують на фіскальному просторі як результаті ре-
алізації державної політики щодо мобілізації фінансо-
вих ресурсів через здійснення численних заходів з ме-
тою стимулювання господарської активності та опти-
мізації витрат держави. На увагу заслуговує також 
позиція М. Хортон та А. Іванової [20], які розглядають 
фіскальний простір як «простір маневру» – множину 
можливих рішень у сфері формування доходів та здій-
снення видатків бюджету, які можуть бути реалізова-
ні в умовах використання сформованого фінансового 
потенціалу в межах установлених умов і за умови під-
тримки фінансової стабільності держави.

У контексті проведеного аналізу наукових під-
ходів до визначення фіскального простору Є. Кузькін 
робить висновок, що формування фіскального про-
стору на макроекономічному рівні виступає вагомим 
важелем впливу як на територіальне розміщення 
продуктивних сил та розподіл населення, так і на рух 
фінансових та інвестиційних потоків у масштабах 
держави; а на регіональному рівні є передумовою 
здійснення ефективного вирівнювання фінансових 
диспропорцій та підвищення якості та рівня життя 
населення [6].

Вартий уваги підхід Л. Аджієвої, яка розглядає 
фіскальний простір як об’єкт бюджетно-податкової 
політики регіону, який являє собою можливий обсяг 
фінансових ресурсів, визначений, з одного боку, ве-
личиною бюджетно-податкового потенціалу, транс-
фертів і позик, з іншого – раціоналізацією бюджетних 
витрат [12]. Такого ж підходу дотримуються і Л. Та-
рангул і М. Хом’як [8], зауважуючи, що кількісно те-
риторіальний фіскальний простір включає в себе бю-
джетний потенціал території, залучені кошти (позики 
і трансферти), а також фінансові ресурси, вивільнені 
в результаті ефективного використання наявного бю-
джетного потенціалу.

У цьому контексті та на основі наукових напра-
цювань [5; 11] визначено ознаки, притаманні фіскаль-
ному простору територіальної громади (рис. 1).

Фіскальний простір формується за рахунок 
трьох елементів публічних фінансів: доходів бюдже-
ту, видатків та боргу [11]. У контексті дослідження 
підходів до оцінки цих складових фіскального про-
стору варто акцентувати на визначенні таких з них: 

1) податкового потенціалу; 
2) рівня боргу, який не має негативного впливу 

на стійкість фіскальної політики та посилює ризики 
дефолту; 

3) потенціалу скорочення видатків без шкоди 
суспільним інтересам з метою посилення їх цільової 
орієнтації.

ВИСНОВКИ
Як бачимо, питання теоретичного визначення 

фіскального простору серед науковців стосується 
переважно рівня держави або регіонів. Натомість в 
умовах децентралізації воно стає особливо актуаль-
ним у контексті дослідження розвитку об’єднаних 
територіальних громад. Зважаючи на суттєву обме-
женість повноважень та ресурсів органів місцевого 
самоврядування внаслідок їх централізованого роз-
поділу в період до початку реформування, питання 
формування та розширення фіскального простору 
територіальних громад не підіймалося. 

Натомість у контексті реформування міжбю-
джетних відносин, фінансової децентралізації, фор-
мування ОТГ і досягнення їх спроможності ключо-
вим стає не просто перерозподіл повноважень та 
ресурсів, а формування фіскального простору тери-
торіальних громад, адекватного за складністю про-
блемам і завданням розвитку територіальних громад 
і параметрам господарського комплексу на відпо-
відній території. Проте набуття органами самовря-
дування фактичної суб’єктності у фіскальній сфері 
обмежується несформованістю теоретико-методич-
них засад формування та розширення фіскального 
простору територіальних громад, що пов’язане як із 
різноманітністю підходів до визначення сутності фіс-
кального простору, так і з масштабом трансформа-
ційних процесів у ході реформи децентралізації.
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ТЕРИТОРІАЛЬНА ОБМЕЖЕНІСТЬ* – фіскальний 
простір визначається в межах території 
відповідного адміністративно-територіального 
формування 

   
 

 

ЗАКОНОДАВЧА ВИЗНАЧЕНІСТЬ – оптимальний 
фіскальний простір функціонує в законодавчо 
визначених межах

 
 

СУБ’ЄКТНО-ОБ’ЄКТНА ЗАЛЕЖНІСТЬ* – фіскальний 
простір територіальної громади формується
шляхом оптимального використання ресурсної 
бази та залежить від ефективності дії та взаємодії 
суб’єктів економіки громади та впливу зовнішніх 
факторів

 

САМОВІДТВОРЮВАНІСТЬ – здатність системи 
до підтримки балансу просторової структури 
через оптимальне поєднання формальної 
та неформальної складових

 

 

НЕОДНОРІДНІСТЬ – наявність нелінійних 
процесів в економічному просторі, які 
зумовлюють різний ступінь залучення об’єктів 
фіску в систему взаємодії та їх концентрацію

 

ФРАКТАЛЬНІСТЬ – здатність простору, будучи 
самостійною одиницею, водночас входити 
в інші форми простору і вміщувати менші з них, 
що забезпечує просторову єдність

 

 

СИНХРОННА КОРЕКЦІЯ – узгодження 
індивідуальних та спільних інтересів учасників
фіскального простору з подальшою 
корекцією поведінки 

 

 

ІЄРАРХІЧНІСТЬ – властивість, яка відображає 
складність і багаторівневість структури 
фіскального простору, де більш високий 
ієрархічний рівень здійснює регулюючий 
і коригуючий вплив на нижчі рівні 

 

 

 

 

   

ДИНАМІЧНІСТЬ – фіскальний простір 
характеризується здатністю до руху, розвитку 
та змін відповідно до умов, потреб і вимог 

 

 

ЦИКЛІЧНІСТЬ – фіскальний простір 
трансформується одночасно з циклічністю 
чергування фаз економічного циклу

 

 

ЕЛАСТИЧНІСТЬ – зміна фіскального простору 
під впливом економічних і соціальних факторів, 
що приводить до позитивних ефектів 
у соціально-економічному розвитку

 

 
 

ЕФЕКТИВНІСТЬ – забезпечення раціонального
розподілу фіскального навантаження приводить
до ефективного використання фінансових
ресурсів бюджету та результується позитивною 
динамікою соціально-економічного розвитку

 
 

ФІСКАЛЬНИЙ ПРОСТІР ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Властивості фіскального простору 
як системи

Ознаки фіскального простору 
територіальної громади

Рис. 1. Ознаки податкового потенціалу місцевого бюджету
Примітка: * – запропоновано автором.
Джерело: сформовано на основі [5; 11]. 

Зважаючи на суттєві напрацювання та в ході до-
слідження наукових підходів до трактування 
сутності фіскального простору, під фіскальним 

простором територіальної громади доцільно розумі-
ти сукупність економічних процесів та фінансових 
взаємодій суб’єктів економіки громади, локалізова-
них в її межах, які стали результатом провадження 
активної фіскальної політики щодо нарощення по-
даткового потенціалу території та посилення цільо-
вої орієнтації видатків з місцевого бюджету, спрямо-
ваної на підвищення життєдіяльності територіальної 
громади та рівня її фінансової спроможності.            
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