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FEATURES OF INSTITUTIONAL ARCHITECTURE OF A SUBNATIONAL LINK 
PUBLIC FINANCE IN THE CERTAIN EUROPEAN COUNTRIES

Анотація. Стаття присвячена питанням виявлення особливостей інституційної архітектури субнаціональної ланки 
публічних фінансів у європейських країнах та її трансформації у напряму децентралізації ресурсів та повноважень. 
Вивчено досвід Франції, Румунії, Великої Британії, ФРН та Швейцарії як прикладів унітарних та федеративних країн, 
в яких відбуваються процеси децентралізації публічних фінансів. Зокрема, окреслено особливості розподілу повнова-
жень у вертикалі управління, формування ресурсів та інституційних можливостей місцевого самоврядування управля-
ти цим процесом, вертикального та горизонтального вирівнювання можливостей місцевого самоврядування фінансу-
вати виконання власних функцій. Визначено, що тенденції до інституційної та фінансової автономізації місцевої влади 
створюють проблеми нестачі ресурсів для фіскального вирівнювання на центральному рівні та підвищують вимоги до 
результативності виконання бюджетів, а також створюють об’єктивні передумови для посилення конфліктів та дисба-
лансів у розвитку національної економічної та фінансової системи.

Ключові слова: інституційна архітектура, публічні фінанси, субнаціональна ланка, місцеві фінанси, доходи, ви-
датки, автономія, вирівнювання.

Постановка проблеми. Одним з чинників, які визна-
чають наявність податково-бюджетних дисбалансів у 
національній економіці, низьку результативність вико-
нання бюджетів та заходів фіскальної складової макро-
економічної політики в цілому, виступають особливості 
інституційної архітектури бюджетної системи, зокрема, її 
субнаціональної (субцентральної) ланки. З огляду на це 
розв’язання проблем функціонування публічних фінансів 
потребує пошуку і реалізації шляхів удосконалення струк-
турно-функціональних характеристик організації та нор-
мативного забезпечення адміністративних та грошових 
відносин суб’єктів публічних фінансів на субнаціональ-
ному рівні між собою, з суб’єктами центрального рівня 
та широким колом інших учасників публічно-приватної 
взаємодій фінансового характеру. Особливе значення це 
питання має саме для України. Процес фіскальної децен-
тралізації, що має на меті перебудову інституційної архі-
тектури вітчизняної системи публічних фінансів, наразі 
триває. І параметри його результатів можуть бути про-
грамовані з використанням кращих практик бюджетного 
управління, які можна знайти у європейському досвіді.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 
локальних особливостей субнаціональних ланок публіч-
них фінансів увага приділяється, в основному, в рамках 
західної науки. Це зумовлено тим фактом, що саме в роз-
винених західних економіках наука і практика стикнулася 
з об’єктивними складностями реалізації процесу демо-
кратизації управління публічними фінансами набагато 
раніше, ніж в Україні та на теренах колишнього СРСР. 
Разом з тим, і увага до зазначених питань в Україні також 
зростає. Серед робіт, які присвячені проблемам зарубіж-
ного досвіду реформування місцевих фінансів і фіскаль-

ної децентралізації як процесу трансформації інституцій-
ної архітектури публічних фінансів присвячено роботи 
О. Кириленко, М. Карліна, Т. Барабаш, О. Савостенко,  
В. Зайчикової та ін. Разом з тим, окреслення певних тен-
денцій та механізмів згаданої трансформації стало мож-
ливим лише з мином часу, а динамічність перетворень 
постійно потребує оновлення відповідних знань. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є 
виявлення особливостей інституційної архітектури суб-
національної ланки публічних фінансів в європейських 
країнах та визначення можливості застосування відповід-
ного досвіду у вітчизняних умовах.

Опис основного матеріалу дослідження. Опис ста-
новлення і трансформації інституційної архітектури 
бюджетних систем в Європі, особливо в аспекті виокрем-
лення та організаційного оформлення їх субцентральних 
структур, слід здійснювати, виходячи з двох вихідних 
принципів. Перший з них полягає у наявності щільної 
залежності між інституційною архітектурою та архітек-
турою державного управління і місцевого самовряду-
вання в певній країні. У зв’язку з цим дуже влучним є 
твердження Чугріни О. про те, що «… у багатьох місцях 
Європи регіоналізація постала частково як пошук терито-
ріальних та інституційних рамок, більш придатних, ніж 
держава, для стимуляції економічного розвитку із збере-
женням ринкової економіки. Вона постає також, і мабуть, 
ще з більшою мірою як відповідь на вимоги автономії, що 
виходять від певних груп населення, чия специфічна куль-
тура пов’язана з частиною території, яка має свою власну 
історію» [1]. 

Другий принцип визначає обумовленість конкретних 
форм організації регіональних або місцевих фінансів 
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одночасно двома факторами: локальними історичними 
традиціями публічних фінансів і тенденцією до інтерна-
ціоналізації. Остання обумовила наявність певних зразків 
організації фінансів органів місцевого самоврядування 
та фінансування місцевого розвитку, причому як в рам-
ках загальносвітової тенденції до демократизації фінан-
сів, так і в рамках європейського гуртування. Внаслідок 
впливу цих факторів сформувалася певна матриця інсти-
туційних архітектур субнаціональних фінансів, які хоча 
й побудовані на схожих принципах, але мають безліч 
особливостей, які визначають локальні механізми забез-
печення результативності як фінансової підтримки само-
врядування, так і реалізації фіскальної складової стиму-
лювання місцевого, в т.ч. трансрегіонального, розвитку. 

Сучасний стан субнаціональної ланки фінансів у 
Франції сформувався під впливом еволюційного про-
цесу децентралізації, який виник як відповідь на запит 
на більшу автономію у вирішенні питань місцевого роз-
витку, передусім, у сільській місцевості. Сукупність суб-
національних суб’єктів публічних фінансів представлена 
комунами, департаментами та регіонами. Характерною 
ознакою розподілу повноважень у трирівневій системі 
місцевого самоврядування є її ієрархічність – повнова-
ження, і відповідно, напрями бюджетних видатків між 
різними рівнями не перерізаються. На рівні комун осно-
вними сферами компетенції є містопланування, муніци-
пальний транспорт, місцеві об’єкти культурного харак-
теру та туризму. На рівні департаментів – медичне та 
соціальне забезпечення, міжмуніципальний транспорт, 
комплексний розвиток сільської місцевості. На рівні регі-
онів – професійна освіта, стратегічний соціально-еко-
номічний розвиток, в т.ч. інвестиційна політика та полі-
тика стимулювання підприємництва. Приблизно третина 
поточних витрат місцевих органів влади припадає на 
утримання адміністративно-силового апарату (поліція, 
цивільна оборона, пожежна охорона, управління), третина 
– на освіту, культуру; важливою статтею витрат є розви-
ток інфраструктури. Формування комун враховувало 
не принцип їхньої фінансової спроможності, а принцип 
бажання взяти на себе певні самоврядні повноваження. 
З огляду на це достатньо розповсюдженою практикою 
є поєднання адміністративних та фінансових ресурсів 
комун у вирішенні завдань місцевого розвитку. Формами 
такого поєднання стали спільні проекти з об’єднанням 
ресурсів і спільні проекти, під які запроваджується спе-
ціальне оподаткування. В останньому випадку комуни 
мають об’єднуватися без анклавів [2]. 

Фінансова автономія місцевого самоврядування базу-
ється на місцевих податках, отриманні доходів від кому-
нальної власності, трансфертах з центрального бюджету, 
а також на низці фіскальних правил. До числа місцевих 
податків у Франції належать: 1) основні податок на житло, 
земельний податок (на забудовані та незабудовані землі), 
податок на професію; 2) додаткові: туристичний збір, 
податок на продаж будівель, збори на прибирання тери-
торій, освітлення територій та їх озеленення, збір за роз-
робку корисних копалин, податок на перевищення щіль-
ності забудови, частину яких можуть запроваджувати і 
встановлювати ставки самі органи самоврядування. В 
системі міжбюджетних трансфертів переважають дотації, 
на використання яких обмеження не накладаються. Інша 
частина трансфертів являє собою т.зв. «зв’язані транс-
ферти» у вигляді субсидій на доповнення податкової бази 
та субвенцій з цільовим характером використання (комуні-
каційна інфраструктура, охорона здоров’я, муніципальне 
будівництво). Слід вказати, що саме на громади припа-
дає більша частка фінансових витрат (до 55 %), відпо-

відно саме в їх бюджетах концентрується більша частина 
публічних фінансових ресурсів. До особливих фіскальних 
правил для місцевих бюджетів у Франції належать мож-
ливість самостійно визначати джерела і напрями фінансу-
вання капітальних видатків, використання муніципальних 
запозичень лише для інвестування (це обумовлює існу-
вання у місцевих бюджетах фонду фінансування поточної 
діяльності та фонду розвитку), а також можливість конце-
сії комунальної власності (один з найбільш широко розпо-
всюджених механізмів мінімізації витрат місцевої влади 
при збереженні комунальної власності).

В Німеччині, яка є федеративною країною, адміні-
стративно-територіальний устрій якої передбачає ієрар-
хію «Землі – округи – райони та міста, що мають статус 
районів – громади». При цьому кожна із земель наділена 
широкою автономією, яка, в першу чергу, виявляється 
у тому, що кожна із земель має право визначати модель 
місцевого самоврядування, що має наслідком існування 
чотирьох моделей: південнонімецької, північнонімецької, 
моделі «рада-бургомістр», моделі «рада-магістрат» (Гро-
бова В. [3]). В той же час, система національних публіч-
них фінансів включає федеральний бюджет, бюджети 
земель і громад, фонди соціального страхування, єдності, 
фінансового вирівнювання земель і вирівнювання тягаря 
війни (Дудченко В. [4]). 

Децентралізація в Німеччині зумовлена історичними 
особливостями формування земель, однак на рівні гро-
мад відбувалася за місцевою ініціативою з огляду на 
давні традиції магдебурзького права. Повноваження гро-
мад є досить широкими і поділяються на обов’язкові та 
добровільні. Перші визначаються землею і мають пріо-
ритет фінансування (це передусім, комунальні послуги з 
постачання енергії та води, а також спорт, культура і соці-
альне забезпечення. Другі фінансуються за залишковим 
принципом. Загалом до компетенції громад належать: 1) 
забезпечення діяльності інфраструктури (житло, вулиці, 
виробничі майданчики, вода, вивезення сміття, електрика, 
газ); 2) побутове обслуговування: громадський транспорт, 
культура, бані, спорт, дозвілля; 3) соціальні питання: соці-
альний захист, інтеграція меншин, забезпечення участі 
в громадському житті, підтримання соціальної злагоди 
(миру); 4) формування середовища проживання і пер-
спективне планування: планування розвитку міста, якість 
середовища проживання, екологія, розвиток культури і 
засобів комунікації; 5) громадський порядок: пожежна 
служба, поліція, служба зв’язку, охорона навколишнього 
середовища, реєстрація актів громадського стану; 6) ста-
білізація суспільної системи [5]. Важливою рисою поділу 
компетенцій є також відсутність дублювання владних 
функцій між різними рівнями управління. 

Фінансова автономія громад полягає у закріпленні 
за ними власних податків (поземельний та промисловий 
податок), розмір яких встановлюється самими грома-
дами, доходів від комунальної власності і надання послуг, 
надання права на позики (рівень яких, однак, лімітований 
і прив’язаний до обсягу інвестиційний витрат з місцевого 
бюджету). Гробова В. також вказує, що законами земель 
також може бути передбачено право громад на введення 
податків і зборів на споживання (податок на вистави, на 
моторні човни і катери, збір з власників собак і коней, збір 
за мисливство і рибальство, цільовий податок для утри-
мання пожежної охорони тощо) [3]. Федерація за виключ-
ним правом отримує мито і має виключні повноваження 
лише в його регулюванні. Надходження прибуткового 
податку та ПДВ розподіляються між федеральним та 
земельними бюджетами і в принципі відіграє домінуючу 
роль в нормативно-правовому забезпеченні цих податків. 
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Інституційне забезпечення місцевого оподаткування зна-
ходиться у веденні земель. Землі одержують податки на 
майно, спадок, податок, який стягується при придбанні 
земельної ділянки, податок на автомобілі, на пиво, на про-
ведення лотерей, скачок і від ігрових закладів, податок 
на пожежну охорону. Рівень податкових надходжень до 
бюджетів земель встановлений законодавством і складає 
64% всіх надходжень місцевих податків та зборів (Карлін 
М. [6]).

Особливістю механізму фінансового вирівнювання в 
Німеччині є те, що він сполучає вертикальне і горизон-
тальне вирівнювання. Перше передбачає можливість пере-
казу коштів федерального бюджету до бюджету земель на 
реалізацію інвестиційних проектів земель і громад (будів-
ництво й розширення вищих навчальних закладів; покра-
щення регіональної господарської структури, аграрної 
структури та захист узбережжя), однак напряму ці кошти 
не можуть бути надані громадам. Крім того, землі мають 
право відмовитися від таких коштів. Трансферти землям 
поділяються, які і в інших країнах на зв’язані та незв’язані 
(цільові та нецільові). Механізм горизонтального вирів-
нювання передбачає переказ доходів від земель з більш 
високим рівнем податкових доходів на душу населення до 
більш бідних і, в основному, стосується ПДВ.

У Швейцарії, яка являє собою найбільш адміністра-
тивно і фінансово децентралізовану європейську кра-
їну, система місцевих публічних фінансів представлена 
бюджетами кантонів та громад [7]. Важливою передумо-
вою фінансової автономії кантонів (регіонів) є консти-
туційне закріплення фіскальних та бюджетних повно-
важень Конфедерації, кантонів та громад. Зокрема, на 
рівні Конфедерації закріплено повноваження з гармоні-
зації оподаткування, які охоплюють питання обов’язку 
сплати податків, предмету та визначення часу сплати 
податків, процесуальне право та податкове кримінальне 
право, а також врегулювання питань щодо необґрунтова-
них податкових пільг, встановлення податкових пільг для 
літніх людей та інвалідів та запобігання подвійному опо-
даткуванню в різних кантонах. Кантонам надається права 
самостійно встановлювати види, бази і ставки податків, 
а також визначати суми, звільнені від оподаткування, 
однак вони не мають права надавати податкові пільги на 
ті податки, відносно яких такі пільги вже встановлено 
Конфедерацією. Податкові надходження за ПДВ, митом 
та податком на доходи від капіталу закріплені за бюдже-
том Конфедерації, за податками на доходи та прибуток – 
розподіляються між всіма рівнями управління, причому 
громад можуть встановлювати надбавки до кантональної 
ставки. Важливим джерелом доходів громад є платежі за 
адміністративні послуги та послуги муніципальної інф-
раструктури, а також частина надходжень від податку на 
нерухомість. Слід відзначити, що перелік податків, які 
стягуються громадами, встановлюється на рівні кантонів 
і може відрізнятися. У сполученні з відмінностями щодо 
ставок податків, а також із принципом оподаткування 
за місцем проживання для податку на доходи і принци-
пом оподаткування за місцем отримання для податку на 
прибуток це сприяє неоднорідності фінансових ресурсів 
бюджетів кантонів і громад всередині кантонів, а також 
конкуренції. Повноваження із вирівнювання обсягу 
фінансових ресурсів громад покладено саме на кантони, в 
бюджетах яких концентрується більша частина фінансо-
вих ресурсів, однак у ліквідації розбіжностей між фінан-
совою спроможністю кантонів бере участь центральна 
ланка системи публічних фінансів. Специфіка останньої 
полягає в тому, що у випадку неспроможності певних 
громад або кантонів забезпечити доступ до певних соці-

альних або адміністративних послуг допомога федера-
тивного уряду йде не тільки на підтримання їх ресурсної 
бази для розвитку відповідної інфраструктури, а й на ком-
пенсацію іншим кантонам і громадам, які беруть на себе 
тягар надання цих послуг для населення. Обсяг допомоги 
на вирівнювання конституційно встановлено на рівні 1/6 
обсягу суми надходжень прямих податків до бюджету 
Конфедерації [7].

До числа інституційних особливостей архітектури суб-
центральної ланки публічних фінансів у Швейцарії нале-
жать також відсутність стандартизованої форми бюджету 
та бюджетної звітності громад, хоча певні найбільш 
загальні рекомендації розробляються на рівні кантонів, і 
можливість використання інструментів прямої демократії 
у вирішенні фінансових питань (наприклад, встановлення 
або відмови від певних податків, встановлення мінімаль-
ного рівня соціальних виплат шляхом референдуму, або 
встановлення лімітів бюджетних витрат, перевищення 
яких потребує такого референдуму).

При визначенні можливостей використання розгля-
нутого досвіду для України варто брати до уваги переду-
мови виникнення і розвитку децентралізації в окремих 
країнах (етнічний принцип, однорідна місцева ініціатива, 
історично складені особливості взаємодії різних адміні-
стративно-територіальних одиниць однієї держави тощо), 
а також особливості національного інституційного серед-
овища (фінансова культура, культура прямої демократії, 
правова свідомість, фінансова дисципліна), оскільки копі-
ювання певної інституційної архітектури може призвести 
до виникнення загроз неефективності тих або інших 
податково-бюджетних та адміністративних механізму 
або взагалі мати ризик порушення структурної цілісності 
бюджетної системи, національної економіки і держави в 
цілому. Такі ризики визначені в роботі Валуйського І. [8]. 
Стисло ці ризики можна групувати наступним чином:

ризик створення інституційних та фінансових засад 
для легального сепаратизму, в т.ч. політично ситуативного 
або етнокультурного (наприклад, Іспанія, Італія, Велика 
Британія, Бельгія), обумовлений законодавчим (аж до 
Конституції) закріпленням адміністративних повнова-
жень і фінансової автономії місцевого самоврядування, 
відсутністю територіальних представництв державних 
органів влади (слабкістю оперативного реагування і 
державного контролю за процесами на місцях), а також 
реальною фінансовою самодостатністю фінансовою авто-
номією один адміністративно-територіальних одиниць за 
систематичної несамодостатності інших;

ризик посилення горизонтальних дисбалансів у 
фінансовій спроможності і рівні соціально-економічного 
розвитку адміністративно-територіальних одиниць, обу-
мовлений нестачею ресурсів для горизонтального вирів-
нювання і відсутністю практик та інституційних форм 
добровільного об’єднання громад (регіонів) у вирішенні 
питань спільного розвитку;

ризик посилення неоднорідності якості публічного 
управління в різних адміністративно-територіальних 
одиницях, обумовлений нераціональністю пропорцій роз-
поділу публічних доходів по вертикалі публічних фінан-
сів, внаслідок інституційної несумісності схем розподілу 
повноважень і розподілу податкових і неподаткових надхо-
джень; мова йде про варіанти, коли: а) стандарти надання 
адміністративних та соціальних послуг встановлюються 
на центральному рівні або традиційно очікується, що 
вони мають бути єдиними, а місцеві бюджети форму-
ються централізовано лише для покриття витрат на здій-
снення цих послуг, тобто перетворюються на інструмент 
політики центрального уряду; б) очікування щодо стан-
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дартів відповідають принципу унітаризму (однаковість 
обсягу та якості послуг по всій території країни), надання 
послуг населенню (суб’єктам) однієї громади на території 
іншої суттєво обмежується; а ресурсів для вирівнювання 
спроможності громад надавати такі послуги у централь-
ного уряду немає.

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Попри загальну тенденцію до демократизації і децен-
тралізації публічних фінансів в Європі, яка призвела до 
посилення фінансової ролі місцевого самоврядування 
практично в усіх країнах Європи безвідносно їх держав-
ного устрою, фіскальна децентралізація і підвищення 
фінансової автономії адміністративно-територіальних 
одиниць вирішила проблему результативності бюджетної 
політики і використання публічних фінансів лише част-
ково. Головним напрямами трансформації інституційної 
архітектури субнаціональної ланки публічних фінансів 
практично в усіх країнах стали перерозподіл адміністра-
тивних повноважень та повноважень з надання суспіль-
них послуг до найнижчого рівня самоуправління, фор-
мальне закріплення певних видів фінансових ресурсів 
за органами самоврядування, а також надання субнаціо-
нальним структурам самоврядування права самостійного 
інституційного оформлення рішень щодо особливостей 
та параметрів окремих (в т.ч. досить значущих) напря-
мів податково-бюджетного регулювання. Разом із тим, 
нерівномірність ресурсного потенціалу формування влас-

них доходів у субнаціональній ланці публічних фінансів, 
зростання варіативності податково-бюджетних умов жит-
тєдіяльності громад актуалізували дві основних проблеми 
Перша з них полягає у необхідності удосконалювати меха-
нізми вертикального та горизонтального вирівнювання за 
обмеженості ресурсів центрального уряду після фіскаль-
ної децентралізації. Друга відображає необхідність при-
ведення у відповідність видатків місцевих бюджетів та їх 
доходної бази попри наявність уніфікованих стандартів 
надання суспільних послуг, через що до системи вико-
нання бюджетів висуваються все більш жорсткі вимоги. 
Як можна побачити з результатів дослідження, способи 
вирішення цих проблем суттєво різняться залежно від 
історичного досвіду та типу державного устрою, оскільки 
вони обумовлюють національну специфіку зазначених 
проблем та можливостей їх подолання. З іншого боку, 
не можна не звернути увагу на той факт, що європей-
ський досвід доводить можливість виникнення ризиків, 
пов’язаних із фіскальною децентралізацією, які посилю-
ють гостроту згаданих проблем і в цілому несуть небез-
пеку цілісності держави та національної соціально-еконо-
мічної системи. З огляду на сказане предметом подальших 
досліджень має стати визначення зв’язку між локальними 
проблемами реформування інституційної архітектури 
субнаціональної ланки публічних фінансів в Україні та 
можливостями перейняття окремих елементів  досвіду 
європейських країн. 
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Аннотация. Статья посвящена выявлению особенностей институциональной архитектуры субнационального звена 
публичных финансах в европейских странах и ее трансформации в направлении децентрализации ресурсов и полно-
мочий. Изучен опыт Франции, Румынии, Великобритании, ФРГ и Швейцарии как примеров унитарных и федератив-
ных стран. В частности, очерчены особенности распределения полномочий по вертикали общественного управления, 
формирования ресурсов и институциональных возможностей органов местного самоуправления в управлении ими, 
вертикального и горизонтального выравнивания возможностей местного самоуправления финансировать выполнение 
собственных функций. Обосновано, что главными направлениями трансформации институциональной архитектуры 
субнационального звена публичных финансов практических во всех странах стали: перераспределение администра-
тивных полномочий и публичных услуг на наиболее низкий уровень самоуправления, а также предоставление суб-
национальным структурам самоуправления права самостоятельного институционального оформления решений ряду 
вопросов налогово-бюджетного регулирования. Вместе с тем, это вызвало не привело к существенному повышению 
уровня финансовой самодостаточности местного самоуправления и обусловило появление двух проблем. Первая из 
них – это необходимость совершенствования механизмов вертикального и горизонтального выравнивания при умень-
шении ресурсов центрального правительства вследствие децентрализации. Вторая – необходимость совершенствова-
ния механизмов исполнения бюджетов из-за необходимости приведения в соответствие фактических финансовых воз-
можностей в соответствие с потребностью в финансировании на местном уровне при условии, что уровень (стандарт) 
оказания публичных услуг должен быть единым для всей страны. Как показало исследование, способы решения этих 
проблем разнятся с учетом исторического опыта и типа государственного устройства. Кроме того, европейский опыт 
доказывает возможность возникновения рисков фискальной децентрализации, которые, с одной стороны усиливают 
финансовые проблемы местного самоуправления, а с другой – несут угрозу целостности государству и национальной 
экономической системе.  

Ключевые слова: институциональная архитектура, публичные финансы, субнациональное звено, местные 
финансы, доходы, расходы, автономия, выравнивание.

Summary. Article is devoted to identification of features of institutional architecture at subnational level of public finance 
in the European countries and its transformation to decentralization of resources and powers. Experience of France, Roma-
nia, Great Britain, Germany and Switzerland as examples of unitary and federal countries is studied. In particular, features of 
distribution of powers down of public administration hierarchy, formation of resources and institutional opportunities of local 
authorities in governing them, vertical and horizontal alignment of  local governments' capacities of own performance are out-
lined. It is proved that the main directions of transformation of institutional architecture of a subnational level of public finance 
in all countries' experience are as follows: redistribution of administrative powers and public services on the lowest level of local 
authorities and also providing them with right of independent institutional execution of decisions  to a number of questions of the 
tax and budgetary regulation. At the same time, it has not led to essential increase in level of financial self-sufficiency of local 
government and has caused emergence of two problems. The first of them is a necessity of improving mechanisms of vertical 
and horizontal alignment in conditions when resources of the central government are reduced owing to decentralization. The 
second is a necessity of improving mechanisms of budgetary performance for getting compliance between actual financial ca-
pacities and financing requirements for financing at the local level taking into account that the level (standard) of public services 
rendering has to be uniform for the whole country. As it is shown in the research, ways of the solution of these problems differ 
taking into account historical experience and state system types. Besides, the European experience proves possibility of risks 
of fiscal decentralization which, on the one hand, strengthen financial problems of local governments, and with another – pose 
threat for integrity to the state and national economic system.  

Key words: institutional architecture, public finance, subnational level, local finance, income, expenses, autonomy, align-
ment.
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