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Вступ 

Актуальність теми: Діюча система утворення доходів місцевих 

бюджетів характеризується підвищеним рівнем залежності їх дохідної бази 

від отримання трансфертів із державного бюджету та постійним зменшенням  

частки власних надходжень. В умовах фінансової обмеженості місцевих 

органів влади постає потреба у поглибленому дослідженні тенденцій 

формування та складу дохідної бази місцевих бюджетів, розробленні та 

обґрунтуванні системи практичних рекомендацій щодо забезпечення їх 

стабільності та результативності.[19] 

Дуже цікавим в даній темі є питання  надходжень в розрізі податків, 

оскільки в сучасних умовах підприємництва, податкові надходження до 

державного та місцевих бюджетів є одним із важливих умов виконання 

державою своїх функцій та основною структуроутворюючою частиною 

дохідної частини бюджетів, частка якої становить значну величину всіх 

надходжень.  

На сьогоднішній день в Україні розподіл податкових надходжень між 

державним та місцевими бюджетами є таким, що не лише не сприяє 

підвищенню рівня самостійності органів місцевої влади та фінансовій 

незалежності від держави, а й відбувається надмірне вилучення з регіонів 

податкових надходжень. [20] 

Виявлені тенденції актуалізують питання проведення реформування 

місцевого самоврядування, ключовим завданням якого повинна стати вдало 

проведена оптимізація планування та використання доходів місцевих 

бюджетів. 

Мета та завдання роботи. Метою даної роботи є дослідження 

теоретичних та практичних питань, щодо джерел формування доходів 

місцевих бюджетів України та обґрунтування можливих способів 

удосконалення системи доходів. 

Вцілому можна окреслити такі завдання: 

- дослідити загальну структуру доходів місцевого бюджету; 



- визначити залежність між складовими елементами доходів 

місцевого бюджету та рівень їх впливу на сукупний показник доходів; 

- провести глибокий аналіз динаміки та структури розвитку 

податкових доходів, неподаткових надходжень та міжбюджетних 

трансфертів на прикладі бюджету міста Києва; 

- оцінити сучасне становище місцевих бюджетів України в розрізі 

дохідної бази; 

- виявити основні проблеми та надати рекомендації щодо 

вдосконалення системи доходів на місцевому рівні.[40] 

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження даної роботи є сукупність 

економічних відносин з приводу формування доходів місцевих бюджетів. 

Предмет дослідження. Предметом дослідження є доходи бюджету 

міста Києва. 

Методи дослідження. У даній роботі були використані аналітичний, 

статистичний, порівняльний та індуктивний методи, а також методи аналізу 

та синтезу. 

Магістерська дипломна робота основується на працях вітчизняних та 

зарубіжних вчених-економістів, підручниках, навчальних посібниках, 

періодичних виданнях, статистичних матеріалах. 

У розділі 1 поглиблено дослідження теоретичних основ формування 

дохідної бази місцевих бюджетів, а саме: досліджено та охарактеризовано 

сутність та складові доходів місцевих бюджетів; визначено та проаналізовано 

нормативно-правове й організаційно-інформаційне забезпечення системи 

доходів місцевих бюджетів; досліджено та оцінено наукові публікації з 

проблематики доходів місцевих бюджетів. 

У розділі 2 проаналізовано джерела та механізми формування дохідної 

бази бюджету міста Києва, зокрема: досліджено структуру дохідної бази 

бюджету столиці та її вплив на фінансову стійкість; здійснено аналіз 

податкових доходів бюджету міста; проаналізовано неподаткові 



надходження; проведено аналіз числових показників по статтям доходів 

таких як операції з капіталом та міжбюджетні трансферти. 

У розділі 3 визначено та обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення 

системи надходжень до місцевих бюджетів в Україні, зокрема: 

проаналізовано світовий досвід фіскального федералізму та перспективи його 

застосування в Україні, виявлено й оцінено проблеми та визначено основні 

напрями вдосконалення системи наповнення місцевого бюджету. 
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