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Вступ 

Актуальність теми. Станом на сьогодні в Україні виникає необхідність 

планування в будь-якій сфері діяльності суб’єктів господарювання. Процес 

планування доходів є складним та непередбачуваним явищем, яке дозволяє уявити 

собі картину майбутнього. У реаліях вітчизняної економіки процес планування 

скоріше нагадує гру в рулетку, де зовнішнє середовище діяльності зазнає 

кардинальних та непередбачуваних змін. Проте, розробка ефективних механізмів 

планування державного та місцевих бюджетів має на меті вирішення проблем 

майбутнього та забезпечити максимальне наповнення дохідної частини бюджетів. 

 Ще декілька років тому, процес планування в Україні мав короткостроковий 

вигляд (до 1 року) та формально мав вигляд складання бюджету на наступний рік. 

Починаючи з 2016 року розпочинається поступовий перехід до середньострокового 

планування, яке згодом має трансформуватись на довгострокове. Зокрема, у 2017 

році Міністерством фінансів України було представлено Бюджетну резолюції на 

2018-2020 роки. Даний документ запустив в роботу середньострокове бюджетне 

планування. 

 У процесі здійснення планування значна увага має приділятися джерелам 

формування фінансових ресурсів, на підставі яких наповнюється дохідна частина 

місцевих бюджетів. Доходи місцевих бюджетів мають втілювати економічну 

самостійність місцевих органів влади та сприяти розвитку адміністративно-

територіальної одиниці. 

 Планування доходів місцевих бюджетів неможливе без врахування 

макроекономічних прогнозів центральних органів державної влади та плану 

розвитку відповідних територій, затверджених відповідними органами влади. 

 Рівень самостійності місцевих бюджетів характеризує частка доходів даних 

бюджетів у Зведеному бюджеті України. Узагалі, система доходів місцевих 

бюджетів являє собою сукупність усіх видів доходів місцевих бюджетів, що 

формуються різними методами і є взаємопов’язаними між собою. 

 У чинному законодавстві самостійність місцевих бюджетів гарантується 

власними та закріпленими за ними на стабільній основі частками 



 
 

загальнодержавних доходів та правом самостійно визначати напрямки використання 

коштів. Проте, основну частку в доходах місцевих бюджетів займають міжбюджетні 

трансферти (близько 65-70% від всіх доходів). Дана тенденція свідчить про 

неможливість забезпечити соціально-економічний розвиток адміністративно-

територіальних одиниць за рахунок власних надходжень. 

Таким чином, планування доходів місцевих бюджетів потребує подальшого 

вивчення, яке повинно бути спрямоване на збалансуванні державних, регіональних 

та місцевих інтересів, зростання самостійності місцевих бюджетів та пошуку нових 

джерел надходжень до місцевих бюджетів.  Тому дослідження проблеми 

ефективного планування доходів місцевих бюджетів є актуальною темою на 

сьогодні і має на меті покращити рівень добробуту населення кожної 

адміністративно-територіальної одиниці України. 

Мета і завдання дослідження. Метою магістерської дипломної роботи є 

дослідження теоретичних основ та практичних особливостей планування доходів 

місцевих бюджетів (на прикладі бюджету Кагарлицького району Київської області), 

виявлення проблем та розробка рекомендацій, управлінських рішень, спрямованих 

на їх вирішення. Для досягнення визначеної мети необхідно виконати наступні 

завдання: 

- здійснити оцінку теоретичних основ планування доходів місцевих 

бюджетів; 

- здійснити аналіз наукових робіт вчених присвячених проблематиці 

планування доходів місцевих бюджетів та окреслити їх значення для бюджетного 

процесу на місцевому рівні; 

- визначити зміст та методологію планування доходів місцевих бюджетів 

шляхом аналізу інформаційного забезпечення даного процесу на прикладі бюджету 

Кагарлицького району Київської області; 

- здійснити аналіз діяльності органу місцевого фінансового управління 

щодо порядку планування доходів місцевого бюджету на прикладі Кагарлицького 

району Київської області; 



 
 

- проаналізувати структуру доходів Кагарлицького районного бюджету за 

2013-2018 роки та оцінити ефективність бюджетного планування; 

- розробити управлінські рішення щодо вдосконалення процесу 

планування доходів до місцевих бюджетів на прикладі Кагарлицького району 

Київської області. 

Об’єктом дослідження є сукупність економічних відносин, пов’язаних з 

плануванням дохідної частини місцевих бюджетів. 

Предмет дослідження – особливості планування доходів Кагарлицького 

районного бюджету Київської області.  

Методи дослідження. Методологічну основу магістерської дипломної роботи 

формує діалектичний підхід до визначення процесу планування доходів місцевих 

бюджетів в Україні. У процесі дослідження застосовано: метод наукових абстракцій, 

прийоми індукції та дедукції – при узагальненні теоретичних підходів до 

визначення планування доходів місцевих бюджетів; економіко-статистичні методи 

застосовано у процесі моніторингу структури доходів та дослідженні ефективності 

планування доходів до Кагарлицького районного бюджету Київської області;  

економіко-математичне моделювання використано для здійснення прогнозу 

надходжень до бюджету Кагарлицького району Київської області на наступний рік 

та формування рекомендацій щодо удосконалення процесу планування дохідної 

частини бюджету. 

Статистичну та фактологічну основу дослідження становлять: законодавчі 

та нормативні акти з питань планування доходів місцевих бюджетів та 

оподаткування; звітні дані Міністерства фінансів України та Державної 

казначейської служби України; матеріали Державної служби статистики України, а 

також матеріали управління фінансів Кагарлицької районної державної 

адміністрації. 
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