
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» 

Факультет фінансів 

Кафедра фінансів 

галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Спеціалізація Фінанси і кредит                  

 

Освітньо-професійна програма «Фінанси і кредит» 

Форма навчання:   денна 

МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА 

на тему:  «Місцеві бюджети та їх роль у реалізації регіональної політики» 

у складі комплексної теми: ««Фінанси місцевого самоврядування: проблеми 

та перспективи розвитку (за матеріалами Київської міської державної 

адміністрації» 

студента: Журби Володимира Олександровича                          ______________ 

(прізвище, ім’я, по батькові повністю)                     (підпис) 

 

                                             Науковий керівник: к.е.н., доцент,    

 Гладченко Л.П. 
          

    ________________ 

         (підпис)         

Магістерська дипломна робота допущена до захисту в  

Екзаменаційній комісії з атестації здобувачів вищої 

освіти  

 

Завідувач кафедри     д.е.н., професор 

                ____________ Федосов В. М. 

                                             (підпис)   

  

Київ 2019 



ЗМІСТ 

ВСТУП .................................................................................................................. 3 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ МІСЦЕВИХ 

БЮДЖЕТІВ У ФОРМУВАННІ РЕГІОНАЛЬНОЇ  ПОЛІТИКИ ........................ 6 

1.1. Сутність місцевих бюджетів та їх вплив на регіональну політику ............. 6 

1.2. Інформаційне забезпечення дослідження місцевих бюджетів .............. 16 

1.3. Критичний огляд наукових публікацій з питань ролі місцевих бюджетів 

у формуванні регіональної політики.............................................................. 28 

РОЗДІЛ 2. РОЛЬ БЮДЖЕТУ М. КИЄВА У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ 

РОЗВИТКУ. ......................................................................................................... 40 

2.1. Стратегія розвитку міста Києва та фінансове забезпечення її реалізації

 .......................................................................................................................... 40 

2.2.  Особливості планування бюджету м. Києва .......................................... 48 

2.3. Аналіз доходів і видатків бюджету м. Києва та їх роль у соціально-

економічному розвитку м. Києва ................................................................... 52 

РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

У РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ ................................................................... 64 

3.1. Актуальні проблеми місцевих бюджетів ................................................ 64 

3.2. Основні напрями підвищення ролі місцевих бюджетів у регіональному 

розвитку ........................................................................................................... 77 

ВИСНОВКИ ....................................................................................................... 88 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………93 



ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. На сучасному етапі розвиток території країни та 

рівень самостійності місцевого самоврядування має вагомий вплив на 

соціально-економічний розвиток кожної країни в цілому. В зв’язку з цим 

виникає потреба у належному фінансовому забезпеченні, що здійснюється 

через формування регіональних бюджетів. Створення ефективної місцевої 

влади значною мірою залежить від забезпечення її постійними та достатніми 

фінансовими ресурсами. 

Місцеві бюджети являються провідним фінансовим планом pегіону, тому 

проблеми щодо їх формування, поділу та використання залишаються наразі 

актуальними. Так, сьогодні в Україні важливим є питання соціального та 

економічного розвитку регіонів, тому виникає потреба у забезпеченні їх 

фінансової незалежності. Разом з тим, потреби у фінансових ресурсах органів 

місцевого самоврядування постійно збільшуються. Проблеми нестачі 

фінансів, нестабільності джерел доходів місцевих бюджетів та їх залежності 

від бюджетних трансфертів на сьогодні потребують негайного вирішення. 

Головним завданням бюджетної політики держави на довгострокову 

перспективу повинно стати створення умов для покращення бюджетного 

забезпечення територіальних громад і створення оптимальних міжбюджетних 

відносин. 

Завдяки місцевим бюджетам України здійснюється перерозподіл 

валового внутрішнього продукту серед окремих регіонів, органів місцевого 

самоврядування та між соціальними групами населення. Ефективне та 

раціональне функціонування система місцевих бюджетів впливає на вдале 

виконання фінансової політики взагалі та бюджетної політики зокрема. 

Основними питаннями, що потребують негайного вирішення, є наповнення 

дохідної частини місцевих бюджетів і, відповідно, належне фінансове 

забезпечення напрямів використання бюджетних коштів. 



У фінансовій науці місцеві фінанси досліджувались багатьма 

зарубіжними та українськими вченими-економістами та фінансистами, 

зокрема такими як Р. Белом, А.Є. Буряченко, О.Д. Василик, В.В. Зайчикова, 

О.П. Кириленко, В.І. Кравченко, О.Я. Лилик, В.М. Опарін, О.О. Сунцова, С.В. 

Слухай, У. Тіссеном, В.М. Федосов, К. Фостером, А. Шахом, та іншими. 

Питання щодо функціонування місцевих бюджетів розглядаються в наукових 

працях Н.І. Власюк, К.В. Захожая, О.П. Кириленко, Т.В. Мединської, О.О. 

Сунцової, Д.Д. Третяк та ін. Проблеми місцевих бюджетів розглядали також і 

зарубіжні вчені, зокрема: К. Плоккер, Г. Поляк, С. Хагрут, Г. Холлис.  

Важливість їхніх робіт полягає у дослідженні сутності, ролі, значення та 

механізмі функціонування місцевих бюджетів, в доведенні потреби діяльності 

адміністративно-територіальних одиниць, базуючись на фінансовій 

неазалежності і створення умов для соціально-економічного розвитку регіонів. 

Незважаючи на значні здобутки у дослідженні питань, пов’язаних з місцевими 

бюджетами України, є низка моментів, що стосується саме вдосконалення 

регіонального бюджетування і потребує подальшого вивчення. 

Тому актуальність даної роботи є беззаперечною. Її можна розглядати 

як з наукової точки зору, бо вона зумовлена об’єктивною потребою 

вдосконалення і змін процесу реформування регіонального бюджетування, так 

і з громадянських позицій через інтерес до результатів бюджетної 

децентралізації. 

Метою дипломної роботи є дослідження ролі місцевих бюджетів у 

реалізації регіональної політики, проблем формування місцевого бюджету на 

прикладі бюджету м. Київ і обґрунтування шляхів їх вирішення. 

Поставлена мета зумовила вирішення наступних завдань: 

– з’ясувати сутність місцевих бюджетів та їх вплив на регіональну 

політику; 



– розглянути інформаційне забезпечення дослідження місцевих 

бюджетів; 

– здійснити критичний огляд наукових публікацій з питань ролі місцевих 

бюджетів у формуванні регіональної політики; 

– проаналізувати стратегію розвитку міста Києва та фінансове 

забезпечення її реалізації; 

– розглянути особливості планування бюджету м. Києва; 

– провести аналіз доходів і видатків бюджету м. Києва та їх роль у 

соціальному та економічному розвитку міста; 

– дослідити актуальні проблеми місцевих бюджетів; 

– запропонувати основні напрями підвищення ролі місцевих бюджетів у 

регіональному розвитку. 

Об’єкт дослідження - місцеві бюджети та їх вплив на регіональну 

політику.  

Предметом дипломної роботи є економічні відносини пов’язані із 

впливом місцевого бюджету на економічний і соціальний розвиток міста та 

реалізацію регіональної політики. 

Методи дослідження. В основу магістерської дипломної роботи 

покладено систему філософсько-світоглядних, загальнонаукових та 

спеціально-наукових методів, які забезпечили об’єктивний та всебічний аналіз 

об’єкта, що досліджується. Також було використано категорії і прийоми 

формальної логіки (поняття, визначення, докази і спростування, судження, 

синтез, аналогія, порівняння, узагальнення); статистичні і графічні методи. 

Інформаційною базою дослідження є наукові праці, законодавчо-

нормативні акти України, рішення про бюджет м. Києва, а також звіти про 

виконання бюджетів м. Києва за 2013-2018 роки.  



Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці 

рекомендацій та методичних положень, які можуть бути використані у 

практичній діяльності досліджуваного об’єкта. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаної літератури. 

Дипломна робота містить 100 сторінок, 10 таблиць, 5 рисунків, список 

літератури з 69 найменування. 

За результатами дослідження сформульовані висновки щодо 

ефективності коригування бюджетного процесу на місцевому рівні в Україні на 

користь підвищення ефективності бюджетного планування, реалізації та 

контролю. 

Одержані результати можуть бути використані як теоретична і 

методична основа для практичного вдосконалення функціонування місцевих 

бюджетів. 
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