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ВСТУП 

 

 
 

Місцеве самоврядування займає важливе значення у розвитку та 

соціальному і економічному житті адміністративно-тереторіальних одиниць, 

оскільки саме органи місцевого самоврядування надають населенню суспільні 

послуги та виконують делеговані та передані на місцевий рівень функції 

держави. Проте на належне виконання цих функцій може відбуватися лише при 

відповідному рівні фінансового забезпечення, вагому роль  в якому займають 

доходи місцевих бюджетів. 

Становлення та розвиток місцевих органів відбувалося з моменту 

здобуття Україною незалежності, тобто вже на протязі 28 років, незважаючи на 

такий значний, здавалося б, період, основна частина місцевих громад  досі не 

має можливості самостійно і в достатньому обсязі формувати необхідний для 

виконання всіх покладених функцій рівня доходів. Нерівномірний розвиток 

територій та відповідно нерівномірний розподіл бюджетних ресурсів, кількість 

делегований повноважень переважає над власним, залежність бюджетів від 

трансфертів з бюджетів вищих рівнів, недостане значення місцевих податків та 

зборів у надходження – це основні фактори, які впливають на рівень 

незалежності місцевих органів, який в свою чергу зовсім невисокий. 

Фінансовий потенціал та можливості місцевих громад є значно більшим, 

проте спостерігається значна централізація та реальні можливості на місцевому 

рівні значно обмежуються , це в свою чергу негативним чином впливає на 

темпи демократичних перетворень у країні. У зв’язку з цим постає гостра 

потреба у ґрунтовному вивченні концептуальних засад фінансових ресурсів та  

доходів місцевих бюджетів, організації їх формування та обґрунтуванні 

системи практичних рекомендацій щодо їх стабільності та подальшого 

зміцнення. 

Об’єктом дослідження даної роботи є фінансові ресурси місцевого 

самоврядування, їх складові елементи. 



Предметом дослідження виступає  теоретичні та практичні аспекти 

фінансових ресурсів на локальному рівні, а також економічні відносини, які 

виникають в процесі формування цих ресурсів. 

Метою даної роботи виступає  визначення сутності та складових, 

головних джерел формування фінансових ресурсів, аналіз сучасного стану та 

основних тенденцій, особливостей розвитку для подальшого вдосконалення в 

сучасних умовах. 

Основними завданнями роботи є наступні: 

1. Завдання для теоретичної частини: 

a. Розглянути підходи різних науковців та вчених щодо визначення 

поняття «фінансові ресурси місцевого самоврядування», їх елементів 

b. дослідити теоретичні аспекти, підходи до класифікації  фінансових 

ресурсів місцевого самоврядування; 

c. розглянути нормативно-правове забезпечення, що регулюються 

відносини з приводу формування, наповнення фінансових ресурсів 

місцевих органів в Україні; 

d. розглянути особливості формування фінансових ресурсів на 

місцевому рівні; 

2. Завдання до прагматичної частини дослідження:  

a. розглянути процедуру планування дохідної частини місцевого 

бюджету, проаналізувати виконання планових показників дохідної частини 

(на прикладі м. Києва); 

b. дослідити динаміку, склад та структуру надходжень на місцевому 

рівні, розглянути складові цих доходів (на прикладі м. Києва) ; 

c. дослідити сучасний стан місцевих запозичень та наскільки 

ефективно використовуються ці ресурси (на прикладі м. Києва). 

3. Завдання, пов’язані з проблематикою притаманною об’єкту та 

можливими шляхами оптимізації та розв’язанням: 

a. Розглянути зарубіжну практику формування місцевих ресурсів  



b. дослідити проблеми, які існують при формуванні  фінансових 

ресурсів на місцевому рівні та проблеми, які притаманні ресурсам 

м. Києва 

c. пошук подальших оптимальних шляхів вирішення наявних 

проблем, розробка пропозицій для вдосконалення функціонування 

системи фінансових ресурсів 

Місцеві бюджети відіграють головну роль у забезпеченні сталого 

соціального та економічного розвитку громади та території. Проте основне 

питання, що постає перед органами місцевого самоврядування – це формування 

стійкої фінансової бази для забезпечення, покладних на них функцій щодо 

задоволення потреб суспільства благами. Вирішення зазначеного питання 

можливо лише за умов утворення ефективної системи формування та 

управління фінансовими ресурсами території. Сучасний механізм бюджетного 

регулювання передбачає активізацію діяльності органів місцевого 

самоврядування щодо оптимізації перерозподілу обмежених бюджетних 

ресурсів між територіями та галузями економіки; забезпечення населення 

публічними послугами у достатньому обсязі та належної якості; сприяння 

економічному розвитку територій та вирішення соціальних задач. Зазначене 

актуалізує потребу концентрації зусиль на вирішенні існуючих проблем, які 

пов’язані із впровадженням бюджетної децентралізації в систему управління 

фінансовими ресурсами органів місцевого самоврядування.  

Інформаційну базу дослідження склали дослідження сучасних науковців.  

Теоретичним і практичним питанням управління фінансовими ресурсами, що 

формуються  органами місцевого самоврядування  приділена увага у роботах 

таких вітчизняних дослідників: О. Д. Василик, К. В. Павлюк, Ю. В. Пасічник, 

В. І. Кравчeнко, І. Х. Озерoв, С. І. Юрій, В. М. Федoсов, В. Б. Петренко, 

О. П. Кирилeнко, А. Г. Загородній, Г. Л. Вoзнюк, Т. С. Смовжeнко, 

С.  Буковинський,  С. Слухай, О. П. Кирилeнко, І. О. Луніна, В. М. Опарін, та 

зарубіжних вчених, з урахуванням особливостей їх країн. Не заперечуючи 

значні досягнення в окресленій проблематиці, варто зазначити, що ряд проблем 

залишаються не вирішеними.  



При проведенні дослідження використовувались законодавчі та 

нормативно – правові акти, що регулюють формування та взаємовідносин з 

приводу фінансових ресурсів місцевого самоврядування, та інша наукова 

література по темі магістерської роботи. Також використовувались статистичні 

дані зі звітів структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації). Для вирішення поставлених у 

роботі завдань була використана система методів наукового дослідження, а 

саме: аналіз і синтез, порівняння та системного підходу (для обґрунтування 

теоретичних положень і практичних рекомендацій); комплексний аналіз; 

аналітичні методи: порівняльний, економічний аналіз, графічний (для 

наочності). 

Структура дипломної роботи — робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. 
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