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ВСТУП 

 

 

 

Актуальність дослідження. Серед ряду проблем формування сучасної 

системи організації влади на місцях значна увага приділяється реформуванню 

системи місцевого самоврядування, що визначатиме подальший стабільний 

розвиток українського суспільства. Правове забезпечення діяльності органів 

місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі вимагає вироблення 

такої моделі управління, яка б відповідала принципам європейської хартії 

місцевого самоврядування і, в першу чергу, чітко розмежовувала повноваження 

між відповідними гілками влади щодо виконання закріплених функцій. 

Із часів набуття Україною незалежності було розпочато процес 

формування та розвитку відповідної фінансової системи держави з однією із 

ключових ланок – місцевими фінансами. Досить тривалий час цьому питанню 

не приділялось належної уваги, тому саме у своєму розвитку та формуванні 

місцеві фінанси пройшли досить складний та тривалий шлях. Основу місцевих 

фінансів становлять місцеві бюджети, за допомогою яких органи місцевого 

самоврядування мають змогу забезпечити відповідний соціально-економічний 

розвиток регіону та рівень життя населення. Забезпечення відповідного 

формування та розвитку місцевих фінансів можливе лише в результаті 

проведення відповідного реформування системи оподаткування та створення 

нової інституційної моделі функціонування органів місцевого самоврядування, 

яка би сприяла їх ефективному функціонуванню та підвищила рівень 

самостійності і відповідальності щодо формування, розподілу та використання 

місцевих фінансів. 

Розбудова в Україні економіки ринкового типу потребує ефективної 

фінансової системи, складником якої є місцеві бюджети. За економічним 

змістом місцеві бюджети відображають сукупність розподільчих і 

перерозподільчих відносин щодо формування та використання територіального 

централізованого фонду грошових коштів у законодавчо визначеному форматі. 



Актуальність дослідження обумовлена тим, що місцеві бюджети як одна 

із ланок фінансової системи держави являють собою відповідні фінансові 

ресурси органів місцевого самоврядування, за допомогою яких вони виконують 

свої власні та делеговані повноваження. Тому саме від збільшення розміру 

надходжень до місцевих бюджетів залежить підвищення відповідного 

соціально-економічного розвитку регіону. 

Мета дослідження полягає у дослідженні бюджетного процесу на 

місцевому рівні та визначенні напрямів його удосконалення з урахуванням 

досвіду зарубіжних країн. 

Досягнення поставленої мети вимагає розв’язання наступних завдань 

дослідження: 

 розкрити сутність, навести завдання та функції органів місцевого 

самоврядування в бюджетному процесі; 

 дослідити особливості інформаційного та програмного забезпечення 

дослідження бюджетного процесу; 

 провести критичний аналіз  наукових публікацій з проблематики 

бюджетного процесу; 

 здійснити аналіз джерел формування бюджету м. Києва; 

 навести оцінку системи видатків бюджету м. Києва;   

 розкрити особливості програмно-цільового бюджетування; 

 проаналізувати зарубіжний досвід організації фінансового 

забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування; 

 окреслити проблематику сучасного механізму бюджетного процесу в 

Україні; 

 запропонувати пропозиції щодо удосконалення організації бюджетного 

процесу на місцевому рівні. 

Об’єкт дослідження - механізм бюджетного процесу в Україні на 

місцевому рівні. 

Предметом дослідження є проблематика бюджетного процесу на 

прикладі бюджету м. Києва.   



 

Методи дослідження:  

- методи теоретичного пізнання, за допомогою яких було розкрито 

сутність, значення та принципи бюджетної політики органів місцевого 

самоврядування;  

- методи економічного аналізу, за допомогою яких було здійснено аналіз 

доходів та видатків бюджету м. Києва та ефективності бюджетного процесу;  

- діалектичний та абстрактно-логічний (для узагальнення та 

формулювання висновків). 

Структура дослідження передбачає наявність вступу, трьох основних 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Практичне значення дослідження полягає у розробці шляхів 

удосконалення бюджетного процесу органів місцевого самоврядування в 

Україні, які дозволять збільшити надходження до бюджету та ефективність їх 

використання. 

Інформаційна база дослідження представлена нормативно-правовими 

актами, матеріалами навчальних посібників та підручників, наукових статей, 

статистичними даними, Інтернет-джерел. 
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