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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. В бюджетній системі України місцеві бюджети є 

найчисленнішими. Бюджети муніципальних утворень відіграють визначальну роль в 

соціально-економічному житті країни, вони являють собою фінансову основу 

місцевого самоврядування, без якої неможливе повноцінне функціонування будь-

яко держави. 

Завдяки бюджетним коштам муніципальних утворень здійснюється 

фінансування широкого кола державних витрат, тим самим, місцеві бюджети 

сприяють задоволенню життєво важливих потреб громадян. 

Актуальність теми даної роботи обґрунтована тим, що кожне муніципальне 

утворення повинне спланувати та виконати свій власний бюджет, намагаючись 

уникнути втрат фінансових коштів, так як і переважна більшість місцевих бюджетів 

нашої країни є дефіцитними. Основними причинами дефіцитів даних бюджетів є 

неефективна система стягування податків, проблема розмежування владних 

повноважень суб'єктів України і муніципальних утворень, нецільове та незаконне 

витрачання коштів суб'єктами господарювання та органами управління. 

Формування системи видатків місцевих бюджетів в Україні зазнає постійних 

трансформацій. Відсутність виражених тенденцій в даних трансформаціях свідчить 

про недоопрацьованість методології. 

За економічною суттю видатки бюджету є грошовими взаємовідносини, які 

виникають у держави з фізичними та юридичними особами, між органами 

державної влади та місцевого Києві самоврядування у зв'язку з зв розподілом та місті 

використанням бюджетних управління фондів різноманітних часткарівнів. Видаткова безліч частина 

охоплює самоврядування безпосередньо всю За економіку у зв'язку з владитим, що тим держава повинна витрат 

враховувати економічні бюджетів інтереси суспільства. ЗайчиковоВидатки бюджету на тісно зв'язані з витрат 

функціями держави з державного управління суспільним місцевого розвитком, через вчених них здійснюється суспільним 

вплив на виникають економічний та використаннясоціальний стан взаємовідносини суспільства. Тому саме структура видатків, Галюта 

особливо бюджетів бюджетівмісцевого рівня, цілковито зокрема, місцевого фондів бюджету міста можливо Києва та бюджетів 



бюджетів у місті здійснюється Києві, цілковито Отже відображає структуру здійснюється державного управління. побудованої На 

величину, а економіки також на виникають структуру витрат через бюджету впливають видатків безліч чинників: економіці 

зовнішня та досліджуються внутрішня політика повинна країни, державний державний устрій, добробут бюджетів населення, 

загальний досягти рівень розвитку видатків економіки, частка частка державного сектору в являють економіці тощо. загальний 

Їх поєднання відображає визначає систему особами бюджетних витрат певному держави на визначає певному етапі взаємовідносини 

соціально-економічного розвитку. 

бюджетних Отже, саме цілковито від рівня умов та якості структура фінансового забезпечення, структура фінансової 

самостійності На та самодостатності проблеми бюджетів міста-столиці зв залежить ефективне здійснюється 

функціонування інституту функціями місцевого самоврядування, зовнішня що можливо фінансової досягти за На умов 

раціонально використанням побудованої політики фінансової децентралізації. 

У науковій літературі проблемам формування та використання місцевих 

бюджетів присвячені праці видатних вітчизняних вчених: Т.Бугай, А. Галюта, М. 

Деркача, В. Зайчикової,  Н. Корнієнко, Л. Лисяк, та інші [1-6]. 

Дослідженням фінансової стійкості та станом рівноваги місцевих бюджетів 

займалися провідні науковці та вчені,серед яких: Панікін В. Є., Карпінський Б. А., 

Герасименко О., Нікіфорова Г. О., Рощупкина В. В., Хубієв А. І., Гиляровська С. В., 

Халява С., Пантелєєв О., практичних Коритько Т. Ю., Дороніна Т. В., її Єдронов В. М., Поляк Г. 

Б., міст Печаткина В. В., Перфілов В. А., сутностіПікман Л., Балтина А. М., видатки Волохина В. А., 

Вахович І. М., оцінкаКамінська І. М., Михайлів Г., наукових Сабітова Н. М., Горбатенко Є. О., методологічні 

Гаскаров А.Р., Попова М. Ю., аналізДжигалов С. О. та Гиляровська інші [7–17]. Але визначити не дивлячись Вахович на 

те, інформаційне що в науковій данійлітературі все вчених більше приділяється рішення уваги даній формування проблемі, 

більш Українидетального дослідження потрібно потребують питання бюджетіввисвітлення сутності основ системи 

видатків містбюджетів міста-столиці. досягнення Залишаються ще аналізу невирішені теоретичні бюджетів та 

методологічні проаналізувати питання, щодо методологічні формування системи проблематики видатків місцевого розробкибюджету. 

Метою Балтина даного дослідження є бюджеті вивчення та публікацій аналіз теоретико-методичних Для та 

практичних забезпечення основ функціонування вивчення системи видатків Рощупкина бюджетів міста приділяється Києва ‒ 

столиці Герасименко України та кількість розробки напрямів сутність її удосконалення. 

Пантелєєв Для досягнення вивчення поставленої мети стану потрібно вирішити аналіз такі завдання: 

‒ Карпінський визначити сутність, яких види і завдання серед системи видатків значну бюджетів міста-

столиці; 



‒ щодо визначити інформаційне пріоритетів забезпечення та Єдронов організації системи сутності видатків 

бюджетів Пікман міста-столиці; 

‒ здійснити Об критичну оцінка бюджетів наукових публікацій з її проблематики системи рішення 

видатків бюджетів науковців міста-столиці; 

‒ визначити даній методику аналізу Дослідженню системи видатків Камінська бюджетів міста-столиці рішення та  її значення 

інструментарій; 

‒ проаналізувати вивчення видатки бюджетів Вахович міста Києва зарубіжний та визначити даного їх значення; 

‒ розвитку здійснити оцінку проблематики пріоритетів і ефективності проблеми функціонування системи Метою 

видатків бюджеті уваги міста Києва; 

‒ Метою розглянути зарубіжний підвищення досвід функціонування видатки системи видатків табюджетів 

міст-столиць; 

‒ бюджеті визначити проблеми та напрями підвищення ефективності функціонування 

системи видатків бюджетів міста Києва; 

‒ розробити управлінські рішення з розвитку системи видатків бюджетів 

міста Києва. 

Об’єктом дослідження є видатки бюджетів міста Києва ‒ столиці України. 

Предметом даного дослідження функціонування системи видатків бюджетів 

міста-столиці. 

Методи дослідження. У роботі застосовано сукупність методів і підходів, що 

дозволило реалізувати концептуальну єдність дослідження. За допомогою 

системного та структурного методів розкрито сутність функціонування бюджетних 

видатків. Використання порівняльного та факторного методів дозволило 

узагальнити та систематизувати досвід функціонування системи видатків бюджетів 

міст-столиць країнах з розвинутою та трансформаційною економікою. Методи 

наукового абстрагування, синтезу використано при визначенні пріоритетних 

напрямів підвищення ефективності функціонування системи видатків бюджетів 

міста Києва. 

Інформаційну базу дослідження становили законодавчі та нормативно-правові 

акти з питань розвитку державного бюджету, статистичні та аналітичні матеріали 

Міністерства фінансів України,  Державної служби статистики України, Державної 



казначейської служби України, Державної аудиторської служби України, Рахункової 

палати України, відповідні монографії, наукові статті вітчизняних та зарубіжних 

вчених. 

Структура роботи. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, 

висновків та списку використаних джерел. В першому розділі визначається сутність, 

види і завдання системи видатків бюджету міста-столиці, а також інформаційного 

забезпечення та організації системи видатків бюджету міста-столиці; здійснюється 

критична оцінка наукових публікацій з проблематики системи видатків бюджету 

міста-столиці. В другому розділі визначається методика аналізу системи видатків 

бюджету міста-столиці та її інструментарій; аналізуються видатки бюджету міста 

Києва та визначається їх значення, а також здійснюється оцінка пріоритетів і 

ефективності діяльності системи видатків бюджету міста Києва. В третьому розділі 

розглядається іноземний досвід функціонування системи видатків бюджетів міст-

столиць; визначаються проблеми та напрями підвищення ефективності роботи 

системи видатків бюджету мітса Києва, а також розробляються управлінські 

рішення з розвитку системи видатків бюджету мітса Києва. Список використаних 

джерел містить 99 праць, з них кафедри фінансів КНЕУ – 25. 
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