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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми зумовлена тим, що на сьогоднішній день склалася непроста ситуація у 

сфері наповнення місцевих бюджетів податками і зборами. Можна визначити причину цього 

явища. Це пов’язано насамперед з наданням чисельних пільг, що стосуються оподаткування у 

регіоні, і, як правило, ці пільги недостатньо обґрунтовані. Велика кількість пільг з оподаткування є 

причиною недонадходжень до місцевого бюджету значних бюджетних коштів, а це позначається 

на рівні соціального забезпечення населення. Мається на увазі не повна ліквідація всіх податкових 

пільг, а лише чітке, повне і детальне регулювання процедури надання цих пільг, на встановленні 

вичерпного переліку суб’єктів оподаткування, яким можуть надаватися пільги, на посиленні 

контролю за наданням пільг платникам податків. 

Ще одна серйозна проблема сьогоднішнього дня – державні повноваження, делеговані 

органам місцевого самоврядування. В Україні делеговані повноваження тільки на 70 % 

забезпечуються державою. Решту коштів місцевий бюджет має вишукувати самостійно, 

притому, що вага місцевих податків і зборів у надходженнях до місцевого бюджету дуже 

незначна. Як наслідок існування таких проблем в першу чергу зумовлюють виникнення 

дисбалансу в самих місцевих бюджетах, а саме виникає дефіцит бюджетних коштів, по-друге не 

вирішуються важливі життєві проблеми людей, відбувається занепад всього місцевого 

господарства. 

Отже, вищенаведене розкриває актуальність обраної теми магістерської роботи, яка має 

назву «Шляхи покращення управління публічними фінансами та системи бюджетування 

публічної організації на прикладі Чернелево-Руської сільської ради». 

Метою дипломної магістерської роботи є визначення шляхів покращення управління 

публічними фінансами та системи бюджетування в Україні. 

Для досягнення поставленої мети в дипломній магістерській роботі визначено ряд 

взаємопов’язаних завдань, основними з яких є: 

 надання права органам місцевого самоврядування на децентралізоване ухвалення рішень 

щодо розвитку підконтрольної території; 

 узгодження видатків з місцевими потребами - місцеві бюджети слід перетворити на 

реальний механізм стимулювання економічного зростання регіону; 

 впровадження в бюджетну практику методів та засобів управління, притаманних 

підприємствам приватного сектору, які характеризуються спрямованістю не на процес 

фінансування, а на досягнення кінцевого результату шляхом найменших витрат; 

 моніторинг видатків з метою встановлення реального використання ресурсів; 
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 реалізація програми аналізу бюджетних видатків за галузями й моніторингу видатків за 

найважливішими напрямами як складового елементу комплексного бюджетного процесу, що 

забезпечує прийняття обґрунтованих рішень щодо розподілу бюджетних ресурсів. 

Об’єктом дослідження є процес управління публічними фінансами та системи 

бюджетування Чернелево-Руської сільської ради. 

Предметом дослідження є особливості функціонування та фінансування бюджетних 

установ в Україні загалом та Чернелево-Руської сільської ради зокрема. 

Методи дослідження. Теоретичну і методологічну основу дослідження становлять загальні 

положення економічної теорії, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених з питань 

бюджетування, фінансування, стратегічного менеджменту. У магістерській роботі використано 

загальнонаукові і спеціальні методи дослідження: теорії систем і системного аналізу  для 

ідентифікації чинників впливу зовнішнього середовища на систему бюджетування публічної 

організації; економіко-статистичного й порівняльного аналізу  для виявлення тенденцій розвитку 

і структурних змін у діяльності органів місцевого самоврядування у цілому та досліджуваної 

сільської ради зокрема; факторного та логічного аналізу  при діагностуванні та структуризації 

факторів впливу, ідентифікації проблем бюджетування даної сільської ради; графічний  для 

візуалізації результатів дослідження; узагальнення  для обґрунтування ефективності 

удосконалення системи бюджетування; абстрактно-логічний  для здійснення теоретичних 

узагальнень і формування висновків за результатами дослідження. 

Джерела дослідження. Інформаційною базою дослідження слугували матеріали праць 

українських і зарубіжних науковців, інформація державних органів статистики, законодавчі та 

нормативні документи з питань регулювання економіки, звітно-статистичні дані досліджуваного 

підприємства, аналітичні публікації в науковій і спеціалізованій літературі, а також матеріали 

спостережень та опитувань, що їх організувала автор. 

Наукова новизна отриманих результатів. Наукова новизна дипломної магістерської 

роботи полягає у дослідженні теоретико-методичних засад, розробленні практичних рекомендацій 

та обґрунтуванні економічного ефекту заходів, спрямованих на підвищення ефективності 

бюджетування органів місцевого самоврядування 

Практичне значення отриманих результатів полягає вдосконаленні системи 

бюджетування Чернелево-Руської сільської ради. Розроблене проектне рішення впроваджено у 

систему управління бюджетуванням сільської ради, про що свідчить довідка про впровадження.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення дипломної магістерської роботи 

доповідались та отримали позитивну оцінку на Міжнародній науково-практичній конференції 

студентів і молодих учених «Соціально-економічні аспекти розвитку економіки» (27-28 квітня 

2017 року), м. Тернопіль. 
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Структура й обсяг дипломної магістерської роботи. Дипломна магістерська робота 

складається зі вступу, семи розділів, висновків, переліку використаних джерел, додатків. 

Загальний обсяг роботи –161 cторінка комп'ютерного тексту, вона містить 9 таблиць, 13 рисунків, 

11 додатків, список використаних джерел із 92 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

У вступі розкрита актуальність теми магістерської роботи, встановлено мету та завдання, 

предмет та об’єкт, методи та інформаційну базу дослідження, а також подано структуру роботи. 

У першому розділі «Метод бюджетування як основний дієвий механізм управління 

публічними фінансами» досліджено, що системою органів публічної влади в Україні є 

сукупність установлених Конституцією України органів державної влади і місцевого 

самоврядування, що забезпечують захист прав, свобод і законних інтересів громадян, безпеку 

держави й суспільства, вирішують питання соціально-економічного та культурного 

будівництва. Орган місцевого самоврядування  – це орган самоврядного територіального 

співтовариства (територіальної громади), яким він формується і перед яким відповідає за належне 

здійснення своїх повноважень. Також встановлено, що система органів місцевого самоврядування, 

на відміну від системи державних органів, не підпорядковується принципу поділу влад. Однак це 

не виключає їх функціонального і компетентного розмежування. Змістовна класифікація цих 

органів зводиться до їх поділу на представницькі і виконавчі. Бюджет підприємства - це 

фінансовий план, тобто виражене в цифрах заплановане на майбутнє фінансовий стан 

підприємства, фінансове, кількісне певний вираз маркетингових досліджень і виробничих планів, 

необхідних для досягнення поставлених цілей. Період, для якого підготовлено і використовується 

бюджет, називається бюджетним періодом. Бюджетним періодом зазвичай є рік, у межах якого 

можна виділити короткі періоди. Бюджети місцевого самоврядування − це бюджети 

територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань. 

Досліджено, що всі бюджети України − від державного до сільського − в сукупності 

становлять зведений бюджет України. 

Зведений бюджет - це сукупність показників усіх бюджетів, що використовуються для 

аналізу і прогнозування економічного та соціального розвитку держави. Законодавчими органами 

влади він не затверджується. 

При проведенні аналізу бюджету України за 2015 та 2016 роки, було зроблено висновок, що 

2016 рік був більш видатковим за 2015 рік і відповідно більш прибутковим. Про це свідчать 

показники прибутків,  які у 2016 році становили 595,2 млрд. грн., що на 119,3 млрд. грн. більше за 

попередній рік. Найбільшу частину прибутків становлять податок на додану вартість – 230,5 млрд. 

грн., акцизи – 81,9 млрд. грн. та податки на доходи фізичних осіб – 55,8 млрд. грн.  
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У ході написання дипломної роботи, встановлено, що на сьогоднішній день є об’єктивні 

передумови для впровадження нового виду державного фінансового контролю – аудиту 

ефективності використання державних ресурсів, який робить виклик бюрократії та корупції. Це 

спосіб, за допомогою якого платники податків, громадськість мають змогу дізнатись, яким чином 

влада витрачає публічні кошти і який результат отримано. Однак упровадження аудиту 

ефективності вимагає певних змін, модернізації низки сформованих у державі систем управління 

фінансовими потоками (особливо бюджетного процесу), упровадження міжнародних стандартів 

звітності, коригування функцій фінансових відомств країни, та ін. 

Предметом аудиту ефективності є діяльність органів державної влади та інших одержувачів 

з використання одержаних ними державних коштів для виконання покладених на них завдань, 

функцій або реалізації програм (наприклад, державних цільових програм, програм розвитку 

регіонів тощо). 

Для проведення аудиту ефективності можна бути створена спеціальна консультативна 

група з числа як спеціалістів Рахункової палати так і незалежних експертів, які вибираються з 

урахуванням наявності в них відповідних знань та досвіду, рівня кваліфікації, а також розуміння 

предмету та проблем конкретної перевірки. 

У другому розділі «Чернелево-Руська сільська рада як  фінансовий об’єкт 

бюджетування» проведено загальну характеристику органу місцевого самоврядування, здійснено 

аналіз системи бюджетування. 

Чернелево-Руська сільська рада є бюджетною установою, яка діє на підставі Закону «Про 

місцеве самоврядування в Україні», який визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в 

Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування. Провівши аналіз багатьох показників, можна зробити 

висновок, що не всі дані є позитивними, наприклад, використання номінального робочого часу не 

досягло оптимальної норми і становило К1=0,9; використання планового часу теж не досягло 

норми і становило К2=0,73. Видатки на оплату праці (управління) у 2016 році зменшилися у 

порівнянні з попереднім на 2,7 тис.грн і відповідно 1,25%, що в свою чергу спричинило 

зменшення нарахування на зарплату на 1,2 тис.грн та 1,47% відповідно. Але  і достатньо 

показників збільшилось, для прикладу: отримані доходи сцеціального фонду у 2016 р. 

збільшилися в порівнянні з попереднім на 317963,14 грн. і відповідно на 56,9%. Плата за послуги, 

що надаються бюджетними установами згідно із законодавством зменшилася в загальному на 

19376,88 грн. та відповідно на 12,5%. Інші джерела власних бюджетних установ збільшилися за 

останній рік на 12943,13 грн. і відповідно на 77,01%. Інші надходження спеціального фонду 

збільшилися на 324396,9 грн., тобто 83,81%. Видатки та надання кредитів в загальному 

збільшилися на 273692,47 грн. або 44,68%. 
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В умовах кризового стану економіки України особливої уваги потребує питання 

підвищення ефективності функціонування Чернелево-Руської сільської ради. Бюджeт Чернелево-

Руської сільської ради є ocнoвним фінансовим плaнoм місцевого населення, тoму пpoблeми 

формування функціонування місцевих бюджетів зaлишaютьcя укpaй актуальними на cьoгoднiшнiй 

дeнь в бюджeтнiй cиcтeмi Укpaїни. 

Також встановлено, що на державному рівні Кабінетом міністрів України розроблена 

Концепція реформування місцевих бюджетів, яка спрямована на здійснення реформи у сфері 

місцевих бюджетів з метою підвищення конкурентоспроможності адміністративно - 

територіальних одиниць та забезпечення їх сталого соціально-економічного зростання . 

Метою Концепції є визначення напрямів, механізмів і строків формування ефективного 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади для створення і підтримки 

повноцінного життєвого середовища для громадян, надання високоякісних та доступних 

публічних послуг, становлення інститутів прямого народовладдя, задоволення інтересів громадян 

в усіх сферах життєдіяльності на території Чернелево-Руської сільської ради, узгодження її та 

інтересів держави. 

В умовах кризового стану економіки України особливої уваги потребує питання 

підвищення ефективності функціонування Чернелево-Руської сільської ради. Хронічна нестача 

фінансових ресурсів у Чернелево-Руської сільської ради та нестабільність її доходних джерел, на 

сьогодні, стали проблемою загальнодержавної ваги. В сучасних умoвах центральні oргани влади 

пoвинні мати інформацію прo стан економіки регіoнів у рoзрізі міст і сіл для регулювання 

процесів перерoзпoділу дoхoдів зведенoгo бюджету, контролю відповідності сoціальнo-

екoнoмічнoгo рoзвитку регіoнів завданням і пріоритетам рoзвитку країни, пoшуку oптимальних 

варіантів участі регіoнів і міст з різною податковою базoю у загальнoдержавних сoціальнo-

екoнoмічних прoграмах. 

В ході написання дипломної роботи, з’ясовано, що сучасна система міжбюджетних 

відносин України, що почала формуватися з набуттям її незалежності, є надзвичайно 

централізованою, негнучкою і не сприяє соціально-економічному розвитку як окремих територій, 

так і держави в цілому. Аналіз європейського досвіду побудови моделі міжбюджетних відносин 

доводить, що створення ефективно функціонуючої бюджетної системи в України можливе через 

бюджетну децентралізацію, яка має базуватися на першочерговому посиленні локального рівня. 

Ключовими питаннями, на яких слід зосередити увагу і зусилля – чітке розмежування як 

повноважень між центральними та місцевими органами влади, так і фінансових ресурсів на їх 

виконання та створення умов для самофінансування суб'єктів місцевого управління. 
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У третьому розділі «Модернізація системи публічних фінансів та бюджетування 

публічної організації» було запропоновано ряд заходів, спрямованих на підвищення ефективності 

бюджетування органів місцевого самоврядування, зокрема даної сільської ради. 

Покращення системи бюджетування Чернелево-Руської сільської ради пропонуємо 

здійснити за допомогою запровадження нової моделі публічного управління, що потребує 

системних і глибоких реформ, на які необхідний значний часовий та фінансовий ресурс. Нині 

лише група розвинених країн змогла повною мірою запровадити у себе дану модель публічного 

управління. Водночас значна кількість держав лише здійснює перехід від традиційної до нової 

моделі публічного управління. Як свідчить практика останньої групи країн, чим ширші реформи 

вони здійснюють, тим ефективніше функціонує система публічних фінансів. Водночас країни, що 

зупинилися на півшляху й адаптували лише окремі популярні механізми, не змінивши суті 

публічного управління, не продемонстрували позитивних результатів. Прогресивні новації, 

запозичені з практики розвинених країн, були нівельовані через збереження традиційної моделі 

публічного управління, яка формує несприятливе середовище для їх функціонування.  

Нова модель публічного управління також має недоліки, тому не кожна країна декларує 

бажання її запровадити. Разом з тим треба чітко усвідомлювати, що навіть обґрунтована критика 

нової моделі публічного управління не має спонукати уряд до згортання реформ у цьому напрямі 

та консервації традиційної моделі управління. Її критики не ставлять під сумнів той факт, що нова 

модель публічного управління є значно ефективнішою, ніж традиційна, а лише вказують на те, що 

в новітніх умовах необхідно сформувати більш дієві механізми. Це означає, що урядам, які 

прагнуть побудувати заможну демократичну державу з ринковою економікою, необхідно 

активізувати процес модернізації, оскільки низка розвинених країн уже йде шляхом створення ще 

більш ефективної моделі публічного управління. 

Ще однією  проектною пропозицією є запровадження децентралізації сільської ради в 

рамках проведення адміністративно-територіальної реформи. По суті це питання виступає 

предметом вивчення повноважень органів місцевого самоврядування. Ефективність її діяльності 

належатиме від того, які повноваження вона буде здійснювати. Тому при здійсненні 

інституціональних та організаційних перетворень у процесі адміністративно-територіальної 

реформи стратегічною метою діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування 

повинно стати формування умов щодо реального покращання життєзабезпечення громад, 

досягнення високого рівня надання адміністративних, культурних та соціальних послуг, сприяння 

економічному зростанню конкретного населеного пункту чи району, з одночасною прив’язкою до 

усієї економічної системи регіону чи країни. 
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У четвертому розділі «Спеціальна частина» досліджено нормативно-правова база 

регулювання діяльності Чернелево-Руської сільської ради та особливості функціонування 

сільських рад в Україні. 

Результати проведених досліджень дозволяють стверджувати, що свою діяльність 

Чернелево-Руська   сільська рада здійснює відповідно до Конституції України та  Законів України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», який говорить, що місцеве самоврядування в Україні − 

це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади - жителів села чи 

добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста самостійно або 

під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання 

місцевого значення в межах Конституції і законів України. 

Сільська рада представлена 16 депутатами та виконавчим апаратом. Свою роботу 

проводить сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних 

комісій ради. Всі сесії сільської ради запротокольовані секретарем.Сесія сільської ради, як вищий 

орган, здійснює контроль і над рішеннями виконавчого комітету.  

У процесі дослідження статистичних даних щодо сільських рад в Україні, встановлено, 

що за останній рік відбулось об’єднання сільських рад України в громади, кількість їх значно 

зменшилась. Зокрема, станом на 2016 рік в Україні функціонувало понад 10500 сільських рад. 

Станом на 2017 березень 2017 року їх кількість становить близько 7800. 

У п’ятому розділі «Обґрунтування економічної ефективності» здійснено розрахунок 

ефективності удосконалення системи бюджетування Чернелево-Руської сільської ради, 

спрогнозовано збільшення обсягу грошових надходжень до бюджету  даної сільської ради. 

У шостому розділі «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» досліджено 

основні завдання в галузі охорони праці даної сільської ради, здійснено загальний аналіз стану 

охорони праці, проведено виявлення можливих небезпечних і шкідливих виробничих факторів у 

діяльності торгівельної організації, розглянуто особливості формування та функціонування 

системи управління охороною праці, проведено аналіз пожежної безпеки та розроблено 

рекомендації з поліпшення умов охорони праці та пожежної безпеки досліджуваної бюджетної 

установи. У цьому розділі також розглянуто основні аспекти забезпечення державного управління 

у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного характеру, 

висвітлено питання організації цивільного захисту на об’єкті, досліджено теоретичні аспекти 

визначення ступеня забруднення й порядку проведення знезаражування продовольчих і 

промислових товарів суб’єктами господарювання.  

У сьомому розділі «Екологія» досліджено основні аспекти екологічної безпеки сільської 

ради, а також висвітлено ряд актуальних екологічних питань. 
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ВИСНОВКИ 

Отже, у представленій дипломній магістерській роботі досліджено теоретичні засади та 

практичні аспекти процесу бюджетування, а також розроблено проектні пропозиції щодо 

удосконалення системи фінансування органів місцевого самоврядування. 

У роботі досліджено теоретичні особливості формування та функціонування системи 

бюджетування органів публічної влади. Результати проведених досліджень дозволяють 

стверджувати, що система органів публічної влади в Україні – це сукупність установлених 

Конституцією України органів державної влади і місцевого самоврядування, що забезпечують 

захист прав, свобод і законних інтересів громадян, безпеку держави й суспільства, вирішують 

питання соціально-економічного та культурного будівництва. Публічна влада може здійснюватись 

двома шляхами – безпосередньо населенням (народом у цілому чи територіальними громадами) 

або через відповідні інституції, які називаються органами публічної влади. Бюджети місцевого 

самоврядування - це бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань. 

Написання дипломної роботи проводилось на основі дослідження процесу бюджетування 

Чернелево-Руської сільської ради. Чернелево-Руська сільська рада є бюджетною установою, яка 

діє на підставі Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», який визначає систему та гарантії 

місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і 

відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 

В умовах кризового стану економіки України особливої уваги потребує питання 

підвищення ефективності функціонування Чернелево-Руської сільської ради. Бюджeт Чернелево-

Руської сільської ради є ocнoвним фiнaнcoвим плaнoм місцевого населення, тoму пpoблeми 

формування функцioнувaння мicцeвиx бюджeтiв зaлишaютьcя укpaй aктуaльними нa cьoгoднiшнiй 

дeнь в бюджeтнiй cиcтeмi Укpaїни. Хронічна нестача фінансових ресурсів у Чернелево-Руської 

сільської ради та нестабільність її доходних джерел, на сьогодні, стали проблемою 

загальнодержавної ваги. В сучасних умoвах центральні oргани влади пoвинні мати інфoрмаціюпрo 

стан екoнoмікирегіoнів у рoзрізі міст і сіл для регулювання прoцесів перерoзпoділ удoхoдів 

зведенoгo бюджету, кoнтрoлю відпoвіднoсті сoціальнo-екoнoмічнoгoрoзвиткурегіoнів завданням і 

пріoритетам рoзвитку країни, пoшуку oптимальних варіантів участі регіoнів і міст з різнoю 

пoдаткoвoю базoю у загальнoдержавних сoціальнo-екoнoмічних прoграмах. Також було 

розраховано основні показники ефективності функціонування  даної сільської ради, які є досить 

позитивними. 

У проектному розділі представленої дипломної магістерської роботи розроблено та 

обґрунтовано проектні пропозиції щодо удосконалення системи бюджетування Чернелево-Руської 

сільської ради.. 
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Покращення системи бюджетування Чернелево-Руської сільської ради пропонуємо 

здійснити за допомогою запровадження нової моделі публічного управління, що потребує 

системних і глибоких реформ, на які необхідний значний часовий та фінансовий ресурс. Нині 

лише група розвинених країн змогла повною мірою запровадити у себе дану модель публічного 

управління. Водночас значна кількість держав лише здійснює перехід від традиційної до нової 

моделі публічного управління. Як свідчить практика останньої групи країн, чим ширші реформи 

вони здійснюють, тим ефективніше функціонує система публічних фінансів. Водночас країни, що 

зупинилися на півшляху й адаптували лише окремі популярні механізми, не змінивши суті 

публічного управління, не продемонстрували позитивних результатів. Прогресивні новації, 

запозичені з практики розвинених країн, були нівельовані через збереження традиційної моделі 

публічного управління, яка формує несприятливе середовище для їх функціонування.  

Нова модель публічного управління також має недоліки, тому не кожна країна декларує 

бажання її запровадити. Разом з тим треба чітко усвідомлювати, що навіть обґрунтована критика 

нової моделі публічного управління не має спонукати уряд до згортання реформ у цьому напрямі 

та консервації традиційної моделі управління. Її критики не ставлять під сумнів той факт, що нова 

модель публічного управління є значно ефективнішою, ніж традиційна, а лише вказують на те, що 

в новітніх умовах необхідно сформувати більш дієві механізми. Це означає, що урядам, які 

прагнуть побудувати заможну демократичну державу з ринковою економікою, необхідно 

активізувати процес модернізації, оскільки низка розвинених країн уже йде шляхом створення ще 

більш ефективної моделі публічного управління. 

Ще однією  проектною пропозицією є запровадження децентралізації сільської ради, що 

виступає проведення адміністративно-територіальної реформи. По суті це питання виступає 

предметом вивчення повноважень органів місцевого самоврядування. Ефективність її діяльності 

належатиме від того, які повноваження вона буде здійснювати. Тому при здійсненні 

інституціональних та організаційних перетворень у процесі адміністративно-територіальної 

реформи стратегічною метою діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування 

повинно стати формування умов щодо реального покращання життєзабезпечення громад, 

досягнення високого рівня надання адміністративних, культурних та соціальних послуг, сприяння 

економічному зростанню конкретного населеного пункту чи району, з одночасною прив’язкою до 

усієї економічної системи регіону чи країни. 
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Анотація 

Тема: «Шляхи покращення управління публічними фінансами та системи бюджетування публічної 

організації на прикладі Чернелево-Руської сільської ради» 

 

Дипломна магістерська робота: 160 с., 13 рис., 9 табл., 11 додатків, 92 літературних 

джерела. 

Об'єкт дослідження – процес управління публічними фінансами та системи бюджетування 

Чернелево-Руської сільської ради. 

Метою роботи є визначення шляхів покращення управління публічними фінансами та 

системи бюджетування в Україні. 

Методи дослідження – економіко-математичні, порівняльні, статистичні, кількісний та 

якісний аналіз. 

Виявлено інструменти впливу на формування дохідної частини місцевих бюджетів 

Виявлено інструменти впливу на формування дохідної частини місцевих бюджетів. Досліджено 

процес фінансового забезпечення місцевих бюджетів та запропоновано шляхи розвитку місцевого 

самоврядування. 

Ключові слова: місцеві бюджети, органи місцевого самоврядування, громада, бюджетна 

децентралізація, міжбюджетні відносини.  

 

Аннотация 

Тема: «Пути улучшения управления публичными финансами и системы 

бюджетирования публичной организации на примере Чернелево-Русского сельского совета» 

 

Дипломная магистерская работа: 160 с., 13 рис., 9 табл., 11 приложений, 92 литературных 

источников. 

Объект исследования - деятельность и финансирование Чернелево-Русского сельского 

совета. 

Целью работы является выявление проблем функционирования местных бюджетов и 

регулирования межбюджетных отношений и пути их улучшения. 

Методы исследования - экономико-математические, сравнительные, статистические, 

количественный и качественный анализ. 
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Выявлено инструменты влияния на формирование доходной части местных бюджетов 

обнаружено инструменты влияния на формирование доходной части местных бюджетов. 

Исследован процесс финансового обеспечения местных бюджетов и предложены пути развития 

местного самоуправления. 

 Ключевые слова: местные бюджеты, органы местного самоуправления, община, 

бюджетная децентрализация, межбюджетные отношения. 

 

Summary 

Topic: "Ways to Improve Public Finance Management and the Budgeting System of a 

Public Organization on the Example of Chernelyovo-Russian Rural Council" 

 

Master's thesis: 160 p., 13 figures, 9 tables, 11 annexes, 92 literary sources. 

The Object of Investigation is the activity and financing of the Chernelyovo-Russian village 

council. 

The Aim of the Work is to identify problems of functioning of local budgets and regulation of 

inter-budgetary relations and ways of their improvement. 

The Methods of Investigation - economic-mathematical, comparative, statistical, quantitative 

and qualitative analysis. 

The tools of influence on the formation of the revenue part of local budgets are revealed. 

Instruments of influence on the formation of the revenue part of local budgets have been identified. The 

process of financial support of local budgets is investigated and ways of local self-government 

development are proposed. 

Key words: local budgets, local governments, community, budget decentralization, 

intergovernmental relations. 

 


