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АНОТАЦІЯ 
 

на магістерську роботу на тему: 
 

„Удосконалення управління фінансами на регіональному рівні” 
 

 

У першому розділі магістерської роботи розглянуті теоретичні зacaди 

yпрaвління дeржaвними та місцевими фінaнcaми. У другому розділі 

проведено анaліз мeхaнізмy yпрaвління фінaнcaми нa приклaді Oдecькoгo 

рeгіoнy. Третій розділ присвячений удocкoнaлeнню механізма yпрaвління 

фінaнcaми Oдecькoї oблacті. 
 

Актуальність теми визначається необхідністю: дослідження умов 

підвищення ефективності використання наявних у регіоні фінансових 

ресурсів, а також активізації їх потенційних джерел, насамперед, 

внутрішнього для регіону походження, що має стимулювати інвестиційно-

інноваційні процеси й соціально-економічний розвиток; визначення 

потенціальних і реальних можливостей регіонів в забезпеченні їх соціально-

економічного розвитку на базі доцільного використання власного 

фінансового ресурсу. 
 

У роботі наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення науково-

прикладного завдання з розроблення теоретико-методичних засад 

удосконалення механізму управління фінансовими ресурсами Одеського 

регіону. 
 

За підсумками проведеного дослідження: зазначено, що стан 

фінансового потенціалу регіону залежить від якості та ефективності 

механізмів управління ними; запропоновано вдосконалити механізм 

управління державними й недержавними фінансовими ресурсами регіону; 

встановлено, що на рівні регіону місцеві бюджети залишаються потужним 

дієвим механізмом управління централізованими фінансовими ресурсами; 

сформульовано методичний підхід до організації ефективного використання 

фінансових ресурсів регіону. 



 

 

АНОТАЦИЯ 
 

на магистерскую работу на тему: 
 

«Совершенствование управления финансами на региональном уровне» 
 
 

 

В первом разделе магистерской работы рассмотрены тeoретические 

аспекты yпрaвления государственными и местными финaнcaми. Во втором 

разделе проведен анaлиз мeхaнизма yпрaвления финaнcaми нa примере 
 

Oдeсcкoгo рeгиoна. Третий раздел посвящен совершенствованию механизма 

yпрaвления финaнcaми Oдeсcкой oблacти. 
 

Актуальность темы определяется необходимостью исследования 

условий совершенствования эффективности использования имеющихся в 

регионе финансовых ресурсов, а также активизации их потенциальных 

источников, прежде всего, внутреннего для региона происхождения; 

необходимостью стимулировать инвестиционно-инновационные процессы и 

социально-экономическое развитие; определением потенциальных и 

реальных возможностей регионов в обеспечении их социально-

экономического развития на базе эффективного использования собственных 

финансовых ресурсов. 
 

В работе приведены теоретическое обобщение и новое решение 

научно-прикладной задачи по разработке теоретико-методических основ 

совершенствования механизма управления финансовыми ресурсами 

Одесского региона. 
 

По итогам проведенного исследования: установлено, что состояние 

финансового потенциала региона зависит от качества и эффективности 

механизмов управления ими; предложено усовершенствовать механизм 

управления государственными и негосударственными финансовыми 

ресурсами региона; установлено, что на уровне региона местные бюджеты 

остаются мощным действенным механизмом управления централизованными 

финансовыми ресурсами; сформулирован методический подход к 

организации эффективного использования финансовых ресурсов региона. 



 

 

ANNOTATION 
 

for master's work on the topic: 
 

"Improving regional financial management" 
 
 

 

The first section discusses the territorial costs of government and local 

finance. The second one is an analysis of the mechanism of financial management 

in the case of the Odesa region. And in the third, it is the endorsement of the 

administration of the Finances by the Odesa Oblast. 
 

The relevance of the topic is determined by the need to: study the conditions 

for improving the efficiency of the use of available financial resources in the 

region, as well as the activation of their potential sources, first of all, internal to the 

region of origin, which should stimulate investment and innovation processes and 

socio-economic development; identification of potential and real opportunities of 

regions in ensuring their socio-economic development on the basis of expedient 

use of their own financial resources. 
 

The paper summarizes the theoretical generalization and new solution of the 

scientifically applied problem of developing theoretical and methodological 

foundations for improving the financial resources management mechanism of the 

Odessa region. 
 

According to the results of the conducted research: it is stated that the state 

of financial potential of the region depends on the quality and effectiveness of 

mechanisms for managing them; it is proposed to improve the mechanism for 

managing the state and non-state financial resources of the region; found that at the 

regional level, local budgets remain a powerful effective mechanism for managing 

centralized financial resources; a methodological approach to the organization of 

efficient use of financial resources of the region is formulated. 
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ВСТУП 
 
 

 

Актуальність теми магістерської роботи визначається необхідністю: 

дослідження умов удосконалення ефективності використання наявних у 

регіоні фінансових ресурсів, а також активізації їх потенційних джерел, 

насамперед, внутрішнього для регіону походження, що має стимулювати 

інвестиційно-інноваційні процеси й соціально-економічний розвиток; 

визначення теоретичних підходів до виокремлення такої категорії як 

«фінанси регіону» та оприділення її цільового призначення у забезпеченні 

ефективного функціонування регіонів; оприділення потенціальних і реальних 

можливостей регіонів в забезпеченні їх соціально-економічного розвитку на 

базі доцільного використання власного фінансового ресурсу. 
 

Переважаючою тенденцією становлення національної економіки 

наприкінці ХХ– на початку ХХІ ст. є динамізація та зростання масштабів 

регіоналізації, що, з одного боку, актуалізує питання перенесення ваги 

процесу прийняття рішень стосовно розвитку соціально-економічної системи 

на регіональний рівень, а з іншого – накладає на регіони відповідальність за 

вироблення ефективної фінансової політики, націленої на формування 

достатньої ресурсної бази для їх реалізації. Об’єктивність процесів 

регіоналізації економіки в глобальному масштабі визначається плавним 

перетворенням національних регіонів на самостійних гравців у 

міжрегіональному та світовому просторі, що суттєво пожвавлює фінансово-

кредитні відносини на регіональному рівні, збільшує вимоги до формування 

та використання фінансового потенціалу регіону, спричиняє необхідність 

формування стратегічних пріоритетів управління фінансами регіону загалом. 
 

Зазначене ставить перед науковцями та політиками завдання 

теоретичного осмислення закономірностей впливу інструментів та важелів 

фінансової політики на соціально-економічний розвиток регіонів, створення 

дієвої моделі управління фінансами регіону на основі гармонізації 



 

 

регіональних та загально-національних інтересів у фінансовій сфері, а також 

доводить необхідність розроблення механізмів нарощення фінансової 

спроможності регіонів шляхом реалізації фінансового потенціалу [8]. 
 

Мета і завдання дослідження. Метою магістерської роботи є розгляд 

теоретичних і методичних положень та обґрунтування практичних 

рекомендацій з удосконалення механізму управління фінансовими ресурсами 

Одеського регіону, підвищення ефективності їх використання в сучасних 

умовах господарювання та забезпечення фінансової безпеки регіону. 
 

Для досягнення поставленої мети дослідження передбачалося 

вирішити наступні завдання: 
 

• узагальнити концепції та методичні підходи до управління 

фінансовими ресурсами регіону; 
 

• сформулювати методичні засади вдосконалення механізму 

управління фінансовими ресурсами регіону; 
 

• провести аналіз джерел фінансових ресурсів та визначити 

потенційні можливості регіону щодо мобілізації або генерації 

додаткових коштів; 
 

• обґрунтувати концептуальні засади стратегії формування та 

реалізації державного управління у сфері фінансів на 

регіональному рівні; 
 

• запропонувати напрями вдосконалення організаційно-

економічного механізму державного управління фінансами на 

регіональному рівні. 
 

Об’єктом дослідження є організаційно-економічні процеси 

забезпечення фінансовими ресурсами соціально-економічного розвитку 

регіону. 
 

Предметом дослідження є теоретичні та науково-практичні підходи 

до вдосконалення механізму управління фінансовими ресурсами регіону. 
 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження сутності 

фінансових ресурсів регіону та механізмів управління ними складають 



 

 

загальнонаукові й конкретні методи дослідження. Зокрема, в процесі 

дослідження були використані такі методи: діалектичний – для вивчення 

економічних явищ та процесів, який передбачає всебічне виявлення 

закономірностей, тенденцій і взаємозалежностей, що впливають на об’єкт 

дослідження та постійно змінюються й розвиваються; системного аналізу – 

для визначення об’єкта дослідження і його складових, завдань та 

інструментів дослідження; статистичний – для дослідження стану й 

динаміки фінансового забезпечення в регіоні, впливу різних факторів на 

ефективність управління фінансовими ресурсами регіону; порівняльного 

аналізу – для дослідження джерел фінансових ресурсів та визначення їх 

впливу на загальний стан фінансового потенціалу регіону; економіко-

правовий – для дослідження нормативно-правової бази місцевого 

самоврядування та управління фінансовими ресурсами держави й окремої 

територіальної громади, а також для розробки пропозицій щодо шляхів 

підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами регіону; 

логічного узагальнення – для дослідження сутності понять «фінансовий 

потенціал регіону», «фінансові ресурси регіону» та «тимчасово вільні кошти 

місцевого бюджету». 
 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці 

теоретико-методичних основ удосконалення механізму управління 

фінансовими ресурсами регіону, підвищення ефективності їх використання. 
 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

теоретичні розробки, викладені у магістерській роботі, доведені до рівня 

практичних пропозицій і закінчених схем використання. На основі розкритих 

закономірностей функціонування системи управління місцевими бюджетами 

розроблені рекомендації щодо підвищення ефективності управління на рівні 

регіону і держави. 
 

Особистий внесок. Магістерська робота є самостійно виконаною 

науковою працею, в якій викладено авторський підхід до розроблення 

теоретичних і науково-практичних положень щодо шляхів удосконалення 



 

 

механізму управління фінансовими ресурсами регіону. Наукові положення, 

висновки та рекомендації, що виносяться на захист, одержані автором 

самостійно. 
 

Інформаційною базою для магістерської роботи слугували: 

законодавчі та нормативні документи, монографії, наукові публікації в 

періодичних виданнях, навчально-методична література, статистичні данні. 
 

Структура роботи. Магістерська робота складається зі вступу, 3 

розділів, висновків, списку використаних джерел, який налічує 52 

найменування. Загальний обсяг роботи – 106 сторінок, у тому числі 

основного тексту – 96 сторінок. 



ВИСНОВКИ 
 

 

Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що пріоритетом 

соціально-економічного розвитку регіонів на сучасному етапі становлення 

української держави має стати підвищення фінансового самозабезпечення та 

посилення власних конкурентних переваг, а прийняття найважливіших 

управлінських рішень і побудова фінансового механізму на рівні регіонів не 

може базуватися на простому підрахунку обсягу наявних фінансових 

ресурсів, а вимагає мобілізації та ефективного використання усього 

фінансового потенціалу регіону. При цьому засадничими принципами 

проведення системних перетворень політики регіонального розвитку в 

Україні має стати врахування фінансових можливостей різних регіонів, 

повноцінний аналіз ефективності регіональних фінансів, досягнення 

фінансової самодостатності територіальних громад та зміцнення фінансової 

спроможності регіонів. Саме фінансова спроможність є фундаментом для 

забезпечення якісного виконання органами місцевого самоврядування своїх 

повноважень та одним із найважливіших засобів унеможливлення втручання 

в діяльність місцевої влади інших суб’єктів. 
 

 У магістерській роботі наведено теоретичне узагальнення і нове 

вирішення науково-прикладного завдання з розроблення теоретико-

методичних засад удосконалення механізму управління фінансовими 

ресурсами Одеського регіону. 
 

За підсумками проведеного дослідження: 

1. Зазначено, що стан фінансового потенціалу регіону залежить не 

тільки від складу фінансових ресурсів, які його формують, а також від 

якості та ефективності механізмів управління ними, здатності органів 

місцевого самоврядування активізувати додаткові джерела їх походження 

або раціоналізувати процедуру використання наявних коштів. 



 

 

2. Запропоновано вдосконалити механізм управління 

державними й недержавними фінансовими ресурсами регіону шляхом 

створення за рішенням територіальної громади (органів місцевого 

самоврядування) та за участю фінансово-банківських установ і суб’єктів 

господарювання регіонального фінансово-аналітичного центру, який має 

забезпечувати моніторинг та аналіз поточного стану фінансової системи 

регіону, здійснювати прогноз її розвитку, надавати консультаційну й 

методичну допомогу з координації дій суб’єктів фінансових взаємовідносин 

у процесі формування та використання фінансових ресурсів. 
 

3. Встановлено, що на рівні регіону місцеві бюджети 

залишаються потужним дієвим механізмом управління централізованими 

фінансовими ресурсами. 
 

4. Сформульовано методичний підхід до організації 

ефективного використання фінансових ресурсів регіону. Важливими 

елементами запропонованого алгоритму є: визначення цілей, обсягів та 

джерел інвестування, а також підбір необхідних для цього фінансових 

інструментів і обов’язкове вжиття заходів, спрямованих на мінімізацію 

впливу дестабілізуючих факторів. 
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