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АНОТАЦІЯ 

Магістерська кваліфікаційна робота на тему «Удосконалення механізму 

управління» 

Завалій Вікторії  Іллівні 
Актуальність теми. Забезпечення процесу економічної стабільності та 

зростання в Україні неможливе без дієвого інституту місцевого самоврядування. Його 

становлення ускладнюється значними організаційними, фінансовими, правовими 

суперечностями, які негативно позначаються на розвитку як країни в цілому, так і 

окремих її територій. З огляду на вищесказаного, дослідження щодо удосконалення 

механізму управління на місцевому рівні  є актуальним. 

Мета і задачі дослідження. Метою магістерської роботи є обгрунтування 

теоретичних основ місцевого самоврядування і вироблення на їх основі ключових 

практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізмів державного управління  на 

місцевому рівні.. В відповідно до поставленої мети в магістерській роботі 

вирішуються такі завдання: 

- дослідити економічну природу місцевого самоврядування; 

 проаналізувати управлінський ресурсний потенцал місцевого 

самоврядування ;

- дослідити дію механізму реалізації функцій місцевого самоврядування;  

 надати пропозиції щодо адміністративного реформуування  в контексті  

розвитку місцевого самоврядування.

Об’єктом дослідження є функціонування діючого механізму управління на 

місцевому рівні. Предметом дослідження є підвищення ефективності діяльності 

органів місцевого самоврядування.  

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження стали: 

загальнонаукові методи: структурнологічного аналізу (при побудові логіки та 

структури роботи); узагальнення, систематизації, порівняння, угруповання, аналізу і 

синтезу (при визначенні досвіду місцевого самоврядування)  графічного зображення 

даних. 

Інформаційною базою виступають нормативно  законодавчі акти України, 

матеріали підприємства, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, в тому числі 

по маркетингу, планування, аналізу та інших спеціальних дисциплін, матеріали 

науково-практичних конференцій і періодичної літератури, інструкції  з питань 

державного управління на місцевому рівні. 

Результати, їх новизна, теоретичне та практичне значення. У магістерській 

роботі  розроблено рекомендації щодо  реформування адміністративно-територільної 

системи місцевого самоврядування.  

Рекомендації щодо використання результатів роботи з зазначенням галузі 

застосування. Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

представлений у магістерській роботі матеріал, теоретичні положення та висновки 

можуть бути використані при розробці стратегічних планів розвитку регону, місцевої 

громади. 

Структура і обсяг роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел. Повний обсяг тексту магістерської роботи – 

98 сторінок,  таблиць – 4, рисунків – 9. 

Перелік ключових слів: місцеве самоврядування , адміністративна реформа, 

механізм державного управління,  стратегія, ефективність, соціально-економічний 

розвиток. 
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ANNOTATION 
Master's degree qualifying work on a theme the  

"Improvement of the management mechanism" 

Zavaliy Victoria Illivna 

 

Actuality of theme. Ensuring the process of economic stability and growth in 

Ukraine is impossible without an effective institution of local self-government. Its 

formation is complicated by significant organizational, financial, legal contradictions, 

which negatively affect the development of the country as a whole and its individual 

territories. Given the above, research on improving the governance mechanism at the 

local level is relevant. 

The purpose and objectives of the study. The purpose of the master's thesis is to 

substantiate the theoretical foundations of local government and develop on their basis 

key practical recommendations for improving the mechanisms of public administration at 

the local level. In accordance with the purpose of the master's thesis the following tasks 

are solved: 

- to study the economic nature of local self-government; 

- to analyze the managerial resource potential of local self-government; 

- to investigate the effect of the mechanism of realization of local self-government 

functions; 

- provide proposals for administrative reform in the context of local government 

development. 

The object research is the functioning of the existing management mechanism at 

the local level. The subject of the study is to increase the efficiency of local governments. 

Research methods. The methodological basis of the study were: general scientific 

methods: structural analysis (in constructing the logic and structure of work); 

generalization, systematization, comparison, grouping, analysis and synthesis (in 

determining the experience of local government) of graphical representation of data. 

The information base is is normative legislative acts of Ukraine, materials of the 

enterprise, scientific works of domestic and foreign scientists, including marketing, 

planning, analysis and other special disciplines, materials of scientific-practical 

conferences and periodicals, instructions on public administration at the local level. 

The results of their novelty, theoretical and practical. The master's thesis 

develops recommendations for reforming the administrative-territorial system of local 

self-government. 

Recommendations for the use of work indicating the application. The practical 

significance of the obtained results is that the material presented in the master's thesis, 

theoretical positions and conclusions can be used in the development of strategic plans 

for the development of the region, the local community. 

The structure and volume of work.The work consists of an introduction, three 

sections, conclusions, a list of sources used. The full text of the master's thesis - 98 pages, 

tables - 4, figures - 9. 

The key words: local self-government, administrative reform, mechanism of 

public administration, strategy, efficiency, socio-economic development. 
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ВСТУП 

 

Забезпечення процесу економічної стабільності та зростання в Україні 

неможливе без дієвого інституту місцевого самоврядування. Його 

становлення ускладнюється значними організаційними, фінансовими, 

правовими суперечностями, які негативно позначаються на розвитку як 

країни в цілому, так і окремих її територій. Сучасний розвиток суспільства 

характеризується наявністю протиріч між органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування, незбалансованістю загальнодержавних 

інтересів з інтересами населення регіонів. Ефективність діяльності органів 

місцевого самоврядування залежить від їх здатності підтримувати баланс 

місцевих та загальнодержавних векторів. 

Істотне розширення функцій, завдань, повноважень органів місцевого 

самоврядування за останні роки не стало поштовхом для відповідного 

зростання їх фінансових ресурсів. Залишається багато невирішених проблем, 

пов’язаних із адміністративним реформуванням, формуванням доходів 

місцевих бюджетів, використанням бюджетних ресурсів органів місцевого 

самоврядування, місцевими запозиченнями. Потребує удосконалення 

система фінансового контролю на рівні місцевого самоврядування, місцевого 

оподаткування та управління системою місцевих фінансів. 

Світовий досвід переконливо доводить позитивну роль самоврядної, 

фінансово самостійної місцевої влади у забезпеченні ефективного 

соціальноекономічного розвитку територій. Успішне функціонування 

будьякої самостійної адміністративнотериторіальної одиниці значною мірою 

ґрунтується на її фінансовому забезпеченні і ефективності територіального 

управління. Що, в свою чергу, потребує розподілу функцій між державними 

органами влади та органами місцевого самоврядування з відповідним 

формуванням місцевих фінансів. 

У країнах з ринковою економікою місцевим фінансам належить 

важлива роль у забезпеченні ефективного використання ресурсів і 
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розв’язанні проблем соціальної справедливості. Вирішення цих завдань 

неможливе без застосовування механізму державного управління місцевих 

фінансів. Одним з найефективніших важелів державного управління 

відтворювальних процесів є інструменти бюджетної політики. Проте в 

Україні вони не дали належних результатів, що зумовлено їх спрямованістю 

на вирішення поточних, а не стратегічних завдань та непослідовністю і 

безсистемністю застосування. Саме тому проблеми регуляторного впливу 

держави на розвиток місцевого самоврядування та місцевих фінансів 

потребують поглибленого дослідження на підґрунті цілісного, системного 

підходу теоретичних узагальнень, які мають стратегічне значення для 

вирішення економічних і соціальних завдань суспільства. 

 Проблеми місцевого самоврядування та місцевих фінансів досить 

широко висвітлюються в науковій літературі. Різнобічні аспекти окресленої 

проблематики знайшли відображення у працях таких зарубіжних вчених, як 

Ш.Бланкарт, Р.Боклет, Дж.Б’юкенен, О.Гірке, Р.Гнейст, Г.Єллінек, 

Р.Масгрейв, Р.Моль, А.Токвіль, Л.Штейн, Х.Ціммерман та ін. Проте 

дослідження цих авторів потребують критичного узагальнення і можуть бути 

використані з урахуванням особливостей вітчизняної економіки. 

Питання місцевих фінансів розглядалися в працях російських 

дослідників наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.: А.Буковецького, Л.Веліхова, 

В.Лебедєва, М.Мітіліно, І.Озерова, М.Свєшникова, М.Сірінова, 

В.Твердохлєбова, Л.Ходского та ін. Більшість вчених цього періоду 

зосереджували увагу на проблемах місцевого фінансового господарства, 

окремі положення їх досліджень є актуальними і в наш час. 

Серед вітчизняних вчених, праці яких відіграють суттєву роль у 

вивченні проблематики місцевого самоврядування і місцевих фінансів та їх 

державного управління, відомі В.Андрущенко, С.Буковинський, З.Варналій, 

О.Василик, В.Геєць, А.Даниленко, М.Долішній, Т.Єфименко, О.Кириленко, 

В.Кравченко, І.Луніна, С.Льовочкін, В.Опарін, К.Павлюк, В.Федосов, 

І.Чугунов, Л.Шаблиста, С.Юрій та ін. Актуальність питання державного 
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управління розвитку місцевого самоврядування та місцевих фінансів в 

Україні зумовлена передусім наявністю багатьох суттєвих протиріч у 

взаємовідносинах як центральних та регіональних органів виконавчої влади, 

так і органів місцевого самоврядування щодо розв’язання проблем місцевого 

розвитку. 

Разом з тим в сучасній літературі бракує комплексних досліджень 

зазначених проблем. Отже, необхідність поглибленого їх вивчення та 

розв’язання визначили вибір теми місцевого самоврядування та його 

фінансового забезпечення. 

У першому розділі розкрито теоретикометодологічні основи розвитку 

місцевого самоврядування, його економічну природу, досліджуються етапи 

становлення інституту місцевого самоврядування, окрема увага приділяється 

питанням повноважень та функцій місцевого самоврядування. 

Охарактеризовано наукові концепції місцевого самоврядування, виділено 

основні етапи формування науки про місцеві фінанси. 

Другий розділ розкриває сутність місцевих фінансів як сукупності 

відносин, що виникають у процесі формування, розподілу і використання 

фондів фінансових ресурсів. Окремий параграф присвячено 

теоретикометодологічним основам управління місцевими фінансами. Окрім 

того, дається оцінка механізму фінансового забезпечення функцій місцевого 

У третьому  розділі систематизовано пріоритетні напрями розвитку 

місцевого самоврядування та місцевих фінансів в Україні. Зокрема 

досліджуються шляхи вдосконалення методів управління системою місцевих 

фінансів, реформування місцевого оподаткування через збільшення його 

фіскального значення за рахунок як нових податків, так і податків, що 

можуть бути передані місцевим органам влади. За результатами дослідження 

розроблено концептуальні засади розвитку місцевого самоврядування, 

обґрунтовується необхідність підвищення ефективності використання 

органами місцевого самоврядування бюджетних ресурсів. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження механізмів управління  місцевого 

самоврядування в Україні дає змогу зробити певні висновки. 

Необхідність розробки ефективної бюджетної політики на місцевому 

рівні, що дозволяє забезпечити фінансову самостійність територій, їх дохідну 

самодостатність, отримання населенням достатнього обсягу суспільних 

послуг, обумовлює актуальність дослідження місцевого самоврядування як 

гарантованого державою права і спроможності територіальної громади в 

межах закону, власної матеріальнофінансової бази під свою відповідальність 

і в інтересах населення самостійно здійснювати регулювання та управління 

справами, які належать до їхньої компетенції. 

Узагальнення результатів проведеного дослідження наукових 

концепцій становлення місцевого самоврядування дало змогу виділити 

декілька теорій походження місцевого самоврядування, які умовно можна 

поділити на громадські, тобто такі, що виходять з природних прав 

територіальної громади на самоврядування і визначають її повну 

самостійність та невтручання держави в її справи, та державницькі, згідно з 

якими місцеве самоврядування є продовженням державної влади . Важко 

назвати державу , де органи місцевого самоврядування та державні органи 

були б повністю незалежними, оскільки така незалежність призводить до 

сепаратизму та розпаду держави. Взаємовідносини органів місцевого 

самоврядування та держави мають ґрунтуватися на принципі субсидіарності. 

Цей принцип передбачає зосередження на рівні місцевого самоврядування 

повноважень з більшості питань місцевого значення, фінансову основу яких 

гарантує держава. 

Дослідження повноважень, функцій та компетенції органів місцевого 

самоврядування, що дало змогу переосмислити та уточнити їх сутність й 

запропонувати власну класифікацію повноважень органів місцевого 

самоврядування: за видом компетенції – власні (постійні), договірні 
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(передані договором), делеговані (тимчасові); за режимами застосування – 

загального характеру, конкретного характеру; за суб’єктами – 

представницькі органи (сільські ради, селищні ради, ради районні у містах, 

міські ради), виконавчі органи (виконавчі комітети, виконавчі відділи, 

виконавчі управління, районні ради, обласні ради); за сферами і галузями – 

соціальноекономічного і культурного розвитку; бюджету, фінансів та цін; 

будівництво; житловокомунальне господарство; побутове, торговельне 

обслуговування; забезпечення законності, правопорядку; управління 

комунальною власністю; регулювання земельних відносин; соціальний 

захист населення; освіта, охорона здоров’я; зовнішньоекономічна діяльність; 

вирішення питань адміністративнотериторіального устрою. 

Узагальнюючи дослідження функцій органів місцевого 

самоврядування, відзначимо, що це основні напрями і види їх діяльності, які 

відрізняються певною стабільністю, сприяють оптимальному поєднанню 

місцевих та загальнодержавних інтересів. Дослідивши органічний зв’язок 

функцій та компетенції, відмітимо, що компетенція виражає міру належного і 

можливого у діяльності органів місцевого самоврядування, а функція – це 

певна частина реального, фактичного змісту їх роботи, тому компетенція 

встановлюється, виходячи із функцій, оскільки вона є лише одним із засобів 

їх здійснення, більш динамічним, схильним до частіших змін. 

Викладене потребує обґрунтування етапів розвитку місцевого 

самоврядування та місцевих фінансів. Перший етап – зародження початкових 

форм місцевого самоврядування. Другий етап характеризується 

становленням місцевого самоврядування. Ознакою третього етапу є 

формування перших органів місцевого самоврядування, визначення їх 

повноважень, становлення місцевих фінансів. Четвертий етап визначає 

законодавче оформлення існування місцевих фінансів. Обмеженням 

фінансової самостійності місцевого самоврядування, централізацією 

бюджетної системи характеризується п’ятий етап. Шостий етап розпочався 

після здобуття Україною незалежності і характеризується відновленням 
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місцевого самоврядування. Сьомий етап  визначає реформування 

сформованої, на основі введених в дію законодавчих актів, системи 

місцевого самоврядування. 

Вивчення положень Концепції реформування місцевих бюджетів дало 

змогу виявити ряд її недоліків. Запропоновано авторський варіант Концепції 

реформування місцевих фінансів, внесено пропозиції щодо: посилення 

фінансової основи місцевих бюджетів та підвищення ефективності надання 

суспільних послуг, удосконалення нормативно-правового регулювання 

міжбюджетних відносин, удосконалення системи їх регулювання, 

запровадження планування місцевих бюджетів на середньострокову 

перспективу, забезпечення інноваційної діяльності органів місцевого 

самоврядування, посилення інвестиційної складової місцевих бюджетів, 

підвищення ефективності управління їх коштами, а також контролю і 

відповідальності за дотриманням бюджетного законодавства, пропонується 

доповнити Концепцію завданням щодо забезпечення стимулювання 

саморозвитку територій, удосконалення організаційного регулювання, 

передбачається формування оптимальної місцевої інфраструктури. 

Враховуючи комплексну природу місцевого самоврядування, 

визначено сутність механізму фінансового забезпечення його функцій та 

запропоновано структуру цього механізму як складну систему блоків, що 

охоплює відповідні сфери фінансової діяльності на місцевому рівні: блок 

методів і засобів досягнення цілей, який включає стандартні методи 

стратегічної трансформації регіонального господарства (організація 

планування, фінансування, ціноутворення, ліцензування, стандартизація, 

нормування, кредитування, інвестування, оподаткування); блок контролінгу, 

що забезпечує моніторинг стратегічного розвитку регіону (безперервне 

отримання, використання і зберігання інформації про стан господарства в 

системі прийнятих індикаторів і динаміку їх змін); блок контролю в 

механізмі стратегічного розвитку забезпечує базу корекції стратегічного 

курсу ; блок корекції застосовується при змінах індикаторів розвитку 
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(проведення відповідно до планів стратегічного розвитку регіону зміни 

соціальноекономічної політики у бік ліквідації відхилень)). 

Аналіз існуючих підходів і напрямів дослідження з питання конкретної 

участі держави в регулюванні економіки дав змогу встановити, що 

найперспективнішим напрямом для України є стратегія «Модернізація», що 

базується на основі формування інституційного середовища, сприятливого 

для приватних внутрішніх інвестицій в людський і соціальний капітал, нові 

технології, розвиток конкурентних переваг країни в галузі креативної 

діяльності. Обґрунтовано, що формування ефективної системи місцевого 

самоврядування зумовлює необхідність вирішення проблеми вирівнювання 

соціальноекономічного розвитку регіонів. За основу такого вирівнювання 

запропоновано брати досягнуті економічні і соціальні показники розвитку 

території. Визначено необхідність поліпшення економічних показників за 

допомогою методів вирівнювання, що забезпечить дію механізмів 

саморегуляції розвитку регіонів, які, у свою чергу, дозволять залучити в 

процес управління не лише державні органи влади, але й органи місцевого 

самоврядування та населення. Після досягнення межі саморегуляції 

міжрегіональні відмінності зменшаться без прямої участі держави, що 

сприятиме поступовому переходу від державної участі і контролю в розвитку 

регіонів до певної незалежності територіальних утворень у вирішенні ряду 

завдань. На першому етапі держава повинна стимулювати розвиток регіонів, 

найбільш розвинених в соціальноекономічному відношенні, що зумовить 

зростання диференціації таких територій. На другому етапі передбачається 

поліпшення соціальноекономічного стану депресивних регіонів до рівня, 

досягнутого найбільш розвиненими територіями. 

Визначено напрями здійснення адміністративної реформи: створення 

нової правової бази, що регламентуватиме державне та місцеве управління в 

Україні; формування нових інститутів, організаційних структур та 

інструментів здійснення державного і місцевого управління та 

адміністративнотериторіального поділу; кадрове забезпечення нової системи 
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державного і муніципального управління; зміцнення та формування нових 

фінансовоекономічних основ функціонування державного і муніципального 

управління; наукове та інформаційне забезпечення системи державного і 

муніципального управління, формування механізмів наукового та 

інформаційного моніторингу її функціонування. 

Дослідження бюджетного механізму регулювання місцевих фінансів 

засвідчило, що структурно він включає бюджетне забезпечення, яке в свою 

чергу об’єднує такі елементи: бюджетне планування і прогнозування, 

бюджетні норми та нормативи, бюджетний контроль та бюджетне 

регулювання, яке має дві складові: систему фінансового вирівнювання і 

систему міжбюджетного регулювання. Система бюджетного регулювання та 

бюджетного забезпечення мусить включати основні принципи, методи, 

форми і механізми регулювання, а також напрями пошуку традиційних і 

нових джерел фінансових ресурсів для стимулювання соціальноекономічного 

розвитку територій. 

Розгляд особливостей бюджетної політики на рівні місцевого 

самоврядування, її змісту дав можливість запропонувати систему показників, 

яка визначає ефективність бюджетної політики на місцевому рівні. Метою 

такої системи є визначення рівня ефективності, виявлення чинників, що 

впливають на цей показник, а також ухвалення рішень, що сприяють його 

покращанню. Методика оцінки ефективності бюджетної політики на 

місцевому рівні враховує три основні підходи: просторовий, функціональний 

і управлінський, що передбачає виділення трьох основних груп показників 

ефективності бюджетної політики на місцевому рівні: перша група – 

показники, що характеризують «макроекономічну» ефективність бюджету, 

тобто вплив рівня соціальноекономічного розвитку території на формування 

бюджету; друга група – показники, що визначають функціональну 

значущість бюджету; третя група – показники, що відображають вплив на 

рівень ефективності бюджетної політики на місцевому рівні управлінського 

та кадрового потенціалу. 
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Згідно з Концепцією розвиток місцевого самоврядування в Україні 

здійснюється у трьох напрямах: 1) створення ефективних органів державного 

управління, ефективних органів місцевого самоврядування та місцевих 

органів виконавчої влади; 2) трансформація суспільства; 3) модернізація 

економіки.  

Першочерговими завданнями становлення ефективної держави є: 

створення і розвиток інституційного та інфраструктурного середовища, 

сприятливого для розвитку в кожному регіоні бізнесу й некомерційних 

організацій і виконання ними своїх функцій по відношенню до громадян, 

системи захисту громадян, суспільства, бізнесу і держави від зовнішніх 

небезпек, системи соціальної підтримки самотніх непрацездатних громадян, 

для чого має бути передбачено впровадження комплексних, принципово 

нових конституційноправових законодавчих актів, що регулюють 

формування незалежної, справедливої і компетентної судової, 

правоохоронної, контрольнонаглядової системи. 

Внесено пропозиції щодо реалізації політики стратегії регіонального 

розвитку з обов’язковою розробкою концепції соціально-економічного 

розвитку кожного регіону. Враховуючи нерівномірність регіонального 

розвитку країни та в зв’язку з цим неможливість розробки універсальної 

концепції розвитку, яка б відповідала потребам кожного регіону, 

запропоновано методику розробки концепції соціально-економічного 

розвитку , яка може бути взята за основу розробки такої концепції кожним 

регіоном. До стратегічних в концепції можуть належати економічний, 

соціальний і організаційний напрями. Розроблено загальну структурну 

модель регіональної середньострокової комплексної програми 

соціальноекономічного розвитку регіону. 

На основі аналізу системи управління місцевими фінансами в Україні 

виділено основні групи проблем, які обумовлені застосуванням 

недосконалих управлінських технологій. Перша група – це проблеми 

стосовно бюджетного процесу і бюджетного планування. Проблеми 
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управління бюджетними витратами належать до другої групи, вони 

виникають через: відсутність методик ефективного планування витрат 

бюджету; розмитість повноважень органів місцевого самоврядування щодо 

фінансування суспільних послуг; невизначеність критеріїв оцінки якості 

наданих послуг; відсутність умов для оцінки ефективності; складність 

визначення вартості послуг і їх доставки до споживача; відсутність практики 

прогнозування попиту на суспільні товари і послуги. До третьої групи 

належать проблеми функціонування бюджетного сектора, які 

характеризуються невідповідністю мережі бюджетних установ можливостям 

бюджетів по її фінансуванню і попиту споживачів суспільних послуг. 

Четверту групу становлять проблеми впровадження передових практик 

управління місцевими фінансами. 

.
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