
  ТЕМИ РЕФЕРАТІВ З ПРЕДМЕТУ « МІСЦЕВІ ФІНАНСИ» 

 

1. Формування теорії місцевих фінансів. 

2. Місцеві фінанси як наукова дисципліна. 

3. Українські вчені ХІХ ст., які досліджували місцеві фінанси. 

4. Розвиток поглядів на сутність місцевих фінансів у вітчизняній фінансовій 

думці ХХ ст. 

5. Міжнародні стандарти організації місцевих фінансів. 

6. Зміст та значення Європейської хартії місцевого самоврядування. 

7. Питання місцевого самоврядування в Конституції України. 

8. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» − базовий 

нормативний акт з місцевих фінансів. 

9. Проблеми вдосконалення місцевих фінансів у Бюджетному кодексі України. 

10. Розвиток місцевих бюджетів та їх роль у місцевих фінансах України. 

11. Етапи становлення місцевих бюджетів України. 

12. Формування інституту місцевого самоврядування та його вплив на місцеві 

фінанси. 

13. Територіальна громада – первинний суб’єкт місцевого самоврядування. 

14. Планування доходів та видатків місцевих бюджетів. 

15. Проблеми зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів. 

16. Дискусійні питання суті та функцій місцевих фінансів. 

17. Проблеми зміцнення місцевих фінансів України. 

18. Проблематика місцевих фінансів у щорічних законах про Державний 

бюджет України. 

19. Бюджетні слухання як елемент бюджетного процесу на місцевому рівні. 

20. Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування. 

21. Казначейська система виконання місцевих бюджетів. 

22. Аналіз формування доходів місцевих бюджетів України. 

23. Власні та закріплені доходи місцевих бюджетів. 

24. Аналіз витрачання коштів місцевих бюджетів України. 

25. Соціальна спрямованість місцевих бюджетів. 



26. Бюджет розвитку місцевих бюджетів та проблеми його функціонування. 

27. Проблеми збалансування місцевих бюджетів. 

28. Розвиток теорії бюджетного федералізму. 

29. Бюджетний федералізм, його суть та вплив на організацію місцевих 

фінансів. 

30. Механізм перерозподілу бюджетних ресурсів у територіальному аспекті. 

31. Проблеми вдосконалення міжбюджетних відносин у бюджетній системі 

України. 

32. Фіскальний дисбаланс в Україні. 

33. Проблеми розмежування доходів і видатків між рівнями бюджетної системи 

та видами місцевих бюджетів. 

34. Механізм перерахування дотацій місцевим бюджетам із державного 

бюджету та проблеми його вдосконалення. 

35. Проблеми вдосконалення міжбюджетних відносин на рівні районів, міст 

обласного значення, селищ та сіл. 

36. Міжбюджетні відносини та їх вплив на місцеві фінанси. 

37. Фінансове вирівнювання та його стан в Україні. 

38. Методи бюджетного регулювання та їх розвиток. 

39. Види бюджетних трансфертів. 

40. Міжбюджетна реформа в Україні: зміст, напрями проведення та вплив на 

місцеві фінанси. 

41. Виникнення та розвиток місцевого оподаткування. 

42. Стан місцевого оподаткування в Україні та шляхи його вдосконалення. 

43. Проблеми ефективного управління коштами місцевих бюджетів. 

44. Громадські послуги, їх зміст та особливості надання на місцевому рівні. 

45. Місцеве господарство та його роль у місцевих фінансах. 

46. Фінансові ресурси органів місцевого самоврядування на сучасному етапі. 

47. Проблеми розвитку місцевих запозичень в Україні. 

48. Управління фінансами комунальних підприємств. 

49. Проблеми реформування житлово-комунального господарства. 

50. Фінансовий контроль на місцевому рівні. 



51. Типи місцевого самоврядування в зарубіжних країнах та їх вплив на 

організацію місцевих фінансів. 

52. Основні проблеми функціонування інституту місцевого самоврядування та 

місцевих фінансів у Європі. 

53. Місцеві бюджети в зарубіжних країнах. 

54. Фінансове вирівнювання за кордоном. 

55. Місцеве оподаткування в зарубіжних країнах. 

56. Муніципальні позики за кордоном. 

57. Регіональні та місцеві фінанси Росії. 

58. Муніципальні фінанси Польщі. 

59. Муніципальні фінанси Франції та Німеччини. 

60. Державна регіональна політика України та місцеві фінанси. 

 


