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Дипломну  магістерську  роботу  присвячено  дослідженню  теоретичних 

положень,  методичних  засад  та  практичних  питань  управління  фінансовими 

потоками  місцевих  бюджетів.   На  підставі  проведеного  аналізу  формування 

планових і  фактичних показників  фінансових  потоків   місцевих  бюджетів  у 

розрізі фондів, бюджетної класифікації,  результативності  внесено  пропозиції 

щодо  вдосконалення  управління   вхідними   та  вихідними  фінансовими 

потоками місцевих бюджетів.

В  результаті  проведеного  дослідження   запропоновано  комплексний 

підхід до організації  управління фінансовими потоками місцевих бюджетів  з 

метою  досягнення  їх  збалансованості  та  ефективного  використання. 

Запропоновано  й  кількісно  визначено  резерви  збільшення  доходів  місцевого 

бюджету на прикладі бюджету  міста Кременчука.

Ключові слова:  The master's thesis is devoted to the study of theoretical 

positions,  methodical  principles  and  practical  issues  of  management  of  financial 

flows of local budgets. Suggestions on improving the management of incoming and 

outgoing financial flows of local budgets have been done based on the analysis of the 

formation of planned and actual indicators of financial flows of local budgets in the 

context of funds, budget classification and performance.

As a result of the research, a comprehensive approach to the management of financial 

flows of local budgets is proposed in order to achieve their balance and effective use. 

Reserves  of  increase  of  local  budget  revenues  proposed  and  quantified  on  the 

example of Kremenchuk city budget.

Keywords: financial flows, local budgets, local budget revenues, local budget 

expenditures, intergovernmental transfers, deficit, surplus, planning, program-target 

method, budget loans.
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