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Патинська-Попета М. М., Абрамова І. В. Удосконалення механізмів управління фінансовим потенціалом 
територіальних громад з урахуванням європейського досвіду

Метою статті є теоретико-методологічне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення наявних і розробки ін-
новаційних підходів до управління фінансовим потенціалом територіальних громад на засадах сталого розвитку з урахуванням європейського 
досвіду. З використанням методів наукового синтезу, порівняння та систематизації узагальнено теоретико-методичні засади управління фі-
нансовим потенціалом територіальних громад на засадах сталого розвитку та європейської інтеграції. Для розробки шляхів підвищення ефек-
тивності управління фінансовим потенціалом розвитку територіальних громад з урахуванням європейського досвіду використано абстрактно-
логічний і статистико-економічний методи наукових досліджень. У статті доведено, що реформа децентралізації сприяла зміні системи орга-
нізації влади на місцях через створення об’єднаних територіальних громад, які отримали ширше коло повноважень у прийнятті управлінських 
рішень, а також додаткові джерела формування фінансових ресурсів. Установлено, що ключовими серед них є бюджетні, інвестиційні, кредитні 
та грантові. Досвід країн Європейського Союзу засвідчив, що застосування комплексного підходу для досягнення цілей сталого розвитку терито-
ріальних громад шляхом сприяння створенню робочих місць, провадження наукових досліджень та інновацій у сфері інфраструктурного розвитку 
територій, співробітництва між містами та селами, реалізації заходів технічної допомоги є актуальним і для вітчизняних реалій. Важливим 
аспектом управління фінансовими ресурсами країн – членів ЄС є цільовий характер використання коштів і наявність ефективної системи фінан-
сового менеджменту на місцях. На основі досвіду країн – членів ЄС сформульовано ключові цілі, принципи та важелі управління фінансовим потен-
ціалом територіальних громад, зорієнтовані на оптимальне формування, розподіл і використання їх фінансових ресурсів, а також на прийняття 
комплексу взаємопов’язаних рішень, які сприятимуть їх сталому розвитку.
Ключові слова: фінансові ресурси, фінансовий потенціал, територіальна громада, європейський досвід.
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Patynska-Popeta M. M., Abramova I. V. Improving the Mechanisms for Managing the Financial Potential of Territorial Communities,  
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The purpose of the article is a theoretical-methodological substantiation along with development of practical recommendations for improving existing and 
developing innovative approaches to managing the financial potential of territorial communities on the basis of sustainable development, taking into account 
European experience. Using the methods of scientific synthesis, comparison and systematization, the theoretical-methodological foundations of managing the 
financial potential of territorial communities on the basis of sustainable development and European integration are summarized. To develop ways to improve 
the efficiency of managing the financial potential of the development of territorial communities, taking into account European experience, abstract-logical 
and statistical-economic methods of scientific research were used. The article proves that the decentralization reform contributed to changing the system of 
organization of local authorities through the creation of amalgamated territorial communities, which received a wider range of powers in making managerial 
decisions, as well as additional sources of formation of financial resources. It is defined that the key among them are the budget, investment, credit, and grant 
ones. The experience of the European Union countries has shown that the application of an integrated approach to achieve the goals of sustainable develop-
ment of territorial communities by promoting creation of jobs, research and innovation in the field of infrastructural development of territories, cooperation 
between cities and villages, implementation of technical assistance measures is also relevant for our domestic realities. An important aspect of managing the 
financial resources of the EU Member States is the targeted nature of the use of funds and the availability of an effective system of financial management on 
the ground. Based on the experience of the EU Member States, key goals, principles and levers of managing the financial potential of territorial communities 
are formulated, focused on the optimal formation, distribution and use of their financial resources, as well as on the adoption of a set of interrelated decisions 
that will contribute to their sustainable development.
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Військова агресія, яка розпочалася 24 лютого 
2022 р. з боку російської федерації, змусила 
змінити вектор розвитку територіальних гро-

мад та управління їх фінансовим потенціалом. Про-
блема загострилася у зв’язку з тим, що з початком 
військових дій низка територіальних громад опини-
лася в тимчасовій окупації, частина – зазнала різного 
ступеня руйнувань. Введення центральним урядом 
країни воєнного стану змусило змінити систему вза-
ємовідносин між органами державної влади та міс-
цевого самоврядування з метою забезпечення коор-
динації дій усіх владних структур для найшвидшого 
звільнення та відновлення країни. 

В умовах воєнного стану завдання місцевих 
органів влади значно розширилися. Окрім безпосе-
реднього виконання своїх ключових функцій, спря-
мованих на задоволення потреб населення територі-
альних громад, актуалізувалися питання соціально- 
побутового обслуговування внутрішньо переміщених 
осіб, формування продовольчих резервів, застосову-
вання заходів для захисту громади тощо. Очевидно, 
що розв’язання поставлених завдань потребує на-
лежного фінансування. 

Водночас з початком військових дій фінансовий 
потенціал територіальних громад значно змінився. 
За приблизними оцінками, за півроку війни 8 млн 
осіб виїхали з України, ще 5 млн були зареєстровані 
як внутрішньо переміщені особи, відбулася релокація 
понад 500 компаній, ще 1 500 підприємств подали за-
явки на допомогу від уряду для переміщення вироб-
ничих потужностей у більш безпечні регіони України. 
До кінця року прогнозується зниження ВВП на 45%, 
надходжень від власних доходів місцевих бюджетів 
на 38% [1]. Територіальні громади фінансово стають 
більш залежними від державного бюджету. Водночас 
попри продовження воєнного стану потрібно мати 
чіткий план відновлення та зростання фінансового 
потенціалу територіальних громад, аби якнайшвид-
ше відбудувати зруйновані території та сприяти по-
верненню громадян на постійні місця їх проживання. 
У такому контексті управління фінансовим потенціа-
лом територіальних громад, як передумови їх стійко-
го розвитку, набуває особливої актуальності. 

Фінансовий потенціал є основою соціально-еко-
номічного розвитку держави, регіону, територіальної 
громади, підприємства. С. Шумська стверджує, що 
під фінансовим потенціалом країни слід розуміти су-
купність фінансових ресурсів, що є в наявності та які 
можуть бути мобілізовані до усіх сфер і ланок фінан-
сової системи [3]. А. Буряченко пропонує розглядати 
фінансовий потенціал регіону як здатність його фі-
нансової системи забезпечувати зростання та розви-
ток економіки в довгостроковій перспективі за допо-
могою сукупності максимально доступних ресурсів 
[4]. А. Загородній і Г. Вознюк фінансовий потенціал 
досліджують на рівні адміністративно-територіаль-
ної одиниці як загальний обсяг фінансових ресурсів, 

що утворюються за рахунок усіх джерел у її межах. 
Науковці вважають, що фінансовий потенціал є по-
казником, який характеризує фінансові можливості 
території [5, с. 701]. 

А. Височина та І. Лук’яненко вважають, що фі-
нансовий потенціал територіальної громади – це су-
купність фактично акумульованих і потенційно до-
ступних фінансових ресурсів і можливостей їх ефек-
тивного використання [6]. В. Бова й О. Хринюк трак-
тують фінансовий потенціал як наявні та потенційні 
можливості підприємства мобілізувати та наростити 
фінансові ресурси та трансформувати їх в інші засоби 
виробництва відповідно до потреби, з метою досяг-
нення стратегічних і тактичних цілей підприємства 
[7]. Т. Кізима розглядає фінансовий потенціал домо-
господарств як сукупність наявних і тимчасово не-
задіяних фінансових ресурсів, які характеризують їх 
фінансові можливості, тобто здатність здійснювати в 
повному обсязі всі необхідні витрати та формувати 
заощадження [8]. 

Попри наявність значної кількості наукових 
досліджень сутності такого поняття як «фінансовий 
потенціал», а також трактувань його економічного 
змісту та ролі в економічній системі країни, відсут-
ність цілісного механізму управління фінансовим по-
тенціалом розвитку територіальних громад обумов-
лює необхідність проведення окремого дослідження 
в зазначеному напрямі.

Метою статті є теоретико-методологічне об-
ґрунтування та розробка практичних рекомендацій 
щодо вдосконалення наявних і розробки інновацій-
них підходів до управління фінансовим потенціалом 
територіальних громад на засадах сталого розвитку з 
урахуванням європейського досвіду.

Поставлена мета обумовила необхідність вико-
нання таких завдань: 
 узагальнити теоретико-методичні засади 

управління фінансовим потенціалом терито-
ріальних громад на засадах сталого розвитку 
та європейської інтеграції; 

 визначити шляхи підвищення ефективності 
управління фінансовим потенціалом розвит-
ку територіальних громад з урахуванням єв-
ропейського досвіду; 

 сформувати пропозиції щодо вдосконалення 
механізму управління фінансовим потенціа-
лом сталого розвитку територіальних громад. 

Теоретико-методологічною основою дослі-
дження став системний метод пізнання еко-
номічних явищ і процесів. Методи наукового 

синтезу, порівняння та систематизації використо-
вувалися для узагальнення теоретико-методичних 
засад управління фінансовим потенціалом терито-
ріальних громад на засадах сталого розвитку та євро-
пейської інтеграції; абстрактно-логічний, статистико- 
економічний і порівняльного аналізу – для розробки 
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шляхів підвищення ефективності управління фінан-
совим потенціалом розвитку територіальних громад з 
урахуванням європейського досвіду; таблично-графіч-
ний – для наочної ілюстрації отриманих результатів.

Ще в довоєнний період територіальні грома-
ди України відрізнялися за рівнем розви-
тку, фінансовим і економічним потенціа-

лом. Військові дії поглибили цей поділ. Наразі місцеві 
органи влади територіальних громад, які тимчасово 
окуповані або там, де активно ведуться військові дії, 
повністю або частково втратили можливість форму-
вати та використовувати фінансові ресурси для за-
доволення навіть першочергових потреб населення, 
яке там проживає. Деякі вже звільнені території за-
знали в більшому чи меншому ступені руйнації інф-
раструктури та виробничих потужностей, але наразі 
є більш керованими. Тут місцеве самоврядування по-
волі починає відновлювати роботу, використовуючи 
всі наявні ресурси для задоволення потреб громад і 
забезпечення їх фінансової спроможності. Низка те-
риторіальних громад, переважно в західних областях 
України, постраждала значно менше, їх фінансово-
економічний потенціал майже не змінився. Навіть 
більше – вони надали прихисток мільйонам внутріш-
ньо переміщених осіб і взяли на себе обов’язок щодо 
їх соціально-економічного захисту. 

В умовах воєнного стану та в період післявоєн-
ного відновлення країни формування комплексного 
механізму управління фінансовим потенціалом ста-
лого розвитку територіальних громад вбачається 
особливо актуальним. Наразі в наукових колах не іс-
нує єдиного підходу до обґрунтування особливостей 
їх формування та функціонування. Проведене дослі-
дження доводить, що за джерелами формування най-
більшого поширення набули бюджетні, інвестиційні, 
кредитні та грантові механізми фінансування розви-
тку територіальних громад. Вони є основою форму-
вання їх фінансового потенціалу та сталого розвитку.

Бюджетні механізми є одними з найбільш регу-
льованих і передбачають використання законодавчо 
визначених доходів. Ключовими методами управлін-
ня при цьому залишаються планування, облік і контр-
оль використання бюджетних коштів. Разом із тим, 
попри фінансову децентралізацію, потенціал громад 
до розширення дохідної бази місцевих бюджетів за-
лишається низьким через обмеженість фіскальних 
повноважень, недостатню економічну свободу та 
політичну волю місцевих органів влади. Ситуація 
ускладнюється воєнним станом, втратою економіч-
ного та людського потенціалу низкою громад країни.

У такому контексті вивчення закордонного до-
свіду набуває особливої актуальності. Європейські 
країни в переважній своїй більшості вже пройшли 
шлях реформування місцевого самоврядування. Його 
початок пов’язують із підписанням Римського дого-
вору про заснування Європейської економічної спіль-

ноти, а фінансовим підґрунтям для реалізації – ство-
рення Європейського фонду регіонального розвитку. 

Сфера компетенцій, механізми формування та 
використання фінансових ресурсів й інші організа-
ційно-економічні аспекти діяльності органів місцево-
го самоврядування знайшли відбиток в Європейській 
хартії місцевого самоврядування [9]. Водночас при-
єднання до країн Європейського Союзу нових членів 
спонукало до впровадження спільної політики, клю-
човими принципами якої стали: розвиток найбідні-
ших і відсталих регіонів; довгострокове планування; 
орієнтація на залучення інвестицій для місцевого 
розвитку. На початкових етапах метою політики було 
посилення економічної та соціальної єдності країн – 
членів ЄС [10].

Надалі глобальні світові виклики та внутрішні 
проблеми країн-членів змінювали політичні вподо-
бання Євросоюзу. Впродовж 2014–2020 рр. реаліза-
ція спільної політики ЄС передбачала застосування 
комплексного підходу для досягнення цілей сталого 
розвитку держав-членів та окремих територій. Упро-
вадження зазначеного підходу здійснювалося на рів-
нях територіальних громад, а ключовим джерелом 
фінансування було визначено кошти європейських 
структурних та інвестиційних фондів. Одним із таких 
фондів став Європейський фонд регіонального роз-
витку (ЄФРР), мета діяльності якого – фінансова під-
тримка зміцнення економічної та соціальної єдності в 
Європейському Союзі через вирівнювання дисбалан-
сів між його територіями. 

У 2014–2020 рр. ЄФРР фінансував низку заходів 
для інтеграції міст і сіл, зокрема: пряму підтримку ді-
яльності компаній для створення робочих місць; інф-
раструктурний розвиток територіальних громад (нау-
кові дослідження й інновації у сфері телекомунікацій, 
енергетиці та транспорті тощо); стимулювання регіо-
нального розвитку та сприяння співробітництву між 
містами і селами; впровадження заходів технічної до-
помоги. Впродовж зазначеного проміжку часу реалі-
зуються такі програми, як INTERREG IIIC і LEADER+, 
які допомогли європейським країнам і окремим тери-
торіальним громадам сформувати партнерські відно-
сини та розпочати роботу над спільними проєктами. 
Обмін знаннями та досвідом відкрили можливість 
для підвищення ефективності заходів у вирішенні 
економічних, соціальних та екологічних проблем те-
риторіальних громад країн – членів ЄС [11].

Яскравим прикладом успішного об’єднання та 
розвитку територіальних громад є Естонія, де 
окреслені процеси фінансово підтримувалися 

державою. Тут місцеве самоуправління, яке прийня-
ло рішення об’єднатися, отримувало від 300 тис. до 
800 тис. євро бюджетного фінансування. До 2015 р. 
в Естонії такою підтримкою скористалося понад 
250 місцевих муніципалітетів. Із 2017 р. добровільне 
об’єднання громад у цій країні було завершене [12]. 
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Швеція пройшла тривай шлях до формування 
спроможних територіальних громад. Завдяки рефор-
мі децентралізації, яка розпочалася у 1971 р. і триває 
досі, країні вдалося вибудувати оптимальну модель 
розвитку місцевого самоврядування та значно роз-
ширити джерела його фінансування. Наразі фінан-
совими ресурсами муніципальних утворень у Швеції 
є податки, державні субсидії, місцеві позики, кошти, 
які сплачують громадяни за послуги тощо. З понад  
2 000 фінансово відсталих комун зараз у країні функ-
ціонує 290 фінансово самодостатніх муніципальних 
утворень [12].

Бюджетна децентралізація в Німеччині відбува-
лася не без участі держави, яка взяла на себе відпо-
відальність за цілісність економічного розвитку кра-
їни. Завданням общин було визначено турботу про 
культурний, освітній, науковий і соціальний розвиток 
громади. У Німеччині центральний уряд фінансово 
підтримує громади через застосування багаторівне-
вої системи фінансового вирівнювання, інструмен-
тами якої є: розподіл податків між різними ланками 
бюджетної системи (закріплення та розщеплення); 
трансфертне фінансове вирівнювання (дотації, суб-
венції та інші види міжбюджетних трансфертів). 
Джерела доходів бюджетів територіальних одиниць 
Німеччини – це податки, збори, державні асигнуван-
ня, доходи з продажів, кредити тощо [12].

Головною компонентою сучасного розвитку Євро-
пейського Союзу, визначеною Лісабонським до-
говором і стратегією (Європа-2020), є його терито-

ріальна єдність. Спільна політика ЄС на 2021–2027 рр.  
[13] передбачає використання більш прогресивних ін-
струментів для зміцнення економічної, соціальної та 
територіальної єдності країн-членів. Вона спрямована 

на вирівнювання фінансових, соціально-економічних, 
екологічних та інших дисбалансів розвитку держав – 
членів ЄС та їх окремих територій, відповідає політич-
ним пріоритетам Європейського Союзу, зокрема його 
«зеленому» та цифровому розвитку. 

Ключові цілі політики ЄС, їх зміст і джерела 
фінансування проілюстровано в табл. 1. Очевидно, 
що пріоритетами політики є підтримка конкурен-
тоспроможності європейського бізнесу та його ін-
новаційний розвиток, цифровий поступ, перехід від 
низьковуглецевого до безвуглецевого виробництва, 
посилення мобільності між країнами-членами, со-
ціальна інклюзія, сталий та інтегрований розвиток 
територіальних громад, сприяння зайнятості тощо. 

Фінансування заходів, передбачених Спільною 
політикою ЄС, покладається на Європей-
ський фонд регіонального розвитку (ЄФРР), 

Європейський соціальний фонд (ЄСФ), Спільний 
фонд, Фонд справедливого переходу (ФСП), а також 
Програми Interreg, які направлені на фінансування 
додаткових цілей політики: управління співпрацею та 
безпечна Європа. Пріоритетами фінансування ЄФРР 
є PO 1 та PO 2. Механізм фінансування полягає в та-
кому: усі територіальні громади та держави – члени 
ЄС спрямовують не менше 30% своїх фінансових ре-
сурсів на реалізацію PO 2; краще розвинені територі-
альні громади або країни-члени витрачають близько 
85% коштів на фінансування PO 1 та PO 2; терито-
ріальні громади, які визнані перехідними, не менше 
40% витрат направляють на PO 1; менш розвинені те-
риторіальні громади або країни-члени не менше 25% 
коштів виділяють на PO 1 [11; 14–16].

Європейський соціальний фонд (ЄСФ) є ключо-
вим інструментом для реалізації РО 4, кошти якого 

Таблиця 1

Ключові цілі, зміст і джерела фінансування політики ЄС на 2021–2027 рр.

Ключові цілі (Policy Objective) Зміст цілей Джерела фінансування

РО 1 Конкурентоздатніша  
та прогресивніша Європа

Підтримка інновацій, малого та серед   - 
нього бізнесу, цифрового розвитку

Європейський фонд регіонального  
розвитку

РО 2 Екологічна Європа
Перехід економіки від низьковуглеце-
вого виробництва до виробництва  
з нульовим викидом вуглецю

Європейський фонд регіонального 
розвитку, Спільний фонд зміцнення еко-
номічної, соціальної та територіальної 
єдності ЄС

РО 3 Згуртована Європа Посилення мобільності між країнами-
членами

Спільний фонд зміцнення економічної, 
соціальної та територіальної єдності ЄС

РО 4 Соціально захищена  
та інклюзивна Європа

Сприяння зайнятості, соціальній  
інклюзії, рівноцінному доступу до 
освітніх і медичних послуг, підвищен-
ня ролі культури, розвиток туризму

Європейський соціальний фонд

РО 5 Європа, наближена  
до громадян

Сприяння сталому та інтегрованому 
розвитку всіх типів територіальних 
громад

Європейський соціальний фонд, Фонд 
справедливого переходу

Джерело: авторська розробка на основі [13].
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спрямовуються на створення робочих місць і забез-
печення рівних можливостей для працевлаштування 
громадян ЄС. Також фонд фінансує ініціативи щодо 
покращення освіти та формування в молоді нави-
чок, які роблять її більш конкурентоспроможною на 
ринках праці. Проєкти ЄСФ допомагають людям, які 
регулярно стикаються з жорсткою дискримінацією, 
подолати численні бар’єри під час пошуку роботи та 
стати частиною європейського суспільства [14].

Спільний фонд для зміцнення економічної, соці-
альної та територіальної єдності ЄС надає фінансову 
підтримку державам-членам з валовим національним 
доходом на душу населення нижче 90% середнього по-
казника 27 країн Європейського Союзу. На період з 
2021 р. до 2027 р. асигнування спрямовуються на до-
помогу таким країнам, як: Болгарія, Чехія, Естонія, 
Греція, Хорватія, Кіпр, Латвія, Литва, Угорщина, Маль-
та, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина та Сло-
венія. Зазначені країни самостійно обирають, які про-
єкти фінансувати, і беруть на себе відповідальність за 
їх реалізацію. Також Фонд здійснює інвестиції в захист 
навколишнього природного середовища та розвиток 
транспортної інфраструктури (РО 2 та РО 3) [15].

Фонд справедливого переходу (ФСП) є новим 
інструментом реалізації Спільної політики ЄС на 
2021–2027 рр. і основою механізму справедливого 
переходу в контексті європейської «Зеленої угоди», 
спрямованої на досягнення кліматичної рівноваги 
ЄС до 2050 року. Задля уникнення диспропорцій у 
розвитку територій і подолання структурних змін  
у ЄС фонд фінансово підтримує територіальні грома-
ди, які є найбільш вразливими в перехідний період. 
Кошти фонду спрямовуються на зменшення соціаль-
но-економічних втрат, спричинених переходом еко-
номік від низьковуглецевого виробництва до вироб-
ництва з нульовим викидом вуглецю. 

Підтримуючи економічну диверсифікацію та 
реконверсію відповідних територій, фонд до-
помагає суб’єктам підприємництва та окре-

мим громадянам адаптуватися у мінливому ринково-
му середовищі. Коштом фонду здійснюється фінан-
сування, для прикладу: інвестицій у малі та середні 
підприємства; науково-дослідної та інноваційної 
діяльності; екологічної реабілітації територіальних 
громад; чистої енергетики; підвищення кваліфікації 
працівників; допомоги в пошуку роботи; трансфор-
мації наявних вуглецевих установок тощо [16].

Кошти зазначених фондів є частиною спільно-
го бюджету ЄС – семирічного плану доходів і витрат, 
який балансує пріоритети ЄС з його фінансовими 
можливостями. Власними джерелами доходів спіль-
ного бюджету на 2021–2027 рр. є мито на імпорт про-
дукції з країн, що не входять до ЄС; внески на основі 
середньозваженої ставки податку на додану вартість, 
що сплачується державами-членами; національні 
внески країн у межах обумовленого відсотка від ва-
лового національного доходу. 

Механізми формування власних доходів спря-
мовані на ефективний розвиток Євросоюзу та базу-
ються на загальних принципах простоти, прозорості 
та справедливості з дотриманням суворої бюджет-
ної дисципліни. Відповідно до зазначених принци-
пів жодна держава – член ЄС не зобов’язана нести 
бюджетний тягар, який заважав би її власному про-
цвітанню. Крім того, зазначені принципи покликані 
стимулювати формування та розвиток фінансового 
потенціалу кожної адміністративно-територіальної 
одиниці країн – членів Євросоюзу. 

Співвідношення між обсягами надходжень і 
внесків до Спільного бюджету Євросоюзу країн-чле-
нів (рис. 1) вказує на те, що найбільшими країнами-
донорами впродовж 2014–2020 рр. були Німеччина, 
Велика Британія та Франція. Водночас країнами- 
реципієнтами залишалися Польща, Чехія, Румунія та 
Греція. Дисбаланс між розмірами доходів і внесків 
до спільного бюджету кожної з країн ЄС можна по-
яснити відмінностями в рівнях розвитку їх економік, 
тривалістю членства в Європейському Союзі, осо-
бливостями національного законодавства. 

Задля подолання бюджетних дисбалансів на по-
рядку денному ЄС стоїть розвиток фінансового 
потенціалу держав-членів і запровадження нових 

власних доходів бюджету ЄС. Зокрема, йдеться про:
 необхідність зменшення частки національних 

внесків країн на основі валового національно-
го доходу; 

 забезпечення більшої пропорційності, спра-
ведливості ти стабілізаційного впливу на 
бюджет ЄС, з урахуванням ступеня розвитку 
економік держав-членів; 

 запровадження більш диверсифікованих і 
стійких видів власних доходів, безпосередньо 
пов’язаних з компетенцією, цілями та пріори-
тетами ЄС. 

Першим новим джерелом надходжень до бю-
джету ЄС з 1 січня 2021 р. став внесок на основі не-
перероблених відходів пластикового пакування.

Загальне управління фінансовими ресурсами 
ЄС здійснює Європейська Комісія, яка веде перего-
вори з урядами держав-членів та схвалює програми 
їх розвитку. Органи влади на місцях забезпечують ре-
алізацію затверджених програм, здійснюють контр-
оль та оцінку одержаних результатів. Для реалізації 
кожної поточної програми країни-члени признача-
ють орган управління (національний, регіональний 
чи місцевий); орган із сертифікації, який формує звіт 
про витрати та заявки на їх оплату; орган аудиту для 
контролю за ефективністю реалізації. Важливим ас-
пектом управління фінансовими ресурсами країн – 
членів ЄС є цільовий характер використання коштів 
і наявність ефективної системи фінансового менедж-
менту на місцях. Сувора система перевірок і конт-
ролю гарантує, що кошти надходять за призначенням 
у чітко обумовлених обсягах. 
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Рис. 1. Співвідношення між обсягами надходжень і внесків до Спільного бюджету ЄС у розрізі країн-членів,  
у середньому за 2014–2020 рр., млн євро

Джерело: побудовано за даними [17].

Європейський досвід свідчить, що попри те, що 
країни – члени ЄС мають спільний орган управління –  
Європейську комісію, національні уряди відіграють 
ключову роль у формуванні та реалізації їх спільної 
політики. При цьому провідну роль в управлінні кож-
ною конкретною адміністративною одиницею віді-
грає орган місцевого самоврядування, який напряму 
пов’язаний з місцевою громадою. Таким чином, управ-
ління в європейських країнах здійснюється «з низу 
вгору», де через референдум або в інший законний спо-
сіб враховується думка громадянина щодо розв’язання 
ключових політичних питань, що задекларовано в Єв-
ропейській хартії місцевого самоврядування.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження довело, що реформа 

децентралізації сприяла зміні системи організації 
влади на місцях через створення об’єднаних терито-
ріальних громад, які отримали ширше коло повно-
важень у прийнятті управлінських рішень, а також 
додаткові джерела формування фінансових ресурсів. 
Установлено, що ключовими серед них є бюджетні, 
інвестиційні, кредитні та грантові. Попри наявність 
певного фінансового підґрунтя для розвитку, оцінка 
соціально-економічного стану територіальних гро-
мад указала на обмеженість фінансових можливос-
тей переважної більшості з них, значні диспропорції 
в поступі та наявні проблеми з управлінням фінансо-
вим потенціалом.

Досвід країн Європейського Союзу свідчить, що 
застосування комплексного підходу для досягнення 
цілей сталого розвитку територіальних громад шля-
хом сприяння створенню робочих місць; проваджен-

ню наукових досліджень та інновації у сфері інфра-
структурного розвитку територій; співробітництву 
між містами та селами; реалізації заходів технічної 
допомоги є актуальним і для вітчизняних реалій.  
В ЄС сформовано чіткі, прозорі та зрозумілі меха-
нізми залучення та розподілу фінансових ресурсів. 
Доведено, що важливим аспектом управління фінан-
совими ресурсами країн – членів ЄС є цільовий ха-
рактер використання коштів і наявність ефективної 
системи фінансового менеджменту на місцях. 

Перед Україною стоїть важливе завдання – на 
основі національних особливостей, з урахуванням 
досвіду європейських країн, концентруючи увагу на 
потребах та інтересах громадян, сформувати ефек-
тивний механізм, здатний розкрити фінансовий по-
тенціал територіальних громад. 

Подальші розвідки будуть спрямовані на фор-
мулювання ключових цілей, принципів і важелів 
управління фінансовим потенціалом сталого роз- 
витку територіальних громад з урахуванням досвіду 
країн – членів ЄС.                    
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