
20 German International Journal of Modern Science №5, 2021 

ECONOMIC SCIENCES 

 
REVIEW OF EFFECTIVE FINANCIAL RESOURCES FOR LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT 

IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION REFORM 
 

Denyshchenko L. 
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 

Severodonetsk, Ukraine 
DOI: 10.24412/2701-8369-2021-5-20-22 

 
ОГЛЯД ДІЄВИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ В УМОВАХ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
 

Денищенко Л. 
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 

м. Сєвєродонецьк, Україна 
 
 
Abstract 
The article provides a classification of available and especially effective financial sources and tools of filling 

community budgets, the funds of which should be used to promote local economic development of communities 
in the context of local government reform and beyond. 
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економічного розвитку громад у умовах реформи місцевого самоврядування та в подальшому.  
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Реформа місцевого самоврядування, яка реалі-

зується в Україні з 2014 року відкриває для новост-
ворених громад багато можливостей та перспектив. 
Серед них найбільш суттєвими є створення та реа-
лізація економічного розвитку власних територій за 
самостійно написаними стратегіями. Безсумнівно, 
що кожна громада прагне розвивати та повноцінно 
використовувати всі свої ресурси, що повинно при-
вести її до сталого економічного розвитку. Такий 
розвиток є комплексом та системою багатьох гос-
подарських рішень та заходів разом з соціальними 
та екологічними заходами в інтересах громади.  

Вивчаючи закордонний досвід децентраліза-
ційних реформ в розрізі різних часів та країн, при-
ходимо до висновків щодо беззаперечної переваги 
економічно сильного місцевого самоврядування 
над централізованими державними структурами по 
всім критеріям та параметрам. Сьогодні Україна 
має унікальну можливість вивчати наявний досвід 
багатьох країн, що вже пройшли вищевказане рефо-
рмування, брати для власного використання най-
більш доцільні та ефективні концепції та засоби їх 
впровадження. Крім цього, держава створила пот-
рібний пакет законодавчих та нормативних докуме-
нтів, що дають законні можливості громадам для 
власного усвідомленого економічного розвитку. В 
цей же час, перший етап реформи в Україні показав, 
що випробувані та дієві заходи досить використо-
вуються мало, безсистемно, без урахування наяв-
них проблем та визначених цілей. Досить часто це 
пов’язано з відсутністю стратегічного бачення роз-
витку громади, відсутністю досвіду працівників ор-
ганів місцевого самоврядування у залученні та ви-
користанні потрібних ресурсів.  

Вивченню фінансових ресурсів громад приді-
ляли увагу відомі українські вчені А.В. Руснак, 
О.П. Кириленко, О.Г. Чубарь, М.В. Гончаренко, 

С.В. Сембер, Н.М. Євтушенко, О.В. Тимошенко та 
інші. Наукові праці ґрунтовно вивчають та класифі-
кують фінансові ресурси громад, доводять доціль-
ність залучення коштів та пропонують шляхи їх пе-
рспективного використання. Але серед великої кі-
лькості наукових праць важко побачити увесь набір 
фінансових інструментів задля повноцінного ви-
вчення органами місцевого самоврядування та кри-
теріїв вибору у відповідності до поставленої стра-
тегічної мети. Мета статті – розглянути та система-
тизувати дієві фінансові ресурси, що мають 
використовуватись громадами та сприяти їх ста-
лому економічному розвитку під час впровадження 
реформи місцевого самоврядування та в подаль-
шому.  

В кожній об’єднаній територіальній громаді 
величезна роль відводиться місту, як центру, що 
консолідує значну частину наявних у громаді ресу-
рсів, надає більшість адміністративних, медичних, 
освітніх, культурних та інших послуг та решти те-
риторій, що також мають у своєму розпорядженні 
низку ресурсів (природних, водних, лісових, сільсь-
когосподарських та інших. В адміністративному 
центрі громади сконцентровуються переважна кі-
лькість підприємництва та бізнесових процесів, 
збираються надходження від податків та там же і, в 
основному, витрачаються, тому що в містах функ-
ціонують більшість структур, які існують за раху-
нок бюджету. Тому, економічний та соціальний ро-
звиток усієї громади багато в чому залежить від на-
прямку та рівня економічного розвитку міста та 
його взаємодії з рештою частини громади. Місце-
вий економічний розвиток (далі – МЕР), що зазви-
чай є головною стратегічною метою функціону-
вання місцевого самоврядування, постійно є у цен-
трі уваги науковців різних галузей наук – 
політичних, економічних, юридичних, соціальних 
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тощо, має низку дефініцій. Відсутність єдиної нау-
кової думки щодо визначення поняття МЕР дає мо-
жливості для широкого та всебічного розгляду 
цього терміну. 

В.В. Круговий розглядає МЕР як партнерство 
інтересів громади, місцевого підприємництва та ор-
ганів місцевого самоврядування заради інтересів 
кожного з них. [1] 

Джордж Едвард (Тед) Треллер пропонує розг-
лядати МЕР, шукаючи відповіді на питання «чому 
місцевий економічний розвиток»? В цієї точки зору 
його потрібно вивчати як процес, що впливає на 
зростання та реструктуризацію економіки, веде до 
потрібних громаді результатів, наприклад, спри-
янні розвитку бізнесу та створення нових робочих 
місць, поліпшення якості життя тощо. [2, с. 6] 

Кент МакМаллін стверджує, що МЕР – це пос-
тійна синергія дій бізнес-спільноти, влади, грома-
дянського суспільства та наукових кіл, метою якої 
є покращення якості життя та економічного потен-
ціалу конкретної громади. [3] 

Світовий банк пропонує визначення МЕР — як 
процес, у якому громадськість, бізнес і партнери з 
неурядового сектору працюють колективно над фо-
рмуванням найкращих умов для економічного зро-
стання та створення робочих місць; метою місце-
вого економічного розвитку є покращення якості 
життя для всіх» [4] З таким визначенням погоджу-
ється ООН, яка в Програмі ООН з населених пунк-
тів (ООН-Хабітат) визначає, що МЕР являє собою 
процес співпраці місцевої громади з усіма секто-
рами, з метою стимулювання місцевої підприємни-
цької ініціативи для забезпечення життєздатності 
та сталості місцевої економіки, а також пропонує 
розглядати МЕР як інструмент сприяння ство-
ренню нових робочих місць та покращенню якості 
життя всіх членів громади. [5] 

Як зазначає О.О. Зеленко [6, с. 270], МЕР на 
територіальному рівні можливий тільки при наяв-
ності та використанні соціального діалогу, тобто 
взаємодії між основними суб’єктами громади – мі-
сцевим самоврядуванням, бізнесом та жителями 
громади. 

Фінансові ресурси громади формуються як з 
власних, так і запозичених джерел і є однією з ос-
новних ресурсів, серед яких природні, земельні, де-
мографічні тощо, що складають ресурсну базу 
МЕР. Їх ефективне залучення та використання над-
звичайно важливе під час реформи місцевого само-
врядування (реформи децентралізації), коли, після 
багаторічної історії надмірної централізації як 
влади, так і багатьох ресурсів, громади втратили 
можливості, перспективи та мотивацію заробляти 
та розвиватись. Реформа дає старт економічному та 
соціальному розвитку на місцевому рівні, визна-
чила місцевий рівень як об’єднана територіальна 
громада, сприяла добровільному об’єднанню та за-
пропонувала громадам визначитися зі своїми стра-
тегіями розвитку.  

В групі фінансових ресурсів є ресурси, що ма-
ють різне походження. З цієї точки зору фінансові 
ресурси громади можуть бути: 

 власними (внутрішнє походження) – зіб-
рані податкові надходження, кошти з орендних пла-
тежів та платних послуг ОМС, продажу землі, при-
ватизації майна громади, прибутків комунальних 
підприємств тощо; 

 зовнішніми (зовнішнє походження) – дер-
жавні субвенції, кошти міжнародних інституцій, 
кредитів, інвесторів№ 

 ті, що можуть бути і власними, і зовніш-
німи, наприклад, кошти благодійників або інвести-
ційні. 

За способом залучення місцеві фінансові ресу-
рси поділяються на: 

 бюджетні – наявні або прогнозовані кошти 
власного бюджету; 

 кредитні – кошти державного або комер-
ційних банків, що залучені до використання ОМС 
для погашення боргових зобовязань, виконання мі-
сцевих програм та ті, що повинні будуть строково 
повернуті разом з визначеним розміром відсотків за 
користування; 

 інвестиційні – кошти інвесторів, найчас-
тіше зовнішніх, що використовуються для прид-
бання або створення вартісних активів для викори-
станні громадою; 

 грантові – кошти вітчизняних або інозем-
них донорських інституцій, що сприяють економі-
чному розвитку громад або різних видів ініціатив 
мешканців громади, підприємництва або ОМС. 

З точки зору періодичності отримання та вико-
ристання фінансові ресурси можна класифікувати 
як: 

 разові – ті, що місцевий бюджет отримує 
разово після зміни власника певного майна, напри-
клад, продажу землі та інших активів або отри-
мання коштів від приватизації майнових комплек-
сів; 

 періодичні, які ОМС отримує час від часу у 
вигляді міжнародної технічної допомоги, грандів, 
інвестицій, кредитів, що мають виконати певну фі-
нансову місію і їх подальше отримання не може 
бути чітко прогнозоване; 

 регулярні – такі, що громада отримує пос-
тійно або у певному графіку. Серед них, як правило, 
податкові та орендні надходження, прибутки підп-
риємств, що належать громаді тощо. Регулярність 
та величина таких коштів напряму залежать від рі-
вня економічного розвитку громади, сталості роз-
витку підприємництва, збалансованості економіч-
ної політики та стратегії розвитку громади. 

Найчастіше фінансові ресурси громади мають 
форму саме грошових коштів, хоча є випадки розг-
лядання інших активів, що потенційно можуть 
стати фінансовими, наприклад, майнові права або 
майна інших осіб, що передаються у користування 
ОМС. 

Фінансування заходів МЕР може відбуватись 
за допомогою низки фінансових інструментів, се-
ред яких інструментом розвитку громади є власні 
податкові надходження з податку на майно, який 
складається із плати за землю, податку на нерухоме 
майно, та транспортного податку), орендних плате-
жів, єдиного податку, збору за місця для парку-
вання транспортних засобів; туристичного збору.  

Існує велика група фінансових інструментів 
державної підтримки економічного та соціального 
розвитку громад, серед яких є державні бюджетні 
програми та державні фонди. 

Державні бюджетні програми поділяються у 
відповідності до своїх цілей та призначення: 

Державний фонд регіонального розвитку 
(ДФРР) - це фонд, що створений для фінансування 
соціально-економічного розвитку регіонів України, 
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переведення державних інструментів розвитку ре-
гіонів на нову основу, фінансування будівництв но-
вих об’єктів, передусім бюджетної сфери, субвен-
цій на соціально-економічний розвиток окремих те-
риторій, державних цільових програм. Важливим є 
те, що фінансування проектів коштами ДФРР від-
бувається на конкурсній основі з виконанням 
обов’язкової умови – відповідності поданого прое-
кту затвердженій стратегії розвитку громади та від-
повідним чинам оформлення проекту. [7] 

Державна підтримка будівництва (придбання) 
доступного житла – програма, за сприяння якої фі-
нансується 30% вартості будівництва (придбання) 
доступного житла та/або надання уповноваженим 
банком пільгового іпотечного житлового кредиту 
громадянам або родинам, що отримують сукупний 
дохід з розрахунку на одну особу не перевищує чо-
тирикратного розміру середньомісячної заробітної 
плати у регіоні. [8] Забезпечення доступним жит-
лом здійснюється шляхом спільного фінансування 
за рахунок коштів державного та/або місцевого бю-
джету і коштів громадянина. Це дієвий фінансовий 
інструмент, що допомагає у придбанні житла чле-
нам громади та утримувати в громаді так необхід-
ний сьогодні робочий продуктивний сегмент. 

Надзвичайно важливою та ефективною є дер-
жавна програма підтримки сільгосптоваровиробни-
ків, що діє за напрямками, які щорічно визнача-
ються відповідними Постановами Кабінету мініст-
рів України.  

Держава також пропонує низку субвенцій (ви-
плат з державного бюджету місцевим бюджетам 
конкретні цілі), серед яких, наприклад, такі: 

 Субвенція на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих тери-
торій; 

 Субвенція на здійснення заходів щодо 
підтримки територій, що зазнали негативного 
впливу внаслідок збройного конфлікту на сході 
України; 

 Субвенція на забезпечення якісної, сучас-
ної та доступної загальної середньої освіти «Нова 
українська школа»; 

 Субвенція на здійснення підтримки окре-
мих закладів та заходів у системі охорони здоров’я 
тощо. 

Потужною формою державного фінансування 
певних напрямків витрат місцевих бюджетів є дер-
жавні фонди, а саме:  

- Фонд енергоефективності — це державна 
установа, створена Урядом України за сприянням 
Уряду Німеччини та Європейського Союзу, з ме-
тою підтримки ініціатив щодо енергоефективності, 
впровадження інструментів підтримки підвищення 
рівня енергетичної ефективності будівель та енер-
гозбереження, зокрема в житловому секторі, з ура-
хуванням національного плану щодо енергетичної 
ефективності, зменшення викидів двоокису вуг-
лецю, забезпечення дотримання Україною міжна-
родних зобов’язань у сфері енергоефективності. 
Цей фонд сприяє підвищенню України до європей-
ського рівня ефективності шляхом зменшення рі-
вня енергоспоживання та викидів СО2 та, таким чи-
ном сприяючи зменшенню негативного впливу 
життєдіяльності людини на екологію планети, а 
саме – надає фінансову підтримку об’єднанням 
співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) 
для здійснення заходів з енергоефективності за до-

помогою надання грантів та впровадження компле-
ксних технічних рішень з врахуванням кращого єв-
ропейського досвіду термозахисту будівель [9];  

- Український культурний фонд ‒ державна 
установа, яка створена для сприяння розвитку 
національної культури та мистецтва в державі та її 
регіонах, забезпечення умов для культурного, інте-
лектуального та духовного потенціалу особистості 
і суспільства, широкого доступу громадян до націо-
нального культурного надбання. В своїй діяльності 
фонд підтримує ініціативи в сфері збереження ку-
льтурної спадщини та розвитку культури, креатив-
ності та творчості в напрямках національної іденти-
чності [10]. 

Підводячи підсумки, можна визначити, що на 
сьогодні існує низка джерел наповнення фінансо-
вого бюджету органів місцевого самоврядування, 
що класифікуються і функціонують у певному ре-
жимі, напрямках і з відповідною метою. Загаль-
ними метою та результатом залучення фінансових 
коштів є повноцінне та ефективне їх використання 
заради місцевого економічного розвитку громад. 
Знання щодо наявності та особливостей джерел фо-
рмування фінансової діяльності громад є запору-
кою підвищення ефективності використання кош-
тів громад у умовах реформи децентралізації, яка 
надає громадам як фінансову самостійність, так і 
відповідальність за її реалізацію або бездіяльність.  
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