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ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО 

ЗРОСТАННЯ У СТАЛИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДИ 

 

В умовах нестабільності економічної ситуації, впливу негативних 

тенденцій, викликаних внутрішніми та зовнішніми чинниками, трансформацією 

сучасної економіки держави, пов’язаною з фінансовою децентралізацією 

регіонів актуальним є пошук методів та способів забезпечення і сталого 

розвитку об’єднаних територіальних громад. Вихідними методологічними 

засадами такого розвитку є: 1) розширення можливостей, яке передбачає, що 

розвиток здійснюється зусиллями самих людей, а не лише заради їхніх 

інтересів. У сприятливому середовищі людина зможе розвивати свої потенційні 

здібності; 2) принцип сталості, тобто забезпечення доступу до можливостей не 

лише нинішнім, а й майбутнім поколінням. Необхідно поновлювати всі види 

ресурсів, у тому числі й фінансові, щоб не створювати боргів, які 

сплачуватимуть майбутні покоління [1, c. 42]. На вирішення цих завдань 

повинна бути націлена система механізмів фінансового забезпечення 

об’єднаних територіальних громад, яка дасть змогу долати негативні тенденції 

у їх діяльності на основі раціонального використання наявних фінансових 

ресурсів та інвестиційного потенціалу, мінімізації матеріальних та фінансових 

витрат шляхом застосування відповідних форм, принципів та методів 

фінансової роботи. 

Цьому, на нашу думку, сприятиме науково обґрунтований фінансовий 

механізм функціонування об’єднаної територіальної громади. У науковій 

площині існує низка підходів до розуміння сутності фінансового механізму 

об’єднаної територіальної громади[2]. Враховуючи їх погляди щодо сутності 

даного визначення, на нашу думку, фінансовий механізм об’єднаної 

територіальної громади слід розглядати як сукупність методів, форм, 

інструментів, важелів, стимулів, джерел та нормативно-правової бази, що 

створюють умови спрямовані на реалізацію послідовних і взаємопов’язаних 

заходів соціального, фінансово-економічного характеру, з метою забезпечення 

платоспроможності, підвищення фінансової незалежності громади (рис.1). 

Одним із прогресивних методів додаткового отримання фінансових 

ресурсів для забезпечення розвитку громади є метод інвестування. 

Використання даного методу забезпечує постійне економічне зростання за 

рахунок зменшення енергоємності (зменшення витрат) та збільшення 
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податкових надходжень в умовах інвестування не лише в об’єкти комунальної 

власності але й у спільне співфінансування з суб’єктами господарювання. 

Між ефективністю інвестиційної діяльності і темпами економічного 

розвитку громади існує прямий зв’язок. Тому за наявності альтернативних 

рішень при інвестуванні варто за інших однакових умов вибирати ті, що 

забезпечують в кінцевому підсумку найбільшу суму надходжень в розрахунку 

на вкладений капітал або ж отримання соціального ефекту [3].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Механізм фінансового забезпечення соціально-економічного 

розвитку об’єднаної територіальної громади* 
*Побудовано автором 
 

Однак, слід враховувати, що існують інвестиційні ризики, які можуть 
викликати втрату не лише додаткових надходжень від інвестицій, але й частини 
капіталу, що інвестується. Тому при реалізації окремих інвестиційних проектів 
фінансового механізму об’єднані територіальні громади повинні забезпечувати 
мінімізацію інвестиційних ризиків і пов’язаних з ними фінансових втрат. 

Оскільки, фінансування окремих інвестиційних проектів часто 
здійснюється за рахунок значного використання позичених коштів важливо 
враховувати можливі ризики втрат та фінансове забезпечення громади. Тому, 
формуючи джерела інвестиційних ресурсів, слід заздалегідь прогнозувати як це 
впливатиме на фінансовий стан громади та перспективи її розвитку. Метод 
інвестування у фінансовому механізмі безперечно є важливим напрямком 
зміцнення фінансових можливостей об’єднаних територіальних громад та 
забезпечує їх економічний розвиток.  

Виходячи з вищенаведеного фінансові механізми доцільно 
охарактеризувати як сукупність заходів, методів, форм, спрямованих на 
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залучення наявних, виявлення і мобілізацію потенційних фінансових ресурсів 
об’єднаної територіальної громади, що спрямовані до досягнення фінансової 
незалежності громади. Основними завданнями фінансових механізмів є 
фінансове забезпечення місцевого самоврядування для динамічного 
економічного розвитку та фінансової незалежності в процесі соціально-
економічного розвитку громад.  

Реалізація цих завдань можлива за умови наділення територіальних громад 

фінансовою самостійністю у визначенні стратегічних цілей та власних джерел 

фінансування, а також залучення інвестицій за допомогою послаблення 

податкового навантаження та надання всебічної допомоги суб’єктам 

господарювання. При цьому доцільно під фінансовою самодостатністю 

визначити явище тотожності фінансового та функціонального потенціалу 

територій, а фінансовою самостійністю – переважання фінансового над 

функціональним потенціалом. Подальше становлення місцевого 

самоврядування залежить від особливостей формування системи фінансового 

забезпечення місцевого самоврядування як незалежного інституту та 

ефективності здійснення оцінки соціально-економічного розвитку територій.  
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КРЕДИТОВАНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ОАО 

«БЕЛАГРОПРОМБАНК» 

 

Агропромышленный комплекс (АПК) является ведущей сферой экономики 

Республики Беларусь. От эффективного развития АПК во многом зависит 

степень удовлетворения потребностей общества в продуктах питания и товарах 

народного потребления. От чего в дальнейшем зависит эффективность всего 

общественного производства и интеграция сельского хозяйства [1]. 

Зарубежный опыт показывает, чтобы сделать агропромышленный комплекс 

(АПК) Республики Беларусь более прибыльной отраслью народного хозяйства, 

необходимы прямые вложения денежных средств, то есть инвестиции [2]. 
Инвестирование в агропромышленный комплекс Республики Беларусь 

должно осуществляться в соответствии с Государственной программой 
развития аграрного бизнеса на 2016–2020 гг., утвержденной постановлением 
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