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ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
В УКРАЇНІ: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРНІ СКЛАДОВІ, 

ЗАГРОЗИ

Науково обґрунтовано авторський підхід щодо змісту, структурних складових фі-
нансової безпеки територіальних громад, а також її функціональної ролі в системі 
фінансової безпеки територій і держави. Охарактеризовано фінансові інтереси те-
риторіальних громад. Наголошено на відповідальності органів влади різних рівнів за 
реалізацію фінансових інтересів і формування безпечного середовища функціонування 
територіальних громад. До структурних складових фінансової безпеки територіаль-
них громад віднесені бюджетна, податкова, боргова та інвестиційна. Проаналізовано 
та систематизовано основні загрози фінансовій безпеці територіальних громад, які 
супроводжують процес бюджетної децентралізації.

Ключові слова: територіальна громада, бюджетна децентралізація, фінансова 
безпека, фінансові інтереси, загрози фінансовій безпеці.
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Финансовая безопасность территориальных общин в Украине: сущность, струк-

турные составляющие, угрозы
Научно обоснован авторский подход относительно сущности, структурных со-

ставляющих финансовой безопасности территориальных общин, а также ее функ-
циональной роли в системе финансовой безопасности территорий и государства. 
Охарактеризованы финансовые интересы территориальных общин. Отмечена от-
ветственность органов власти разных уровней за реализацию финансовых интере-
сов и формирование безопасной среды функционирования территориальных общин. 
К структурным составляющим финансовой безопасности территориальных общин 
отнесены бюджетная, налоговая, долговая и инвестиционная безопасность. Проана-
лизированы и систематизированы основные угрозы финансовой безопасности тер-
риториальных общин, которые сопровождают процесс бюджетной децентрализации.

Ключевые слова: территориальная община, бюджетная децентрализация, фи-
нансовая безопасность, финансовые интересы, угрозы финансовой безопасности.

Nataliia BAK 
Financial security of territorial communities in Ukraine: content, components, threats
Introduction. The process of fiscal decentralization contributes to the transformation of terri-

torial communities and local authorities into full-fledged members of the system of financial inter-

© Наталія Бак, 2019



ISSN 1818-5754 Світ фінансів 1 (58)/ 2019 99

ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ

JEL Classіfіcatіon:  H70, H77, O18, R10, R58.

connections. Territorial communities have individual financial interests. The need to protect them is 
at the heart of creating a safe environment for the functioning of territorial communities. However, 
financial security of territorial communities as separate economic units is not given enough attention 
to Ukraine. Instead, a more general notion is explored which is financial security of the regions.

Purpose – theoretical substantiation of author's view on the content and structural compo-
nents of the financial security of territorial communities, its place in the system of financial secu-
rity of territories and the state as well as systematization of main threats to the financial security 
of communities in the context of implementing the budget decentralization policy.

Results. The definition of financial security of territorial communities is substantiated. It is 
based on the protection of the financial interests of territorial communities. The features of finan-
cial interests of territorial communities are derived. Components of financial security of territorial 
communities are characterized. These include budget, tax, debt and investment security. The 
main threats to the financial security of territorial communities are analyzed and systematized. 
They are a result of imperfect institutional environment for local self-governments and the integra-
tion of territorial communities as subjects of a single (national) economic system. Furthermore, the 
threats are connected to the peculiarities of the territorial economy, communal infrastructure, the 
level of public consciousness and financial responsibility of heads of local self-government bodies.

Conclusions. The financial security of territorial communities should be investigated as 
a part of the financial security of regions. Achieving a desirable state in practice requires syn-
ergy with the financial security of households and business entities located on the territory 
concerned. It is also necessary to seek coordination of financial interests of various territorial 
communities and the state as a whole.

Local governments and central authorities are responsible for creating a safe financial envi-
ronment for the functioning of territorial communities during budget decentralization. It is neces-
sary to improve the mechanism of inter-territorial redistribution of financial resources.

The list of potential threats to the financial security of territorial communities should be identified 
in the process of strategic development of territories and the use the SWOT-analysis for this purpose.

Keywords: territorial community, budget decentralization, financial security, financial inter-
ests, threats to financial security.

Постановка проблеми. Реалізація 
політики бюджетної децентралізації, яка 
супроводжує добровільне об’єднання те-
риторіальних громад в Україні, ставить на 
порядок денний численне коло запитань і 
завдань, що потребують нагальної відпо-
віді та виконання. Фахівці не сумніваються 
в необхідності трансферу значної частини 
прав, обов’язків і відповідальності за роз-
виток територій на місцевий рівень влади. 
Проте оцінку застосовуваного механізму, 

задіяних важелів та інструментів бюджет-
ної децентралізації доцільно проводити 
комплексно, з різних позицій, з огляду на 
складність і багатоаспектність організації 
та регулювання суспільних взаємовідно-
син. Тому зауважимо, що фінансові резуль-
тати процесу добровільного об’єднання 
територіальних громад повинні відповідати 
загальнонаціональним інтересам, тим, які 
визначають рівень і показники фінансової 
безпеки країни.
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Через політичні й економічні події в 
останні роки загострилася проблематика 
економічної безпеки України. Це знайшло 
своє відображення в численних публікаціях 
вітчизняних науковців, які вивчають її різні 
складові: монетарну [1; 2], фіскальну [2; 3], 
фінансову [4], митну [5], енергетичну [6], со-
ціальну [7] тощо.

При цьому основну увагу фахівці при-
діляють загальнонаціональному рівню еко-
номічної безпеки, що цілком об’єктивно. 
Водночас зростаючий науковий інтерес 
представляє її локальний, зокрема терито-
ріальний, рівень. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Системне узагальнення й обґрунтування 
науково-методологічних засад економічної та 
фінансової безпеки регіонів в умовах децен-
тралізації розкриті в праці С.В. Бурлуцького 
та С.В. Бурлуцької [8]. Вивченню наукових 
підходів щодо структурної побудови фінансо-
вої безпеки регіону та обґрунтуванні змісту її 
складових присвячене дослідження М.І. Ви-
клюк [9]. У працях В.Д. Залізка та В.І. Мар-
тиненкова зроблено акцент на з’ясуванні суті 
поняття “економічна безпека сільських тери-
торій”, класифікації її складових, встановлен-
ні місця і ролі економічної безпеки сільських 
територій у системі забезпечення економіч-
ної безпеки України, а також розробці мето-
дики її оцінювання [10].

Зазначимо, що за результатами дослі-
джень науковці приходять до протилежних 
тверджень. Так, погляду О.В. Тимошенко, 
яка вивчала фінансову децентралізацію 
як напрямок посилення економічної без-
пеки регіонів [11], суперечить висновок 
С.В. Бурлуцького та С.В. Бурлуцької. Ними 
встановлено, що процеси децентралізації 
регіональної системи управління та бю-
джетна децентралізація, за наявних умов, 
не спроможні забезпечити підвищення рів-
ня фінансової безпеки [8, с. 20]. Причину 
такого дисонансу вбачаємо, насамперед, 

у відсутності єдиних методологічних під-
ходів до визначення суті й складових еко-
номічної та фінансової безпеки територій, 
мінливості законодавчих норм, які лежать в 
основі розрахунку їхніх індикаторів. 

Метою статті є наукове обґрунтування 
авторського підходу щодо змісту та струк-
турних складових фінансової безпеки те-
риторіальних громад, її функціонального 
призначення в системі фінансової безпеки 
територій і держави, а також систематиза-
ція основних загроз фінансовій безпеці гро-
мад в умовах реалізації політики бюджет-
ної децентралізації. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У фаховій літературі найбільш по-
ширене трактування фінансової безпеки з 
позиції статики, з огляду на стан фінансо-
вої системи держави та регіону. Зокрема, 
О.С. Власюк вважає вдалим визначення 
фінансової безпеки держави як такого ста-
ну бюджетної, податкової та грошово-кре-
дитної систем, що гарантує спроможність 
держави ефективно формувати, зберігати 
від надмірного знецінення та раціонально 
використовувати фінансові ресурси країни 
для забезпечення її соціально-економічно-
го розвитку й обслуговування фінансових 
зобов’язань [12, с. 9]. Аналогічне тлумачен-
ня унормовано Методичними рекоменда-
ціями щодо розрахунку рівня економічної 
безпеки, затвердженими наказом Міністер-
ства економічного розвитку і торгівлі Укра-
їни [13].

Огляд зарубіжних публікацій з про-
блематики фінансової безпеки дає змогу 
зробити висновок про зміщення дослід-
ницьких акцентів у цій сфері на рівень до-
могосподарств, людини, рідше – суб’єктів 
господарювання. При цьому залишається 
актуальним завдання забезпечити стабіль-
ний баланс між розміром потреб суб’єкта та 
можливостями їх задовольнити. На це вка-
зують, зокрема, М. Міхелік (M. Mihalik) та 
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В. Фоглеман (V. Fogleman,) [14]. Фінансовій 
безпеці держави та регіонів увага приділя-
ється набагато менше, як правило, науков-
цями пострадянського простору [15]. Зна-
чною мірою такий підхід визначається тим, 
що фінансова безпека суб’єктів макро- та 
мезорівня традиційно пов’язується з наці-
ональною безпекою, з реалізацією націо-
нальних економічних інтересів у контексті 
парадигми сталого розвитку, необхідності 
досягнути гармонійного функціонування 
національної економіки в жорстких рамках 
ресурсозабезпечення, виробничого потен-
ціалу глобальної екосистеми [16].

З іншого боку, при розкритті змісту тер-
міна “фінансова безпека” можливо відштов-
хуватися від розуміння поняття “безпека”. У 
Великому тлумачному словнику сучасної 
української мови “безпека” означає стан, 
коли кому-, чому-небудь ніщо не загрожує 
[17, с. 70], тобто йдеться про стан захище-
ності конкретного суб’єкта. Тому у випадку 
фінансової безпеки, на наш погляд, наго-
лос слід робити, насамперед, на потребах 
і умовах функціонування того чи іншого 
суб’єкта фінансових взаємовідносин. Тобто 
в основу змісту фінансової безпеки покла-
даємо захищеність фінансових інтересів 
відповідного суб’єкта та належне (в кількіс-
ному та якісному вимірі) задоволення його 
потреб фінансовими ресурсами. 

З цієї позиції доцільне застосування 
терміна “фінансова безпека території”, 
що передбачає виокремлення домогоспо-
дарств, суб’єктів господарювання й тери-
торіальних громад як учасників системи 
фінансових взаємовідносин у рамках тери-
торіального утворення. Кожній із означених 
сторін об’єктивно властиві відмінні інтереси 
та потреби. Тому фінансову безпеку тери-
торії розглядаємо як комплексне поняття, 
яке формується в такому складі: 
1) фінансова безпека домогосподарств (насе-

лення) – індивідуальна фінансова безпека;

2) фінансова безпека суб’єктів господарюван-
ня – корпоративна фінансова безпека;

3) фінансова безпека територіальних гро-
мад – колективна фінансова безпека.

Іншими словами, на наш погляд, по-
няття фінансової безпеки територіальних 
громад є вужчим, ніж фінансової безпеки 
територій (чи регіонів, відповідно до тради-
ційного формулювання в українських фахо-
вих джерелах). Адже фінансові інтереси та 
потреби громад відрізняються, в багатьох 
випадках навіть суперечать аналогічним 
орієнтирам домогосподарств і суб’єктів гос-
подарювання, які функціонують на відповід-
них територіях. У цьому контексті мають міс-
це яскраві приклади: 1) девіантна поведінка 
платників податків зумовлює недостатню 
прогнозованість і стабільність доходів місце-
вих бюджетів за рахунок надходжень, базою 
формування яких є вартість активів, належ-
них таким економічним суб’єктам; 2) контр-
оверсійність, з одного боку, приватних інте- 
ресів щодо використання природних ресур-
сів територій, а з іншого, – колективних по-
треб у підтриманні якісного стану довкілля й 
фінансуванні екологічних програм.

Прийнятний рівень фінансової безпеки 
територіальних громад досягається в резуль-
таті чіткої систематизації їхніх фінансових 
інтересів і потреб, пошуку можливостей за-
доволення потреби у фінансових ресурсах, 
виявлення загроз, які властиві цьому проце-
су, а також вжиття заходів, спрямованих на 
запобігання або нейтралізацію загроз.

Основою місцевого самоврядування є 
усвідомлення територіальною громадою 
наявності власних спільних інтересів, які 
можуть відрізнятися від інтересів інших те-
риторіальних громад і держави [18, с. 15].

Будучи формою виявлення конкретних 
потреб, фінансові інтереси територіальної 
громади – учасника системи фінансових 
взаємозв’язків – виражають корисність, ре-
алізуючи яку, громада забезпечує власну 
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самостійність і саморозвиток. Серед харак-
теристик фінансових інтересів територіаль-
них громад виокремимо наступні:

– відображаючи соціальні та економічні 
потреби, фінансові інтереси є стиму-
лом до розвитку територіальних гро-
мад і одночасно чинником забезпечен-
ня їхньої фінансової безпеки;

– колективна природа фінансових інтере- 
сів територіальної громади вимагає 
досягнення консенсусу її членів при 
визначенні пріоритетів і дотримання 
останніх при виникненні загроз фінан-
совій безпеці громади;

– фінансові інтереси зосереджені на за-
безпеченні необхідного обсягу та якісних 
за своєю структурою фінансових (відпо-
відно, матеріальних, трудових, інформа-
ційних тощо) ресурсів, які забезпечують 
життєдіяльність територіальної громади;

– за умов бюджетної децентралізації між 
територіальними громадами можливе 
загострення конкурентної боротьби за 
обмежений фінансовий (насамперед, 
бюджетний) ресурс. Міжтериторіальна 
конкуренція впливає на стан фінансо-
вої безпеки окремих громад і визначає 
сукупність заходів, яких слід ужити для 
захисту їхніх фінансових інтересів;

– фінансові інтереси різних територіаль-
них громад об’єктивно відрізняються за 
напрямком, структурою й строками реа-
лізації. Ще більшою мірою такі відміннос-
ті існують між фінансовими інтересами 
територіальних громад і загальнонаціо-
нальними фінансовими пріоритетами.
З останньої характеристики випливає 

цілком закономірне питання про суб’єктів 
забезпечення належного рівня фінансової 
безпеки територіальних громад і ступінь 
участі загальнодержавних органів влади в 
зазначеному процесі.

Надання високоякісних і доступних 
публічних послуг, становлення інститутів 

прямого народовладдя, серед іншого, ви-
значають мету Концепції реформування 
місцевого самоврядування та територіаль-
ної організації влади в Україні [19]. Її досяг-
нення можливе за умови розширення меж 
фінансової самостійності органів місцевого 
самоврядування в Україні, насамперед тих, 
що об’єдналися в ході реалізації загаль-
нодержавної політики бюджетної децен-
тралізації. Проте, на наш погляд, жодна 
самостійність, тим більше фінансова, не-
можлива без відповідальності за ухвален-
ня рішень і втілення їх у життя. Сучасне 
фінансово-економічне господарювання 
будь-якого суб’єкта супроводжується за-
грозами й ризиками для його стабільності. 
Необхідність їх передбачити, спрогнозува-
ти ступінь впливу, а також спланувати мож-
ливі заходи з уникнення чи мінімізації втрат 
– об’єктивна. Тому при зростанні фінансо-
вої самостійності органи місцевого само-
врядування змушені перейматися питан-
нями досягнення безпечного стану власної 
фінансово-господарської діяльності, в тому 
числі управляти змінами в механізмі регу-
лювання їхніх фінансових взаємовідносин. 

З іншого боку, за умови реалізації по-
літики бюджетної децентралізації за ініціа-
тивою “зверху” (незважаючи на добровіль-
ний характер об’єднання територіальних 
громад), частина відповідальності за фі-
нансову безпеку органів місцевого само-
врядування покладена на центральний 
рівень державного управління. Провідні 
представники останнього мають чітко усві-
домлювати реальний потенціал впливу 
органів місцевого самоврядування на до-
сягнення фінансово безпечного рівня влас-
ного господарювання в умовах дії чинного 
законодавства. Як наслідок, вони змушені 
або ініціювати відповідні зміни нормативно-
правової бази, або ж брати на себе повну 
відповідальність за фінансову безпеку всіх 
територіальних громад. Адже, незважаючи 



ISSN 1818-5754 Світ фінансів 1 (58)/ 2019 103

ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ

на те, що загальнонаціональні фінансові 
інтереси жодним чином не є простою су-
купністю фінансових інтересів територій у 
складі держави, відсутність безпечного рів-
ня функціонування фінансів окремої грома-
ди потенційно вносить дисбаланс і руйнує 
систему фінансової безпеки всієї країни.

Беручи до уваги різноманіття інтересів 
територіальних громад та, одночасно, від-
мінні фінансові можливості щодо їх реалі-
зації, центральні органи державної влади 
об’єктивно зобов’язані законодавчо-норма-
тивними ухвалами унеможливити ситуацію, 
коли посилення фінансової безпеки одних 
громад досягається за рахунок зменшення її 
рівня в інших, а також за рахунок ослаблен-
ня фінансової безпеки держави загалом. 
Провідну роль у такому процесі, природно, 
відіграє механізм міжтериторіального пере-
розподілу фінансових ресурсів.

Фінансова безпека громад впливає на 
фінансову безпеку територій і, відповід-
но, фінансову безпеку країни. Проте не всі 
структурні складові останньої мають верти-
кальну побудову. Цю тезу базуємо на оцін-
ці можливостей суб’єктів щодо досягнення 
безпечного стану свого функціонування. 
Адже останній забезпечується шляхом ці-
леспрямованого впливу на конкретні сфе-
ри й ланки економічних та інших відносин, 
тобто шляхом досягнення цілей політики за 
допомогою визначеного механізму. Водно-
час у розпорядженні економічних суб’єктів 
перебувають тільки ті інструменти й важелі, 
які унормовані законодавством. Зокрема, 
можливість “володіти ситуацією, впливати 
на ситуацію” (яка етимологічно міститься в 
змісті терміна “безпека”) відсутня у терито-
ріальних громад, коли йдеться про засади 
митної справи, функціонування фінансо-
вого, грошового, кредитного ринків. Такий 
висновок випливає зі статті 92 Конститу-
ції України, якою передбачено виключний 
вплив на зазначені сфери законів держави 

[20]. Тому не можемо погодитися з тими на-
уковцями, які розглядають грошово-кредит-
ну, валютно-банківську, фондову, митно-та-
рифну [21, с. 7], інфляційну [22] безпеку в 
структурі фінансової безпеки регіону. 

Загальнодержавні політичні пріоритети 
об’єктивно обмежують сфери впливу окре-
мих суб’єктів, зокрема й територіальних 
громад. Тому з потенційно можливого пере-
ліку структурних складових фінансової без-
пеки громад (див., наприклад, [9]), на наш 
погляд, доцільно виокремити бюджетну, 
податкову, боргову та інвестиційну безпеки. 
Саме їх формування залежить, у тому чис-
лі, від рішень і дій територіальних громад і 
органів місцевого самоврядування. 

Зауважимо, що засади функціону-
вання інвестиційного ринку в Україні теж 
визначаються законами. Проте терито-
ріальні громади через органи місцевого 
самоврядування наділені повноваження-
ми щодо управління майном, які є в кому-
нальній власності; затвердження програм 
соціально-економічного та культурного 
розвитку і контролю за їх виконанням; 
утворення, реорганізації та ліквідації ко-
мунальних підприємств і організацій; тощо 
[20, стаття 143]. Тобто, невизначаючи за-
сад функціонування інвестиційного ринку, 
територіальні громади мають передбачену 
законодавством можливість бути активним 
учасником інвестиційного процесу, вплива-
ти на певні види інвестиційних операцій. 

Аналогічно, законами України встанов-
люється порядок утворення та погашення 
державного внутрішнього й зовнішнього бор-
гу. Проте ухвалення рішень щодо здійснення 
місцевих запозичень – це компетенція орга-
нів місцевого самоврядування [23, стаття 26].

Поточне та перспективне прогнозування 
орієнтирів сталого розвитку має супроводжу-
ватися передбаченням загроз і ризиків фінан-
совій стабільності [1, с. 12]. Тому в механізмі 
забезпечення фінансової безпеки важливе 
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місце відведено виявленню та систематиза-
ції подій, явищ, процесів, які можуть спричи-
нити погіршання стану реалізації фінансових 
інтересів, відповідно, задоволення потреб 
територіальних громад. Вони трактуються як 
загрози фінансовій безпеці і потребують не-
відкладної розробки заходів запобіжного або 
нейтралізуючого характеру. 

Загрози втрати територіальними гро-
мадами фінансової рівноваги, насамперед, 
пов’язані з недосконалим рівнем розвитку 
інституційного середовища функціонуван-
ня місцевого самоврядування в Україні. Се-
ред його факторів виокремимо ризики, які 
продукуються чинною правовою базою. Їх 
можна згрупувати так:

1. Неконкретизованість економічних 
прав територіальних громад і невизначе-
ність механізмів їх реалізації. Ці права є пе-
реважно декларативними, зафіксованими у 
законодавчих актах без чітких механізмів їх 
реалізації, частина з них не інституціоналізо-
вана. Тому територіальні громади не можуть 
реалізовувати повною мірою свої економічні 
права, що є перешкодою в досягненні ними 
економічної спроможності [18, с. 41].

2. Неузгодженість положень різних пра-
вових актів. Зокрема, поділ повноважень орга-
нів місцевого самоврядування, передбачений 
Законом України “Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні” [23, стаття 1, глава 2] до цього 
часу не знайшов адекватного відображення 
в бюджетному та податковому законодавстві. 
Тому постійно існують такі ризики:

1) неякісне виконання як власних, так 
і делегованих повноважень в інте- 
ресах територіальних громад;

2) незапланований перерозподіл бю-
джетних ресурсів між напрямками їх 
використання за ознакою власного / 
делегованого призначення;

3) реальне недофінансування потреб 
розвитку територіальних громад;

4) прихований дефіцит коштів;

5) зростання кредиторської заборгова-
ності місцевих бюджетів.

3. Нестабільність законодавчо-право-
вих норм, зокрема в частині фінансового 
забезпечення територіальних громад. На-
очною є практика зарахування єдиного по-
датку: в 2014 р. – до спеціального фонду 
місцевих бюджетів; у 2017 р. – до спеціаль-
ного фонду Державного бюджету України (в 
розмірі 14% єдиного податку платників чет-
вертої групи); в інші періоди – до загально-
го фонду місцевих бюджетів.

Територіальні громади функціонують як 
суб’єкти єдиної економічної системи. Через 
це щодо їхньої фінансової безпеки виникає 
інший тип загроз. До них належать:

1. Високий рівень залежності поточного 
фінансового добробуту й перспектив розвитку 
територіальних громад від політичних рішень 
центральних органів влади щодо структурних 
реформ, зокрема, в сфері освіти, охорони 
здоров’я, соціального захисту населення.

2. Зростання соціальної напруги серед 
жителів територій через політичну неста-
більність у країні.

3. Депопуляція місцевого населення, в 
тому числі за рахунок трудової міграції за 
кордон.

4. Погіршення інвестиційного клімату 
через об’єктивні (війна на сході України, 
анексія Криму) та суб’єктивні (недоброчес-
ність працівників судових і правозахисних 
органів, корупція тощо) чинники.

5. Погіршання стану довкілля та поси-
лення загрози надзвичайних ситуацій при-
родного й техногенного характеру.

Означені чинники загрожують фінансо-
вій безпеці територіальних громад. Адже ре-
зультат їхньої дії – звуження та скорочення 
джерел доходів бюджетів місцевого само-
врядування, погіршення структури доходів 
через зростання залежності від фінансових 
допомог різного походження, а також нега-
тивні зміни в складі й структурі видатків.
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Джерела загроз фінансовій безпеці те-
риторіальних громад значною мірою мають 
зовнішню природу, оскільки визначаються 
економічною політикою центральних ор-
ганів влади. Натомість, як результат осо-
бливостей функціонування тих чи інших 
громад з’являються внутрішні загрози їхній 
фінансовій безпеці. Серед них доцільно ви-
окремити такі:

1. Неефективна структура територіальної 
економіки. Крім іншого, на це вказують різні 
темпи зміни валового регіонального продукту 
(ВРП) в Україні (табл. 1) та його розмір у роз-
рахунку на одну особу. Так, ВРП у розрахунку 
на одну особу в м. Києві в 2016 р. в 3,4 раза 
перевищив середній по Україні показник. Без 
урахування м. Києва, який має статус столи-
ці країни та, відповідно, додаткові можливості 
щодо формування ВРП, розрив за показни-
ком ВРП у розрахунку на одну особу в 2016 р. 
між найбільш (Полтавська область) і найменш 
(Чернівецька область) розвинутими регіонами 
становив майже 3,5 раза.

2. Незадовільний стан комунальної 
інфраструктури. Існують підстави ствер-
джувати, що практично в кожному регіоні 
нашої України всі складові інфраструкту-
ри перебувають у незадовільному стані. 
Особливо це зауваження стосується тран-
спортної складової [25, с. 100].

3. Відсутність у багатьох територіальних 
громад (насамперед, сільських) значної час-

тини ресурсів, які мають бути основою їхньо-
го розвитку. Передусім це стосується земель-
них ресурсів. Також проблемною є ситуація з 
реалізацією права власності територіальних 
громад на комунальне майно, оскільки по-
рушений механізм закріплення права кому-
нальної власності. Внаслідок цього терито-
ріальні громади неспроможні капіталізувати 
наявний ресурсний потенціал. Невизначе-
ність правового статусу об’єктів комунальної 
власності зумовлює непублічність і непро-
зорість інформації про них, нераціональне 
та неефективне їх використання, низький 
рівень інвестиційної привабливості. В Украї-
ні досі немає публічних реєстрів об’єктів ко-
мунальної власності, які належать окремим 
громадам, для більшості поселень досі не 
визначені їхні територіальні межі, не забез-
печено реалізацію механізму правонаступни-
цтва на об’єкти комунальної власності. Така 
ситуація разом із відсутністю дієвих механіз-
мів контролю за діяльністю місцевих органів 
влади з боку територіальних громад зумов-
лює нераціональне використання комуналь-
ного майна, неефективну господарську ді-
яльність місцевих рад, рейдерство і масове 
незаконне відчуження об’єктів комунальної 
власності [18, с. 42–43].

4. Низький рівень суспільної свідомос-
ті, фінансової грамотності та громадської 
активності більшої частини жителів насе-
лених пунктів (особливо в сільській місце-

Таблиця 1
Граничні темпи зміни фізичного обсягу валового регіонального продукту в Україні  

в 2013–2017 рр., % до попереднього року* 

Рік
Найбільший темп Найменший темп
регіон показник регіон показник

2013 Кіровоградська область 109,5 Київська область 93,4

2014 Тернопільська область 108,0 Дніпропетровська область 95,1

2015 Херсонська область 98,7 Дніпропетровська область 90,3

2016 Луганська область 118,0 Сумська область 96,6

2017 Хмельницька область 109,0 Кіровоградська область 95,2
* Складено на основі [24, с. 1094–1095].
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вості), що послаблює засади прозорості та 
підзвітності у використанні органами місце-
вого самоврядування фінансових ресурсів 
територіальних громад.

5. Відсутність стратегічного бачення в 
діяльності багатьох органів місцевого само-
врядування. Натомість, їхні очільники реа-
лізують поведінку, орієнтовану на кількісні 
показники – отримання більшого розміру до-
ходів. При цьому недостатньо враховується 
якість структури доходів і не забезпечується 
високий рівень їх віддачі, тобто ефективне 
використання. Результативне спрямування 
фінансових ресурсів громад пов’язуємо із 
задоволенням не тільки різноманітних по-
точних, а й стратегічно важливих потреб 
розвитку територіальних громад.

Остання загроза, крім іншого, має свої-
ми джерелами:

– з одного боку, донедавна тотальну 
фінансову бідність громад (за аналогією 
з фізіологічними потребами людини, сьо-
годні органи місцевого самоврядування 
змушені профінансувати якомога швидше 
та якомога більше базових потреб власних 
громад);

– з іншого, – певну незбалансова-
ність у цільових таргетах таких дефініцій, 
як національна, економічна та фінансова 
безпека, що існують в Україні. Якщо наці-
ональна безпека має спрямованість на до-
сягнення сталого розвитку суспільства, то 
економічна безпека пов’язана зі сталим і 
збалансованим зростанням, а фінансова –  
зі стабільним соціально-економічним роз-
витком країни. Між економічним розвитком 
та економічним зростанням існує докорін-
на різниця. Зростання, передусім, спрямо-
ване на збільшення обсягу матеріальних, 
людських і фінансових ресурсів, задіяних 
в економіці, та кількісне зростання обсягу 
виробленої продукції і наданих послуг. Роз-
виток передбачає якісне вдосконалення 
матеріальних і фінансових потоків [8, с. 17].

Необхідність протистояти загрозам фі-
нансовій безпеці територіальних громад не 
викликає сумнівів. Успішність впроваджу-
ваних заходів залежить як від повноти та 
своєчасності їх реалізації, так і від чіткого 
усвідомлення суб’єктами фінансової без-
пеки таких загроз. Зауважимо, що пере-
лік загроз економічній і фінансовій безпеці 
держави міститься в Стратегії національної 
безпеки України [26]. Щодо фінансової без-
пеки територіальних громад такі нормативні 
положення не ухвалювалися, в тому числі, 
з огляду на видове різноманіття загроз для 
окремо взятої громади. В цьому контексті 
заслуговує схвальної оцінки практика за-
твердження стратегій розвитку територій, 
при розробці яких використовується до-
статній науково-методологічний інструмен-
тарій, зокрема SWOT-аналіз. Передбачене 
ним дослідження сильних і слабких аспектів 
розвитку економічних суб’єктів також дає 
змогу виявити загрози фінансовій безпеці 
територіальних громад. Зазначимо, що об-
ґрунтована розробка й схвалення стратегій 
розвитку громад – це завдання найближчої 
перспективи для органів місцевого самовря-
дування, особливо тих, які утворені в про-
цесі добровільного об’єднання і які прагнуть 
бути активними, а не пасивними суб’єктами 
процесу забезпечення достатнього рівня фі-
нансової безпеки відповідної території.

Висновки. Підсумовуючи вищезазна-
чене, приходимо до таких висновків і уза-
гальнень:

1. Фінансова безпека територіальної 
громади – це захищеність її фінансових 
інтересів, яка досягається шляхом стабіль-
ного та повноцінного фінансового забезпе-
чення потреб її функціонування й розвитку. 
Фінансова безпека громад є складовою 
фінансової безпеки території (регіону) в си-
нергетичній єдності з фінансовою безпекою 
домогосподарств і суб’єктів господарюван-
ня, розташованих на відповідній території.
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2. Суб’єктами забезпечення фінансо-
вої безпеки територіальних громад є орга-
ни місцевого самоврядування та загально-
державні органи влади. Проте фінансовим 
інтересам громад властиві особливі риси, 
які відрізняють їх від загальнонаціональних 
інтересів. Тому в умовах реалізації політи-
ки бюджетної децентралізації актуальним 
є розмежування сфер відповідальності за 
формування фінансової безпеки територі-
альних громад між місцевим і загальнодер-
жавним рівнями управління. Зокрема, орга-
ни центральної влади об’єктивно змушені 
в процесі вдосконалення механізму міжте-
риторіального перерозподілу фінансових 
ресурсів унеможливити посилення фінан-
сової безпеки одних громад за рахунок її 
ослаблення для інших, а також фінансової 
безпеки держави в цілому.

3. Серед структурних складових фі-
нансової безпеки територіальних громад 
виокремлені бюджетна, податкова, боргова 
та інвестиційна безпеки. Їхній стан форму-
ється як результат діяльності, зокрема, й 
органів місцевого самоврядування.

4. Фінансовій безпеці громад загро-
жують різноманітні події, явища, процеси. 
Вони виникають і загострюються у резуль-
таті недосконалості інституційного середо- 
вища функціонування місцевого самовряду-
вання, розвитку територіальних громад як 
суб’єктів національної економічної системи, 
а також зумовлені особливостями територі-
альної економіки, станом комунальної інфра- 
структури, рівнем громадської активності та 
фінансової грамотності жителів тощо. Пере-
лік потенційних загроз фінансовій безпеці 
громад доцільно виявляти в процесі форму-
вання стратегій розвитку територій і засто-
сування з цією метою SWOT- аналізу. 

Таким чином, подальше вивчення про-
блематики фінансової безпеки територіаль-
них громад потребує розробки її індикато-
рів, обґрунтування їхніх порогових значень, 

проведення аналізу стану фінансової без-
пеки територіальних громад в Україні та 
визначення можливих напрямків її поси-
лення в умовах бюджетної децентралізації. 
Такі заходи сприятимуть постановці пра-
вильних акцентів і визначенню актуальних  
пріоритетів у загальнодержавній політиці 
територіального розвитку, конкретизації 
сфер фінансової відповідальності органів 
влади різних рівнів, досягненню належно-
го стану захищеності фінансових інтересів 
окремих територіальних громад і, зрештою, 
держави в цілому.
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