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прийнятті рішень;  
стимулювання органів місцевого самоврядування до нарощування власного 

бюджетного потенціалу [3].  
 той же час існує цілий ряд ризиків щодо бюджетної децентралізації адже вона: 

мінімізує ефективність контролю центральної влади за бюджетним процесом на 

місцевому рівні; поглиблює диференціацію у рівнях розвитку регіонів; сприяє росту 
корупції, якщо політична конкуренція на місцевому рівні обмежена; зумовлює 
зростання витрат на надання суспільних послуг для невеликих територій у випадку 

поширення «ефекту масштабу»; сприяє виникненню зовнішніх ефектів: «переливу і 
переповнення»; при реалізації місцевих соціальних трансфертів можливе 
виникнення ефекту «гонки на виживання» [2].  

Таким чином, від успіху проведення децентралізації залежить розвиток як 
держави в цілому, так і її найменшої одиниці – сільської громади.  
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 

 розвитку сучасних світових реалій реалізація соціально-економічних завдань, 
перш за все, полягає на державному секторі. Для нації стрімко зростає потреба у 
таких благах, як визначеність, рівновага, зайнятість, стабільність у сьогоднішньому 

дні та впевненість у майбутньому. Для вирішення даних ситуаційних питань 
економічна ситуація в Україні не сприяє, в значній мірі, за браком відсутності 
ресурсів, так як виробництво країни знаходиться у глибокій кризі.  

Дієвим фактором в покращенні та стабілізації ситуації виступає необхідність 
продовження запровадження політики децентралізації, яка сприятиме більш 
ефективному використанню коштів держави між усіма рівнями управління та скасує 
суперечності різних гілок влади. Основою даного процесу в Україні є прийняття 
низки нормативно-правових актів, а саме: Концепції реформи місцевого 
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самоврядування та територіальної організації влади (2014р.), Законів «Про 
співробітництво територіальних громад» (2014р.), «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» (2015р.) та змін до Бюджетного і Податкового кодексів – 
щодо фінансової децентралізації.  

 «Концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної організації 
влади», з якої, у 2014 році, розпочато процес децентралізації, зазначено, що 

фінансування заходів з реалізації Концепції здійснюється з державного та місцевих 
бюджетів у межах асигнувань, що передбачаються у бюджетах відповідних 

територіальних громад на відповідний рік, а також за рахунок міжнародної технічної 
та фінансової допомоги. Метою Концепції є визначення напрямів, механізмів і 

строків формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади для створення і підтримки повноцінного життєвого середовища 

для громадян, надання високоякісних та доступних публічних послуг, становлення 
інститутів прямого народовладдя, задоволення інтересів громадян в усіх сферах 

життєдіяльності на відповідній території, узгодження інтересів держави та 
територіальних громад [1].  

З метою відродження та оздоровлення економіки, зростання життєвого рівня, 

добробуту населення, задоволення потреб, свобод і прав людини посилюється 
інтерес та напрями становлення, розвитку органів місцевого самоврядування. 

Трансформації та зміни в структурі місцевої влади та її інститутів спрямовані на 
встановлення демократичної системи управління та принципи побудови 

організаційної, фінансової, правової самостійності представницьких органів 
територіальних громад. Взаємовигідна співпраця органів самоврядування та 

державної виконавчої влади впровадило нову взаємовигідну систему управління, що 
дає змогу володіти, користуватися та розпоряджатися муніципальною власністю, та 

власноруч будувати добробут за свій муніципальний рахунок.  
Ключовою ланкою будь-якого процесу розвитку, перш за все, є людина. 

Комплексність концепції спрямувань загальних поглядів, прагнень, готовність іти в 

певному напрямку, незалежно від місця розташування, проблематики регіону, 
місцевості, задач до вирішення потрібні люди, які пишаються місцем де вони 
живуть, вірять в ідею та громадський дух, готовність до наполегливої праці задля 

добробуту нації та кожного окремого українця. Громадські утворення спрямовані на 
збалансування, оздоровлення, зростання економіки, її життєздатність та сталість.  

Добровільне об’єднання територіальних громад вимагає дотримання наступних 
вимог:  

 У складі об’єднаної територіальної громади не може існувати іншої 
територіальної громади, яка має свій представницький орган місцевого 
самоврядування.  

 Територія об’єднаної територіальної громади має бути нерозривною, межі 
об’єднаної територіальної громади визначаються по зовнішніх межах юрисдикції 
рад територіальних громад, що об’єдналися.  

 Об’єднана територіальна громада має бути розташована в межах території 
Автономної Республіки Крим, однієї області.  

 При прийнятті рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад 
беруться до уваги історичні, природні, етнічні, культурні та інші чинники, що 
впливають на соціально-економічний розвиток об’єднаної територіальної громади.  

 Якість та доступність публічних послуг, що надаються в об’єднаній 
територіальній громаді, не можуть бути нижчими, ніж до об’єднання [2]. 
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Процес створення територіальних громад не однорідний. На зараз в Украні 
створено 861 територіальне об’єднаня. Зокрема, в регіональному аспекті: Західний – 
284; Східний – 146; Південий – 154; Північий – 56; Центральний – 221 [3]. Дана 
статистика свідчить про неоднозначну готовність регіонів до нововведень та вплив 
низки факторів, які підлягають вивченню та є актуальними у сьогоденні.   

Перевагами об’єднання територіальних громад є реалізація власних повноважень, 
що відбувається у самостійному плануванні на сприянні напрямів місцевого 
економічного розвитку, а саме: вирішенні питань утримання інфраструктури, 
благоустрою, питань забудови території громади, функціонування сфер соціальної, 

медичної допомоги, освіти, охорони здоров’я, правопорядку, утримання об’єктів 
комунальної власності, житлово-комунальних послуг.  

Утримання бюджетної сфери громади вимагає більшої відповідальності від 
органів місцевого самоврядування, ніж державної влади, надаючи права на її 

утримання. Вони можуть розраховувати на державну фінансову підтримку, але 
першочерговим є процес управління бюджетом громади, який формується з 

можливості власноруч збільшити доходи за рахунок: податків та зборів (податку на 
доходи фізичних осіб на власні повноваження, екологічного податку, єдиного 

податку, державного мита, податку на прибуток підприємств комунальної власності, 
податку на майно, акцизного податку); повернення кредитів наданих з місцевих 

бюджетів; субвенцій, що надаються державою на медицину та освіту; надходження 
до цільових фондів, утворених місцевими радами; допомоги та гранти міжнародних 

фінансових організацій та Європейського Союзу.  
Таким чином, продовження структурних трансформацій у напрямку стабілізації 

соціально-економічної ситуації в державі, шляхом запровадженя політики 
децентралізації, спрямованої на формування та динамічний розвиток автономних та 
фінансово самостійних (незалежних) громадських утворень, здатних забезпечити 
формування джерел доходів місцевого бюджету, наявність матеріально-фінансових 

ресурсів та їх належне самозабезпечення створює умови для гармонійного 
функціонування та подальшого успішного розвитку територіальних об’єднань.  
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АГРАРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ 

 
Аграрний менеджмент може бути визначений як діяльність, спрямована на 

організацію та координацію виробництва на сільськогосподарських підприємствах з 
метою одержання зростаючого прибутку в довгостроковому періоді, а також на 
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