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Теоретико-методологічні підходи 
до економічної сутності фінансового 

потенціалу сталого розвитку об’єднаних 
територіальних громад

Мета статті - теоретично обґрунтувати сутність та складові фінансового потенціалу сталого розвитку 
територіальних громад на основі сучасних та історичних концепцій.

Методика дослідження. Робота ґрунтується на діалектичних методах пізнання процесів і явищ, методологіч
ному аналізі, на основі якого виявлено наукові підходи щодо сутності фінансового потенціалу сталого розвитку 
територіальних громад; монографічному методі (аналіз наукових позицій вітчизняних учених щодо структури 
фінансового потенціалу); абстрактно-логічному (теоретичні узагальнення та формулювання висновків).

Результати дослідження. Узагальнено теоретичні підходи до сутності, класифікаційних ознак фінансового 
потенціалу як економічної категорії, розкрито наукові підходи до його структуризації, обґрунтовано економічну 
сутність фінансового потенціалу сталого розвитку територіальних громад.
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Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку науково-методологічні підходи щодо проблеми тер
мінологічної ідентифікації змісту фінансового потенціалу територіальної громади, запропоновано авторське ви
значення поняття «фінансовий потенціал сталого розвитку територіальних громад».

Практична значущість. Наукове осмислення сутності фінансового потенціалу територіальних громад є осно
вою для поглиблення теоретико-методологічних досліджень проблем ефективності управління фінансовим потен
ціалом територіальних громад в умовах сталого розвитку на основі реалізації суб’єктами системи місцевого 
самоврядування можливостей фінансового потенціалу. Табл.: 3. Бібліогр.: 32.

Ключові слова: адміністративно-територіальна одиниця; економічна категорія; об’єднана територіальна 
громада; сталий розвиток; фінансовий потенціал; фінансові ресурси.
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Постановка проблеми. Пріоритетним на
прямом зовнішньоекономічного курсу Украї
ни визначено інтеграцію до Європейського 
Союзу (ЄС). Європейський вибір вимагає до
корінних змін у стратегічних напрямах соці
ально-економічного розвитку на засадах 
сталості.

У сучасних умовах економічної нестабіль
ності ринкового середовища мають прояв 
негативні тенденції розвитку сільських тери
торій: зменшується кількість населених пун
ктів (за даними офіційного веб-порталу Вер
ховної Ради України, станом на 01. 01. 2017 р. 
в Україні нараховувалося 28 377 сіл і селищ; 
упродовж 2016 р. офіційно виключено 8 сіль
ських населених пунктів (на 01. 01. 2016 р. їх 
нараховувалося 28 385), 5 з яких знято з облі
ку у зв’язку з переселенням жителів, а 
3 - об’єднані з іншими населеними пункта
ми). Водночас збільшується кількість дота
ційних територій, зростає невідповідність 
між потребами у фінансових ресурсах та 
здатністю органів місцевого самоврядування 
щодо їх мобілізації, поглиблюється залеж
ність від державної підтримки при форму
ванні єдиного управлінського підходу до за
безпечення сталого розвитку. Особливого 
значення набувають питання, пов’язані з на
рощуванням ресурсного потенціалу, підви
щенням зацікавленості представницьких ор
ганів в акумуляції доступних фінансових ре
сурсів, досягнення економічних, соціальних 
та екологічних цілей сталого розвитку тери
торіальних громад. Базовою основою форму
вання фінансових ресурсів місцевих бюдже
тів виступає фінансовий потенціал адмініст
ративно-територіальної одиниці. Це зумов
лює актуальність і необхідність подальших 
наукових досліджень економічної сутності 
понятійно-категоріального апарату «фінансо
вий потенціал сталого розвитку територіаль
них громад».

Аналіз останніх досліджень і публіка
цій. Теоретико-методологічні основи визна
чення сутності та складу фінансового потен

ціалу висвітлені у працях відомих вітчизня
них і зарубіжних учених, зокрема таких, як
B. Боронос [1], А. Буряченко [2],
Дж. Б’юкенен [3], О. Кузнєцова [16], В. То- 
луб’як [23], І. Чуницька [27], Й. Шумпетер 
[29], С. Шумська [28] та ін. Економічну сут
ність фінансового потенціалу, його структу
ру, роль і значення в соціально-
економічному розвитку регіонів досліджу
ють вітчизняні вчені Г. Возняк [6], В. Григо- 
ренко [7], О. Дем’янчук [8], А. Загородній 
[11], М. Козоріз [6]. У наукових колах Украї
ни питання фінансового потенціалу терито
ріальних громад належить чільне місце, зо
крема у працях науковців А. Височиної [5],
C. Єгоричевої [10], Т. Кізими [13],
І. Лук’яненка [5], Х. Патицької [17], О. Ти
мошенко [10]. Дослідженню питань сталого 
розвитку територіальних громад на засадах 
євроінтеграційної перспективи присвятили 
праці вчені О. Бородіна [21], Т. Зінчук [12], 
Т. Кожухова [14], Н. Куцмус [12], О. Попова 
[18], М. Талавиря [22].

Утім, у науковій літературі недостатньо 
комплексних досліджень сутності фінансо
вого потенціалу територіальних громад. 
Відповідно потребує подальшого наукового 
осмислення й теоретичного обґрунтування 
понятійно-категоріальний апарат «фінансо
вий потенціал сталого розвитку територіа
льних громад» та його складові елементи.

Мета статті - теоретично обґрунтувати 
сутність та складові фінансового потенціалу 
сталого розвитку територіальних громад на 
основі сучасних та історичних концепцій.

Виклад основних результатів дослід
ження. Фінансовий потенціал - досить скла
дна економічна категорія, до визначення 
якої існує багато підходів. З точки зору лінг
вістики категоріальний апарат «фінансовий 
потенціал» охоплює два поняття: «фінанси» 
та «потенціал». Під фінансами розуміємо фі
нансові відносини, які мають грошову форму 
вираження та пов'язані з формуванням і ви
користанням фінансових ресурсів. Фінансові
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ресурси (англ. financial resources, від фр. 
ressources - кошти, запаси) - сукупність фон
дів коштів, що утворюються за розподілу та 
перерозподілу сукупного суспільного проду
кту і національного доходу й перебувають у 
розпорядженні держави, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, організацій 
різних форм власності [25, с. 436]. Потенціал 
(із лат. potentia - можливості, міць, сила, 
запаси, засоби, приховані потужності, що 
можуть бути використані) - це сукупність на
явних засобів, можливостей у певній галузі, 
спрямованих на досягнення поставленої мети 
[9; 4]. Отже, синтез понять «фінанси» і «по
тенціал» визначає фінансовий потенціал як 
сукупність засобів і можливостей, що забез
печують здійснення фінансових відносин еко
номічного суб'єкта щодо залучення та раціо
нального використання фінансових ресурсів.

Фінансовий потенціал є основою соціаль
но-економічного розвитку держави, регіону, 
територіальної громади, підприємства.

За С. Шумською, категорію «фінансовий 
потенціал країни» необхідно розуміти як су
купність фінансових ресурсів (що є в наяв
ності та які можуть бути мобілізовані) усіх 
сфер та ланках фінансової системи, що ут
ворюються за рахунок внутрішніх та зовніш
ніх джерел, а також коштів і ресурсів із 
джерел, які з різних причин є не доступни
ми чи не задіяними в межах часового періо
ду розгляду, що характеризують фінансові 
можливості як окремих суб’єктів економіки, 
так і країни загалом [28]. Запропоноване 
визначення розкриває такі ознаки фінансо
вого потенціалу, як сукупність наявних і мо
білізованих фінансових ресурсів, акумульо
ваних із різних джерел, у тому числі незаді- 
яних фінансових ресурсів.

При цьому А. Буряченко пропонує роз
глядати фінансовий потенціал регіону як 
здатність фінансової системи регіону забез
печувати зростання та розвиток його еконо
міки в довгостроковій перспективі за допо
могою сукупності максимально доступних 
ресурсів, а також як умови (механізми й ін
струменти), що створюються державою, мі
сцевою владою, приватними організаціями й 
домашніми господарствами регіону для фо
рмування, розподілу і використання цих ре
сурсів з метою досягнення визначених фі
нансових результатів [2]. Автор репрезентує 
фінансовий потенціал регіону як важливий 
показник економічного розвитку, сукупність 
ресурсів, розширює коло суб’єктів, зосере

джує увагу на можливостях формування, 
розподілу та результативного використання 
ресурсів.

Фінансовий потенціал адміністративно- 
територіальної одиниці А. Загородній та 
Г. Вознюк визначають як загальний обсяг 
фінансових ресурсів, що утворюються за 
рахунок усіх джерел у межах адміністрати
вно-територіальної одиниці - області, райо
ну, міста, села, селища; є показником, який 
характеризує фінансові можливості терито
рії [11, с. 701]. Ключовим поняттям у розу
мінні вченими фінансового потенціалу ви
ступають фінансові ресурси та джерела їх 
формування.

Під фінансовим потенціалом територіа
льної громади А. Височина, І. Лук’яненко 
розглядають сукупність фактично акумульо
ваних та потенційно доступних фінансових 
ресурсів і можливостей відповідної терито
ріальної громади щодо їх ефективного ви
користання, а також взаємодію зазначених 
складових із метою забезпечення сталого 
розвитку певної території [5]. Науковці на
голошують як на фінансових ресурсах, так і 
на фінансових можливостях та вказують на 
мету їх використання.

Фінансовий потенціал підприємства 
О. Хринюк трактує як сукупність наявних і 
потенційних можливостей підприємства що
до мобілізації та нарощення обсягу і транс
формації їх в інші фактори виробництва від
повідно до потреби з метою досягнення 
стратегічних та тактичних цілей підприємст
ва [26]. Фінансовий потенціал домогоспо- 
дарств Т. Кізима розглядає як сукупність 
наявних і тимчасово незадіяних фінансових 
ресурсів, які характеризують фінансові мо
жливості домогосподарства [13], тобто зда
тність здійснювати в повному обсязі всі не
обхідні витрати та формувати заощадження.

Доречно зауважити, що при визначенні 
економічного змісту фінансового потенціалу 
науковці спираються на поняття «фінансові 
ресурси», оскільки вони становлять його ос
нову. Щодо співвідношення термінів «фі
нансові ресурси» і «фінансовий потенціал» у 
наукових колах ведуться дискусії. Дослідни
ки зазначають [5; 8; 10], що фінансові ресур
си характеризують лише одну зі складових 
фінансового потенціалу - фактично задіяну 
його частину й не відображають аспект мож
ливості подальшого залучення; водночас фі
нансовий потенціал охоплює не тільки фак
тичні обсяги, а й невикористані можливості
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їх розширення в перспективі. Звідси ключо
вим для визначення змісту категорії «фінан
совий потенціал» є поняття «можливість».

Дослідження економічної сутності фінан
сового потенціалу дозволяє зробити висно
вок про неоднозначність його трактування 
науковцями. Критичний огляд літератури 
дав змогу окреслити розбіжності в класифі
кації наукових підходів, за якими вчені іден
тифікують поняття «фінансовий потенціал», 
зокрема: ресурсний, з позиції здатності, 
комбінований, екстремальний [1]; ресурс
ний, системний, структурний [5]; ресурс
ний, «можливісний», системний [10]; ресу
рсний, системний, з позиції здатності, мак- 
сималістичний [8] тощо (табл. 1).

Досліджуючи економічний зміст фінансо
вого потенціалу, більшість науковців розг
лядає його через призму ресурсного підхо
ду, згідно з яким фінансовий потенціал ви
значається сукупністю ресурсів, які є в ная
вності або можуть бути мобілізованими із 
внутрішніх чи зовнішніх джерел, та резуль
тату діяльності, що забезпечують розвиток 
суб’єкта на найближчу або довгострокову 
перспективи. Ключовим поняттям у розу
мінні фінансового потенціалу виступає су
купність фінансових ресурсів і джерел їх 
утворення. Отже, відбувається ототожнення 
понять «фінансовий потенціал» та «фінан
сові ресурси».

1. Основні наукові підходи до трактування поняття «фінансовий потенціал»
Науковий підхід Автори Трактування

Ресурсний
(потенційний)

Возняк Г. [6]

Сукупність джерел фінансового капіталу, якими володіють 
регіональні органи влади, підприємства реального сектору 
економіки, фінансові структури, домогосподарства 
територій та зовнішні джерела таких коштів

Кузнецова О. [16]
Загальний обсяг фінансових ресурсів, які перебувають у 
розпорядженні територіальної громади і можуть бути 
використані для реалізації покладених на неї функцій

Шумська С. [28]

Сукупність фінансових ресурсів (що є в наявності та які 
можуть бути мобілізовані) усіх сфер та ланок фінансової 
системи, що утворюються за рахунок внутрішніх і зовнішніх 
джерел, а також коштів і ресурсів із джерел, які з різних 
причин є не доступними чи не задіяними в межах часового 
періоду розгляду, що характеризують фінансові 
можливості як окремих суб’єктів економіки, так і 
країни загалом

Системний
(комплексний)

Дем’янчук О. [8]

Загальний обсяг фінансових ресурсів, що утворюються 
за рахунок усіх джерел у межах адміністративно- 
територіальної одиниці, і характеризує фінансові 
можливості території

Єгоричева С. [9]

Сукупність можливостей, які забезпечують здійснення 
фінансових відносин економічного суб’єкта щодо 
залучення та ефективного використання фінансових 
ресурсів з метою реалізації завдань 
соціально-економічного розвитку

З позиції 
здатності

Боронос В. [1]
Гіпотетична можливість території залучати, створювати та 
використовувати фінансові ресурси з метою забезпечення 
її ефективного функціонування та розвитку

Чуницька І. [27]
Здатність держави до залучення та ефективного 
використання фінансових ресурсів з метою забезпечення 
економічного розвитку

Джерело: Складено автором.

Відповідно до системного підходу, фі
нансовий потенціал характеризується не 
лише з позиції ресурсної складової, а й вра
ховує реальні можливості території щодо 
ефективного використання акумульованих 
фінансових ресурсів. Учені розглядають йо
го як загальний обсяг фінансових ресурсів, 
що утворюються за рахунок усіх джерел у

межах адміністративно-територіальної оди
ниці, як сукупність фінансових можливостей 
економічної системи [8, 9].

Фінансовий потенціал з позиції здатнос
ті розглядається як здатність (можливість) 
суб’єктів до залучення та ефективного ви
користання фінансових ресурсів для забез
печення соціально-економічного розвитку.
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Отже, економічна категорія «фінансовий 
потенціал» становить складну систему із 
внутрішніми зв’язками. Під цим терміном 
необхідно розуміти здатність, можливості та 
перспективи залучення й використання ная
вних і потенційних ресурсів для забезпечен
ня сталого розвитку територіальної громади.

Відповідно до основного напряму дослі
дження доречним, на нашу думку, є обґрун
тування сутності таких понять, як 
«об’єднана територіальна громада», «ста
лий розвиток», «фінансовий потенціал тери
торіальних громад».

У законодавчо-правових актах України 
трактування понять «громада», «територіа
льна громада» є суперечливим. Згідно зі 
ст. 140 Конституції України, Законом Украї
ни «Про місцеве самоврядування» сільська 
територіальна громада - це жителі села чи 
добровільно об’єднані в сільську громаду 
жителі кількох сіл, що самостійно вирішу
ють питання місцевого значення в межах 
Конституції і законів України [15; 20]. У за
конопроекті «Про територіальний устрій Ук
раїни» громаду визначено як адміністратив
но-територіальну одиницю. У проекті «Наці
ональної стратегії реформування місцевих 
органів виконавчої влади та системи місце
вого самоврядування» (квітень 2005 р.) те

риторіальна громада трактується як жителі, 
об’єднані постійним проживанням у межах 
адміністративно-територіальних одиниць 
первинного рівня; у проекті Закону України 
«Про самоврядування територіальної грома
ди» (березень 2006 р.) громадою визнається 
адміністративно-територіальна одиниця ба
зового рівня, утворена на основі одного чи 
кількох сіл [19]. Об'єднана територіальна 
громада (ОТГ, об'єднана громада) - це адмі
ністративно-територіальна одиниця, утво
рена відповідно до Закону України «Про до
бровільне об'єднання територіальних гро
мад». Трактуючи поняття «територіальна 
громада», учені виділяють такі характерні 
ознаки, як територіальна єдність, спільність 
інтересів, соціальна взаємодія у вирішенні 
проблемних питань, самоідентифікація ко
жного члена з громадою [5]; зазначають, що 
місцева економіка, соціально-демографічні 
показники села, місцеві організації, приро
дні ресурси та інституції життєво важливі 
для формування громади та її членів [18].

У сучасних умовах соціально-економічної 
нестабільності важливе вивчення фінансо
вого потенціалу сталого розвитку. Концеп
туальні підходи щодо розуміння сталого ро
звитку започатковано нормативно- 
правовими актами ООН (табл. 2).

2. Генеза сталого розвитку
Період Характеристика етапу

1992 р.,
м. Ріо-де-Жанейро 

(Бразилія)

Саміт Землі ООН
Досягнуто угоди щодо концепції сталого розвитку.
Ухвалено Декларацію з навколишнього середовища і розвитку, план дій 
щодо сталого розвитку «Порядок денний на ХХІ століття»

1996 р., 
м. Корк 

(Ірландія)

Європейська конференція з розвитку сільської місцевості 
Прийнято програму «Корська декларація», в якій визначено пріоритети 
розвитку сільських регіонів країн ЄС як фундаментального принципу 
Спільної аграрної політики (САП) Єс

2000 р.,
м. Нью-Йорк 

(США)

Саміт тисячоліття під егідою ООН
Ухвалено «Декларацію тисячоліття ООН». Досягнуто згоди щодо цілей, 
спрямованих на викорінення бідності й сталий розвиток

2002 р.,
м. Йоганнесбург 

(Південна Африка)

Всесвітня зустріч на вищому рівні зі сталого розвитку (Ріо+10)
Ухвалено Йоганнесбурзьку декларацію та План дій щодо принципів 
сталого розвитку Світового саміту

2012 р.,
м. Ріо-де-Жанейро 

(Бразилія)

Конференція ООН зі сталого розвитку (Ріо+20)
Визначено сталий розвиток як цілісне поняття: в економічному, 
соціальному, екологічному вимірах
Вироблено заходи щодо створення стійкої «зеленої» економіки

2014 р., 
м. Брюссель 

(Бельгія)

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони
Визначено якісно новий формат відносин між Україною та ЄС на принципах 
«політичної асоціації та економічної інтеграції»
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Продовження табл. 2
2015 р., 

м. Нью-Йорк 
(США)

Генеральна асамблея ООН з питань сталого розвитку
Визначено Глобальні Цілі (17 цілей і 169 завдань) у сфері сталого розвитку

2015 р.,
м. Париж (Франція)

21-ша конференція в межах Рамкової конвенції ООН про зміну клімату 
(СОР 21) і 11-та - у рамках наради сторін за Кіотським протоколом 
(CRP-11)
Прийнято Паризьку угоду згідно з рамковою конвенцією ООН про зміну
клімату

2016 р. Імплементація Угоди про Зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та ЄС
Джерело: Складено автором на основі [14, 21-24].

Концепт сталого розвитку визначено Все
світньою комісією з навколишнього середо
вища та розвитку ООН у 1987 році, згідно з 
яким сталий розвиток - це розвиток, що за
довольняє потреби теперішнього часу, про
те не ставить під загрозу здатність майбут
ніх поколінь задовольняти свої власні пот
реби [32]. На основі сучасних підходів до 
трактування концепції сталого розвитку нау
ковці виділяють три основні компоненти: 
економічний, екологічний і соціальний, вка
зуючи на необхідність їх збалансованої, га
рмонійної реалізації [18] з метою задово
лення наявних потреб, а також майбутніх 
поколінь населення всіх країн на основі 
глобального партнерства та співробітництва 
[14]. Відповідно до Угоди про асоціацію Ук
раїна - ЄС, співробітництво між Сторонами у 
сфері сільського господарства та розвитку 
сільських територій охоплює обмін знання
ми та найкращими практиками щодо політи
ки розвитку сільських територій із метою 
сприяння економічному добробуту сільських 
громад [24].

Згідно зі змістом і сутністю наукових роз
робок [12; 14; 22], під сталим розвитком те
риторіальних громад автори розглядають 
такий розвиток, при якому забезпечуються 
зростання, диверсифікація й підвищення 
ефективності сільської економіки, стабілі
зація чисельності населення і збільшення

тривалості життя, повна і продуктивна за
йнятість працездатного населення, підви
щення рівня та якості життя в сільських 
районах, раціональне використання й від
творення їх природно-ресурсного потенціа
лу. Обґрунтованою є позиція науковців 
Т. Зінчук та Н. Куцмус щодо перспектив 
сільського розвитку, зорієнтованих на конк
ретні умови кожного окремого сільського 
регіону, врахування його особливостей, ма
ксимальне використання принад конкретної 
території [12, с. 158].

У контексті переходу територіально - 
адміністративних одиниць на принципи ста
лого розвитку важливим елементом виступає 
фінансовий потенціал територіальної грома
ди. Поділяємо думку науковців, що сутність 
фінансового потенціалу територіальної гро
мади доцільно розглядати на основі систем
ного підходу, який дозволить розкрити зміст 
фінансового потенціалу через сукупність 
можливостей місцевого самоврядування, а 
також комплексно визначати проблему за
безпечення соціально-економічного розвитку 
територіальної громади в єдності її людсь
ких, природно-ресурсних та економічних 
можливостей [9, 10].

Для обґрунтування економічного змісту 
фінансового потенціалу територіальних гро
мад важливо виділити його структурні еле
менти (табл. 3).

3. Структура фінансового потенціалу територіальної громади
Автори Складові елементи фінансового потенціалу

Єгоричева С., 
Тимошенко О. [10]

Ресурсні можливості (матеріальна складова):
- наявні фінансові ресурси;
- потенційно доступні фінансові ресурси; 
можливості системи місцевого самоврядування 
(нематеріальна складова):
- можливості розширення ресурсної бази;
- можливості оптимального використання ресурсів
- Бюджетний потенціал;
- податковий потенціал;

Дем’янчук О. [8] - інвестиційний потенціал;
- організаційний потенціал;
- управлінський потенціал
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Продовження табл. 3

Боронос В. [1]

- Бюджетно-податковий фінансовий потенціал;
- фінансовий потенціал домогосподарств;
- фінансовий потенціал фінансово-кредитних установ;
- фінансовий потенціал підприємств

Патицька Х. [17]

- Фінансовий потенціал реального сектору економіки;
- фінансовий потенціал домогосподарств;
- потенціал бюджетно-кредитних установ;
- інвестиційний потенціал;
- бюджетний потенціал

Джерело: Складено автором.

Аналізуючи дані таблиці, можна зробити 
висновок про відсутність єдиного підходу 
щодо виділення структурних елементів фі
нансового потенціалу територіальної грома
ди. Необхідно зазначити, що більшість дос
лідників виділяють фінансовий потенціал 
підприємств (суб’єктів господарювання), 
населення (домогосподарств) та бюджету 
(органів місцевого самоврядування) [5]. Та
кий підхід, як зауважує В. Боронос, в основ
ному стосується оцінки поточного фінансо
вого потенціалу й не враховує таких важли
вих фінансових ресурсів, як інвестиції, фі
нансові ресурси банківської системи та не- 
банківських фінансових установ, наявність 
збережень у населення, наявні основні за
соби підприємств тощо [1]. Науковий підхід 
С. Єгоричевої, О. Тимошенко до структури - 
зації фінансового потенціалу територіальних 
громад вирізняється тим, що базується на 
взаємодії двох складових: ресурсних мож
ливостей матеріально-фінансового забезпе
чення та можливостей системи управління 
місцевого самоврядування. Реальні фінан
сові ресурси у складі фінансового потенціа
лу територіальної громади включають фі
нансові ресурси місцевого самоврядування 
(доходи місцевих бюджетів (без урахування 
міжбюджетних трансфертів) та обсяги міс
цевих запозичень) і фінансові ресурси ко
мунальних підприємств (сукупний обсяг 
отриманих ними кредитів та позитивних фі
нансових результатів). Потенційно доступні 
фінансові ресурси у складі фінансового по-
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тенціалу територіальної громади - це гро
шові кошти, що могли б бути акумульовані 
органами місцевого самоврядування за умо
ви більш ефективної діяльності економічних 
суб'єктів адміністративно-територіальних
одиниць громади, їх участі в соціально- 
економічних процесах. До можливостей си
стеми управління місцевого самоврядування 
належать: забезпеченість трудовими ресур
сами, компетентність персоналу, інформа
ційне та нормативно-правове забезпечення 
системи управління місцевого самовряду
вання [10]. Оптимальне використання мож
ливостей складових фінансового потенціалу 
дозволить оцінити фінансову спроможність 
органів місцевого самоврядування та ство
рити необхідні умови для розвитку терито
ріальних громад.

Висновки. Фінансовий потенціал сталого 
розвитку територіальних громад є комплек
сним поняттям, що охоплює сукупність ная
вних і потенційних ресурсів та спроможність 
органів місцевого самоврядування до аку
муляції достатнього обсягу фінансових ре
сурсів й ефективного їх використання для 
забезпечення сталого розвитку територіаль
ної громади.

Узагальнення теоретико-методологі чних 
підходів до економічної сутності фінансово
го потенціалу сталого розвитку ОТГ слугує 
інструментом для подальших досліджень 
науково-методичних основ управління фі
нансовим потенціалом територіальних гро
мад на засадах сталості.
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Patynska M.M. Theoretical and methodological approaches to economic essence of financial potential of the sustainable 
development of united territorial communities

The purpose of the article is to theoretically justify essence and components of financial potential of the sustainable devel
opment of territorial communities on basis of modern and historical concepts.

Research methods. The research process was based on: the dialectical method of cognition of processes and phenomena, meth
odological analysis used for identifying scientific approaches to essence of financial potential of the sustainable development of 
territorial communities; the monographic method used for analysis of scientific positions of domestic scientists regarding structure 
of financial potential; the abstract and logical method used for theoretical generalizations and formulation of conclusions.

Research results. Theoretical approaches to essence were generalized and features of financial potential as economic catego
ries were classified. There were substantiated economic essence of financial potential of the sustainable development of territorial 
communities and scientific approaches to its structuring were revealed.

Elements of scientific novelty. Novelty of the research results lies in further developed scientific and methodological ap
proaches to a problem of terminological identification of financial potential of a territorial community, as well as in the proposed 
new definition of a concept of “financial potential of the sustainable development of territorial communities”.

Practical significance. Scientific comprehension of an essence of financial potential of territorial communities is basis for 
deepening theoretical and methodological research of problems of effective management of financial potential of territorial com
munities, especially in conditions of sustainable development on basis of possible realization of financial potential by local self
government authorities. Tabl.: 3. Refs.: 32.

Keywords: administrative and territorial unit; economic category; united territorial community; sustainable development; fi
nancial potential; financial resources.
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Патинская М.М. Теоретико-методологические подходы к экономической сущности финансового потенциала 
устойчивого развития объединенных территориальных общин

Цель статьи - теоретически обосновать сущность и составляющие финансового потенциала устойчивого развития 
территориальных общин на основе современных и исторических концепций.

Методика исследования. Работа основана на диалектических методах познания процессов и явлений, методологиче
ском анализе, на основе которого выявлены научные подходы к сущности финансового потенциала устойчивого развития 
территориальных общин; монографическом методе (анализ научных позиций отечественных ученых относительно 
структуры финансового потенциала); абстрактно-логическом (теоретические обобщения и формулирование выводов).

Результаты исследования. Обобщены теоретические подходы к сущности, классификационным признакам финансо
вого потенциала как экономической категории, раскрыты научные подходы к его структуризации, обоснована экономиче
ская сущность финансового потенциала устойчивого развития территориальных общин.

Элементы научной новизны. Получили дальнейшее развитие научно-методологические подходы к проблеме термино
логической идентификации содержания финансового потенциала территориальной общины, предложено авторское опре
деление понятия «финансовый потенциал устойчивого развития территориальных общин».

Практическая значимость. Научное осмысление сущности финансового потенциала территориальных общин являет
ся основой для углубления теоретико-методологических исследований проблем эффективности управления финансовым 
потенциалом территориальных общин в условиях устойчивого развития на основе реализации субъектами системы 
местного самоуправления возможностей финансового потенциала. Табл.: 3. Библиогр.: 32.

Ключевые слова: административно-территориальная единица; экономическая категория; объединенная территори
альная община; устойчивое развитие; финансовый потенциал; финансовые ресурсы.
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