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Забезпечення збалансованого розвитку адміністративно-терито-
ріальних одиниць в період проведення реформи децентралізації не 
можливе без достатньо сформованого та ефективно реалізованого 
в їх межах фінансового потенціалу. Хоча проблематика збалансо-
ваного розвитку територій в процесі впровадження та реалізації ре-
форми децентралізації останнього часу постійно перебуває у колі 
наукових досліджень, однак наявність диспропорцій у соціально-е-
кономічному розвитку адміністративно-територіальних одиниць 
слугує ознакою того, що вона залишається остаточно невирішеною.

Не зважаючи на вагомі здобутки вітчизняної науки у царині 
фінансової децентралізації, в умовах зростання ролі та значення 
фінансового потенціалу у збалансованому розвитку адміністратив-
но-територіальних одиниць виняткової актуальності набуває з’ясу-
вання особливостей формування та реалізації такого потенціалу в 
межах нових територіальних утворень. Водночас, теоретико-ме-
тодологічне підґрунтя досягнення цих завдань залишається недо-
статнім. Узагальнення результатів економічної науки свідчить про 
перевагу прикладних аспектів, експертної критики тих чи інших 
недоліків існуючого інституційного забезпечення збалансовано-
го розвитку адміністративно-територіальних одиниць на основі їх 
фінансового потенціалу, засвідчуючи певне відставання фундамен-
тальних досліджень у цій сфері. 

Разом з тим, іманентні властивості забезпечення збалансовано-
го розвитку адміністративно-територіальних одиниць в процесі де-
централізації створюють кращі умови для формування та реалізації 

фінансового потенціалу новостворених територіальних одиниць – 
об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Саме тому, забезпечення 
збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць 
України, на нашу думку, знаходиться в прямій залежності від мето-
дологічного рівня удосконалення системи формування та реалізації 
фінансового потенціалу. При цьому, не менш важливим є й те, що 
закладені методологічні основи, постаючи базисом забезпечення 
збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць 
України, одночасно стануть й системоформуючим показником еко-
номічної незалежності й добробуту громадян ОТГ.

Методологія проведеного дослідження ґрунтується на сутнісній 
оцінці феномена децентралізації регіонального розвитку та методах 
забезпечення нею збалансованого розвитку з тим, щоб надалі визна-
читись ефективністю обраних заходів щодо предмета дослідження. 
Звідси закономірною постала потреба вже на початковому етапі до-
слідження зосередити увагу на територіальній децентралізації адмі-
ністративно-територіальних одиниць, які набувають нового сутніс-
ного змісту та нових форм – ОТГ.

Пізнання багаторівневої концепції збалансованого розвитку 
адміністративно-територіальних одиниць на основі сформованих 
методологічних аспектів, поставило завдання актуалізувати увагу 
на дослідженні концептів збалансованого розвитку зазначених оди-
ниць. Одним із найбільш важливих напрямів стало виокремлення 
критеріїв, які створюють умови для забезпечення збалансованого 
розвитку територіальних одиниць та перетворення в основний ре-
сурс такого розвитку сформований ОТГ фінансовий потенціал в єд-
ності його кількісних і якісних характеристик. 

Загалом дана монографія являє собою спробу втілити методо-
логічну та практичну основи формування та реалізації фінансово-
го потенціалу забезпечення збалансованого розвитку адміністра-
тивно-територіальних одиниць, що дозволяє зрозуміти залежності 
системи управління фінансовим потенціалом та його складовими, 
а також визначити дієві інструменти інституційного забезпечення 
збалансованого розвитку. Цим обумовлена структура монографіч-
ного дослідження. 

У першому розділі сформульовано методологічні основи зба-
лансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць. 
Основні положення пов’язані з питанням сутнісних характеристик 
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адміністративно-територіальної одиниці в контексті процесу де-
централізації регіонального розвитку. Динамічні зміни, які відбу-
ваються у процесі реформи децентралізації вимагають дослідження 
концептів збалансованого розвитку таких територіальних утворень 
та критеріїв, які впливають на ці зміни. Огляд цих питань дозволив 
зробити висновок, що ці питання в певному розумінні є основними 
для вибору методології дослідження.

В другому розділі розкрито теоретичні основи формування фі-
нансового потенціалу та фінансових ресурсів місцевих бюджетів 
адміністративно-територіальних одиниць. Зокрема визначено діа-
лектичну сутність фінансового потенціалу як базису соціально-е-
кономічного розвитку. При цьому нами детально було відображено 
еволюцію становлення та тісний взаємозв’язок між поняттями: «по-
тенціал», «ресурси», «фінанси», «фінансовий потенціал», «регіон», 
«фінансовий потенціал адміністративно-територіальної одиниці». 
Завданням цього дослідження було дати авторське бачення поняття 
«фінансовий потенціал адміністративно-територіальної одиниці». 
Значна увага була приділена складовим фінансового потенціалу. 
Тут автором було виділено дві нові його складові: організаційний 
та управлінський потенціал, які підвищують дієвість фінансового 
потенціалу. Тому що в процесі реформ активні та ефективні управ-
лінські дії органів місцевого самоврядування за наявності якісної 
організаційної структури досягають підвищення рівня збалансо-
ваного розвитку своїх територіальних одиниць. Хоча, для органів 
місцевого самоврядування фінансовою основою їх діяльності є фі-
нансово спроможні місцеві бюджети. Тому нами було досліджено 
особливості формування фінансових ресурсів місцевими бюджета-
ми на основі фінансового потенціалу адміністративно-територіаль-
ної одиниці.

Третій розділ монографії розкриває сучасний стан формування 
та реалізації фінансового потенціалу адміністративно-територіаль-
них одиниць України. На основі економічної оцінки фінансового 
потенціалу ми поставили за завдання виявити диспропорції у роз-
різі територіальних одиниць. Наступне завдання полягало у харак-
теристиці тенденцій формування місцевих бюджетів адміністра-
тивно-територіальних одиниць, тому що саме через управлінські 
інструменти фінансового потенціалу можна впливати на їх дина-
мічні зміни. У ході аналізу рівня реалізації збалансованого розвитку 

адміністративно-територіальних одиниць України основним досяг-
нутим практичним аспектом є оцінка коефіцієнтів збалансованості 
за основними групами критеріїв, які було нами визначено у першо-
му розділі монографії. Відновлення реального сектору економіки, 
кількості суб’єктів господарювання у сфері малого та середнього 
бізнесу, покращення інвестиційного клімату та ін. є ключовими па-
раметрами для нарощування фінансового потенціалу в межах тери-
торіальних одиниць.

Четвертий розділ монографії ставив за мету чітко визначити та 
сформулювати основні напрями удосконалення інституційного за-
безпечення збалансованого розвитку адміністративно-територіаль-
них одиниць України на основі їх фінансового потенціалу. Іннова-
ційні методи планування й управління на місцевому рівні як базис 
збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць 
відображають сукупність вже діючих методів програмно-цільового 
бюджетного планування, співпраці територіальних громад, страте-
гічного бюджетного планування. На основі аналізу виокремлено 
переваги та можливості в подальшому застосуванні цих методів. 
Також окреслено ряд нововведених інноваційних методів: серед-
ньострокове бюджетне планування на місцевому рівні, гендерно-о-
рієнтоване бюджетне планування та партиципаторне (бюджет уча-
сті) або громадський бюджет. Запропоновано впровадження різних 
методик оцінки рівня фінансової спроможності об’єднаних терито-
ріальних громад як пріоритет децентралізації управління збалан-
сованим розвитком адміністративно-територіальних одиниць, що 
надасть об’єктивніші дані для виведення висновків щодо факторів 
впливу або цинтроїдів на рівень розвитку громади. На завершен-
ня автором визначено також заходи щодо удосконалення бюджет-
но-податкового механізму в управлінні фінансовим потенціалом 
адміністративно-територіальних одиниць. 

Маю надію, що виконане монографічне дослідження, спрямова-
не на поглиблене вивчення питань збалансованого розвитку адміні-
стративно-територіальних громад на основі їх фінансового потенці-
алу у процесі реформи децентралізації, сприятиме вдосконаленню 
теорії і практики управління фіскальною децентралізацією як бази-
су незалежності та позитивної динаміки діяльності місцевих орга-
нів влади. 
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Ensuring the administrative-territorial units’ balanced development in 
the process of decentralization reform is not possible without sufficiently 
formed and effectively implemented financial potential. Although 
the problem of balanced territorial development in the process of the 
decentralization reform implementation is constantly in the circle of 
scientific research, the presence of disproportions in the socio-economic 
development of administrative and territorial units is a sign that this 
problem remains unresolved.

Despite significant achievements of national science in the field 
of financial decentralization, in the context of financial potential’s 
increasing role in the balanced development of administrative-territorial 
units it becomes clear that peculiarities of such potential’s formation 
and realization within the new territorial entities are of exceptional 
relevance. At the same time, the theoretical and methodological basis 
for achieving these objectives remains insufficient. Summarized results 
of economic science testify to the superiority of applied aspects, expert 
critique of various deficiencies of the existing institutional support of 
administrative-territorial units’ balanced development on the basis of 
their financial potential, indicating a certain backlog of fundamental 
research in this field.

At the same time, the inherent properties of ensuring the balanced 
development of administrative-territorial units in the process of 
decentralization create better conditions for the formation and realization 
of the financial potential of newly created territorial units – United 
Territorial Communities (UTCs). That is why, in our opinion, ensuring 
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balanced development of the administrative-territorial units in Ukraine 
is directly dependent on the methodological level of improving the 
system of financial potential formation and realization. At the same time, 
it is equally important that while becoming the basis for ensuring the 
balanced development of the administrative-territorial units in Ukraine 
the methodological foundations will at the same time represent a 
systematic indicator of economic independence and well-being of the 
UTCs’ citizens.

The methodology of the study is based on an essential assessment of 
the phenomenon of regional development decentralization and methods 
of ensuring its balanced development, in order to further determine the 
effectiveness of the chosen measures in terms of the subject of research. 
Hence at the initial stage of the study there is a need to focus on the 
territorial decentralization of administrative-territorial units, which 
acquire new essential content and new forms – the UTCs, .

Cognition of the multi-level concept of the administrative-territorial 
units’ balanced development on the basis of the defined methodological 
aspects, set the task to update the attention to the study of concepts of 
these units’ balanced development. One of the most important areas 
was the identification of criteria that sets the conditions for ensuring the 
territorial units’ balanced development and the transformation of the 
financial potential of the UTC formed in the unity of its quantitative and 
qualitative characteristics.

In general, this monograph is an attempt to embody the methodological 
and practical foundations of forming and realizing the financial potential 
to ensure the balanced development of administrative and territorial 
units, which allows to understand the interdependencies among financial 
potential management system and its components, as well as to identify 
effective instruments of institutional support for balanced development. 
This determines the structure of the monographic study.

In the first section the methodological foundations of administrative-
territorial units’ balanced development are formulated. The main 
provisions are related to the question of the essential characteristics 
of the administrative and territorial unit in the context of the regional 
development decentralization process. The dynamic changes that take 
place in the process of decentralization reform require exploration of 
the concepts of such territorial entities’ balanced development and the 
criteria that influence these changes. An overview of these issues has led 

to the conclusion that these questions are fundamental to the choice of 
research methodology.

The second section outlines the theoretical foundations of the financial 
potential formation and financial resources of administrative-territorial 
units’ local budgets. In particular, the dialectical essence of financial 
potential as a basis for socio-economic development is identified. At the 
same time, we reflected in detail the evolution of formation and the close 
relationship among the concepts: «potential», «resources», «finance», 
«financial potential», «region», «financial potential of the administrative 
unit». The purpose of this study was to give the authors vision of the 
«financial potential of the administrative unit» concept. Considerable 
attention was paid to the components of financial potential. Here, the 
author has identified two new components: organizational and managerial 
potential, which increase the effectiveness of financial capacity. Because 
in the process of reforms, active and effective management actions of local 
self-government bodies, in the presence of high-quality organizational 
structure, achieve an increased level of their territorial units’ balanced 
development. However, for local government, the financial basis of their 
activities is financially viable local budget. Therefore, we investigated 
the peculiarities of the local budgets financial resources formation on the 
basis of the financial administrative-territorial units’ potential.

The third section of the monograph reveals the current state of 
administrative-territorial units financial potential formation and 
realization in Ukraine. Based on the economic assessment of financial 
potential, we set a task to identify disparities in terms of territorial 
units. The next task was to characterize the administrative-territorial 
units’ local budgets formation tendencies, because it is through the 
financial capacity management tools that their dynamic changes can be 
influenced. In the course of analyzing the administrative-territorial units’ 
balanced development realization level in Ukraine, the main practical 
aspect achieved was the estimation of the balance coefficients according 
to the main groups of criteria, which we defined in the first section of 
the monograph. Rebuilding the real economy, the number of small and 
medium-sized businesses, improving the investment climate are key 
parameters for enhancing financial capacity within territorial units.

The fourth section of the monograph aimed to clearly identify and 
formulate the main directions for the improvement of institutional 
support for the administrative-territorial units’ balanced development 
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in Ukraine on the basis of their financial potential. Innovative planning 
and management methods at the local level as a basis for administrative-
territorial units’ balanced development reflect a set of existing 
methods of program-targeted budget planning, territorial communities 
cooperation , strategic budget planning. Based on the analysis, the 
advantages and opportunities for further application of these methods 
are highlighted. A number of newly introduced innovative methods are 
also outlined: medium-term local budgeting, gender-oriented budgeting, 
and participatory or public budgeting. It is proposed to introduce 
different methods of assessing the united territorial communities’ 
financial capacity as a priority for decentralizing the management of 
administrative and territorial units balanced development, which will 
provide more objective data for drawing conclusions about the influence 
factors or centroids on the community development level . In conclusion, 
the author also identified measures to improve the fiscal mechanism in 
managing the administrative and territorial units’ financial potential.

I hope that this monographic study, aimed at deepening the research in 
the field of administrative-territorial communities’ balanced development 
based on their financial potential in the process of decentralization 
reform, will help to improve the theory and practice of managing fiscal 
decentralization as a basis for independence and positive dynamics of 
local authorities.

The author expresses her sincere gratitude to her scientific adviser – 
Doctor of Economics, Professor, Honored Scientist of Ukraine Svitlana 
Vasylivna Onishko for scientific advice and recommendations in 
the process of scientific research. Many thanks also to the reviewers, 
Professors Lilia Borysivna Barannik, Mikolai Karlin and Yuri Pasichnik 
for valuable advice. The publication of this monograph did not happen 
without the support and assistance of the rector of the National University 
«Ostroh Academy», Hero of Ukraine, Professor Igor Demidov Pasichnik 
and scientific-pedagogical staff of the University’s Faculty of Economics, 
for which they have special thanks.

1.1. Сутнісні характеристики та формування 
адміністративно-територіальних одиниць у контексті 

децентралізації регіонального розвитку

Реформування територіальної організації влади й органів міс-
цевого самоврядування в  Україні  стало об’єктивним наслідком 
економічної і політичної неефективності вертикалі домінантного 
централізованого державного управління. Зміни, які відбувають-
ся в процесі децентралізації, створюють нову площину в системі 
державного управління в процесі її демократизації, забезпечують 
формування нової системи адміністративно-територіальних оди-
ниць, які мали б бути спроможними надавати адміністративні, со-
ціальні та інші послуги на рівні визначених державою стандартів, 
забезпечувати збалансований розвиток своїх територій. Проте від-
сутність чіткого законодавчо закріпленого трактування сутнісної 
характеристики поняття «адміністративно-територіальні одиниці», 
а також наявність проблем, із якими стикаються новоутворенні те-
риторіальні одиниці й регіональні органи влади в процесі одержан-
ня нових повноважень, які не завжди є фінансово забезпеченими 
для їх реалізації, створюють ризики для функціювання й соціально- 
економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць в 
Україні. 

На сьогодні значне коло науковців і практиків у свої фундамен-
тальних наукових працях досліджують питання сутності поняття 
«адміністративно-територіальні одиниці» та їх роль у формуванні 
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