
 
Заслухавши доповідь керівника науково-дослідної роботи 

«Формування організаційно-економічного механізму управління 
бюджетуванням об’єднаних територіальних громад в умовах 
децентралізації» доц. Бібік Н.В. щодо результатів першого етапу виконання 
роботи за 2019 рік Вчена рада відзначає: 

Науково-дослідна робота виконувалась в рамках секції «Економічні 
перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства» на кафедрі 
підприємництва та бізнес-адміністрування. 

В Україні в 2014-2019 роках було зроблено важливі кроки щодо 
реформування організаційно-адміністративної системи шляхом 
трансформації адміністративно-територіального устрою, основою якого 
стала реформа децентралізації. Першим етапом стало прийняття Закону 
України «Про добровільне об'єднання територіальних громад», а також зміни 
бюджету та Податкового Кодексу України. У зв'язку із реалізацією реформи 
децентралізації державних адміністрацій та установ різних рівнів, 
включаючи бюджетне планування, частина повноважень органів державної 
влади делегована  новоствореним об’єднаним територіальним громадам. 
Реалізація цього стратегічного курсу вимагає реформування фінансового 
управління розвитку територіальних громад. Така ситуація вимагає 
вироблення нових підходів до удосконалення організаційно-правового 
механізму фінансового управління розвитку територіальних громад.  

Мета дослідження – обґрунтування та розробка організаційно-
економічного механізму управління бюджетом об’єднаної територіальної 
громади у контексті децентралізації державної влади. 

Для досягнення поставленої мети на першому етапі виконання 
науково-дослідної роботи «Формування організаційно-економічного 
механізму управління бюджетуванням об’єднаних територіальних громад в 
умовах децентралізації» проведено аналіз: 

- існуючої законодавчої бази щодо процесу децентралізації; 
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- публікацій, аналітичних звітів та інших наукових публікацій щодо 
формування нової системи управління в громадах в умовах децентралізації 
влади. 

Особливу увагу приділено аналізу сучасного стану системи 
фінансового управління України, включаючи питання основ системи 
фінансового правління та аналізу бюджетного процесу на державному та 
місцевому рівнях. 

Також, в рамках наукової роботи проведено збір інформації щодо 
процесів формування та затвердження бюджету, аналізу джерел надходження 
доходів та їх адміністрування на рівні ОТГ, напрямків видатків та 
формування бюджету. Крім того проведено аналіз міжнародного досвіду 
розвитку територіальних громад, особливості розвитку громад в Україні та 
визначено перспективних для запровадження на національному рівні 
проектів розвитку територіальних громад. 

В рамках виконання першого етапу наукового дослідження проведено 
соціологічне опитування щодо задоволення потреб мешканців 6 ОТГ 
Харківської області в умовах децентралізації.  

Результати першого етапу науково-дослідної роботи містять наступні 
положення наукової новизни: 

1. Обґрунтовано нові теоретичні положення стосовно формування 
організаційно-правового механізму управління розвитком ОТГ, основи 
інституційного механізму управління розвитком об’єднаних громад та 
надано модель фінансово-економічного механізму управління ОТГ, що 
підтверджує гіпотезу НДР щодо необхідності формулювання організаційних 
та економічних заходів, направлених на формування бюджетів об’єднаних 
територіальних громад, які на відміну від чинних базуються на нових 
принципах розробки та реалізації системи організаційно-економічних 
заходів, спрямованих на сприяння формуванню фінансової спроможності 
бюджетів ОТГ як основи задоволення потреб громади та подальшого 
ефективного розвитку території. 

2. Сформовано визначення організаційно-економічного механізму 
управління бюджетуванням об’єднаних територіальних громад як відкритої 
системи методів, принципів, важелів, інструментів законів та взаємовідносин 
(організаційних та економічних), спрямованих на формування системи 
управління бюджетуванням ОТГ, що забезпечує стратегічний розвиток 
громад. Визначено головні зовнішні та внутрішні чинники, які здійснюють 
вплив на механізм. 

Результати першого етапу роботи, оформлені у вигляді звіту, який 
містить: аналіз сучасного стану системи фінансового управління України; 
аналіз міжнародного досвіду розвитку територіальних громад та визначення 
перспективних для запровадження на національному рівні проектів; наукове 
обґрунтування нових теоретичних підходів до формування інституційного, 
організаційно-правового та фінансово-економічного механізмів управління 
розвитком територіальних громад; визначення організаційно-економічного 
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механізму управління бюджетуванням об’єднаних територіальних громад та 
засад його  формування. 

Відповідно до завдання на першому етапі виконання науково-дослідної 
роботи були заплановані наступні результати: 

– систематизація теоретико-методологічних наукових положень 
системи фінансового управління та обґрунтування нових теоретичних 
положень стосовно формування інституційного, організаційно-правового й 
фінансово-економічного механізмів фінансового управління розвитку 
територіальних громад; 

– підготовка проміжного звіту за перший етап виконання роботи; 
– статті у фахових виданнях України – 3; 
За результатами виконання першого етапу: 
– проведено систематизацію теоретико-методологічних наукових 

положень системи фінансового управління. Обґрунтовано нові теоретичні 
положення стосовно формування інституційного, організаційно-правового та 
фінансово-економічного механізмів управління розвитком територіальних 
громад. Надано визначення організаційно-економічного механізму 
управління  бюджетуванням об’єднаних територіальних громад; 

– підготовлено проміжний звіт за перший етап виконання роботи; 
– опубліковано: 

o стаття в журналах, що входять до наукометричних баз даних 
(Web of science) – 1; 

o статті у журналах, що входять до переліку фахових видань 
України – 4; 

o монографія за тематикою проекту – 1; 
o тези в міжнародних науково-практичних конференціях – 3  
o тези на всеукраїнських науково-практичних конференціях – 1. 

Враховуючи результати звіту за перший етап виконання науково-
дослідної роботи «Формування організаційно-економічного механізму 
управління бюджетуванням об’єднаних територіальних громад в умовах 
децентралізації», здобутки колективу виконавців за 2019 рік Вчена рада 
Університету постановляє: 

1. Вважати результати виконання першого етапу роботи такими, що 
задовольняють умовам технічного завдання. Перший етап роботи вважати 
виконаним в повному обсязі. 

2. До 06.12.2019 р. передати до УкрІНТЕІ проміжний звіт за перший 
етап та всі необхідні супроводжувальні матеріали. 

3. Клопотатися перед МОН України щодо продовження фінансування 
науково-дослідної роботи молодих вчених у 2020 році. 
 


