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У статті розкрито сутність процесу капіталізації фінансових ресурсів сіль-
ських громад у контексті реалізації концепції капіталів; узагальнено 
стратегічні підходи розвитку фінансового капіталу. 
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Постановка проблеми. Проголошення незалежності, впровадження 
економічних реформ, отримання статусу ринкової економіки – все це свід-
чить про достатньо динамічні перетворення в Україні протягом менш ніж 
двох десятиліть. Прояви глобальної фінансової кризи в Україні підтвердили 
високий рівень інтеграції у світову фінансову систему, основним індикатором 
якої є рух капіталу. В сучасній економіці без розуміння тенденцій та прогно-
зування перспектив зміни вектора грошових потоків неможливо забезпечити 
прискорений розвиток. Гальмування зростання світової економіки, обумов-
лене фінансовою кризою, спричинило перерозподіл грошових потоків у жит-
тєво важливі сфери, однією з яких є сільське господарство. Незважаючи на 
позитивну динаміку розвитку аграрної сфери, власники головного ресурсу 
сільськогосподарського виробництва – землі – залишаються осторонь основ-
них грошових потоків. Зміна економічного укладу не вплинула на залежність 
сільських виробників від центру, що консервує постійну дотаційність галузі 
та унеможливлює розвиток. Консенсусу можна досягти шляхом зміни погля-
ду на використання ресурсів – у першу чергу, фінансів як рушія економічних 
змін – та їх перетворення шляхом капіталізації в сільській громаді. Проте цей 
процес може мати успіх лише за умови комплексного та виваженого підходу 
з визначенням загальної місії та стратегії розвитку фінансового капіталу сіль-
ських громад, що й було визначено метою даного дослідження. 

Стан вивчення проблеми. Проблема використання та накопичення 
фінансів у сільській місцевості основними економічними агентами не є нови-
ми для вітчизняної науки. Загальні та часткові питання різних її аспектів по-
рушують провідні вчені, зокрема В.Г. Андрійчук, В.М. Геєць, О.Є. Ґудзь, 
І.О. Луніна, П.Т. Саблук, Н.С. Танклевська, С.І. Юрій, П.І. Юхименко та ін. 
Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. американські та європейські вчені поча-
ли широко застосовувати поняття "капітал" на сплетінні теорій сільського 
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розвитку та саморозвитку громад, що лягло в основу концепції капіталів гро-
мади, яка включає сім його типів: природний, фізичний, фінансовий, люд-
ський, соціальний, політичний та культурний (з англ. Community Capital 
Framework – CCF) [1]. У загальному можна сказати, що CCF – підхід, який 
дає уявлення про те, як функціонує громада. З огляду на запозичення із захід-
ної науки нових дефініцій та методів практичної реалізації окремих інстру-
ментів капіталізації фінансового ресурсу в сільській місцевості України 
(переважно у формі грантів), надзвичайно актуальним є опрацювання теоре-
тичних засад та стратегічних підходів цього процесу. 

Виклад основного матеріалу. Розвиток концепції капіталів громади 
обумовлений об’єктивною необхідністю протистояння великим бізнес-компа-
ніям і привласненню ними доходів та частини прав на ресурси сільських гро-
мад. У результаті була представлена нова ідея та бачення громади як банку 
з декількома "рахунками" – капіталами громади. Їх активізація можлива за 
умови соціальної злагодженості та згуртованості шляхом інституціалізації 
цих взаємовідносин, результатом яких є отримання певних вигод у формі се-
ми капіталів громади. З-поміж них важливу роль відіграє фінансовий капітал. 
Автори CCF під фінансовим капіталом громади розуміють фінансові ресурси, 
доступні для інвестування з метою нарощування можливостей громади, для 
підтримки розвитку бізнесу, приватного та соціального підприємництва, 
а також акумулювання благ для майбутнього розвитку громади [2]. У цілому 
під фінансовим капіталом громади розуміють інвестовані фінансові ресурси, 
які здатні приносити певний дохід у формі примноження ресурсів громади. 
Цей процес починається з ідентифікації доступних ресурсів, оцінки їх потен-
ціалу, продовжується його реалізацією й отриманням додатково створених 
вигод та доходів у формі новостворених ресурсів, які можуть знову інвесту-
ватися у розвиток, утворюючи неперервний ланцюг процесу капіталізації [3]. 
Наглядно оцінити відмінність капіталізації індивідуальних та колективних 
фінансових ресурсів можна, порівнюючи розміщення особистих коштів на 
депозитному рахунку в банку та формування депозитного рахунку громади 
(за аналогом каси взаємодопомоги на платній основі). В обох випадках ми 
спостерігаємо отримання вигоди у формі відсотків за користування депози-
том, проте в другому випадку цьому передує деяка соціальна взаємодія між 
членами громади з метою домовленості щодо спільних фінансових інвестицій 
(нарощуючи тим самим соціальний капітал об’єднання членів громади) і ра-
зом з тим розширення можливостей членів громади щодо доступу до об’єд-
наних фінансових ресурсів. Розуміння суті процесу капіталізації фінансових 
ресурсів громади дозволяє виділити його характерні властивості: 

• взаємодія – капіталізація фінансових ресурсів громади пов’я-
зана з використанням інших типів капіталів громади. Так, наприклад, 
прийняття рішення щодо інвестування фінансових ресурсів здійсню-
ється із залученням людських та соціальних ресурсів, і чим вище рівень 
їх капіталізації, тим вищий потенціал активізації фінансових ресурсів; 
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• нагромадження – процес інвестування має приносити певні 
доходи або вигоди у формі нових фінансових чи інших (людських, 
природних та ін.) ресурсів; 

• розширення можливостей – забезпечення доступу до нових 
фінансових ресурсів, сформованих у результаті інституційного оформ-
лення соціальних взаємовідносин об’єднання членів громади; 

• неперервний рух – передбачає безперервну капіталізацію фі-
нансових ресурсів. Іншими словами, отримані вигоди або дивіденди від 
капіталізації фінансових ресурсів повинні знову бути використанні для 
інвестування в розвиток громади. 
Розвиток сільських громад є більш глибоким та концептуальним про-

цесом: успішність його залежить більшою мірою від стратегічних підходів, 
ніж від короткострокових грантів, які забезпечують тимчасову фінансову ос-
нову досягнення певних цілей громади. Суб’єкти розвитку громад (починаючи 
від їх лідерів і закінчуючи урядовцями) повинні розуміти важливість розроб-
ки і прийняття певної стратегії, яка формуватиме основу саморозвитку гро-
мади шляхом капіталізації доступних ресурсів. 

Одним із широко застосовуваних стратегічних підходів для розвитку фі-
нансового капіталу громад є покращення ринкового та інвестиційного сере-
довища, суть якого полягає в ліквідації чи частковому зниженні бар’єрів, які 
перешкоджають залученню фінансових ресурсів потенційних інвесторів (як 
локальних, так і зовнішніх) у розвиток громади. Цього можна досягти, перш за 
все, шляхом підвищення кількості та якості інформації та її доступності. 
Проблема обмеженості інформації щодо фінансового потенціалу громади може 
мати принаймні два вектори: перший – відсутність інформації в самій громаді 
щодо своїх фінансових можливостей або можливостей залучення зовнішнього 
фінансування; другий – обмеженість інформації з боку можливих потенційних 
зовнішніх інвесторів щодо потенціалу певних громад. Вихід з цієї проблеми – 
у збиранні інформації та формуванні баз аналітичної, наукової, публіцистичної 
інформації щодо фінансових можливостей громади та зацікавленості інвесто-
рів. Застосування такого підходу на практиці може бути достатньо легким 
і недорогим з огляду на матеріальні витрати, проте вимагає достатньо чіткого 
керівництва та координації зусиль, технічної допомоги та науково-аналітич-
ного супроводу. Зрештою, в Україні в цій сфері маємо достатньо високий по-
тенціал, реалізація якого потребує лише виважених дій та співробітництва між 
профільним міністерством, працюючими в даному напрямі науковими устано-
вами та громадами з їх лідерами та керівниками на місцях.  

Іншим важливим способом покращення ринкового та інвестиційного 
середовища сільських громад є розвиток основних фондів громади. Суть його 
в загальному можна звести до комплексу заходів, які включають, головним 
чином, розбудову/відновлення будівель та інфраструктури й гармонійне об-
лаштування території громади. Як правило, такі проекти доволі вартісні, ви-
магають залучення зовнішніх інвесторів та державного сприяння. Такі заходи 
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частіше використовуються для розвитку непривабливих регіонів або змен-
шення тиску у високорозвинених. Очевидно, що результати реалізації такого 
підходу можуть бути отримані лише в довгостроковій перспективі, проте їх 
вага матиме більш стійку основу для сталого розвитку громади. В Україні 
цей напрям певним чином знайшов своє застосування шляхом облаштування 
на сільських територіях котеджних містечок, тим самим взаємовідносини між 
міськими та сільськими територіями набувають ознак європейського сцена-
рію, за яким в окремих країнах понад 50% населення проживає саме в таких 
нових урбанізованих поселеннях сільського типу. 

Покращення ринкового та інвестиційного середовища сільських громад 
неможливе без забезпечення рівних можливостей їх розвитку. Реалізація за-
ходів у межах даного напряму покликана забезпечити рівноправність, у пер-
шу чергу, між громадами з різним рівнем потенціалу. Без сумніву, більші за 
розміром (площею), чисельністю населення чи вигідно розташовані сільські 
громади мають вищий потенціал та доступ до фінансових ресурсів. Так, на-
приклад, досить часто гранти на фінансування тих чи інших проектів отри-
мують інвестиційно більш привабливі громади. Функцію регулятора або га-
ранта в таких ситуаціях має виконувати держава та профільні міністерства, 
впроваджуючи певні механізми стимулювання (наприклад, шляхом підви-
щення частки державної участі). 

Однією з найбільш поширених стратегій накопичення фінансового ка-
піталу сільських громад є розвиток кредитного ринку. Більшість сільських 
жителів тісно пов’язані з аграрною діяльністю, практика ведення якої потре-
бує особливих умов залучення фінансових ресурсів у формі кредитів. Крім 
того, серед сільських жителів більшою мірою поширена бідність. Тому саме 
ця стратегія застосовується провідними світовими організаціями (ФАО, МВФ 
та ін.) для розвитку сільських громад шляхом ініціювання утворення фінан-
сових організацій на базі громад (ФОГ). Для класифікації ФОГ, як правило, 
використовують типологію, основану на засновницькому джерелі даного 
фонду, тобто виділяють кредитно- та ощадно-основоположні ФОГ [4, с. 7–8]. 
До перших відносять ті, які були засновані на основі отримання коштів ззовні 
для цілей організації, а потім, якщо виникла така потреба, залучали заоща-
дження членів громади. Другі, навпаки, були ініційовані членами громади на 
основі об’єднання їх заощаджень та спільного управління ними для цілей ор-
ганізації, а згодом отримали доступ до зовнішніх кредитних ресурсів (комер-
ційних банків, донорів тощо). Часто ФОГ не мають зовнішніх фондів, і функ-
ціонують виключно на основі внутрішніх фінансових ресурсів громади. Для 
ФОГ характерні певні ознаки: по-перше, засновані на членській участі жите-
лів громади; по-друге, діють на обмеженій території, як правило, однієї гро-
мади; по-третє, досить часто, не мають юридичної форми. У США найбіль-
шого поширення набули різні кредитні фонди, засновані на приватній, 
колективній, державній чи змішаній формах власності. Серед них можна ви-
ділити чотири найбільш поширені типи: 



 

 

ЕКОНОМІКА 

91 

• Об’єднання кредитування розвитку громади – функціонують 
як звичайні кредитні установи, але на обмеженій, чітко визначеній те-
риторії. Надають індивідуальні позики суб’єктам, які обмежені у до-
ступі до кредитних ресурсів через інші фінансово-кредитні установи. 

• Банки розвитку громади – неприбуткові організації, засновані 
на приватній основі, метою яких є підтримка розвитку сусідніх нероз-
винених територій. 

• Фонди оборотних позик – державні кредитні організації, які 
надають позики для розвитку, розширення або підтримки бізнесу у пев-
ній громаді або, як правило, на певній встановленій території.  

• Фонди мікрокредитування – діють переважно з метою підтрим-
ки розвитку підприємництва серед молодого населення чи безробітних. 
В країнах, що розвиваються, зокрема в Індії, та середньо-азійських краї-

нах (колишніх республіках СРСР) мікрокредитування отримало дещо новий 
виток розвитку після запровадження системи групових кредитів. Необхід-
ність такого механізму обумовлена низькотоварністю та малим розміром гос-
подарюючих суб’єктів, які не відповідали необхідним критеріям. Тому було 
запропоновано альтернативний варіант – кругової поруки. Так, наприклад, 
в Таджикистані колективні кредити надаються групам від 3 до 10 чоловік. В ре-
зультаті кожен член групи несе кругову поруку за повернення кредиту, що 
стимулює кожного з них до розвитку взаємопідтримки та духу колективізму. 
Як правило, такі кредити надаються для ведення, розширення або диверсифі-
кації сільськогосподарської діяльності або групам жінок [5]. 

Найбільшого поширення в світі набули ощадні ФОГ. Серед їх типових 
видів можна виділити сільські ощадні об’єднання (нечисленні обмежені 
в часі об’єднання заощаджень для надання позик його членам), групи взаємо-
підтримки [6] (на відміну від попереднього виду, залучають зовнішні ресурси 
і формують розгалужену мережу за межами населеного пункту та регіону для 
консолідації ресурсів) та найбільш розвинені – сільські фінансові об’єднання 
та кооперативи [7] (крім фінансування членів здійснюють підтримку і розви-
ток соціальних й економічних програм в громаді, наприклад, медична допо-
мога, підтримка іригаційних систем, навчання тощо. 

Підсумовуючи теоретико-прикладні аспекти розвитку ФОГ, треба від-
мітити, що ключовими факторами успіху та високої результативності їх є: 

• самоініціативність членів громади; 
• лідерство та активна участь; 
• обмін ідеями; 
• соціальна спрямованість розвитку;  
• забезпечення технічної допомоги та державне сприяння; 
• розвиток регіональних систем та мереж. 

Стратегія розвитку кредитного ринку може бути найбільш прийнятною 
для України з огляду на низький розвиток фінансового ринку та поширення 
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фінансових послуг у сільській місцевості. Адже, як підтверджує закордонна 
практика, розвинуті ФОГ можуть надавати широкий спектр фінансових послуг 
та гарантувати високу якість та ефективність роботи. Ключову роль у розвит-
ку фінансового капіталу сільських громад України можуть відіграти ощадні 
ФОГ. В Україні лише 7% населення використовує депозитні рахунки як ін-
струмент капіталізації заощаджень, а понад половина – тримає вільні кошти 
вдома [8, с. 275]. Подолання цієї тенденції може бути здійснено саме через 
утворення ощадних ФОГ, адже, по-перше, їх організаційна структура, органи 
управління формуються переважно з сільських мешканців. Тому достатньо 
виникнення ідеї серед лідерів громад та підтримці її принаймні частиною 
сільських жителів для запуску роботи ФОГ. По-друге, українці володіють 
достатніми тимчасово вільними фінансовими ресурсами (за оцінками акаде-
міка НАНУ В.М. Гейця "…у населення є від 40 до 60 млрд дол."1), частина 
з яких може бути інвестована з метою задоволення як індивідуальних, так 
і колективних цілей розвитку. Окремі моменти розвитку кредитних спілок 
територіальних громад були прописані у проекті Стратегії розвитку фінансо-
вого сектору України до 2015 року [9]. Проте діяльність ФОГ не обмежується 
фінансовими послугами, а може виходити за їх рамки, тому це питання вима-
гає розробки окремої стратегії, де будуть прописані всі питання. 

Зниження ризиків. Можливість доступу до кредитних ресурсів знач-
ною мірою обумовлюється потенційними ризиками, закладеними специфікою 
суб’єкта кредитування. Інвестиції в розвиток громади мають високий ступінь 
ризику. Крім того, більшість проектів, які реалізовуються в громаді, мають на 
меті отримання, в першу чергу, не фінансово-економічних, а суспільних та 
соціальних ефектів. З огляду на це залучення фінансових ресурсів приватних 
інвесторів значно обмежується. Для подолання даної проблеми в розвинутих 
громадах використовують поширені в банківській практиці фінансові механіз-
ми зниження ризиків: 

• Застава – специфічний інструмент, який гарантує інвестору 
повернення вкладених коштів в разі настання визначених угодою умов. 
Як правило, як заставу громади використовують спільне (комунальне) 
майно та власність або об’єднані приватні активи їх членів. 

• Кредитні гарантії – інструмент, який базується на засадах га-
рантій третіх суб’єктів повернення частини або всього обсягу кредит-
них ресурсів. Кредитні гарантії можуть надавати приватні особи, інші 
громади або фонди, а також держава. 

• Страхування від неповернення кредиту – інструмент, який 
може використовуватися як кредитором, так і позичальником. Страху-
вання здійснюється на платній основі, що значно зменшує привабли-
вість його застосування у практиці розвитку громад.  

                                                      
1 http://dt.ua/articles/56358 
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Реалізація стратегії зниження ризиків розвитку фінансового капіталу 
в Україні є достатньо актуальною з огляду на важливість даного критерію під 
час отримання доступу громадами до зовнішнього фінансування, в першу 
чергу, комерційних кредитів. 

Стратегія податкового стимулювання застосовується, як правило, 
державними органами управління або самоврядними органами на місцях. Та-
ка стратегія найбільш виправданою є у випадках з найменш розвиненими та 
неперспективними громадами, територіями чи регіонами. Це – прямий меха-
нізм вливання (інвестування) фінансового капіталу у розвиток громади. Стра-
тегія податкового стимулювання може реалізовуватись у декілька способів: 

• Податковий кредит – інструмент, суть якого полягає у змен-
шенні податкових зобов’язань на суму, витрачену суб’єктом на при-
дбання товарів та послуг або інвестованих у розвиток громади. 

• Податкові виключення – полягає у зменшенні суми доходу, що 
підлягає оподаткування. Наприклад, виключення оподаткування дохо-
дів, отриманих від придбання цінних паперів, випущених органом са-
моуправління. 

• TIF (Tax Increment Financing) – інструмент, суть якого полягає 
в отриманні додаткових податкових надходжень від зростання вартості 
будь-яких фондів або власності в результаті розвитку інфраструктури, 
будівництва тощо. Наприклад, громада приймає рішення про виділення 
частини земель під розвиток місць для кемпінгу за рахунок коштів гро-
мади. Залучені туристи принесуть додаткові доходи громаді у вигляді 
податків не лише від використання місць для кемпінгу, а й місцевим 
підприємцям-торговцям, ремісникам тощо. Цей інструмент знайшов 
широке застосування у практиці розвитку громад в США і згодом по-
ширився серед громад країн ЄС. 
Прийняття рішення про використання податкової стратегії розвитку 

фінансового капіталу громади має бути виваженим і підкріплене аналізом 
збільшення капіталу залежно від типу вибраної стратегії та оцінки втрат та 
переваг її впровадження. Просування податкової стратегії можливо лише за 
умови високого рівня політичної волі – розвиненого політичного капіталу. 

Фінансова кооперація – стратегія, яка полягає у збільшенні числа заці-
кавлених суб’єктів інвестування розвитку громади, розширені кола взаємо-
зв’язків, що підвищує ефективність та знижує ризики, а головне підвищує 
доступність громади до фінансового капіталу для її розвитку. Реалізація стра-
тегії фінансової кооперації може здійснюватись шляхом розвитку фінансових 
посередників. Громади (або частіше державні органи влади) ініціюють утво-
рення фінансових посередників, які займаються формуванням бази доступ-
них фінансових ресурсів із зовнішніх джерел, які можуть бути використані 
для підтримки розвитку громадських ініціатив. Необхідність утворення таких 
посередницьких структур обумовлена відсутністю кваліфікованих кадрів у гро-
маді або їх низьким рівнем підготовки. Крім того висококваліфіковані спеціа-
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лісти мають кращий доступ до інформації щодо потенційних інвесторів, що 
підвищує ефективність реалізації такого інструмента кооперації. 

Іншим варіантом фінансової кооперації є розвиток вторинних фінансо-
вих ринків. Необхідність їх виникнення обумовлена обмеженими можливос-
тями однієї громади (території, регіону) у консолідації фінансових ресурсів 
та об’єктів інвестування. Даний інструмент є більш складним в організації, 
вимагає консолідації зусиль щодо розробки законодавчого забезпечення, 
організаційної структури, кадрів, системи гарантування – повного спектра 
умов, що характерні для розвиненого фінансового ринку. 

Висновки. Розуміння розвитку села за останні двадцять років суттєво 
трансформувалося. На зміну регіональному підходу прийшов новий, який 
зводиться до висунення сільської громади на перший план. Ідеологічна від-
мінність його полягає у розумінні громади як певного "банку капіталів", що 
детально розкрито у концепції капіталів громади. Тому громада розглядаєть-
ся як самодостатня одиниця національної економіки з різним рівнем ресурсів, 
необхідних для її розвитку шляхом капіталізації її активів. 

Поряд з людським капіталом важливу роль у розвитку громади відіграє 
фінансовий капітал. Під фінансовим капіталом громади слід розуміти гроші, 
високоліквідні фінансові ресурси та доступ до них, отриманий в результаті ін-
ституалізації соціальних відносин між членами громади, що здатні приносити 
прибутки та додаткові ефекти у формі нових ресурсів громади. Сучасна теорія та 
практика передбачає велику кількість різних концепцій його розвитку. Детальне 
вивчення основних з них дозволяє зробити висновок, що прийнятність тієї чи 
іншої стратегії обумовлено, в першу чергу, рівнем суб’єкта, приймаючого рі-
шення: від мікрорівня (громади) до макрорівня (держави). Проте більшого ус-
піху та результату можна досягти при комплексному поєднанні зусиль на всіх 
рівнях для ефективного впровадження певної стратегії. Обмеженість впрова-
дження окремих стратегій може бути обумовлена як внутрішніми (терито-
ріальна розосередженість, малі розміри громад, що особливо характерно для 
України, адже понад 50% сіл мають менше 300 жителів), так і зовнішніми фак-
торами (фінансова криза). Однією з найбільш успішних і поширених стратегій 
розвитку фінансового капіталу є стратегія розвитку кредитного ринку. Резуль-
тати її впровадження можна простежити по всій земній кулі, що обумовило 
розвиток досить різних фінансових організацій громади: від неформальних 
ощадних груп (африканські країни) до мереж фінансових об’єднань та коопе-
ративів (азійські та північноамериканські країни). Незважаючи на географічну та 
типологічну широту ФОГ для успішного й результативного впровадження та 
діяльності необхідно усвідомлювати і враховувати природу їх формування, 
довго тривалість розвитку, що вимагає з боку державних органів управління 
заходів підвищення людського та соціального капіталу сільських громад, тех-
нічного та науково-аналітичного супроводу протягом тривалого періоду. Роз-
виток ощадних ФОГ у сільській місцевості України може бути найбільш ефек-
тивним і прийнятним інструментом капіталізації фінансових ресурсів сільських 
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жителів. Позитивними передумовами їх розвитку є наявність значних фінан-
сових ресурсів населення, проте для їх активізації потрібно подолати певні 
перешкоди внаслідок низького рівня соціального капіталу окремих громад, 
вирішення питання організаційних форм (прибуткового статусу передусім) 
фінансових організацій громад, а також поширення інформації що їх діяльнос-
ті. Ці питання вимагають першочергового вирішення для забезпечення можли-
вості їх розвитку та поширення на всій території України.  
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Киризюк С., канд. экон. наук 
КАПИТАЛИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ СЕЛЬСКИХ  

ОБЩИН: ВЫБОР СТРАТЕГИИ 
В статье раскрыто сущность процесса капитализации финансовых ре-

сурсов сельских общин в контексте реализации концепции капиталов; обоб-
щено стратегические подходы развития финансового капитала. 
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CAPITALISATION OF FINANCIAL RESOURCES OF RURAL  

COMMUNITIES: SELECTION OF STRATEGY 
Article reveals the essence of the capitalization of the financial resources of 

rural communities in the context of realization of concept of capitals, summarizes 
strategic approaches to the development of financial capital. 
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