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АНОТАЦІЯ 

Лаврентьєв М.М. Державне регулювання економічного розвитку 

регіонів України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним 

господарством. Державна навчально-наукова установа «Академія 

фінансового управління». Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка. Київ, 2019. 

Дисертація є комплексним та системним дослідженням у сфері 

державного регулювання економічного розвитку регіонів України, яке 

розкриває інституційні засади бюджетної підтримки та стимулювання 

економічного розвитку регіонів, спрямоване на пошук оптимальних шляхів 

удосконалення бюджетних інструментів підтримки та стимулювання 

економічного розвитку регіонів, підвищення ефективності застосування 

таких інструментів.  

У роботі проаналізовано еволюцію наукових поглядів до визначення 

сутності таких понять як «економічне зростання» та «економічний розвиток». 

Аналіз теорій і моделей регіонального економічного зростання та розвитку 

дав змогу розкрити сутність поняття «економічний розвиток регіону» та 

удосконалити науково-категоріальний апарат економічної науки у частині 

трактування понять «економічний розвиток регіонів» та «спрямований 

економічний розвиток регіону». 

Визначено роль держави у регулюванні економічного розвитку 

регіонів, яка визначається цілями, що стоять перед державними органами, а 

також засобами й інструментами, які має у своєму розпорядженні держава 

при проведенні регіональної економічної політики. Головною ціллю 

державного регулювання економічного розвитку регіонів визначено як 

забезпечення високого рівня суспільного добробуту у регіонах.  

Визначено, що основними інструментами забезпечення державної 

регіональної фінансової політики, за допомогою яких держава здійснює 
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регулювання та стимулювання економічного розвитку регіонів, є податкові 

та бюджетні, серед яких: розширення або звуження податкової бази, зміна 

податкових ставок за місцевими податками, відрахування від 

загальнодержавних податків та зборів, надання податкових пільг, надання 

податкового кредиту, надання бюджетних дотацій, субсидій, субвенцій, 

кредитів, створення фондів у складі бюджету для фінансування регіональних 

програм економічного розвитку та інвестиційних проектів. Використання 

прямого державного інвестування, надання субсидій, створення спеціальних 

фондів для фінансування програм, пільгове кредитування й оподаткування, 

преференції та використання позабюджетних коштів посилюють вплив 

держави на економіку регіонів.  

Узагальнено світовий досвід щодо механізмів державної, зокрема, 

бюджетної підтримки та стимулювання економічного розвитку регіонів та 

можливостей впровадження певних інструментів державної регіональної 

фінансової політики в Україні. Світовий досвід бюджетної підтримки та 

стимулювання регіонального розвитку свідчить, що найбільш поширеною 

формою підтримки є інвестиційні трансферти (цільові гранти, які надаються 

на умовах обмеженого співфінансування капітальних витрат), стимулюючі 

податкові пільги та бюджетні кредити на фінансування капітальних витрат. 

Головна мета цієї підтримки – створення умов у слабких регіонах для їх 

саморозвитку через пришвидшення інвестиційної діяльності та створення 

висококонкурентних підприємств. Враховуючи світовий досвід, в Україні, 

при виборі бюджетних інструментів підтримки регіонального розвитку слід 

переорієнтувати політику підтримки від пропозиції пільг до 

цілеспрямованого бюджетного інвестування програм/проектів (на умовах 

співфінансування) та надання бюджетних кредитів на фінансування 

капітальних витрат.  

Проведено аналіз бюджетних інструментів підтримки та стимулювання 

регіонального розвитку в Україні та на його основі представлено механізм 

фінансування програм і проектів регіонального розвитку з державних та 
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місцевих бюджетів за допомогою зазначених інструментів. Виділено основні 

бюджетні інструменти підтримки та стимулювання регіонального розвитку, 

серед яких Державний фонд регіонального розвитку, бюджет розвитку 

місцевих бюджетів, субвенції на виконання інвестиційних проектів, субвенції 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій, субвенції на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад.   

Проаналізовано методики проведення моніторингу соціально-

економічного розвитку регіонів. Найбільш ґрунтовною є оцінка стану 

розвитку регіонів, яка здійснюється при проведені аналізу соціально-

економічного розвитку регіонів для моніторингу реалізації державної 

регіональної політики, яку проводить Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України. Визначено, що 

зазначена методика має ряд недоліків та потребує вдосконалення, шляхом 

використання при здійсненні рейтингової оцінки усереднених за останні 3 

роки значень показників та впровадження вагових коефіцієнтів за кожним 

показником регіонального розвитку за певним напрямом діяльності. Рейтинг, 

побудований на таких підходах, буде показувати більш реалістичний 

розподіл регіонів за їх соціально-економічним станом у динаміці, 

позбавлений різких змін позицій у рейтингу, як це можливо при застосуванні 

річного підходу з використанням даних за останній період, та дасть змогу 

зменшити вплив другорядних показників на результати ранжування за 

кожним напрямом діяльності. Удосконалена методика дозволить отримати 

більш об’єктивну та обґрунтовану оцінку стану розвитку регіонів, що 

забезпечить органи державної влади і управління достовірною інформацією 

про тенденції розвитку регіонів та дозволить приймати більш ефективні 

управлінські рішення при здійсненні державної підтримки та стимулюванні 

регіонального розвитку.   

Проведено дослідження впливу капітальних інвестицій з державного та 

місцевих бюджетів на основні показники регіонального розвитку. За 
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допомогою побудови панельних регресій, доведено незначний вплив 

капітальних інвестицій з державного та місцевих бюджетів на розвиток 

регіонів в Україні, про що свідчать невисокі значення коефіцієнтів 

детермінації в моделях. Основний вплив на досліджувані показники 

регіонального розвитку справляють саме капітальні інвестиції за рахунок 

коштів державного бюджету, зокрема на збільшення обсягу будівельних 

робіт, обсягу реалізованої промислової продукції та обсягу капітальних 

інвестицій за рахунок власних коштів підприємств та організацій, що 

пов’язано з напрямком спрямування таких державних інвестицій, а саме 

інфраструктурні проекти. Натомість капітальні інвестиції за рахунок коштів 

місцевих бюджетів мають лише незначний вплив на зростання обсягу 

капітальних інвестицій за рахунок власних коштів підприємств та 

організацій. Капітальні інвестиції за рахунок коштів як з державного так і 

місцевих бюджетів не справляють вплив на рівень безробіття, тобто на 

створення нових робочих місць.  

Виявлено існуючі проблеми застосування бюджетних інструментів 

підтримки та стимулювання регіонального розвитку в Україні та визначено 

основні напрями вдосконалення нормативно-правового та інституційного 

забезпечення бюджетної підтримки та стимулювання регіонального 

розвитку, а саме: вдосконалення стратегічного планування регіонального 

розвитку; вдосконалення міжінституціональної взаємодії при підтримці та 

стимулюванні регіонального розвитку; підвищення ефективності 

використання бюджетних інструментів підтримки та стимулювання 

регіонального розвитку. 

Обґрунтовано застосування сучасного інструментарію розвитку 

регіонів в Україні з урахуванням інституційних змін. 

Ключові слова: регіональний розвиток, економічний розвиток, 

інвестиції, бюджетні інструменти, державне регулювання, бюджетні видатки, 

фінансова децентралізація, трансферти, стимулювання. 
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ABSTRACT 

Lavrentiev M.M. State regulation of regional economic development of 

Ukraine – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Economics, specialty 08.00.03 – 

Economics and National Economy Management. State Educational and Scientific 

Establishment “Academy of Financial Management”. Taras Shevchenko National 

University of Kyiv. Kyiv, 2019. 

The thesis is a comprehensive and systematic research in the field of state 

regulation of economic development of Ukrainian regions which reveals the 

institutional principles of budget support and stimulation of economic development 

of the regions, aimed at finding the best ways to improve the budget instruments 

for supporting and stimulating the economic development of the regions, 

improving the efficiency of the use of such instruments. 

The paper analyzes the evolution of scientific views to the definition of the 

essence of such concepts as “economic growth” and “economic development”.  

Analysis of theories and models of regional economic growth and 

development allowed to reveal the essence of the concept “economic development 

of the region” and to improve the scientific and categorical apparatus of economic 

science in terms of interpretation of the concepts “economic of regional 

development” and “directed economic development of the region”. 

The role of the state in regulation of economic development of the regions is 

determined, which is defined by the aims facing the public authorities, as well as 

the means and instruments that the state possess in carrying out regional economic 

policy. The main objective of the state regulation of the economic regional 

development is determined as provision of a high level of public welfare in the 

regions. 

It is determined that the main instruments of the state regional financial 

policy, through which the state regulates and stimulates the economic development 

of the regions, is fiscal and budgetary, including: base expansion or erosion, 

changes in tax rates for local taxes, contributions from national taxes and fees, 
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granting of tax privileges, tax credit, budget subsidies, budget allocation, 

subventions, credits, creation of funds as a part of budget for financing regional 

programs of economic development and investment projects. The use of direct 

state investment, subsidies, the creation of special funds for program financing, 

preferential credit and taxation, preferences and the use of extra budgetary funds 

increase the state's influence on the economy of the regions. 

The international experience in the mechanisms of state is generalized, in 

particular, budget support and stimulation of economic development of regions and 

opportunities for introducing certain instruments of state regional financial policy 

in Ukraine. 

The international experience of budget support and stimulation of regional 

development shows that the most common form of support is investment transfers 

(special-purpose grants that are provided under limited co-financing of capital 

expenditures), stimulating tax incentives and budget loans to finance capital 

expenditures. The main purpose of this support is to create conditions in the weak 

regions for their self-development through the acceleration of investment activity 

and the creation of highly competitive enterprises. Considering international 

experience in Ukraine, when choosing budget support instruments for regional 

development, the policy of support should be redirected from the offer of 

privileges to the directed budget investment of programs/projects (on a co-

financing basis) and the provision of budget loans for financing capital 

expenditures. 

The analysis of budget support instruments and stimulation of regional 

development in Ukraine was carried out and on the basis of it the mechanism of 

financing of programs and projects of regional development from state and local 

budgets is presented using indicated tools. The main budget instruments for 

support and stimulation of regional development are allocated, including the State 

Fund for Regional Development, the budget for local budget development, 

subventions for implementation of investment projects, for realization of measures 
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on the socio-economic development of certain territories, for the formation of 

infrastructure of united territorial communities. 

The methods of monitoring of socio-economic development of regions are 

analyzed. It is determined that the most substantial is an assessment of the state of 

regional development carried out in the course of the analysis of the socio-

economic development of regions for monitoring the implementation of the state 

regional policy conducted by the Ministry of Regional Development, Construction 

and Housing and Municipal Services of Ukraine. It has been revealed that this 

methodology has a number of shortcomings and suggests ways to improve it, by 

means of using a rating assessment of indicators averaged over the last 3 years and 

the introduction of significant factors for each indicator of regional development in 

a certain area of activity. The ranking built on such approaches will show a more 

realistic division of regions according to their socioeconomic status in the 

dynamics, deprived of dramatic changes in the ranking positions, as possible in the 

application of the annual approach with the use of data in the last period, and will 

allow to reduce the influence of secondary indicators on the results of ranking for 

each area of activity. The improved methodology will allow obtaining a more 

objective and reasoned assessment of the state of regional development, which will 

provide public authorities and manage of reliable information about trends in the 

development of the regions and will allow making more effective management 

decisions in the implementation of state support and stimulation of regional 

development. 

The research of the influence of capital investments from the state and local 

budgets on the main indicators of regional development was carried out. By 

constructing panel regressions, the insignificant influence of capital investments 

from state and local budgets on the development of regions in Ukraine has been 

proved, as evidenced by the low value of determination coefficients in models. The 

main impact on the studied indicators of regional development is made by capital 

investments at the expense of the state budget, in particular, on increasing the 

volume of construction works, the volume of industrial production sold and the 
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volume of capital investments at the expense of enterprises 'and organizations' own 

funds, which is related to the direction of such public investments, namely 

infrastructure projects. Instead, capital investments at the expense of local budgets 

have only a small effect on the growth of capital investment at the expense of their 

own funds from enterprises and organizations. Capital investment at the expense of 

both state and local budgets does not affect the level of unemployment, that is, the 

creation of new jobs. 

The existing problems of using budgetary tools of support and stimulation of 

regional development in Ukraine are identified and the main directions of 

improvement of normative, legal and institutional support of budget support and 

stimulation of regional development are identified, namely: improvement of 

strategic planning of regional development; improvement of inter-institutional 

interaction with the support and stimulation of regional development; increasing 

the effectiveness of using budget support instruments and stimulating regional 

development. 

The use of modern tools for the development of regions in Ukraine based on 

institutional changes is substantiated. 

Key words: regional development, economic development, investments, 

budgetary tools, state regulation, budget expenditures, fiscal decentralization, 

transfers, stimulation. 
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управління», 2015. 446 с. С. 27-45 (0,70 д. а., у співавторстві із Затонацькою 

Т. Г. написано параграф 1.2 «Пріоритети бюджетної політики в Україні та 

загальноєвропейські тенденції», особисто автору належить 0,35 д. а.: 
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здійснено порівняння структури бюджетних видатків в Україні та країнах 

ЄС). 

4. Актуальні проблеми розвитку системи управління державними 

фінансами: євроінтеграційний контекст / за ред. Т.І. Єфименко. Київ : ДННУ 

«Акад. фін. управління», 2016. 496 с. С. 390-398 (0,48 д. а., у співавторстві із 

Кузькіним Є. Ю. написано параграф 4.1.3 «Рекомендації щодо вдосконалення 

інституційного забезпечення механізму розподілу та моніторингу державних 

інвестицій», особисто автору належить 0,24 д. а.: виявлено проблеми 

функціонування системи управління державними інвестиціями на 

загальнодержавному та місцевому рівнях; надано рекомендації з 

вдосконалення інституційного забезпечення механізму розподілу та 

моніторингу державних інвестицій). 

5. Державні фінанси України: розвиток та управління змінами 

(проблеми економічної безпеки) / за ред. Т. І. Єфименко. Київ : ДННУ «Акад. 

фін. управління», 2017. 496 с. С. 202-220 (0,79 д.а., у співавторстві із 

Затонацькою Т.Г., Ставицьким А.В. написано параграф 5.2 «Оцінка ризиків 

при виконанні державних інвестиційних проектів», особисто автору 

належить 0,26 д. а.: проаналізовано бюджетні видатки на державні 

інвестиційні проекти, здійснено розподіл державних інвестиційних проектів 

за сферами діяльності). 

6. Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору 

розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: монографія 

/ за ред. член кор. НАН України, д.е.н., проф. В. Д. Базилевича, д.е.н., проф. 

В. Л. Осецького. Київ : Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка ; НДС «Центр економічних досліджень» ; ТОВ «СІК ГРУП 

УКРАЇНА», 2018. 536 с. С. 34-63 (1,68 д. а., у співавторстві із Затонацькою 

Т. Г. написано параграф 1.2 «Трансформація інституціонального 

забезпечення процесів децентралізації в контексті європейської моделі 

розвитку», особисто автору належить 0,84 д. а.: проаналізовано сучасний 

етап реформи децентралізації в Україні з позиції інституційного підходу із 
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виокремленням ключових ініціатив, які сприяли "запуску" реформи місцевого 

самоврядування; здійснена порівняльна оцінка бюджетного фінансування із 

грантовим; виокремлено ключові переваги грантового підходу у фінансуванні 

місцевих ініціатив). 

7. Лаврентьєв М. М. Вплив бюджетних інструментів на економічний 

розвиток регіонів України. Научный журнал «Культура народов 

Причерноморья». 2006. № 96. С. 52-55 (0,34 д. а.). 

8. Затонацька Т. Г., Лаврентьєв М. М. Впровадження 

середньострокового бюджетного планування як інструмент підвищення 

ефективності бюджетних видатків. Фінанси України. № 11 (144). 2007. С. 31-

42 (0,65 д. а., особисто автору належить 0,32 д. а.: досліджено стан 

бюджетної політики на прикладі бюджетних видатків). 

9. Лаврентьєв М. М. Державний бюджет як інструмент впливу на 

економічний розвиток регіонів України. Наукові праці НДФІ. № 4. 2007. С. 

48-56 (0,51 д. а.). 

10. Лаврентьєв М. М. Державне регулювання соціально-економічного 

розвитку регіонів України. Продуктивні сили і регіональна економіка: Зб. 

наук. пр.: У 2 ч. / РВПС України НАН України. Київ : РВПС України НАН 

України, 2008. Ч. 1. С. 28-33 (0,39 д. а.). 

11. Лаврентьєв М. М. Удосконалення механізму державного 

фінансування економічного розвитку регіонів. Вісник ДДФА. 2010. № 1 (23). 

С. 126-133 (0,60 д. а.). 

12. Лаврентьєв М. М. Удосконалення існуючих підходів до підготовки, 

оцінювання та відбору інвестиційних програм (проектів), які реалізуються за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. Вісник Львівської 

державної фінансової академії. 2013. № 25. С. 121–129 (0,53 д. а.).  

13. Лаврентьєв М. М. Підвищення ефективності використання 

бюджетних інструментів підтримки економічного розвитку регіонів. 

Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 1. С. 53-61 (1,01 д. а., входить до 

міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus). 
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14. Лаврентьєв М. М. Світовий досвід використання бюджетних 

інструментів підтримки регіонального розвитку. Економіка та держава. 2014. 

№ 4. С. 98-102 (0,89 д. а., входить до міжнародної наукометричної бази 

даних Index Copernicus). 

15. Затонацька Т. Г., Лаврентьєв М. М. Пріоритети бюджетної політики 

України в порівнянні з загальноєвропейськими тенденціями. Світ фінансів. 

2016. № 1. С. 140-148 (0,75 д. а., входить до міжнародної наукометричної 

бази даних Index Copernicus, особисто автору належить 0,37 д. а.: 

досліджено розподіл загальних державних видатків за головними функціями 

та на економічну діяльність у країнах ЄС; проведено порівняльний аналіз 

цілей бюджетної політики України та країн ЄС; обґрунтовано пріоритетні 

напрями спрямування фінансових ресурсів держави в умовах економічної 

кризи). 

16. Лаврентьєв М. М. Вдосконалення системи управління державними 

інвестиціями в Україні. Вісник Одеського національного університету. 

Економіка. 2016. Том 21. Випуск 9 (51). С. 36-40 (0,68 д. а., входить до 

міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus). 

17. Затонацька Т. Г., Лаврентьєв М. М. Вдосконалення методики 

проведення моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів. 

Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». 2017. Випуск 13. 

Частина 2. С. 39-44 (0,75 д. а., входить до міжнародної наукометричної бази 

даних Index Copernicus). 

18. Лаврентьєв М. М. Сучасний інструментарій розвитку регіонів: 

інституційні зміни. Механізм регулювання економіки. 2018. № 2. С. 45-58 

(1,11 д. а., входить до міжнародної наукометричної бази даних Index 

Copernicus). 

19. Zatonatska T.  H., Bazhenova O. V., Lavrentiev M. M. Influence of 

budgetary instruments on indicators of regional development. Фінансово-

кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2019. № 1 (28). С. 121-

129 (0,74 д. а., входить до міжнародних наукометричних баз даних Web of 
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Science, Index Copernicus, особисто автору належить 0,25 д. а.: побудовано 

панельні регресії, за допомогою яких визначено вплив капітальних інвестицій 

за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів на показники 

регіонального розвитку; надано рекомендації щодо підвищення 

ефективності застосування державного фонду регіонального розвитку). 

20. Лаврентьєв М. М. Державна підтримка регіонального розвитку в 

Україні. Земля, труд и капитал: трансформация факторов производства в 

новой экономике. Вызовы и решения : Материалы международной научно-

практической конференции, посвящённой 150-летию К. К. Незабытовского 

(Витебск, 27 июня 2015 г.). Витебск, 2015. С. 143-147 (0,36 д. а.).   

21. Lavrentiev M.  Proposals for improving regulatory framework on 

allocation of the state capital expenditures for implementation and support of 

investment projects. Regional Innovations. 2015. №2. p. 40-48 (1,02 д. а.). 

22. Лаврентьєв М. М. Бюджетне регулювання економічного розвитку 

регіонів України на основі аналізу перспективних точок росту. Дослідження 

та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2006» : Труди V-ї 

міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листопада 2006 р. 

Харків, 2006. С. 244-245 (0,15 д. а.). 

23. Лаврентьєв М. М. Вплив бюджету країни на економічний розвиток 

регіонів України. Напрями розвитку фінансової системи України в сучасних 

умовах : Наук.-практ. конф., Київ, 23-24 берез. 2007 р. [У 2-х ч.] / Редкол.: І. 

Я. Чугунов (голова) та ін. Київ, 2007. Ч. 1. С. 285-288 (0,21 д. а.).  

24. Лаврентьєв М. М. Підвищення ефективності політики бюджетних 

видатків щодо економічного розвитку регіонів. Фінансове забезпечення 

економічного і соціального розвитку суспільства : тези Міжнар. наук.-практ. 

конф. Дніпропетровськ, 23 березня 2007 р. Дніпропетровськ, 2007. С. 38-39 

(0,14 д. а.). 

25. Лаврентьєв М. М. Підвищення ефективності капітальних вкладень з 

місцевих бюджетів. Соціально-економічний розвиток регіонів України: 
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проблеми науки та практики : тези доповідей міжнародної науково-практичної 

конференції. 20-21 квітня 2007 р. Харків, 2007. С. 101-103 (0,11 д. а.). 

26. Лаврентьєв М. М. Регіональний розвиток: проблеми та 

перспективи. Особливості фінансово-бюджетного регулювання соціально-

економічного розвитку регіону : матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Чернівці, 8-9 жовтня 2007 р. Чернівці. С. 82-84 (0,08 д. а.). 

27. Лаврентьєв М. М. Вплив інструментів державного бюджету на 

економічний розвиток регіонів України. Соціально–економічна політика та 

розвиток регіонів в умовах переходу до постіндустріального суспільства : 

тези Між нар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 21 березня 2008 р.): У 2 

т.; Т І. Дніпропетровськ, 2008. С. 61-62 (0,14 д. а.). 

28. Лаврентьєв М. М. Запозичення органів місцевого самоврядування: 

шлях до зниження диспропорцій в економічному розвитку регіонів. 

Бюджетно-податкові чинники активізації розвитку фінансових ринків та 

фінансового посередництва : матеріали наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2008 

р. Ірпінь, 2008. С. 391-392 (0,09 д. а.). 

29. Лаврентьєв М. М. Бюджет розвитку місцевих бюджетів як 

інструмент впливу на економічний розвиток регіонів. Соціально–економічний 

розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики : тези 

доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 22-23 

травня 2008 р. Харків. С. 204-205 (0,10 д. а.). 

30. Затонацька Т. Г., Лаврентьєв М. М. Вплив глобального середовища 

на соціально-економічний розвиток регіонів. Проблеми і перспективи 

соціально-економічного розвитку регіону в умовах євроінтеграційних 

процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. 

Чернівці, 6-7 листопада 2008 р. Чернівці, 2008. С. 15-16 (0,10 д. а.; особисто 

автору належить 0,05 д. а.: запропоновано заходи щодо стимулювання 

інвестування на регіональному рівні). 

31. Лаврентьєв М. М. Міжбюджетні трансферти як інструмент 

бюджетного регулювання економічного розвитку регіонів. Соціально-
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економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики : 

тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків. 21-

23 травня 2009 р. Харків, 2009. С. 263-266 (0,14 д. а.). 

32. Лаврентьєв М. М. Роль державного фінансування у економічному 

розвиту регіонів країни. Актуальные проблемы и перспективы развития 

экономики Украины : материалы VIII Международной научно-практической 

конференции, м. Алушта, 1-3 октября 2009 г. Симферополь, 2009. С. 127-128 

(0,08 д. а.). 

33. Лаврентьєв М. М. Запозичення світового досвіду використання 

бюджетного регулювання економічного розвитку регіонів. Україна в умовах 

глобальної конкуренції: стратегія випереджального розвитку : матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Донецьк, 22-24 квітня 

2010 р. Донецьк, 2010. С. 399-401 (0,14 д. а.). 

34. Лаврентьєв М. М. Інвестиційна складова бюджетного забезпечення 

розвитку регіонів. Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: 

проблеми науки та практики : тези доповідей міжнародної науково-

практичної конференції, м. Харків, 27-28 травня 2010 р. Харків, 2010. С. 93-

96 (0,14 д. а.). 

35. Лаврентьєв М. М. Напрями фінансування бюджетних програм в 

період економічних реформ. Актуальные проблемы и перспективы развития 

экономики Украины : материалы Х Юбилейной Международной научно-

практической конференции, м. Алушта, 2-4 октября 2011 года. Симферополь, 

2011. С. 78-79 (0,09 д. а.). 

36. Лаврентьєв М. М. Бюджетне регулювання економічного розвитку 

регіонів в контексті перезавантаження державних фінансів. Система 

управління в контексті перезавантаження державних фінансів України : 

збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, 

аспірантів та молодих вчених / за заг. ред. проф. І.О. Лютого. Київ : Освіта 

України, 2011. С. 138-141 (0,18 д. а.). 
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37. Лаврентьєв М. М. Зарубіжний досвід нормативно-правового 

регулювання державного інвестування. Світові тенденції та перспективи 

розвитку фінансової системи України : зб. матер. IX Міжнар. наук.-практ. 

конференції, м. Київ, 25–26 жовтня 2012 р. Київ, 2012. С. 224-226 (0,17 д. а.). 

URL: http://econom.univ.kiev.ua/wtpdfsu_2012/files/FSU_2012.pdf. 

38. Лаврентьєв М. М. Державна підтримка регіонального розвитку в 
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Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 22-24 листопада 2012 
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ВСТУП 

 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Ринкова трансформація 

економіки України супроводжується інституціалізацією структурно-

просторових змін та модернізацією державної регіональної політики, 

спрямованої на активізацію інвестиційних процесів, зменшення регіональних 

диспропорції та підвищення добробуту населення. Важливою складовою цих 

процесів є фіскальна децентралізація національної економіки, покликана 

забезпечити справедливий розподіл повноважень і відповідальності між 

різними ланками бюджетної системи, стимулювати органи місцевого 

самоврядування до розширення дохідної бази місцевих бюджетів, 

забезпечення економічної і фінансової самодостатності, збільшення частки 

співфінансування, пошуку та ефективного використання дієвих інструментів 

стимулювання громад до спрямування ресурсів на розвиток своїх територій. 

Необхідність підвищення дієвості механізмів фіскального 

перерозподілу фінансових ресурсів держави з урахуванням низької 

ефективності традиційних бюджетних інструментів підтримки та 

стимулювання регіонального економічного розвитку, нові вимоги до його 

фінансового забезпечення на основі відмови від державного патерналізму і 

переходу до самозабезпечення шляхом розкриття і ефективного 

використання внутрішнього потенціалу місцевих громад, актуалізують 

проблематику бюджетного регулювання економічного розвитку регіонів 

України. 

Дослідження зазначених проблем має важливе теоретичне і практичне 

значення з огляду на особливості сучасного етапу розвитку країни. В Україні 

органи місцевого самоврядування намагаються розподілити обмежені 

ресурси для вирішення широкого кола проблем. Найчастіше кошти 

виділяються без проведення попереднього аналізу ефективності їх 

використання, а відсутність узагальненої інформації щодо капітальних 
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витрат ускладнює визначення пріоритетів. Неузгодженість бюджетних 

інструментів підтримки та стимулювання регіонального економічного 

розвитку, відсутність чіткої стратегії розподілу видатків з урахуванням їх 

впливу на такий розвиток в середньостроковій та довгостроковій 

перспективі, не розробленість критеріїв відбору проектів, які фінансуються 

за допомогою зазначених інструментів, загострює потребу в глибокому 

системному дослідженні цих проблем. 

Теоретичні та прикладні аспекти регіонального економічного розвитку 

привертають увагу багатьох зарубіжних та вітчизняних економістів. 

Зазначена проблематика знайшла відображення в працях таких зарубіжних 

вчених як У. Оутс, Р. Масгрейв, Ч. Тібу, які пояснювали потенційні вигоди 

від децентралізованого порядку надання окремих суспільних благ та 

визначали основні економічні функції уряду під час проведення реформи. 

Серед відомих українських вчених, в роботах яких знайшли відображення 

питання регіонального економічного розвитку, слід назвати 

С. Буковинського, Т. Васильєву, В. Геєєця, Е. Лібанову, І. Луніну, С. Слухая, 

Д. Стеченка, І. Чугунова та ін. Окремі аспекти вдосконалення регіональної 

економічної політики України розглядаються в працях З. Варналія, 

Б. Данилишина, М. Долішнього, Я. Жаліла, І. Одотюка, А. Павлюка, 

С. Романюка, Д. Стеченка та інших вітчизняних дослідників. Теоретичні 

основи бюджетного забезпечення регіонального розвитку ґрунтовно 

досліджуються у працях О. Балацького, А. Єпіфанова, І. Запатріної, 

Т. Затонацької, О. Кириленка, В. Опаріна, Ю. Пасічника, В. Пилипіва та ін.  

Разом з тим в економічній теорії та практиці неповною мірою 

розв’язані проблеми побудови ефективної системи бюджетного регулювання 

економічного розвитку регіонів, що потребує подальших досліджень у сфері 

розробки дієвого механізму забезпечення бюджетів розвитку в складі 

місцевих бюджетів необхідними джерелами коштів, вдосконалення існуючих 

та запровадження нових інструментів підтримки та стимулювання цих 

процесів. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконувалася в межах науково-дослідних тем: «Удосконалення управління 

бюджетними видатками на економічну діяльність» (номер державної 

реєстрації 0106U009170), «Бюджетна стратегія та її вплив на економічну 

активність» (номер державної реєстрації 0106U009171), «Бюджетне 

регулювання інвестиційних процесів в Україні» (номер державної реєстрації 

0107U003825), «Теоретичні засади розробки середньострокової бюджетної 

стратегії» (номер державної реєстрації 0107U003823), «Державна політика у 

сфері видатків бюджету» (номер державної реєстрації 0109U001974), 

«Теоретичні основи формування бюджетної політики в системі регулювання 

соціально-економічного розвитку країни» (номер державної реєстрації 

0109U001968), «Дослідження шляхів узгодження податкової і бюджетної 

політики в Україні» (номер державної реєстрації 0110U007260), «Теоретико-

методичні засади формування та підвищення ефективності державних 

інвестиційних програм» (номер державної реєстрації 0112U003367), 

«Державна інвестиційна діяльність: бюджетне інвестування та моніторинг» 

(номер державної реєстрації 0115U000948) ДННУ «Академія фінансового 

управління». 

Особистий внесок автора в розробку цих тем полягає у висвітленні 

теоретико-методологічних засад дослідження бюджетної підтримки та 

стимулювання економічного розвитку регіонів, аналізі впливу бюджетних 

інструментів на показники регіонального економічного розвитку України та 

обґрунтуванні пропозицій щодо удосконаленні його інституційного 

забезпечення. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

розвиток науково-теоретичних положень і прикладних засад бюджетного 

регулювання економічного розвитку регіонів України в умовах фіскальної 

децентралізації національної економіки та розробка на цій основі практичних 

рекомендацій щодо вдосконалення державної регіональної економічної 

політики. 
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Відповідно до поставленої мети у роботі визначено такі завдання: 

- розкрити еволюцію наукових поглядів на сутність та чинники 

економічного розвитку регіонів; 

- визначити роль держави у регулюванні регіонального економічного 

розвитку; 

- узагальнити світовий досвід використання бюджетних інструментів 

підтримки та стимулювання регіонального розвитку; 

- визначити дієвість існуючих бюджетних інструментів підтримки та 

стимулювання регіонального розвитку в Україні; 

- охарактеризувати ефективність методики оцінки стану регіонального 

розвитку в Україні; 

- здійснити моделювання впливу бюджетних інструментів на 

показники регіонального економічного розвитку; 

- виявити проблеми застосування бюджетних інструментів підтримки 

та стимулювання регіонального розвитку в Україні; 

- розробити практичні рекомендації щодо вдосконалення 

інституційного забезпечення бюджетної підтримки та стимулювання 

регіонального розвитку; 

- обґрунтувати шляхи підвищення ефективності застосування 

сучасного бюджетного інструментарію стимулювання розвитку регіонів в 

Україні з урахуванням інституційних змін національної економіки. 

Об’єктом дослідження є регіональний економічний розвиток та 

інструменти його регулювання в національній економіці. 

Предмет дослідження – комплекс взаємопов’язаних теоретичних, 

методичних і практичних положень щодо бюджетного регулювання 

підтримки та стимулювання економічного розвитку регіонів України.   

Методи дослідження. У процесі дослідження використовувалися 

загальні та спеціальні методи наукового пізнання. Зокрема, абстрактно-

логічний метод застосовувався під час визначення структури роботи і схеми 

побудови дослідження, найбільш суттєвих понять («економічне зростання», 
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«економічний розвиток», «державне регулювання», «бюджетні 

інструменти»). Історичний та порівняльний методи були застосовані в 

процесі дослідження еволюції наукових поглядів на формування 

інструментарію державного регулювання економічного розвитку регіонів. 

Системний підхід дав змогу комплексно і всебічно розглянути бюджетні 

інструменти підтримки та стимулювання регіонального розвитку, виявити 

найважливіші напрями їх застосування. Економіко-математичні методи 

моделювання дозволили визначити вплив бюджетних інструментів на 

показники регіонального розвитку.  

Інформаційну базу дослідження становлять нормативно-правові акти з 

питань регіонального економічного розвитку та інвестиційної діяльності в 

Україні, їх бюджетного регулювання; аналітичні й статистичні матеріали 

Державної служби статистики України, Міністерства фінансів України, 

Державної казначейської служби України, Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України, Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України, інших 

міністерств та відомств, звітні дані науково-дослідних центрів та установ, 

монографії, періодичні видання, ресурси мережі Інтернет.  

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі 

отримано нові результати, які в сукупності вирішують важливу наукову 

проблему поглиблення теоретичних положень і практичних аспектів 

бюджетного регулювання економічного розвитку регіонів в умовах 

децентралізації управління національною економікою з метою ресурсного 

забезпечення їх довгострокового сталого економічного зростання та 

підвищення добробуту населення. 

Найсуттєвішими теоретичними та практичними результатами, які 

характеризують новизну дослідження й особистий внесок автора, є такі:  

удосконалено: 

 понятійно-категоріальний апарат економічної науки в частині 

визначення таких понять: «економічний розвиток регіонів» – процес 
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підвищення добробуту населення відповідних територій на засадах 

децентралізації шляхом ефективного використання всіх наявних 

регіональних ресурсів: природних, людських, виробничих, фінансових, у 

тому числі отриманих при перерозподілі коштів державного бюджету; 

«спрямований економічний розвиток регіону» – регульований державою 

процес економічного розвитку регіону, заснований на розробці та ефективній 

реалізації заходів стратегічного планування з метою згладжування 

регіональних диспропорцій шляхом застосування інструментарію бюджетної 

політики; 

 наукові аспекти дослідження бюджетного стимулювання 

регіонального економічного розвитку, що, на відміну від існуючих, дають 

змогу врахувати сучасні тенденції фінансової децентралізації й світовий 

досвід створення та функціонування об’єднаних місцевих громад, які можуть 

залучати гранти і кредити від міжнародних організацій. Це дозволило 

обґрунтувати рекомендації щодо вдосконалення бюджетного регулювання 

економічного розвитку регіонів України шляхом реалізації принципу 

«макрокондиціональності», який активно застосовується у країнах ЄС та 

передбачає залежність виплат структурних фондів від дотримання 

національними урядами макроекономічних показників, що гарантують 

стабільність економіки; 

  інструментарій моніторингу та оцінювання ефективності державної 

регіональної політики, що базуються на рейтингуванні регіонів на основі 

усереднених за останні три роки значень показників регіонального розвитку 

за конкретними напрямами економічної діяльності та застосуванні вагових 

коефіцієнтів для цих показників. Такий підхід уможливлює об’єктивну та 

обґрунтовану оцінку результативності державної підтримки та стимулювання 

економічного розвитку регіонів, забезпечить органи державної влади і 

управління достовірною інформацією щодо ефективності процесів 

фінансової децентралізації з метою вдосконалення їх бюджетного 

регулювання; 
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набули подальшого розвитку: 

– методологічний підхід до аналізу фінансування програм і проектів 

регіонального розвитку з державного та місцевих бюджетів, що полягає в 

оцінці впливу окремого інструмента фінансування або їх комбінації на 

економічний розвиток певного регіону та економіки в цілому, де 

пропонується об’єднання бюджетних інструментів місцевого та 

національного рівня для забезпечення синергетичного ефекту у 

територіально-адміністративних одиниць; 

– методологія аналізу впливу бюджетних інструментів на динаміку 

показників регіонального розвитку, а саме: за допомогою побудови 

панельних регресій виявлено незначний вплив капітальних інвестицій з 

державного та місцевих бюджетів на економічний розвиток регіонів України, 

що вказує на їх низьку ефективність. На основі цього обґрунтовано 

необхідність вдосконалення бюджетних інструментів підтримки 

регіонального розвитку та концентрації уваги на інструментах бюджетного 

стимулювання ефективного використання внутрішніх ресурсів регіонів 

(залучення місцевими громадами грантів та інвестицій, спрямованих на 

розвиток відповідних територій); 

– теоретичні засади визначення напрямів трансформації інституційного 

забезпечення бюджетної підтримки та стимулювання регіонального розвитку 

з урахуванням досвіду європейських країн, а саме: забезпечення якісного 

стратегічного планування регіонального розвитку, покращення 

міжінституційної взаємодії в цій сфері, підвищення ефективності 

застосування бюджетних інструментів підтримки та стимулювання 

регіонального розвитку, зокрема, застосування принципів 

«макрокондиціональності» під час реалізації заходів чи проектів за рахунок 

коштів ДФРР; 

– напрями вдосконалення інституційного забезпечення бюджетної 

підтримки та стимулювання економічного розвитку регіонів України шляхом 

активізації партнерства держави та регіонів, що передбачає чіткий розподіл 
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повноважень та відповідальності за економічний розвиток регіону між 

центральними, місцевими органами влади із залученням бізнесу і громад до 

досягнення цілей регіонального розвитку. Інституційне забезпечення такого 

партнерства слід здійснювати на основі визначення нормативно-правового 

статусу ДФРР як дієвого інструменту консолідації та координації фінансових 

ресурсів для системної реалізації державної регіональної політики. З метою 

активізації та стимулювання ініціативи місцевих органів влади у цій сфері 

доцільним є поступове підвищення частки співфінансування з місцевих 

бюджетів проектів регіонального розвитку, які реалізуються за рахунок 

коштів ДФРР, з 10 до 20%, що відповідає моделі співфінансування країн ЄС.   

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що  

розроблені в дисертаційній роботі наукові підходи, поглиблюють розуміння 

сутності та інструментарію бюджетного регулювання регіонального 

економічного розвитку та можуть бути використані в процесі розробки та 

реалізації сучасної регіональної політики в Україні. 

Запропоновані в процесі наукових досліджень науково-практичні 

висновки і рекомендації, зокрема, теоретико-методологічні засади 

формування державної політики щодо стимулювання регіонального 

розвитку, зниження диференціації економічного розвитку регіонів, 

вдосконалення методики розподілу бюджетних видатків та підвищення їх 

ефективності для забезпечення економічного розвитку регіонів України, 

вдосконалення бюджетних інструментів підтримки регіонального розвитку, 

нормативно-правового забезпечення планування державних капітальних 

видатків з метою підтримки регіонального розвитку використовувалися 

відділом бюджетної стратегії Науково-дослідного фінансового інституту при 

підготовці бюджетних науково-дослідних тем: «Розробка методики 

прогнозування обсягу валового внутрішньо продукту на середньострокову 

перспективу», «Удосконалення управління бюджетними видатками на 

економічну діяльність», «Бюджетна стратегія та її вплив на економічну 

активність», «Розробка моделі прогнозування інфляції на середньострокову 
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перспективу» та відділом фінансово-економічного прогнозування ДННУ 

«Академія фінансового управління» при підготовці бюджетних тем: 

«Бюджетне регулювання інвестиційних процесів в Україні», «Теоретичні 

основи формування бюджетної політики в системі регулювання соціально-

економічного розвитку країни», «Дослідження шляхів узгодження податкової 

і бюджетної політики в Україні», «Теоретико-методичні засади формування 

та підвищення ефективності державних інвестиційних програм», «Державна 

інвестиційна діяльність: бюджетне інвестування та моніторинг» (довідка № 

77000-12/0486 від 13.09.2007 р. та довідка № 77020-34/186 від 15.03.2016 р.). 

Наукові положення дисертації, що стосуються розподілу державних 

видатків з метою стимулювання регіонального розвитку, вдосконалення 

нормативної бази розподілу державних видатків з метою підтримки та 

стимулювання регіонального розвитку, були використані відділом стратегії 

розвитку місцевих бюджетів Департаменту місцевих бюджетів Міністерства 

фінансів України при підготовці аналітичних матеріалів та у поточній 

діяльності відділу (довідка № 05000-16/701 від 14.09.2016 р.). 

Рекомендації щодо розвитку та напрямів державного інвестування та 

його регуляторного забезпечення, а також щодо побудови єдиної системи 

оцінювання, відбору та моніторингу державних інвестиційних проектів були 

використані та впроваджені в проектах міжнародної асоціації 

«InterRegioNovation» (довідка № 812 від 15.01.2019 р.). 

Результати дослідження були використані у процесі виконання науково-

дослідної роботи № 16БФ040-01 «Макроекономічна стратегія реалізації 

європейського вектору економічного розвитку України: концептуальні засади, 

виклики та протиріччя» (№ ДР 0116U004822) в частині підготовки розділу 

«Економічна стратегія втілення євроінтеграційного вибору України», де 

автором проаналізовано сучасний етап реформи децентралізації в Україні з 

позиції інституційного підходу із виокремленням ключових ініціатив, які 

сприяли «запуску» реформи місцевого самоврядування; здійснена порівняльна 

оцінка бюджетного фінансування із грантовим; виокремлено ключові переваги 
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грантового підходу у фінансуванні місцевих ініціатив (довідка № 013/239 від 

23.05.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною та 

завершеною науковою працею, в якій викладено концептуальний підхід 

автора щодо вирішення складної та актуальної проблеми удосконалення 

державного регулювання економічного розвитку регіонів, а саме: підвищення 

ефективності бюджетних інструментів підтримки та стимулювання такого 

розвитку. Наукові положення, висновки та результати, що виносяться на 

захист, отримані автором самостійно. З наукових праць, опублікованих у 

співавторстві, у дисертації використано лише ті ідеї та висновки, які 

отримані автором особисто. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні 

положення і результати дослідження оприлюднені автором на 27 

міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових та науково-практичних 

конференціях, у тому числі на: V-й міжнародній науково-практичній 

конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-

2006»» (м. Харків, 23-24 листопада 2006 р.), Науково-практичній конференції 

«Напрями розвитку фінансової системи України в сучасних умовах» (м. Київ, 

23-24 березня 2007 р.), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Фінансове забезпечення економічного і соціального розвитку суспільства» 

(м. Дніпропетровськ, 23 березня 2007 р.), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Соціально-економічний розвиток регіонів України: проблеми 

науки та практики» (м. Харків, 20-21 квітня 2007 р.), Міжнародній науково-

практичній конференції «Особливості фінансово-бюджетного регулювання 

соціально-економічного розвитку регіону» (м. Чернівці, 8-9 жовтня 2007 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Соціально–економічна 

політика та розвиток регіонів в умовах переходу до постіндустріального 

суспільства» (м. Дніпропетровськ, 21 березня 2008 р.), Науково-практичній 

конференції «Бюджетно-податкові чинники активізації розвитку фінансових 

ринків та фінансового посередництва» (м. Ірпінь, 27-28 березня 2008 р.), 
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Міжнародній науково-практичній конференції «Соціально–економічний 

розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики» (м. Харків, 22-23 

травня 2008 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми і 

перспективи соціально-економічного розвитку регіону в умовах 

євроінтеграційних процесів» (м. Чернівці, 6-7 листопада 2008 р.), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Соціально-економічний розвиток України та 

її регіонів: проблеми науки та практики» (м. Харків, 21-23 травня 2009 р.), VIII 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальные проблемы и 

перспективы развития экономики Украины» (м. Алушта, 1-3 жовтня 2009 р.), 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Україна в умовах глобальної 

конкуренції: стратегія випереджального розвитку» (м. Донецьк, 22-24 квітня 

2010 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Соціально-

економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики» (м. 

Харків, 27-28 травня 2010 р.), Х Ювілейній Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики 

Украины» (м. Алушта, 2-4 жовтня 2011 р.), Всеукраїнській науково-

практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Система 

управління в контексті перезавантаження державних фінансів України» (м. 

Київ, 22-24 квітня 2011 р.), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України» (м. 

Київ, 25-26 жовтня 2012 р.), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Теорія та практика управління економічним розвитком» (м. Київ, 22-24 

листопада 2012 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансові 

механізми активізації підприємництва» (м. Львів, 7-8 листопада 2013 р.), 

Науково-практичній конференції «Світові тенденції та перспективи розвитку 

фінансової системи України» (м. Київ, 30-31 жовтня 2014 р.), ІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Економіка: реалії часу і перспективи» (м. 

Одеса, 7-11 вересня 2015 р.), Міжнародній конференції «Sustainable Spatial 

Development Nowadays on the European Continent: Challenges and Perspectives» 

(м. Париж, 25-26 листопада 2015 р.), Міжнародній науково-практичній 
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конференції «Modern Transformation of Economics and Management in the Era of 

Globalization» (м. Клайпеда, 29 січня 2016 р.), Міжнародній науковій 

конференції «Economy and Society: modern foundation for human development» 

(м. Лейпциг, 31 жовтня 2016 р.), Міжнародній конференції «Strategic 

Management: Institutions, Innovation and Internationalization. Moving from the 

Crisis to Sustainability» (м. Париж, 16-17 листопада 2016 р.), ІV Міжнародній 

науково-практичній конференції «Регіональний розвиток України: проблеми 

та перспективи» (м. Київ, 27-28 квітня 2017 р.), Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Економічна стратегія та політика реалізації 

європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та 

протиріччя» (м. Київ, 25 травня 2018 р.), Міжнародній науковій конференції 

«Цифрова та інноваційна економіка: процеси, стратегії, технології» (м. Кельце, 

25 січня 2019 р.)  

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 48 наукових 

праць загальним обсягом 21,31 д. а. (з них 16,10 д. а. належать особисто 

автору), зокрема 15 наукових статей (10,33 д. а., з них 9,13 д. а. належать 

особисто автору), у тому числі 13 статей в наукових фахових виданнях 

України (з них 7 статей у виданнях, які входять до наукометричної бази 

даних Index Copernicus, у тому числі 1 – до Web of Science) і 2 – в іноземних 

наукових виданнях, 27 публікацій за матеріалами конференцій. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. 

Повний обсяг роботи становить 274 сторінки. Основний зміст дослідження 

викладено на 207 сторінках і включає 18 таблиць та 15 рисунків. Список 

використаних джерел налічує 160 найменувань на 18 сторінках, 6 додатків 

розміщено на 48 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ  

 

 

1.1. Сутність та поняття економічного розвитку регіонів 

 

Сучасні реалії розвитку світової економіки в цілому та України зокрема 

вказують на зростання конкурентної боротьби за збереження експортного 

потенціалу країн, намагання стимулювати внутрішній попит, утримання 

економік від зростаючого ризику настання рецесії. Одним зі шляхів 

подолання зазначеного ризику є створення нових проривних технологій на 

базі розвитку фундаментальної науки, а відтак на їхній основі – нових товарів 

і послуг, що має забезпечити новий віток економічного зростання, яке у 

довгостроковій перспективі зумовить економічний розвиток як певної 

географічної одиниці, так і всього світу в цілому.  

Кожна географічна одиниця – країна або території, з яких складається 

країна (регіони, області, штати та ін.), залежно від місця розташування, має 

свій потенціал, що переважно пов’язаний з розвитком (науковим, технічним, 

економічним) суспільства, на цій території. Зокрема, прогресивний розвиток 

світу залежить від сумарного розвитку окремих країн, а розвиток країни – від 

розвитку її територій.  

Значний вплив на розвиток суспільства справляє його економічний 

стан, а саме можливості економічного зростання, що забезпечують за певний 

проміжок часу створення умов для стабільного економічного розвитку певної 

географічної одиниці. 

Таким чином, у глобалізованому світі, де всі країни взаємопов’язані, а 

також залежать від розвитку своїх внутрішніх територій, розвиток окремої 

території є важливим завданням на шляху подолання рецесійних явищ як 

окремих країн, так і всієї світової економіки.  
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Що є розвитком окремої території чи регіону, від чого він залежить і 

чим «розвиток» відрізняється від «зростання»? Такі питання ставилися 

науковцями неодноразово. Розглянемо такі поняття, як «економічне 

зростання» та «економічний розвиток» з позиції вчених та визначимо 

різницю між ними. 

Під економічним зростанням звичайно розуміють процес збільшення, 

нарощування виробництва, засобів виробництва і предметів споживання, що 

відбивається в збільшенні темпів і обсягів національного доходу (в 

натурально-речовій і вартісній формі). Економічне зростання знаходить своє 

безпосереднє відображення у певній динаміці – кількісному збільшенні та 

якісній зміні суспільного продукту [1, c. 33]. Це поняття означає регулярне, 

стійке розширення масштабів діяльності господарської системи, яке 

проявляється в збільшенні розмірів застосовуваної суспільної праці й 

виробленого продукту – товарів і послуг [2, с. 291]. 

За визначенням професора А. Грязнової, під економічним зростанням 

розуміють рух у розвитку національного господарства, який 

характеризується динамікою змін таких макроекономічних показників, як 

валовий внутрішній продукт, валовий національний продукт, національний 

дохід. «Економічне зростання» – категорія кількісного порядку. Кількісним 

вираженням цієї категорії є темпи зростання і приросту валового 

внутрішнього продукту або національного доходу звітного року, або 

базового періоду, виміряні у відсотках [3, с. 28] . 

У словнику сучасної економіки Макміллана під економічним 

зростанням розуміється зростання реального рівня чистого національного 

продукту [4, c. 142]. 

За визначенням К. Макконнелла  та  С. Брю, економічне зростання – 

здатність суспільства в цілому виробляти більший обсяг продукції. Таке 

зростання є результатом: 1) збільшення пропозиції ресурсів; 2) покращання 

якості ресурсів; 3) прогресу технології. Технічний прогрес тягне за собою 

появу нових і кращої якості товарів, а також удосконалення способів 
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виробництва цих товарів. Підвищення ефективності виробництва як 

результат технічного прогресу дає змогу суспільству виробляти більше 

товарів за тієї самої кількості ресурсів [5, с. 36]. 

У пропонованій роботі наведено найчастіше вживані визначення 

«економічного зростання». Інші трактування цього поняття наведено в табл. 

А.1 додатка А.  

Економічне зростання будь-якої країни визначається шістьма 

основними факторами. Вони можуть бути згруповані як фактори пропозиції, 

попиту й ефективності (рис. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Основні шість факторів, що визначають економічне зростання 

країни 

Джерело: складено автором на основі [5, с. 368-369]. 

Матеріальна здатність економіки до зростання обумовлена дією 

чотирьох факторів. До них належать: зростання кількості та якості 

природних ресурсів; зростання кількості та якості трудових ресурсів; 

зростання пропозиції (обсягу) основного капіталу; технологічний прогрес. 

Зазначені фактори економічного зростання є факторами пропозиції – 

фізичними і технічними агентами розширення виробництва, які дозволяють 

збільшувати в економіці обсяг потенційного ВВП (обсяг виробництва при 

повній зайнятості ресурсів).  

П’ятий фактор економічного зростання – фактор попиту: для реалізації 

власного зростаючого виробничого потенціалу, який забезпечується 

Основні фактори, що визначають економічне зростання 

Фактори пропозиції: 
- зростання кількості та якості природних ресурсів; 

- зростання кількості та якості трудових ресурсів; 

- зростання пропозиції (обсягу) основного капіталу; 

- технологічний прогрес 

  

 

Фактор 

попиту 

 

Фактор 

ефективності 
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факторами пропозиції, домогосподарства, бізнес і органи влади повинні 

купувати все більше товарів і послуг, вироблених в економіці.  

За цих умов не відбувається незапланованого підвищення запасів і 

ресурси, як і раніше, використовуються повною мірою. Економічне 

зростання, для того щоб реалізувати перетворення обсягів продукції, які 

стали доступні за рахунок збільшення виробничих потужностей, потребує 

збільшення загальних витрат. 

Шостий фактор, який сприяє економічному зростанню – фактор 

ефективності: з тим щоби реалізувати свій виробничий потенціал, економіці 

необхідно не тільки забезпечити повну зайнятість ресурсів, але й добитися їх 

ефективного використання. 

Економіка має використовувати свої ресурси з мінімально можливими 

витратами (виробнича ефективність), аби виробляти заданий набір товарів і 

послуг, який забезпечує максимальний добробут людей (ефективність 

розподілу). Здатність нарощувати виробництво у поєднанні з повним 

використанням наявних ресурсів ще не є достатньою для отримання 

максимально можливого зростання. Також нагальною необхідністю є 

ефективне застосування наявних ресурсів. 

Фактори пропозиції, попиту й ефективності, які забезпечують 

зростання економіки, взаємопов’язані. Безробіття, обумовлене скороченням 

сукупного попиту (фактор попиту), може знизити рівень приросту нового 

капіталу (фактор пропозиції) і зменшити витрати на дослідження (ще один 

фактор пропозиції). І навпаки, низькі витрати на інновації та інвестиції 

(фактор пропозиції) здатні спричинити скорочення сукупного попиту 

(фактор попиту) і підвищити рівень безробіття. Відчутна неефективність 

використання ресурсів (фактор ефективності) може бути виражена у більш 

високій вартості товарів і послуг і, відповідно, нижчому прибутку, що у свою 

чергу може зменшити накопичення капіталу (фактор пропозиції). Таким 

чином, економічне зростання – процес динамічний, в якому фактори 

пропозиції, попиту й ефективності взаємопов’язані [5, с. 369]. 
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Теорії економічного зростання вивчають три проблеми: 

1) фактори, що визначають гіпотетично можливе зростання економіки; 

2) взаємозалежність макроекономічних категорій (споживання, 

накопичення, розподілу тощо), які забезпечують постійне зростання 

економіки; 

3) сутність досягнення стійкого зростання (автоматично або з 

допомогою втручання держави). 

На відміну від «економічного зростання» категорія «економічний 

розвиток» характеризує стан країни з якісного боку і визначає його через 

середньодушове виробництво національного доходу [3, с. 28]. Є думка, що на 

відміну від зростання економічний розвиток являє собою таке удосконалення 

виробництва, яке, зокрема через залучення інвестицій, зумовлює підвищення 

якісних соціально-економічних показників [6, с. 386]. Тобто наголошується 

на підвищенні технологічного рівня виробництва, а разом із цим – показників 

життя. 

За визначенням, наведеним у Великій економічній енциклопедії, 

економічний розвиток припускає необоротну направленість закономірного 

розвитку об’єктів матеріального та духовного виробництва, результатом 

якого є новий якісний стан об’єкта, у тому числі перетворення його складу і 

структури. Ці якісні зміни представляються у процесі економічного 

зростання, тобто кількісного збільшення ресурсів, які споживаються, і 

обсягів виробничого продукту. Економічний розвиток припускає і кількісні, і 

якісні зміни [7, c. 529]. 

Сучасний економічний словник трактує економічний розвиток як зміну 

макроекономічних показників, що характеризують стан економіки країни в 

часі протягом тривалого періоду [8, с. 314].  

Економічний розвиток – це багатофакторний процес, що відображає як 

еволюцію господарського механізму, так і зміну на цій основі економічних 

систем. Сам розвиток відбувається нерівномірно, включає періоди зростання 

і спаду, кількісні і якісні зміни в економіці, позитивні і негативні тенденції. 
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Економічний розвиток повинен розглядатися за середньо і довгострокові 

періоди часу [9, c. 354]. 

Найпростішою і одночасно такою, що має родові ознаки, категорією в 

понятійному ланцюгу ідеї економічного розвитку є «зміни». Їх можна 

визначити як рухливість, плинність, зникнення старих і виникнення нових 

кількісних та якісних характеристик. Зміни в економіці є її невід’ємною 

системною ознакою і визначаються як її попереднім розвитком, так і 

свідомим вибором альтернатив для перспективи. Зміни можуть стосуватись 

будь-якої сфери життєдіяльності суспільства, мати закономірний або 

випадковий, поворотний або неповоротний характер, бути безперервними 

або періодичними (регулярними та нерегулярними). Зміни характеризують 

істотний чи незначний перехід від одного стану економічної системи до 

іншого. 

Розвиток – це неповоротна зміна траєкторії здійснення кругообігу 

системою. Стосовно національної економіки Й. Шумпетер писав, що 

економічний розвиток характеризує процес переходу народного господарства 

від закладеного на кожен момент часу центру тяжіння до іншого [10, с. 157]. 

Вчений зазначав, що економічне зростання, яке втілюється лише в 

показниках збільшення кількості населення або зростання суспільного 

багатства, не може бути ототожнено з процесом розвитку, за умови, що 

зростання не спричиняє виникнення нових в якісному відношенні явищ. 

Подібної позиції дотримується й російський дослідник В. 

Марцинкевич, який вважає, що теоретична конструкція, яка відбиває 

системне бачення рушійних сил економічного та соціального розвитку, є 

моделлю стимулів і мотивацій до якісних змін в економічному процесі. Вона 

не може бути моделлю результатів діяльності – таких, наприклад, як випуск 

продукції чи зміна структурних пропорцій, адже розвиток – це не зростання 

обсягів, а якісне вдосконалення відтворювального потенціалу [11, с. 20]. 

Таким чином, економічний розвиток – це процес функціонування та 

еволюції економічної системи в довгостроковому періоді, що 



39 

 

характеризується зміною ринкової кон’юнктури. У процесі економічного 

розвитку система переходить від однієї стадії до іншої. Основними 

рушійними силами економічного розвитку виступають матеріальні та 

духовні цінності людини, що формуються та розвиваються під впливом 

потреб, а також суперечності економічної системи (наприклад, продуктивних 

сил, техніко-економічних відносин, відносин власності та господарського 

механізму). Головним елементом розвитку економіки є розвиток людини, її 

культурних, духовних, інтелектуальних і матеріальних цінностей. 

Існують різні модифікації розвитку. Економічний розвиток 

інтенсивного типу забезпечується за рахунок зростання ефективності 

використання ресурсів, в основі економічного розвитку екстенсивного типу 

лежить залучення додаткових ресурсів в економічний кругообіг. Для 

економічного розвитку детенсивного типу характерне погіршення технічного 

та технологічного рівня виробництва, що було характерним для України 

кінця ХХ ст. [12, с. 6]. На сьогодні, у поєднанні з визначенням 

«економічний» термін «розвиток» характеризує багатовимірний підхід до 

економічної динаміки з соціальними, економічними та політичними 

змінними. 

Отже, економічне зростання є складовою економічного розвитку і 

проявляється в зростанні ВВП в абсолютному вимірі на одну особу 

населення [9, c.359]. Довгострокове економічне зростання зумовлює 

економічний розвиток даної території (країни), що є результатом постійного 

оновлення виробничих фондів, а не підвищення інтенсивності використання 

існуючих ресурсів (як виробничих, так і природних).  

Зростання є певною позитивною динамікою зміни деякого 

макропоказника в часі  або період в економічному циклі, або процес, який 

відображає кількісні та якісні зміни в економіці країни.   

Розвиток є не лише збільшенням макроекономічних показників, він 

передусім демонструє поліпшення якості життя, добробуту, доходів на душу 

населення, підвищення ступеня задоволення головних потреб усіх членів 
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суспільства. Р. Нурєєв, С. Енке, Г. Арндт наголошують на комплексному, 

багатомірному характері цього процесу, що включає в себе глибокі зміни в 

технічній, економічній, соціальній, політичній, інституціональній сферах, у 

галузі інфраструктури, технологій, освіті, а також у царині головних факторів 

виробництва: капіталу, природних ресурсів, праці [13, с.71].        

Зростання пропонується розглядати як кількісний показник, прикладом 

може слугувати зростання ВВП протягом декількох років. Водночас розвиток 

– це якісний показник, який засвідчує, наприклад, зростання ВВП на душу 

населення за певний період часу.   

Таким чином, під економічним розвитком слід розуміти якісні зміни в 

господарській системі суспільства, які забезпечують кількісне нарощування 

його ресурсного потенціалу на основі існуючих потреб та удосконалення 

базових елементів формоутворюючих структур [13, с.72]. 

У свій час Й. Шумпетер дещо в ускладненій формі визначив 

відмінності між економічним розвитком та економічним зростанням, маючи 

на увазі під розвитком насамперед якісні іманентні зміни господарського 

кругообігу, а під зростанням – звичне збільшення населення та багатства. 

Отже, економічне зростання – це просте збільшення реального ВВП країни, 

що відображає значно вужче коло зв'язків і відносин, ніж економічний 

розвиток. Економічне зростання є органічною складовою економічного 

розвитку. Можна сказати, що економічне зростання – це кількісний 

економічний розвиток, а економічний розвиток – якісне економічне 

зростання.  

Більшість учених схиляється до думки, що економічне зростання 

відображає, перш за все, кількісні зміни у розвитку країни, а сам розвиток 

супроводжується як кількісними, так і якісними змінами, включаючи 

підвищення продуктивності праці та загальної ефективності виробництва, 

поліпшення екології, якості життя людей в цілому. Наголошується також на 

тому, що навіть через показник зростання душового ВВП не можна 

визначити, як саме цей приріст позначився на рівні життя різних верств 
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населення, оскільки важливим критерієм є можливість розкриття духовних та 

фізичних можливостей людини, надання діяльності творчого характеру тощо 

[14, с. 373].  

Таким чином, поняття економічного зростання пов'язане, перш за все, 

зі змінами ВВП, який є синтетичним показником, що відображає результат 

економічної діяльності за певний проміжок часу. А в понятті «розвиток» 

треба відрізняти саме економічний розвиток, що характеризується якісними 

змінами у виробничому потенціалі, підвищенні конкурентоспроможності 

виробництва, та поняття «соціальний розвиток», який уособлює позитивні 

трансформації в усіх складових людського буття: покращання матеріального 

стану, а також зміни в духовній сфері життя: у розкритті творчого потенціалу 

людей, дотриманні етичних і моральних норм, у культурі в цілому та 

духовному прогресі. Якщо економічний розвиток підпорядковується циклам, 

пов'язаним зі змінами в економічному потенціалі та конкурентоспроможності 

економіки, то циклічні коливання соціального розвитку в широкому 

розумінні цього слова лише частково кореспондуються із економічними, а 

саме в частині посилення чи послаблення інвестицій у людський капітал, у 

соціальну інфраструктуру, екологію тощо.  

Підсумовуючи, слід зауважити, що економічний розвиток є не просто 

розширенням виробництва, а його ускладненням, диференціацією. Поняття 

«економічний розвиток» передбачає таку поведінку та здібності працюючих, 

які б утверджували новітні технології в сучасній економіці. Економічний 

розвиток базується на досконалій освіті, інфраструктурі та інституціях. Він 

означає не що інше, як систематичне й довготривале та масове поліпшення 

матеріальних і духовних умов життя людей на основі зростання 

продуктивності праці й капіталу [13, с.82]. 

Визначившись з поняттями «економічне зростання» та «економічний 

розвиток» необхідно зрозуміти, що є розвитком окремої території чи регіону, 

від чого він залежить. У цьому контексті потрібно звернути увагу на самі 

поняття «територія», «регіон». 
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 Неоднорідність території за різними ознаками або значна площа 

території з позиції визначеної мети дослідження або практичної діяльності 

обумовлюють необхідність поділу території на частини – регіони. 

Слово «регіон» походить від латинського кореня «regio», що у 

перекладі означає країна, край, область. Цей термін з’явився ще у другій 

половині XIX ст. як визначення країни, області. 

На сьогодні і у вітчизняній, і в зарубіжній науковій літературі немає 

єдиного підходу щодо визначення терміна «регіон». 

В економічній літературі найчастіше зустрічаються два підходи до 

розуміння цього поняття. У першому випадку під регіоном розуміють 

визначену частину народногосподарського комплексу країни, що 

відрізняється природними умовами і господарською спеціалізацією. Другий 

підхід трактує регіон як одиницю адміністративно-територіального поділу 

країни. 

Відомий фахівець у сфері регіональної економіки М. Некрасов 

розглядає регіон із соціально-економічних позицій, не беручи до уваги його 

керованість, тобто адміністративно-територіальний поділ. Під регіоном 

вчений розуміє велику частину території країни з відносно однорідними 

природними умовами, характерною спрямованістю розвитку продуктивних 

сил на основі поєднання комплексу природних ресурсів з наявною і 

перспективною соціальною інфраструктурою [15]. 

О. Гранберг вважає, що регіон – це визначена територія, яка 

відрізняється від інших територій за низкою ознак і характеризується певною 

цілісністю, взаємопов’язаністю її складових елементів [16]. 

В. Долятовський пропонує таке визначення регіону: «Регіон у 

сучасному розумінні – це складний територіально-економічний комплекс, що 

має обмежені внутрішні ресурси, власну структуру виробництва, певні 

потреби у зв’язках із зовнішнім середовищем» [17]. 

Доволі обґрунтованим і конкретизованим є визначення регіону, 

запропоноване І. Арженовським. Він розглядає регіон як частину території 
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країни, що виокремилася в процесі суспільного (територіального) поділу 

праці й характеризується спеціалізацією на виробництві тих чи інших товарів 

та послуг, спільністю і специфічним відносно інших територій характером 

відтворювального процесу; комплексністю й цілісністю господарства; 

наявністю органів управління, які забезпечують вирішення завдань, що 

стоять перед регіоном [18]. 

За Л. Смирнягіною регіон – це певна територія з притаманними їй 

природнокліматичними, економіко-географічними, демографічними, 

історичними, етнічними, соціально-побутовими та іншими особливостями 

[19].                                

В. Симоненко трактує регіон як «...господарську територію, яка 

виокремлюється всередині країни своїм економіко-географічним 

становищем, природними і трудовими ресурсами, спеціалізацією й 

структурою господарства, спільністю екологічних, демографічних та інших 

проблем, своєю роллю в територіальному розподілі праці» [20]. 

За визначенням, яке надає Л. Дідківська, регіоном є цілісна 

територіальна частина господарства країни, що характеризується комплексом 

притаманних їй ознак: структурою виробництва, розвиненими внутрішніми 

зв’язками, концентрацією населення, певною виробничою та соціальною 

інфраструктурою, місцевими органами територіального управління [21, с. 

178].  

Загалом поняття «регіон» є доволі абстрактним («регіон взагалі») і 

припускає, що його конкретизація і змістовна інтерпретація здійснюються 

під час виділення визначених типів регіонів. Отже, регіон – поняття 

типологічне. Регіони виокремлюються на території відповідно до визначених 

цілей і завдань. 

Очевидно, що в різних науках і сферах практичної діяльності 

використовуються свої принципи вирізнення регіонів. 

Зокрема, для економіки найбільше значення мають виокремлення 

регіонів з позицій адміністративного й економічного управління, місця в 
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територіальному поділі праці, функціонування ринків праці, товарів і послуг, 

типовості соціально-економічних проблем тощо. 

Відомий український вчений-регіоналіст С. Романюк під регіоном 

розуміє найбільшу адміністративно-територіальну одиницю 

субнаціонального рівня, яка має виборну владу, юридичну незалежність та 

власний бюджет [22].  

На сьогодні в Україні закріплене офіційне визначення поняття «регіон» 

– територія Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя 

[23]. Саме в такому значенні термін «регіон» набув поширення у 

повсякденній практиці державного управління та наукових дослідженнях в 

Україні. 

Розглянувши визначення поняття «регіон», коротко зупинимося на 

найвідоміших із західних ідей регіонального розвитку. 

У західній економічній науці розроблялися не тільки динамічні, але й 

просторові, або регіональні, теорії та моделі економічного зростання і 

розвитку. Всі вони споконвічно спиралися на основні положення класичних, 

неокейнсіанських, інституціональних теорій і моделей економічного 

зростання, міжгалузевої моделі, а просторові – на теорії розміщення 

виробництва, центральних місць, дифузії нововведень, просторової 

організації господарської діяльності, моделі «нової економічної географії», 

концепції нових форм територіальної організації виробництва. 

Серед теорій регіонального зростання та розвитку можна виокремити 

п’ять напрямків (табл. 1.1): 
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Таблиця 1.1 

Теорії регіонального зростання та розвитку 

Напрямок Школи та представники Основний зміст 
Неокласичні 

теорії, які 

засновані на 

виробничій 

функції 

Модель Дж. Бортса (Дж. Бортс).  

Модель збіжності або конвергенції (Р. 

Солоу, Т. Сван, Г. Менк’ю, Д. Ромер, А. 

Уейл, Р. Барро, Х. Сала, Мартін). 

Теорія Х. Зіберта (Х. Зіберт).  

Модель Р. Холла і Ч. Джонса 

(Р. Холлу і Ч. Джонс). 

В основу висунутих ними теорій 

покладені основні правила виробничої 

функції зі спадаючою або постійною 

віддачею від масштабу, конвергенції 

регіонів, міжрегіональної торгівлі й 

міжрегіональної мобільності факторів 

виробництва, переміщень і відстаней, 

збалансованого або рівноважного росту й 

умови вільної конкуренції. Спираючись 

на ці правила, до складу факторів 

регіонального росту вони включили 

традиційні виробничі факторні й 

транспортні витрати, а також соціальні, 

політичні й географічні фактори. При 

цьому вони вважали, що згодом повинно 

відбуватися згладжування розбіжностей 

темпів зростання регіонів шляхом 

досягнення капіталоозброєності 

рівноважного стану й мобільності 

факторів виробництва 

Дані теорії та моделі ґрунтуються на 

факторах, що визначають виробничий 

потенціал території з додаванням 

просторових факторів. При цьому регіони 

розглядаються як одиниці виробництва, між 

якими за допомогою ринкових факторів 

може встановлюватися взаємозв’язок і 

рівновага. Нерівномірний розвиток регіонів 

у цих моделях пояснюється тимчасовими 

відхиленнями від рівноваги або слідством 

недосконалого корегування у відповідь на 

екзогенні шоки. Виходячи із цього, у 

довгостроковій перспективі диференціація 

рівня розвитку регіонів повинна зникати й 

відбуватиметься зближення регіональних 

рівнів економічного розвитку 

Теорії 

кумулятивного 

зростання, які є 

синтезом 

неокейнсіанських, 

інституціональних 

і економіко-

географічних 

моделей 

Базова модель Г. Мюрдаля (Г. Мюрдаль).  

Модель «прямого і зворотного зв’язку» 

А. Хіршмана (А. Хіршман). 

Концепція полюсів зростання Ф. Перру, 

Ж. Р. Будвіля, П. Потье, Х. Ласуена  (Ф. 

Перру, Ж-Р. Будвіль П. Потьє, Х. Р. 

Ласуен). 

Модель сукупної причинної 

обумовленості й міської агломерації Х. 

Річардсона (Х. Ричардсон). 

Теорія «центр-периферія» Дж. Фрідмана 

(Дж. Фрідман). 

Модель «дифузії інновацій» Т. 

Хагерстранда, «просторової дифузії» П. 

Хаггета (Т. Хегерстранд, П. Хаггет). 

Модель «вулкан» Х. Гірша  (Х. Гірш). 

Основу запропонованих ними моделей 

формують такі базові положення:  

- виникнення центрів зростання й каналів 

його поширення в просторовій економіці;  

- утворення агломерацій і центральних 

місць;  

- дифузія нововведень;  

- розвиток периферійних територій;  

- постійна віддача від масштабу;  

- нерівномірне зростання в умовах 

вільної конкуренції 

На відміну від теорії рівноваги, в якій 

йдеться про те, що відповідні чинники 

незмінно повертають систему до стану 

спокою, теорія кумулятивного розвитку 

висуває на перший план такі процеси, які 

розпочавшись, створюють умови для 

наступного розвитку й забезпечують 

кінцевий результат, що істотно перевищує 

первісний імпульс. Слід зазначити, що дія 

всіх цих сил розгортається в одному 

напрямку. Однак розвиток відбувається в 

тому або іншому напрямку процесів, які 

увесь час піддаються впливу імпульсів, що 

виникають то в одному, то в іншому місці. 

При цьому рівні економічного розвитку 

регіонів не вирівнюються, а лише певною 

мірою зближуються між собою 
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Продовження таблиці 1.1 
Нові теорії 

регіонального 

зростання, що 

базуються на 

зростаючій 

віддачі від 

масштабу й 

недосконалої 

конкуренції 

Базові теорії нової економічної географії 

(НЕГ): модель «потенціал ринку» Дж. 

Харриса, базового мультиплікатору А. 

Преда, формалізовані П. Кутманом теорії 

Дж. Харриса і А. Преда. 

Моделі НЕГ: модифікація моделі фон 

Тюнена, М. Фуджитой і П. Кругманом, 

модель М. Фуджита і Т. Морі, М. 

Фуджита, Кругман і Морі, модель 

циклічного руху Е. Венаблеса, модель 

«світової історії» Кругмана, Венаблеса і 

Путо. 

Теорія агломерації: модель П. Кругмана і 

П. Ромера 

Модель «ядро-периферія» Г. Мюрдаля і 

А. Хрішмана, А. Гільберта і Дж. Гаглера. 

Теорія випадкового зростання: модель 

Дж. Еллісона і Е. Глейзера, Т. Холмса і 

Стівенса, емпірична модель Д. Девіса і Д. 

Вайнштейна. 

Економетрічна модель побудови лагів 

Лунгеня Інна. 

Широку популярність отримали базові 

теорії нової економічної географії 

(«модернізації» традиційної форми 

просторової організації промисловості), 

нові моделі економічного зростання, 

теорії агломерації, центральних місць і 

випадкового зростання, заснованих на 

зростаючому ефекті від масштабу в 

умовах недосконалої конкуренції (у 

деяких випадках і  досконалої 

конкуренції). У своїх роботах до 

просторових факторів зростання вони 

відносять різні види ефектів від 

масштабу, транспортні витрати, 

мобільність факторів виробництва, 

агломерацію, просторові лаги або безліч 

ефектів взаємовпливу економічних 

факторів 

Особливостями, які відрізняють нові теорії 

регіонального зростання є: введення 

просторових факторів як внутрішніх 

(ендогенних) джерел зростання регіонів і 

умови недосконалої конкуренції; виділення 

нового фактора – ефекту обсягу ринку або 

ступінь доступності до ринку як головної 

причини агломерації; модернізація 

традиційної теорії розміщення виробництва 

поясненням спонтанного утворення центра – 

периферії; циклічний рух факторів 

виробництва як основної причини 

нерівномірного економічного розвитку країн 

і регіонів; визначення каналів зближення 

відмінностей розвитку країн і регіонів 

шляхом індустріалізації периферії та 

розширення обсягу ринку або підвищення 

рівня доступу до ринку; визначення 

зростаючої віддачі від виробництва послуг 

як одного з важливих факторів збільшення 

відмінностей у темпах зростання між 

регіонами; вивчення виникнення агломерації 

з позицій зростаючої віддачі від масштабу і 

пояснення концентрації виробництва або 

виникнення агломерацій від випадкових 

шоків; віднесення просторових лагів або 

множини ефектів взаємовпливу до одного з 

значимих факторів поляризації і зростання 

економіки регіонів.        

Слабкими сторонами нових теорій 

регіонального зростання є: недооцінка ролі 

міжнародного впливу і соціальних 

регіональних факторів; ігнорування 

інновацій, нововведень і каналів їх 

розповсюдження, а також нових форм 

просторової організації виробництва – 

промислових і регіональних кластерів, 

ланцюжків додавання вартості, економіки 

навчання і регіональної системи інновацій 

Нові форми 

територіальної 

організації 

виробництва, що 

спираються на 

промислові й 

регіональні 

кластери, 

ланцюжок 

додавання 

вартості, 

економіку 

навчання, 

національну й 

регіональну 

системи інновацій 

Американська школа: теорія 

промислових кластерів і концепція 

чотирьох стадій розвитку країни М. 

Портера, концепція регіональних 

кластерів М. Енрайта, регіональні 

кластери С. Розенфельда, П. Маскелла, І. 

М. Лоренцена, схема розвитку 

«Ідеального» регіонального кластеру М. 

Сторпера, модель рівня конкуренції М. 

Сторпера. 

Британська школа: еклектична ОЛІ-

парадигма (ownership, localization, 

internationalization advantages) Дж. 

Даннінга, концепція взаємодії ланцюжка 

додавання вартості і кластеру Дж. 

Хамфрі і Х. Шмітца, концепція техніко-

економічної парадигми К. Фрімена. 

 

До основних переваг теорії нових форм 

територіальної організації виробництва у 

регіональному зростанні належать: 

теоретичне обґрунтування та показ на 

практиці можливості зростання або розвитку 

економіки не поодиноким функціонуванням 

фірм, а в складі груп або кластерів в умовах 

глобалізації економіки та посилення 

конкуренції на світових ринках між країнами 

і регіонами; виділення промислових і 

регіональних кластерів, які засновані на 

ромбі конкурентних переваг та чотирьох 

стадій економічного розвитку націй (країни) 

американської школи як 

конкурентоспроможних форм територіальної 

організації виробництва в результаті синтезу 

економічних і економіко-географічних 

знань, що суттєво підвищує їх практичну 

корисність; 
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Закінчення таблиці 1.1 
 Скандинавська школа: концепція 

економіки навчання Б.-О. Лундваля і Б. 

Йонсона, концепція регіональної 

інноваційної системи Б. Айсхайма і А. 

Ізаксена, концепція індексу якості 

економічної діяльності Е. Райнерта. 

Модель інноваційного регіонального 

зростання А. Андерсона і Дж. 

Мантсінена. 

Глобалізація економіки і посилення 

конкуренції між країнами виявили 

необхідність дослідження основних 

факторів і механізмів 

конкурентоспроможного розвитку або 

стабільного зростання економіки та 

добробуту населення країн (регіонів) в 

міжнародному поділі праці. У зв’язку з 

цим увагу багатьох економістів було 

звернуто на теорію нових форм 

просторової організації виробництва – 

промислових і регіональних кластерів, 

ланцюжок додавання вартості, економіку 

навчання, національних і регіональних 

систем інновацій. На сьогодні останні є 

основними формами або механізмами 

підвищення конкурентоспроможності або 

прискорення економічного розвитку 

країн і регіонів у світовому господарстві  

підвищення конкурентоспроможності країн, 

що розвиваються за допомогою 

використання еклектичної ОЛІ – парадигми, 

додавання до ромбу конкурентних переваг 

М. Портера, взаємодія глобальних 

ланцюжків додавання вартості з 

регіональними та локальними кластерами, 

концепція техніко-економічної парадигми в 

циклічному розвитку світового господарства 

британської школи, яка допускає 

удосконалення конкурентних переваг у 

країнах з перехідною економікою;  

особливу увагу до соціально-економічних 

особливостей конкурентоспроможності та 

ролі національної системи інновацій, 

економіці навчання та регіонам навчання для 

удосконалення конкурентних переваг малих 

країн (скандинавська школа), які можуть 

використовуватись також у більших країнах. 

Головними недоліками цієї теорії є: 

неможливість застосування ромба 

конкурентних переваг до економіки країн, 

що розвиваються або слаборозвинених 

регіонів; неможливість визначення ступеня 

нерівномірності економічного розвитку 

країн і регіонів з метою зближення їх 

розвитку, яка характерна для всіх шкіл теорії 

конкурентоспроможності 

Інші теорії, що 

пояснюють окремі 

питання 

регіонального 

зростання 

Теорія експортної бази. 

Теорії економічної бази П. Л. Курта,  

В. Сонбарта. 

Сировинна теорія Х. А. Інніса. 

Теорії секторів А. Фішера, К. Кларка, Ж. 

Фурастье. 

Теорія глибокої спеціалізації Ч. Ф. Сейбі, 

Д. Цеглина. 

Модель «витрати – випуск». 

Модель розташування виробництва  

Я. Тімбергена і Х. Боса. 

Ці теорії, як правило, не охоплюють усіх 

аспектів регіонального зростання, 

розглядають та описують лише окремі 

або часткові питання, іноді без будь-

якого теоретичного обґрунтування 

Цінність цих теорій регіонального зростання 

в можливості рішення з їх допомогою 

часткових і конкретних проблем, які 

виникають у процесі зростання регіональної 

економіки без залучення для цього загальних 

теорій зростання. Загальним слабким місцем 

для них є не включення усіх основних 

виробничих та просторових факторів у 

дослідження регіонального зростання   

 

Джерело: складено автором на основі [24, 25]. 

Аналіз теорій і моделей регіонального економічного зростання та 

розвитку показує їхню різноманітність і велику кількість. Варто зазначити, 

що вони створювались і пояснювали розвиток економіки в певній країні з 

урахуванням особливостей економіки і досягнутого рівня її соціально-

економічного розвитку. 

Поняття «регіональний економічний розвиток» зазвичай стосується 

відмінностей у характеристиках зростання для різних регіонів країни. Такі 
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регіони можна визначати по-різному – за адміністративним поділом або за 

видами економічної діяльності. Регіональний економічний розвиток 

розглядають як процес, що повинен забезпечити зростання економічного 

добробуту населення регіону шляхом ефективного використання всіх 

наявних регіональних ресурсів [26, с. 173]. 

Будь-який регіон, як складна соціально-економічна система, має 

багатоцільову спрямованість розвитку. Траєкторія і швидкість руху його 

економіки залежать від конкретних умов: екологічної та демографічної 

ситуації, рівня зайнятості тощо. Ці умови, у свою чергу, залежать від 

природно-ресурсного потенціалу, галузевої структури господарства, 

економіко-географічного положення, розвиненості інфраструктури, 

етнічного складу населення. І ті, й інші умови змінюються у часі, що не дає 

змоги однозначно і назавжди виділити економічні пріоритети [27, с. 32–40]. 

Розвиток регіону – багатовимірний і багатоаспектний процес, який 

розглядається з погляду сукупності різних соціальних і економічних цілей 

[28, c. 2]. Навіть якщо мова ведеться тільки про економічний розвиток, він 

аналізується спільно з розвитком соціальним. Соціально-економічний 

розвиток включає такі аспекти: зростання виробництва і доходів; зміни в 

інституційній, соціальній та адміністративній структурах суспільства; 

суспільній свідомості; традиціях і звичках [29]. Таке розуміння 

комплексності з урахуванням взаємозв’язку факторів соціальних, 

культурних, економічних характеристик і сукупність якісних та кількісних 

ознак принципово відрізняють розвиток від зростання [30, c. 106]. 

Розвиток будь-якого регіону – багатоцільовий і багатокритеріальний 

процес. Зміст розвитку регіонів може суттєво відрізнятися. Серед цілей 

соціально-економічного розвитку регіону використовуються такі, як 

збільшення доходів, поліпшення освіти, покращання навколишнього 

середовища, рівність можливостей, розширення особистої свободи, 

збагачення культурного життя [31].  
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У контексті економічного розвитку доцільно розділяти довгострокові і 

короткострокові цілі й відповідні їм критерії позитивних змін у країні. Серед 

довгострокових цілей – становлення і розвиток постіндустріального 

суспільства, створення робочих місць вищої кваліфікації для майбутніх 

поколінь, підвищення рівня життя всіх громадян країни, включаючи рівень 

охорони здоров'я, освіти і культури. Як короткострокові цілі можна 

розглядати подолання кризи і досягнення конкретних величин приросту 

валового національного продукту наступного року, кварталу, місяця тощо. 

Довгострокові і короткострокові цілі за своїм змістом істотно розрізняються, 

заходи по їх досягненню також неоднакові [29]. 

Критерії економічного розвитку не завжди відіграють роль цілей або 

цільових орієнтирів, і навпаки. Нерідко тактичними цілями регіонального 

розвитку виступають проміжні завдання, що є необхідними умовами 

успішного розвитку. Серед таких тактичних цілей розвитку регіону можна 

назвати: залучення нового бізнесу; розширення існуючого бізнесу; розвиток 

малого бізнесу; розвиток промисловості; розвиток сфери послуг; підвищення 

рівня зайнятості населення регіону. 

Особливе значення у визначенні рівня економічного розвитку регіону 

мають традиційні показники, що оцінюють рівень виробництва та 

споживання благ і зростання цього рівня з розрахунку на душу населення 

(валовий національний дохід (ВНД), валовий регіональний продукт (ВРП), 

реальний ВНД на душу населення, темпи зростання цих показників). 

Для оцінки динаміки розвитку доцільно використовувати показники, 

що оцінюють темпи економічного зростання в регіоні: темпи зростання 

доходу, продуктивності праці, а також темпи структурної трансформації 

виробництва і суспільства. 

Отже, на рівні регіону можна розглядати такі критерії й відповідні їм 

показники соціально-економічного розвитку: ВНД або ВРП (абсолютна 

величина на душу населення) і темпи зростання цих показників; середній 

рівень доходів населення і ступінь їх диференціації; тривалість життя, рівень 



50 

 

фізичного і психічного здоров'я людей; рівень освіти; рівень споживання 

матеріальних благ і послуг (продуктів харчування, житла, телефонних 

послуг), забезпеченість домашніх господарств товарами тривалого 

користування; рівень охорони здоров'я (забезпеченість поліклініками, 

аптеками, лікарнями, діагностичними центрами і послугами швидкої 

допомоги, якість медичних послуг, що надаються); стан навколишнього 

середовища; розвиток малого бізнесу; збагачення культурного життя людей. 

Стандартним способом оцінки економічного розвитку регіону є оцінка 

рівня виробництва. Така оцінка є сьогодні односторонньою і недостатньою. 

Розроблені міжнародними організаціями підходи до оцінки економічного 

розвитку країн передбачають необхідність оцінювання рівня розвитку 

регіону з урахуванням не тільки обсягу виробництва, але і таких аспектів, як 

освіта, охорона здоров'я, стан навколишнього середовища, особиста свобода і 

культура життя тощо [32]. 

Вельми плідним підходом, що дає можливість ефективно аналізувати 

проблеми економічного розвитку регіону, є концепція основного і 

допоміжного виробництва. У будь-якому регіоні можна виокремити основну 

промисловість, продукція якої переважно вивозиться з регіону, і допоміжне 

виробництво, продукція якого споживається здебільшого в його межах. Так, 

наприклад, машинобудівний завод можна розглядати як основне 

виробництво, а всю обслуговуючу його інфраструктуру – дитячі садки, 

школи, поліклініки, банки, страхові установи, експедиційні і транспортні 

служби, будівництво – як допоміжне. Зазвичай при розширенні основного 

виробництва збільшується і обслуговуюча його інфраструктура; виникає так 

званий мультиплікативний ефект: основне виробництво може виступати 

своєрідним прискорювачем економічного зростання [29]. 

Водночас основне виробництво може бути не лише прискорювачем, 

але й гальмом розвитку, зокрема в тому випадку, коли кількість робочих 

місць в основному виробництві скорочується в процесі структурної 

перебудови. За достатньо швидких структурних зрушень, обумовлених 
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науково-технічним прогресом, головним чинником успішного розвитку 

регіону стає не основне, а допоміжне виробництво. Довгострокове 

процвітання регіону залежить від того, наскільки розвинена в ньому 

інфраструктура і наскільки вона готова взяти на себе навантаження нового 

основного виробництва. Чим більше розвинена інфраструктура, тим 

гнучкішою є вся економіка регіону, тим на міцнішій основі базується його 

економічний розвиток і процвітання. 

Таким чином, в умовах швидкої зміни основних виробництв головним 

чинником стійкого економічного розвитку стає ступінь розвиненості всієї 

регіональної інфраструктури. Це дає підставу по-новому поглянути на роль 

так званих допоміжних виробництв, оцінити їх як первинний чинник 

економічного розвитку [28, c. 8]. 

Підвищення рівня економічного добробуту населення регіону 

виражається через показники економічного зростання, до яких можна 

віднести: величину валової доданої вартості (валового регіонального 

продукту) на одного жителя, середній дохід на одного працюючого або на 

одного жителя регіону, показники бюджету на одну особу тощо. Економічне 

зростання – це досягнення вищих, ніж в попередніх періодах, показників, що 

характеризують економічні та соціальні процеси в регіоні та є результатом 

економічного розвитку регіону. 

Разом з тим економічний розвиток регіону досягається шляхом 

розширення діючих та створення нових підприємств різних за розміром та 

власністю, об’єктів ринкової інфраструктури, об’єктів соцкультпобуту та 

інших організацій та установ, які забезпечують створення робочих місць в 

регіоні. 

Ефективний економічний розвиток забезпечує економічне зростання в 

регіоні, а оскільки регіон є частиною держави, то сприяє економічному 

зростанню в державі, підвищуючи добробут як населення території, так і 

держави в цілому. 



52 

 

У підсумку, на основі розглянутих вище трактувань і теорій, поняття 

«економічний розвиток регіонів» можна визначити як процес підвищення 

добробуту населення відповідних територій на засадах децентралізації 

шляхом ефективного використання всіх наявних регіональних ресурсів: 

природних, людських, виробничих, фінансових, у тому числі отриманих при 

перерозподілі коштів державного бюджету. 

 

 

1.2. Роль держави у регулюванні економічного розвитку регіонів 

 

Фактично будь-якій країні властиві різні рівні соціально-економічного 

розвитку її регіонів внаслідок дії об’єктивних чинників (відмінності у 

природних умовах і ресурсах, чисельності населення, трудових ресурсах, 

розселенні, історичному розвитку економіки регіонів) [33]. Забезпечити 

зближення цих рівнів тільки на основі стихії ринку, як свідчить досвід 

високорозвинених країн, неможливо. Його можна здійснити лише за умови 

прямого або опосередкованого втручання держави в регулювання 

територіального розвитку. Таким чином, у регіональній економіці 

відокремлюються особливі території – проблемні регіони – території, які 

самостійно не в змозі розв’язати свої соціально-економічні проблеми або 

реалізувати свій достатньо високий потенціал і тому потребують активної 

підтримки держави [30, c. 25]. 

Виникає питання: наскільки масштабним має бути втручання держави 

в економічні процеси та структурування економіки для забезпечення її 

сталого безкризового розвитку? 

Кожна економічна епоха породжує власні структурні виклики, на які 

теорія намагається дати відповідь. Так, незабаром після перших кризових 

потрясінь, яких зазнали ринки капіталістичного світу, з'явилися численні 

теорії, що обґрунтовували необхідність того чи іншого ступеня втручання 

держави в економічні процеси. Їх сукупність можна умовно подати у вигляді 
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біполярного утворення, одним із полюсів якого (умовно – негативного) є 

теорії, що відкидають будь-яке втручання держави в економічні процеси, 

полишаючи останні на «розсуд» здатного до саморегулювання механізму 

вільного ринку, а іншим полюсом (умовно – позитивним) – концепції та 

постулати щодо необхідності посилення впливу держави. Ті теорії, що 

будуть розташовані між полюсами, є синтетичними теоріями, поєднуючими 

обидва підходи до регулювання економіки, але в тих чи інших пропорціях, 

які визначаються безпосередньо різними етапами економічного розвитку [34, 

c. 53–54]. 

Теорії і концепції державного регулювання економічного розвитку 

регіонів, формування та розвиток яких пов’язують насамперед з працями А. 

Льоша [35], С. Денисона [36], Є. Гувера [37], Т. Хегерстранда та інших, 

певною мірою дають відповідь на два основних питання щодо необхідності, 

цілей та об’єктів державного регулювання економічного розвитку регіонів і 

вибору методів стимулювання економічного піднесення обраних регіонів [38, 

с. 60]. 

Основоположниками теорії державного регулювання економічного 

розвитку регіонів [35; 36], закладено два принципово різних підходи до 

регулювання розвитку. Розбіжність думок представників зазначеного 

напрямку економічної думки стосувалося ролі й глибини впливу держави на 

процеси регіонального піднесення. Так, прихильники політики «м’якого» 

втручання («адаптори») обстоювали пом’якшення впливу стихійних 

ринкових сил і незначне коригування розвитку територій шляхом 

прискорення природних процесів стимулювання міграції робочої сили та 

інвестицій. Тобто завданням державного регулювання вважалося 

прискорення природних процесів без змін їх спрямованості (А. Льош). 

Зокрема, зазначається, що стимулювання економічного зростання ефективне 

лише тоді, коли воно відповідає загальним тенденціям розвитку та 

розміщення підприємств (насамперед промислових), що визначаються 

інтересами приватних компаній. А це відбувається тоді, коли в нерозвинених 
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індустріально регіонах наявні або виникають передумови для розвитку 

промисловості, які лише підкріплюються відповідною цілеспрямованою 

політикою держави. Однак, якщо держава намагається стимулювати 

економічний розвиток у заздалегідь непривабливих (зокрема на певному 

етапі розвитку країни) для приватних інвесторів регіонах, то її зусилля 

виявляються здебільшого мало результативними. 

Натомість прихильники активного регулювання («радикальні 

перетворювачі») виступали за проведення інтенсивного регулювання. С. 

Денисон побудував свою теорію на прикладі регулювання депресивних 

районів Великобританії. Його увага зосереджувалася на методах впливу на 

географію промислових інвестицій (причому як портфельних, так і прямих, 

пов’язаних з централізованим контролем над розміщенням нових 

капіталовкладень у промисловість). На його думку, певний контроль держави 

є доцільнішим, ніж субсидування інвестицій, оскільки такий контроль дає 

змогу вирішувати широке коло проблем, не пов’язаних з локальним 

безробіттям (наприклад, щодо зростаючої конкуренції у великих міських 

конурбаціях). 

На початковому етапі розвитку регіональних теорій противники 

державного впливу на розвиток регіонів («неінтервенціоналісти») виходили з 

головного висновку неокласичних теорій про те, що з часом неоднаковий 

економічний розвиток регіонів вирівнюється. Однак прибічники цієї наукової 

школи не заперечували необхідності виокремлення проблемних регіонів та 

надання їм фінансової допомоги на вирішення соціальних проблем. 

Прихильники ж активного державного втручання в регіональний розвиток, 

спираючись на теорії економічного зростання (а саме кумулятивного 

зростання) та виходячи з поглиблення або збереження диспропорцій у рівнях 

економічного розвитку регіонів, навпаки, пропонували проводити активну 

регіональну політику. Ними сформульовано мету регіональної політики – 

зменшення відмінностей у рівнях (або вирівнювання рівнів) економічного 
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розвитку регіонів, причому під вирівнюванням розуміється не досягнення 

рівності, а згладжування відмінностей. 

Проте в багатьох неокласичних моделях зростання мається на увазі 

тенденція до вирівнювання міжрегіональних розбіжностей шляхом 

переміщення капіталу із високорозвинених районів з пониженою 

прибутковістю інвестицій у менш розвинені (але тих, що мають велику 

доходність капіталовкладень). Рівень заробітної плати, навпаки, нижчий в 

менш розвинених районах, тому трудові ресурси переміщуються у 

високорозвинені регіони [39]. Для більш пізніх неокласичних моделей 

характерне обережніше ставлення до зближення рівнів економічного 

розвитку регіонів. Ще А. Льош [35] відмічав, що тенденція до вирівнювання 

під впливом лише ринкових стихійних сил може реалізовуватися досить 

повільно. Х. Зіберт [40] звертає увагу навіть на можливість розбіжності 

темпів зростання деяких районів на певному етапі. Теорія нерівномірного 

регіонального розвитку по суті є синтезом теорії полюсів зростання Ф. 

Перру, теорії дифузії інновацій Т. Хегерстранда та теорії великих циклів 

(«довгих хвиль») М. Кондратьєва [41]. 

Значний внесок у теорію регулювання економічного розвитку регіонів 

зробив Е. Гувер [37]. Він досліджував такі аспекти регіональної політики, як 

оптимальніше розміщення приватних підприємств і вплив на економіку 

проблемних регіонів, що стимулює зростання виробництва та покращує 

структуру господарства регіону. За Е. Гувером, заходи регулювання 

поділялися на ті, що пом’якшують негативні наслідки дії стихійних ринкових 

сил і ті, що дозволяють покращити ситуацію із зайнятістю наявних 

господарських ресурсів у довгостроковій перспективі. Він також відмічав 

необхідність здійснення селективного регулювання щодо різних галузей 

економіки та залежно від стану господарської кон’юнктури. 

Згідно з іншим поглядом на проблему стимулювання територіального 

піднесення існує зворотно пропорційна взаємозалежність між 

«територіальною справедливістю» та економічною ефективністю. Тобто, за 
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висновком Е. Куклінські, стимулювання економічного розвитку проблемних 

регіонів безперечно призводить до зниження економічної ефективності [42]. 

Виходячи з цього положення, Е. Куклінські та інші дослідники 

розмірковують про бажаність переходу від концепції регіональної політики, 

спрямованої на зменшення територіальних диспропорцій, до концепції 

територіальної конкуренції. У зв’язку з цим проблему регіонального 

розвитку слід розглядати в рамках інноваційних моделей розвитку 

економічних потенціалів регіонів, а також структуро-орієнтованої 

регіональної політики. Якщо спиратися на динамічні теорії розміщення 

підприємств, насамперед, на окреслену в їх рамках дифузію нововведень, то 

необхідно застосовувати «адаптаційну» модель регіональної політики, що на 

практиці передбачає стимулювання економічного розвитку в тих регіонах, 

які в першу чергу будуть зачеплені дифузією нововведень (або, принаймні, у 

тих регіонах, які нею взагалі можуть бути зачеплені).  

Теорії структуризації та ефективної організації економічного простору 

спираються на функціональні властивості форм просторової організації 

виробництва і розселення – промислових і транспортних вузлів, агломерацій, 

територіально-виробничих комплексів, міських і сільських поселень різного 

типу. Отримала широке визнання теорія полюсів зростання, яка посилює 

теорію центральних місць В. Кристаллера, використовуючи сучасніші 

досягнення економічної науки (зокрема, метод «витрати–випуск» В. 

Леонтьєва). Разом з тим вона в багатьох відношеннях перетинається з 

теорією виробничо-територіальних комплексів М. Колосовского [43, с. 64–

66]. 

Історичний досвід розвитку показав, що ринкова економіка не може 

ефективно функціонувати без державного регулювання, оскільки: механізм 

вільного ринку неспроможний забезпечити макроекономічну стійкість; 

ринкові відносини не гарантують необхідного соціального захисту 

населенню; не визначають перспективи розвитку соціальної сфери і напрями 

науково-технічного процесу; ринок є не в змозі вирішити проблему 
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забезпечення економічної й національної безпеки. Критичний аналіз 

неокласичних і кумулятивних теорій підтверджує визначальну роль впливу 

держави на фактори економічного зростання та розвитку як окремих регіонів, 

так і країни в цілому [24, с. 17].  

Державне регулювання економічного розвитку регіонів є 

цілеспрямованим процесом, що забезпечує підтримку або зміну економічних 

явищ і їх зв’язків та передбачає обґрунтування й досягнення певної мети. 

Зважаючи на те, що економічний розвиток кожного регіону в межах країни 

різниться один від одного, причому рівень диференціації є досить значний, з 

позиції державної економічної політики, метою економічного розвитку 

регіонів є пошук шляхів зменшення економічної нерівності між ними, 

стимулювання розвитку найбідніших регіонів, яке забезпечить: 

вирівнювання економічного розвитку регіонів; зменшення розриву між 

найбіднішими та найбагатшими регіонами країни [44]. 

Основним засобом досягнення мети щодо економічного розвитку 

регіонів виступає стратегія соціально-економічного розвитку регіону, що 

мусить органічно вписуватися в стратегію розвитку країни і складати з нею 

єдине ціле. Стратегія формується в ході розробки науково обґрунтованої 

програми дій з реалізації об’єктивно обумовлених принципів розвитку 

регіону. Вона стає стрижнем, науковою основою регіональних програм. 

Вироблення стратегії й постановка завдань розвитку регіону здійснюється на 

основі концепції регіонального розвитку – сукупності поглядів на шляхи 

вирішення соціально-економічних проблем, досягнення цілей розвитку 

регіону у перспективі [27, с. 46]. 

Отже, можна ввести поняття «спрямований економічний розвиток 

регіону», що розглядається як регульований державою процес економічного 

розвитку регіону, заснований на розробці та ефективній реалізації заходів 

стратегічного планування з метою згладжування регіональних диспропорцій 

шляхом застосування інструментарію бюджетної політики.   
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Зміст державного регулювання економічного розвитку регіонів 

визначається цілями, що стоять перед державними органами, а також 

засобами й інструментами, які має у своєму розпорядженні держава, 

проводячи регіональну економічну політику [45, с. 223]. 

На окремих етапах розвитку для кожної країни цілі регіональної 

політики різні. Однак В. Мустафін [46, с. 258] стверджує, що для 

регіональної політики практично всіх без винятку країн притаманні такі цілі: 

створення і укріплення єдиного економічного простору і забезпечення 

економічних, соціальних, правових і організаційних основ державності; 

відносне зрівняння умов соціально-економічного розвитку регіонів; 

пріоритетний розвиток регіонів, що мають особливо важливе стратегічне 

значення для держави; максимальне використання природних ресурсів; 

запобігання забрудненню навколишнього середовища. Зокрема, головні 

напрямки регіональної політики західноєвропейських держав переважно 

пов’язані з долею проблемних регіонів: депресивних старопромислових, 

слаборозвинених та ін. У країнах, що розвиваються, регіональна політика 

вимагає залучення в господарський обіг нових територій і ресурсів, інтеграції 

різних просторів в єдиний національний ринок, пом’якшення суперечностей 

між містом і селом, регулювання процесу урбанізації тощо.  

На державному рівні регулювання територіального розвитку переважно 

здійснюється у вигляді державної підтримки або допомоги окремим 

регіонам. Допомога може бути правового, фінансового, економічного 

характеру, але в цілому ця підтримка як свої основні цілі припускає: 

стимулювання розвитку території; активізацію соціальної мобільності 

населення в регіонах (організована міграція); створення умов для 

становлення соціально значущих полюсів зростання; оперативне реагування 

на виникнення різних лих.    

Система цілей державного регулювання економічного розвитку 

регіонів характеризується ієрархічною підлеглістю [24, с. 19] (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Цілі державного регулювання економіки регіону 

Джерело: складено автором на основі [24]. 

 

Глобальна (національна) і генеральні цілі державного регулювання 

залишаються незмінними для стійкого розвитку економіки. Система цільових 

установок регулювання процесів економічного розвитку регіону на рівні 

стратегічних цілей характеризується певною специфікою [47, с. 43].  

Для досягнення своїх цілей держава повинна мати у своєму 

розпорядженні ресурси або засоби, які вона може використовувати для 

здійснення регулюючої діяльності, а також знаряддя або методи реалізації 

регулювання, тобто різні чинники, через які здійснюється орієнтація 

регульованого об’єкта. Крім того, держава повинна мати апарат 

регулювання, а саме систему конкретних суб’єктів, що входять до структури 

держави і виконують функцію регулювання [48, с. 40]. 

Глобальна (національна) ціль 

(Високий рівень суспільного добробуту в регіонах) 

 

Генеральні цілі держави щодо розвитку регіону 

  

Економічне 

зростання 

 

Політична і 

соціальна 

стабільність 
  

Макроекономічна 

збалансованість 
  

Зовнішня і 

внутрішня 

безпека 
  

Соціальне 

орієнтування в 

економіці 
  

Стратегічні цілі 

регіонального 

розвитку: 

– безперервне 

зростання 

виробництва товарів 

(послуг), що 

користуються 

попитом на основі 

підтримки 

національних 

виробників; 

– використання 

кон’юнктури 

світового ринку; 

– розвиток 
наукоємних 

виробництв; 

– раціональне 

споживання не 

відновлюваних 

ресурсів 

  

Стратегічні цілі 

регіонального 

розвитку: 

– досягнення 

високого рівня 

оплати праці; 

– забезпечення 

соціального 

партнерства; 

– підвищення ролі 

професійних союзів, 

федерацій у 

прийнятті 

економічних 

рішень 

 

Стратегічні цілі 

регіонального 

розвитку: 

– підтримка 

інвестиційних 

пропорцій; 

– раціональне 

використання 

накопиченого 

досвіду і технологій 

виробництва 

 

Стратегічні цілі 

регіонального 

розвитку: 

– розвиток 

міжнародних 

економічних 

зв’язків; 

– захист 

вітчизняного 

виробника 

  

Стратегічні цілі 

регіонального 

розвитку: 

– дотримання 

достатнього рівня 

життя населення, що 

включає достатнє 

харчування; 

– забезпечення 

продовольчої 

безпеки; 

– розвиток науки, 

освіти, 

кваліфікаційного 

рівня працівників; 

– підтримка 

національної 
системи 

стандартизації і 

технічного 

регулювання 
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Таким чином, державним регулюванням регіонального розвитку є 

спеціально організовані системні дії щодо забезпечення стійкого і 

збалансованого функціонування регіональних систем, головною метою яких 

є поліпшення якості та рівня життя населення. 

 Складовими частинами державної регіональної політики є 

економічна, соціальна, науково-технічна, екологічна, демографічна політики 

(рис. 1.3). Кожна частина впливає на певну складову регіонального розвитку. 

Так, сутність економічної політики полягає в забезпеченні регіонам 

можливостей для самостійного розвитку на умовах самофінансування і 

самозабезпечення. До складу економічної політики входять податкова, 

бюджетна, інвестиційна, грошово-кредитна, інституційна, соціальна 

політики. Державна регіональна економічна політика – це сукупність 

організаційно-правових та економічних заходів, які здійснюються державою 

у сфері регіонального розвитку країни відповідно до її поточних і 

стратегічних цілей. Ці заходи спрямовуються на стимулювання ефективного 

розвитку продуктивних сил регіонів, раціонального використання ресурсів, 

створення нормальних умов життєдіяльності населення, забезпечення 

екологічної безпеки та вдосконалення територіальної організації суспільства 

[49, c. 15]. 
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Рис. 1.3. Складові частини державної регіональної економічної політики 

Джерело: складено автором на основі [49]. 

 

Основним завданням регіональної економічної політики є вироблення 

та реалізація раціональної моделі регіонального розвитку. Оптимальний 

Державна регіональна політика 

  

економічна  

політика 

  

соціальна 

політика 

  

науковао-

технічна 

політика 

 

екологічна 

політика 

  

демографічна 

політика 

  

податкова  політика бюджетна  політика інвестиційна  політика  

заходи: 
- внесення пропозицій з боку органів 

регіональної влади до державних 

органів влади з приводу необхідності 
внесення змін у законодавство з метою 

перерозподілу доходів та оптимізації 

податкової бази;  
- нормативне регулювання 

номенклатури регіональних податків, які 

закріплені за органами регіональної 
влади (тобто ці органи можуть 

скасовувати або вводити регіональні 

податки);  
- перегляд податкових ставок за 

регіональними видами податків; 

- регіональні органи влади можуть 
вносити пропозиції з приводу 

розширення податкової бази, а також 

посилювати або лібералізувати систему 

податкового адміністрування на 

території 

  

заходи: 
- процес формування, 

затвердження та виконання 

регіонального бюджету; 
- процес узгодження і 

затвердження бюджетів 

територіальних позабюджетних 
фондів у регіоні; 

- затвердження угод і договорів 

про розмежування і перерозподіл 
бюджетних повноважень; 

- організація і реалізація системи 

державного кредитування; 
- надання фінансової допомоги 

бюджетам муніципальних 

утворень у регіоні 

 

заходи: 
- створення умов для залучення 

зовнішніх інвестицій в економіку 
регіону;  

- зниження адміністративних 

бар’єрів для малого і середнього 
бізнесу, нормативне регулювання 

діяльності регіональних 

монополістів у частині 
недопущення з їх боку створення 

додаткових бар’єрів для входу на 

регіональний ринок; 
- забезпечення інвестиційного 

потенціалу та привабливості 

соціально значущих об’єктів 
регіональної економіки 

 

грошово-кредитна  політика інституційна  політика соціальна  політика 

заходи: 
- прийняття нормативної основи для 

надання пільгових кредитів і позик для 

покриття з коштів регіонально бюджету 
частини грошових коштів, які 

позичальники витрачають на 

обслуговування боргових зобов’язань; 
- формування системи регіональних 

банків у формі участі бюджетних коштів 

у статутних капіталах з метою розвитку 

банківської системи комерційного 

кредитування виробництва у регіоні; 

- створення нормативної бази, укладання 
договорів з філіями центрального банку 

з метою підключення до системи 

кредитування фізичних, юридичних 
осіб, малого і середнього бізнесу; 

- створення умов у регіоні для залучення 

грошових коштів 

  

заходи: 
- законодавче затвердження 
програми приватизації об’єктів 

регіональної власності; 

- формування цільових програм 
пільгового кредитування галузей 

регіональної економіки або 

виробничо необхідних економіці 
регіону галузей; кредитування 

стратегічного виробництва; 

- формування адміністративних 
інструментів регулювання 

господарської діяльності з метою 

проведення структурних реформ 
регіонального господарського 

комплексу; 

- формування ефективної системи 
контролю 

 

заходи: 
- нормативне регулювання всіх 

регіональних соціальних виплат та 

регіональних пільг у повному 
обсязі; 

- нормативне регулювання 

мінімального розміру оплати 
праці, щоб він був не нижче 

загальнодержавного; 

- формування регіонального 
споживчого кошику, відповідно 

загальноприйнятим нормативам 

розрахунку; 
- забезпечення своєчасної виплати 

допомоги з безробіття, пенсії, 
допомоги з непрацездатності, 

стипендій 
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процес управління повинен забезпечувати постійно зростаючий життєвий 

рівень населення на основі ефективного використання місцевих ресурсів. 

У межах регіональної економічної політики використовуються 

адміністративні (прямі заборони, які реалізуються через систему 

нормативно-правових актів), правові (забезпечують правові основи 

діяльності суб’єктів, включаючи: захист прав власності, захист прав 

споживачів, антимонопольне законодавство, законодавство у сфері торгової 

практики, сертифікацію і ліцензування виробництва і продажів окремих 

видів товарів, організацію державного контролю за якістю товарів і послуг 

тощо) та економічні (надають стимулюючий та обмежуючий вплив на 

проблеми регіонів. У свою чергу вони поділяються на: прямі (державні 

закупівлі, цільове фінансування, надання субсидій), непрямі (заходи 

податкової, бюджетної, інвестиційної, грошово-кредитної, інституціональної, 

соціальної політики)) методи регулювання. 

Складовим елементом державної регіональної економічної політики є 

державна регіональна фінансова політика, тобто сукупність державних 

фінансових заходів для розв'язання фінансових проблем регіонів. Її головною 

метою є стабілізація виробництва та забезпечення економічного зростання. 

Основними складовими фінансової політики є податкова та бюджетна 

політики.  

Державна регіональна фінансова політика передбачає низку заходів 

щодо вдосконалення пропорцій розподілу доходів і видатків зведеного 

бюджету між державним бюджетом і місцевими бюджетами відповідно до 

компетенції, функцій та обов'язків, які виконують центральні й місцеві 

органи державної виконавчої влади й органи місцевого самоврядування. 

Основними інструментами забезпечення цієї політики є частка 

закріплених за територіями доходів у бюджетах на всіх рівнях бюджетної 

системи, місцеві податки і збори, нормативи відрахувань від 

загальнодержавних податків до місцевих бюджетів, а також дотації, субсидії 

та субвенції, що надаються місцевим бюджетам (рис. 1.4). 
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Рис. 1.4. Інструменти державної регіональної фінансової політики 

Джерело: складено автором. 

 

Податковими інструментами державної регіональної фінансової 

політики є розширення або звуження податкової бази (встановлення або 

скасування певних видів податків або платежів на відповідних територіях 

(надходження за якими йдуть до місцевих бюджетів)), зміна податкових 

ставок за місцевими податками, відрахування від загальнодержавних 

податків та зборів (можливість зміни частки надходжень від податку, яка 

надходить до місцевого бюджету), надання податкових пільг (спеціальні 

(вільні) економічні зони та пільгові податкові режими, як правило, 

передбачають зниження ставок основних податків, лібералізацію правил 

Інструменти державної 

регіональної фінансової політики 

Податкові: 

- розширення або звуження 

податкової бази;  

- зміна податкових ставок за 

місцевими податками; 

- відрахування від 

загальнодержавних податків та 

зборів;  

- надання податкових пільг 

(створення СЕЗ, ВЕЗ, надання 

податкового кредиту) 

 Бюджетні: 

- видатки державного бюджету на 

економічну діяльність;   

- надання фінансової допомоги 

місцевим бюджетам (бюджетні 

дотації, субсидії, субвенції); 

- організація та реалізація системи 

державного  пільгового 

кредитування 

 Інші: 

- створення спеціальних фондів для фінансування регіональних 

програм економічного розвитку та інвестиційних проектів шляхом 

як прямого державного фінансування програм (проектів), так і 

співфінансування з місцевими бюджетами або на умовах ДПП 

(фонди регіонального розвитку (Україна), інвестиційні фонди 

(РФ), структурні фонди (ЄС)); 

- компенсаційні фонди для компенсації певних видів податків 

місцевим органам влади (наприклад, ПДВ), які вони сплачують по 

своїх операціях у процесі здійснення витрат розвитку 

(Компенсаційний фонд ПДВ у Франції. З фонду компенсується 

сплачений місцевими органами влади ПДВ лише по інвестиційних 

операціях, спрямованих на власний розвиток)   
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митного, кредитного й адміністративного регулювання), надання 

податкового кредиту (можливість відтермінування сплати деяких податків 

або платежів певним підприємствам у депресивних регіонах (особливого 

значення набуває під час надання інвестиційного податкового кредиту, з 

метою стимулювання інвесторів вкладати кошти у виробництво)) тощо.     

Регіональна фінансова політика не може бути успішною без 

формування ефективного регіонального бюджету, який є не просто формою 

витрачання грошових коштів, а й фінансовим планом регіону, затвердженим 

у вигляді закону, який направлено на досягнення макроекономічної 

стабілізації у регіоні, а також на здійснення державної промислової політики 

з метою підвищення економічного зростання регіону.     

Регіональний бюджет повинен виконувати функції економічного й 

фінансового регулятора соціальних процесів, ділової й інвестиційної 

активності, функцію соціальної стабілізації становища у регіоні, 

забезпечення рівних стартових умов для розвитку бізнесу, функцію гаранта 

системи пільгового кредитування з метою реструктуризації економіки та 

забезпечення розвитку пріоритетних галузей [30, c. 82]. 

Для формування джерел фінансування регіональних бюджетів в обсягах 

достатніх для виконання регіональною владою переданих їм повноважень, а 

також фінансування регіональних програм економічного розвитку фінансова 

підтримка може бути реалізована в таких основних формах: бюджетні дотації 

(надаються бюджетам нижчого рівня на нецільовій, безоплатній та 

безповоротній основі), бюджетні субсидії (надаються бюджетам нижчого 

рівня на частковій (дольовій) основі; може мати як безповоротний, так і 

поворотний характер), бюджетні субвенції (цільова, безповоротна, безоплатна 

фінансова підтримка), бюджетний кредит (певні бюджетні кошти, які можуть 

бути надані на підставі окремого рядка бюджету регіону, видані на певні цілі, 

або на підставі окремого кредитного договору, який укладають органи 

виконавчої влади регіону з тією юридичною особою або органом, якому 

видаються відповідні кошти.) [30, c. 80]. 
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Наприклад, дотації з державного бюджету надаються для 

короткострокового збалансування фінансових можливостей бюджетів різних 

рівнів (у випадку, коли доходи й (або) видатки бюджетів різних рівнів 

змінюються по-різному, і отже, можливим є виникнення фінансових 

труднощів, а також, коли треба внести певні зміни в первинний розподіл 

доходів) або вирівнювання фінансових можливостей регіонів (дотації 

вирівнювання). Субвенції надаються для участі державного бюджету у 

фінансуванні вирішення певних регіональних та місцевих проблем 

(важливою передумовою ефективного витрачання цільових трансфертів є 

участь одержувача у витратах (за рахунок власних коштів)). 

Видатки державного бюджету на економічну діяльність мають певний 

вплив на економічний розвиток регіонів, якщо вони витрачаються на 

виконання державних програм, які прямо або опосередковано позначаються 

на розвитку регіонів [50]. 

Особливим напрямком державної допомоги є фінансування 

структурної перебудови і реконверсії депресивних територій, тобто таких, де 

показники розвитку відстають від нормативних або середніх по регіону. 

Допомога також надається регіонам з відносно низьким рівнем промислового 

потенціалу та надлишком трудових ресурсів, гірським та іншим регіонам зі 

складними природно-географічними та екологічними умовами. У такий 

спосіб держава здійснює загальнонаціональні програми для розв'язання 

найважливіших регіональних проблем. 

Реалізація державних регіональних програм економічного розвитку – 

це засіб регулювання розвитку економіки регіонів. Вони дають можливість 

узгодити територіальні, галузеві й державні інтереси [49, c. 20–22]. Державні 

регіональні програми є інструментом прямого впливу держави на 

формування ринкової економіки того чи іншого регіону, забезпечення 

принципів саморегулювання і цілеспрямованості в його розвитку. Вони 

розробляються з метою активізації господарської діяльності та розвитку 

ринкових відносин у регіонах; забезпечення структурної перебудови 
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господарських комплексів; вирішення проблем соціального характеру, 

пов’язаних із зайнятістю населення, розвитком соціальної інфраструктури; 

ліквідації локальних соціально-економічних криз; створення умов для 

екологічної безпеки в регіоні тощо. 

Наразі дуже поширеним є створення спеціальних фондів для 

фінансування регіональних програм економічного розвитку та інвестиційних 

проектів шляхом як прямого державного фінансування програм (проектів), 

так і співфінансування з місцевими бюджетами або на умовах ДПП (фонди 

регіонального розвитку (Україна), інвестиційні фонди (РФ), структурні 

фонди (ЄС)). 

Політика розвитку регіонів, ґрунтуючись на економічній політиці 

держави, яка спрямована на забезпечення достатньо високих і стійких темпів 

збалансованого економічного зростання на інноваційній основі, повинна 

сприяти ефективному використанню всіх внутрішніх резервів і ресурсів 

кожного регіону, включаючи фінансові. Стратегія розвитку регіону є 

складовою частиною національної стратегії соціально-економічного розвитку 

країни, системним елементом цілісної національної стратегії. Тому 

стратегічна ціль регіону має системний характер і досягти стратегічної мети 

регіональної політики можливо за рахунок певної моделі розвитку кожного 

регіону, яка б ґрунтувалася на його пріоритетах і особливостях, а також на 

тісних міжрегіональних зв’язках. У впорядкуванні, систематизації та 

поглибленні зв’язків держави з регіонами з метою реалізації стратегічних 

цілей, стимулювання розвитку регіонів серед всіх можливих видів політик 

провідну роль має відігравати фінансова політика як складова економічної 

політики держави. Адже без відповідного фінансового забезпечення 

неможливо реалізувати ні стратегічні, ні тактичні цілі регіонів. Необхідною 

умовою сталого розвитку є розробка стимулюючих механізмів бюджетів усіх 

рівнів, використання фінансової політики як одного із важелів сприяння 

розвитку регіонів, зміцнення їх фінансового потенціалу. Водночас необхідно 

враховувати, що «… регіональна політика повинна сприяти саморозвитку 
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регіональної системи, оцінювати його за економічними критеріями і 

враховувати вибірковість заходів, виходячи із економічного, соціального та 

культурного стану регіону» [51, с. 15]. Поряд з цим регіональна фінансова 

політика має стати засобом здійснення структурної перебудови і поліпшення 

міжрегіональних, міжгалузевих і галузевих пропорцій. 

Регіональна фінансова політика як сукупність цілей, принципів і 

напрямів дій (поведінки) держави у фінансовій сфері повинна максимальною 

мірою відповідати цілям регіонального розвитку, інтересам більшості 

населення певного регіону, враховувати інтереси меншості, бути ясною, 

передбачуваною, адекватною тенденціям регіонального та загального 

цивілізаційного розвитку, підконтрольною, вповні відображатися в 

регіональному (місцевому) бюджеті. Основним принципом, що необхідно 

брати до уваги під час формування регіональної фінансової політики, є 

принцип територіальної справедливості, який означає, по-перше, обов’язок 

кожного регіону сплачувати податкові платежі за результатом своєї 

діяльності та з урахуванням своїх потенційних можливостей; а, по-друге, 

необхідність кореляції обсягів фінансової допомоги з боку держави з рівнем 

економічного розвитку регіону, його податковим потенціалом і 

податкоспроможностю [51, с. 228].         

Використання прямого державного інвестування, надання субсидій, 

створення спеціальних фондів для фінансування програм, пільгове 

кредитування й оподаткування, преференції та використання позабюджетних 

коштів посилюють вплив держави на економіку регіонів. На сьогодні у всіх 

без винятку розвинених країнах підвищується ступінь державного 

регулювання економікою. Держава бере на себе пряму відповідальність за 

найважливіші фінансово-економічні параметри громадського життя.  

Наразі існує необхідність дослідження світового досвіду щодо 

механізмів державної, зокрема, бюджетної підтримки та стимулювання 

економічного розвитку регіонів і можливостей впровадження певних 

інструментів державної регіональної фінансової політики в Україні.  
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1.3. Світовий досвід використання бюджетних інструментів 

підтримки та стимулювання регіонального розвитку 

 

У кожній країні цілі, завдання та методи реалізації регіональної 

економічної політики різні, оскільки вона формується державою на основі 

домінуючої на конкретний період національної соціально-економічної 

моделі. У багатьох країнах реалізація регіональної економічної політики 

відбувається за допомогою використання бюджетних інструментів, 

наприклад, таких як інвестиційні гранти, податкові пільги, пільгові бюджетні 

кредити тощо. 

Розглянемо як відбувається підтримка та стимулювання економічного 

розвитку регіонів за допомогою бюджетних інструментів у різних країнах 

світу [52].  

Основною формою реалізації регіональної економічної політики в 

США є різного роду цільові регіональні програми. Загальнодержавні 

регіональні програми розглядаються на рівні федеральної законодавчої й 

виконавчої влади країни і фінансуються з федерального бюджету. Важливіші 

рішення по таких програмах ухвалюються Конгресом США, який визначає 

генеральні цілі регіональних програм, сукупність приватних програмних 

заходів, максимально допустимі розміри асигнувань з федерального 

бюджету, а також встановлює права та обов'язки органів, на які покладається 

керівництво проведенням програмних заходів. Періодично конгрес 

проводить слухання про хід реалізації здійснюваних програм. Керівництво 

регіональними програмами здійснюють не самі регіони, а система 

спеціальних незалежних установ у системі федерального уряду і спеціально 

створених спільних федерально-штатних органів. 

Серед різноманітних заходів під час формування регіональної 

економічної політики в США найефективнішим є бюджетне фінансування 

окремих секторів економіки в «проблемних» регіонах, причому основна 

частина фінансування з федерального бюджету спрямована на субсидіювання 
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та кредитування заходів щодо раціонального використання природних 

ресурсів і охорони навколишнього природного середовища, розвитку 

промисловості та сфери послуг у конкретних регіонах, де існує практика 

державних замовлень, поширення приватного сектору, надання податкових 

та амортизаційних пільг тощо [53, c. 46]. 

У США  в  основному  має  місце  одностороннє  спрямування  коштів  

з вищої бюджетної ланки до нижчої [54, с. 81–84]. З федерального бюджету 

кошти надходять у бюджети штатів і місцеві бюджети головним чином у 

вигляді дотацій і цільових субвенцій. Однією з форм фінансових зв'язків між 

центральним урядом і місцевими органами влади в США є блоки і 

програмами розподілу доходів, що одержали розвиток у першій половині 70-

х pоків. Цільова фінансова допомога надається у вигляді грантів двох типів. 

Перший тип – блоки-гранти – виділяється на фінансування досить широкого 

спектра видаткових статей при встановленні обмежень на перерозподіл 

коштів між цими статтями. Другим видом цільової фінансової допомоги 

бюджетам нижчого рівня є так звані категорійні гранти, у рамках яких 

виділяються кошти на фінансування окремої видаткової програми. Блоки – 

це федеральні субсидії, надані штатам і місцевим органам влади із широким 

колом  функцій  для  використання  у  визначеній  законом  області (охорона 

здоров'я, забезпечення зайнятості, житлове будівництво та ін.). На відміну від 

субвенцій одержувачі блоків мають право витрачати їх самостійно у межах 

однієї із зазначених сфер.  

Особливість економічної моделі Японії полягає в єдності державного 

апарату і великого капіталу у вирішенні загальних проблем. Основні цілі й 

завдання загальнонаціональних планів економічного розвитку конкретно 

втілюються в змісті внутрішньокорпоративних планів, що мають 

директивний характер. За рахунок цього утворюється складна, взаємозв'язана 

система планування. Внутрішньокорпоративні плани у свою чергу також 

враховуються при розробці загальнодержавних програм через механізм 
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консультацій з найбільшими об'єднаннями приватних компаній, а також з 

відповідними асоціаціями та фінансово-промисловими групами. 

В Японії склалося чітке розмежування сфер вкладання капіталу: 

приватного – у виробничу сферу, державного – в інфраструктуру. Тому 

державний сектор не виступає серйозним конкурентом у жодній з галузей 

виробництва, і його функціонування, власне кажучи, цілком підпорядковано 

інтересам приватних корпорацій [55, с.102]. 

Зв'язок державного бюджету з місцевими здійснюється в країні лише 

по лінії видачі субсидій. Крім того, держава передоручає місцевій владі 

частину витрат суворо цільового призначення (наприклад, будівництво 

портів, ліквідацію наслідків стихійних лих, будівництво гідроелектростанцій 

та ін.). 

Також в Японії є спеціальний рахунок, через який здійснюється 

перерозподіл податкових надходжень. Частина податкових доходів 

державного бюджету концентрується на цьому рахунку й залежно від потреб 

направляється в місцеві бюджети. Такий перерозподіл спричинено 

розбіжностями в чисельності населення та рівнем розвитку економіки 

префектур, тобто необхідністю фінансового вирівнювання [56, c. 19]. 

Крім традиційного фінансування країни через поточний бюджет, 

дохідна частина якого формується за рахунок податків, в Японії існує і 

паралельна, теж державна, система фінансування економічних проектів, але 

із залученням позабюджетних, у традиційному розумінні, коштів. Ця система 

називається «Програма державних позик та інвестицій» (Програма) і 

використовується для розвитку пріоритетних, з погляду держави, виробництв 

та об'єктів. Таким чином, фактично уряд Японії має реальний важіль 

проведення структурної та промислової політики. Фінансовими джерелами 

Програми є: 1) система поштових заощаджень громадян; 2) система 

поштового страхування життя; 3) пенсійні фонди; 4) спеціальний бюджетний 

рахунок промислового інвестування; 5) гарантовані урядом зобов’язання та 

займи.  



71 

 

Крім джерел надходження коштів Програма відрізняється від 

загальнодержавного бюджетного фінансування і тим, що її кошти 

виділяються на умовах зворотності, терміновості й платності. 

Капіталовкладення і позики, отримані компаніями в рамках цієї програми, 

підлягають повному поверненню з нарахуванням відсотків, які сьогодні 

встановлюються в основному на рівні приватних кредитних установ. 

Програма розробляється урядом одночасно з підготовкою проекту 

«звичайного» поточного бюджету, але окремо від нього. Японський 

інвестиційний бюджет, тобто Програма державних позик та інвестицій, 

також проходить щорічне затвердження в парламенті [56, c. 139–140]. 

Частина коштів Програми надається у вигляді кредитів або 

капіталовкладень державним підприємствам загальнонаціонального і 

місцевого рівнів, перш за все у галузях інфраструктури. Це, наприклад, 

Державна дорожня корпорація, Державна корпорація будівництва залізних 

доріг, Державна корпорація з розвитку міського та житлового господарства 

та ін.  

Значна частина коштів Програми передається (у кредит) державним 

кредитним інститутам. Вони використовують їх для кредитування 

конкретних галузей та секторів економіки – кожний у відповідності зі своєю 

сферою спеціалізації [57, с. 93]. 

Роль Програми в забезпеченні динамічного розвитку японської 

економіки важко переоцінити. Фактично без використання податкових 

надходжень держава мобілізує різноманітні фінансові джерела, і в першу 

чергу поштові заощадження громадян, концентрує у своїх руках великі 

інвестиційні ресурси. Тим самим значною мірою вирішуються проблеми 

нестачі інвестиційних коштів, зумовлені недостатністю ресурсів у приватних 

кредитних інститутів або ж їх побоюваннями у зв’язку з високими ризиками. 

Програма, з одного боку, кредитує ті галузі й сектори економіки, які для 

приватних банків кредитувати проблематично, з іншого – ті галузі й 

підприємства, які приватні банки кредитувати «можуть, але не 
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наважуються». В останньому випадку держава «прокладає дорогу» 

приватним кредитам. Програма державних позик та інвестицій – 

найпотужніше знаряддя галузевої (промислової) політики, що дозволяє 

державі цілеспрямовано стимулювати важливі галузі. 

Державні позики та інвестиції відрізняються стабільністю. Вони, 

зокрема, стимулюють ділову активність у період спадів і виступають в ролі 

стабілізатора, якщо з тієї чи іншої причини у приватному кредитуванні 

починаються перебої. Програма побудована так, що враховуються критерії 

окупності, і основна частина коштів надається на поворотній основі. Це 

сприяє раціональному використанню фінансових ресурсів [57, с. 96]. 

Головні напрямки регіональної економічної політики 

західноєвропейських держав переважно пов’язані з долею проблемних 

регіонів: депресивних, старопромислових, слаборозвинених. Регіональна 

економічна політика в цих країнах зорієнтована на зменшення розриву між 

економічними показниками розвитку різних регіонів Спільноти, ліквідацію 

відставання розвитку «депресивних» європейських територій (як правило, це 

периферійні зони, віддалені сільські та гірські території). Її мета – зменшити 

наявні регіональні диспропорції та запобігти виникненню регіональних 

дисбалансів у Євросоюзі [58, с. 167]. 

Європейська регіональна економічна політика не підміняє собою 

національну регіональну економічну політику країн–членів Євросоюзу. 

Кожна держава – член Євросоюзу власними силами має розв’язувати 

проблеми національного регіонального розвитку: сприяти ліквідації 

соціально-економічних диспропорцій на регіональному рівні; розвивати 

інфраструктуру та підтримувати інвестиції, спрямовані на створення нових 

робочих місць (насамперед, на периферійних територіях). Спільна 

регіональна економічна політика Євросоюзу координує формування 

національної політики країн, що входять до її складу, а також впливає на 

різні політики соціально-економічного спрямування у межах Євросоюзу, 

надаючи їм «регіонального виміру». 
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Кожна держава Євросоюзу формує власну регіональну економічну 

політику, виходячи з рівня економічного розвитку і національних 

пріоритетів. Використання інструментів регіональної економічної політики 

залежить від потенціалу регіонів, територіальних відмінностей їх розвитку, 

особливостей регіональних проблем, ступеня децентралізації державного 

управління та рівня автономії регіонів. Характерним для регіональної 

економічної політики Євросоюзу є посилення місцевої ініціативи, надання 

переваг регіональним інвестиціям перед регіональними стимулами, 

зосередження уваги на капітальних вкладеннях і зайнятості [58, с. 168]. 

Головним інструментом реалізації стратегії регіонального розвитку в 

Німеччині є спільне завдання федерації та земель: «Вдосконалення 

регіональної економічної структури». Це Закон від 06.10.1969 р., який 

докладно розкриває механізм державного регулятивного впливу на розвиток 

регіонів. Згідно із законом, федерація та землі, встановлюють умови для 

здійснення регіональної економічної політики та реалізації Європейського 

законодавства на національному рівні [59]. На основі спільного завдання 

федерація та землі щорічно розробляють та затверджують рамковий план 

регіонального розвитку. За цим планом визначаються регіони, які отримають 

допомогу, правила її надання та обсяги фінансування, а також 

розроблюються регіональні програми розвитку. 

Відповідно до вказаного Закону допомога повинна спрямовуватися в 

депресивні регіони або регіони зі слабкою економічною структурою, а також 

може надаватись тим регіонам, які істотно впливають на розвиток 

структурно відсталих територій. Головна мета цієї допомоги – забезпечення 

умов у слабких регіонах для їх саморозвитку через пришвидшення 

інвестиційної діяльності та створення висококонкурентних підприємств. 

Необхідно наголосити, що заходи сприяння реалізовуються через фінансову 

підтримку, яка формується з коштів федерації та коштів земель в однакових 

частинах. Це робить відповідальними як федерацію, так і землі за ефективне 

використання державних та земельних коштів. Ці кошти скеровують на 
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інвестиційний розвиток визначених регіонів, тобто створення умов для їх 

економічного зростання, а не на тимчасове збільшення споживання [59]. 

Окрім запровадження нового типу співробітництва між федеральним і 

земельним рівнями влади (спільні завдання), фінансова реформа 1969 р. 

започаткувала також федеральну допомогу земельним і місцевим урядам у 

вигляді інвестицій. Відповідно до цього федеральний уряд отримав право 

«надавати землям фінансову допомогу для особливо важливих 

капіталовкладень, здійснюваних землями або общинами чи об’єднаннями 

общин, за умови, що ці інвестиції необхідні для підтримки 

загальноекономічної рівноваги, або сприятимуть вирівнюванню економічних 

можливостей у межах федеральної території чи економічному зростанню». 

На підставі саме цього, доволі загального, формулювання, у 70-ті роки було 

започатковано велику кількість різноманітних програм, зокрема у сфері 

містобудування, місцевого транспорту, спорудження лікарень та житла. 

Одним із застосувань цього положення є Закон про структурну 

допомогу від 01.01.1989 р., який зобов’язує федеральний уряд надавати 

фінансову допомогу землям (крім Гессена і Баден-Вюртемберга) для 

подолання різниці в економічному стані. Беручи до уваги те, що об’єднання 

Німеччини значно ускладнило економічну та фінансову ситуацію, до кінця 

1991 р. Закон про структурну допомогу поступово втратив своє значення і, 

натомість, для  задоволення фінансових потреб нових земель було засновано 

фонд «Німецька єдність». Повноваження, які має федерація щодо надання 

допомоги землям у заходах, покликаних зменшити різницю в економічному 

становищі окремих частин федеральної території, свідчить про те, що 

конституційному зобов’язанню сприяти створенню однакових життєвих умов 

на території всієї ФРН надається велике значення, як одному з суттєвих 

принципів, що регулює (фінансові) стосунки в межах німецької федеральної 

системи [60, c. 10]. 

З погляду загальної історії регіональної економічної політики 

Великобританії, можна зробити висновок, що на окремих етапах її розвитку 
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урядом країни використовувалися різні інструменти: від прямого контролю 

до застосування різних важелів і засобів. Але найдієвішими інструментами 

були інвестиційні стимули – субсидії, кредити, селективна допомога, а також 

заохочувальні заходи: від різноманітних методів надання фінансової 

допомоги суб’єктам господарської діяльності – від малих фірм і підприємств, 

зокрема тих, які ухвалили рішення про нове будівництво, до промислових 

компаній та підприємств сфери послуг [53, c. 44]. 

Наразі державний бюджет Великобританії містить дві частини: 

Консолідований фонд, за яким проходять поточні доходи і витрати, та 

Національний фонд позик, за яким відбиваються витрати на капітальні 

вкладення. Дохідна частина Національного фонду позик створюється за 

рахунок відсотків, які надходять від державних корпорацій та місцевих 

органів влади за надані Казначейством довгострокові кредити, прибутки 

емісійного департаменту Банку Англії, коштів, отриманих від 

Консолідованого фонду для постійного обслуговування. Видатки 

Національного фонду позик включають відсотки по державному боргу та 

керуванню ним, довгострокові кредити на капітальні вкладення державним 

корпораціям і місцевим органам влади [56, c. 163]. 

Місцеві органи влади отримують на фінансування поточних витрат 

значні кошти з Консолідованого фонду у формі дотацій та цільових 

субвенцій, з Національного фонду позик – кредити на фінансування 

капітальних витрат. Кредити мають довгостроковий характер і надаються з 

ринкового процента і в суворо лімітованих розмірах. 

У Франції, на сьогодні, склалася триланкова система адміністративно-

територіального розподілу (регіон – департамент – комуна) з відповідною 

системою органів місцевого управління і самоврядування. Кожна 

адміністративна одиниця має свій бюджет. Видатки місцевих бюджетів 

складаються з двох основних частин. Перший – поточний бюджет фінансує 

більш ніж 1/3 витрат місцевих органів влади (поліцію, цивільну оборону, 

пожежну охорону, управління), 1/3 витрат на освіту, просвіту, культуру, інші 
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– це витрати на економічну інфраструктуру. За рахунок другого – 

інвестиційного бюджету місцеві влади здійснюють великі капіталовкладення, 

на них припадає понад половина усіх капітальних державних витрат. 

Значним внеском у розвиток регіональної економічної політики 

Франції було створення «регіональних комітетів економічного розвитку», до 

яких увійшли представники трьох основних секторів суспільства: органів 

влади, підприємницьких та громадських організацій. Комітети мали оцінити і 

проаналізувати економічні та соціальні наслідки реалізації Національної 

програми розвитку у відповідних регіонах. 

У 1963 р. було створено національне Агентство з питань координації та 

планування регіонального розвитку (DATAR). Агентство відповідало за 

реалізацію регіональних аспектів національного плану економічного 

розвитку Франції, а також координацію планування регіонального розвитку. 

Воно мало компетенцію розподіляти фінанси цільових фондів розвитку, 

найвагомішим серед яких і досі є Спеціальний фонд планування 

регіонального розвитку (FIAT). Основне спрямування коштів зазначеного 

фонду – підтримка інфраструктурних проектів. Агентство DATAR тісно 

співпрацює з центральними органами виконавчої влади і утримує мережу 

інформаційних представництв у країнах Західної Європи, США, Японії, 

основне завдання яких – залучення інвестицій в економіку Франції. 

Агентством практикується надання субсидій публічним (державним, 

громадським) та приватним організаціям, які беруть участь у реалізації його 

програм на регіональному і місцевому рівнях у таких галузях, як 

промисловість, туризм, планування розвитку метрополій, промислова 

конверсія та ін. 

Важливим економічним механізмом функціонування французької 

системи планування територіального розвитку є планові контракти 

«держава–регіон» з наголосом на підготовці регіонами обґрунтованих 

документів для укладення контрактів з державою [53, c. 48]. 
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Законом від 28.10.1977 р. створено Компенсаційний фонд ПДВ – 

трансферний фонд фінансових ресурсів, кошти якого спрямовуються на 

інвестиції територіальних колективів у Франції. Фонд є головною формою 

участі держави в інвестиційній діяльності комун. Кошти фонду слугують 

державною субсидією органам місцевого самоврядування на інвестиції. Фонд 

компенсує місцевим органам влади податок на додану вартість, який вони 

сплачують по своїх операціях у процесі здійснення витрат розвитку. З фонду 

відшкодовується сплачений місцевими органами влади ПДВ лише по 

інвестиційних операціях, спрямованих на власний розвиток. Виплати 

місцевим органам влади з Компенсаційного фонду ПДВ є грошовими 

ресурсами, що можуть використовуватися на розсуд територіальних ко-

лективів. Проте ці кошти обов'язково повинні відображатися в бюджеті 

розвитку як інвестиції. Через фонд надається 60 % усієї державної допомоги 

місцевим органам влади на інвестиції.  

Фінансові стосунки між державою і місцевими громадами також 

зазнали відчутних змін завдяки системі укладання угод планування між 

регіонами та державою. Ці багаторічні угоди (на 7 років) передбачають 

довгострокові державні інвестиції, що складаються з державних коштів, 

коштів місцевих громад і фінансування за рахунок Європейського Союзу, 

коли це можливо. Цей захід запроваджує також фінансове партнерство між 

державою і місцевими громадами у фінансуванні значних обсягів місцевих 

інвестицій (шляхи, університети, заводи з перероблення відходів, 

реконструкція міст тощо). 

На кінець ХХ ст. у Російській Федерації (РФ) склалася висока 

диференціація рівнів соціально-економічного розвитку та ресурсного 

потенціалу регіонів – суб’єктів Федерації, яка посилилася в ході реформи. За 

неможливості вирішення гострих територіальних проблем тільки ринковим 

саморегулюванням виникла необхідність масштабної фінансової допомоги 

держави територіям, що її потребували. 
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Наразі в країні використовуються такі бюджетні інструменти 

підтримки регіонального розвитку: міжбюджетні трансферти (дотації на 

вирівнювання бюджетної забезпеченості суб'єктів РФ, субсидії та субвенції 

бюджетам суб'єктів РФ), Інвестиційний фонд РФ, бюджетні кредити. 

Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості суб'єктів РФ 

передбачаються в складі федерального бюджету і розподіляються між 

суб'єктами РФ відповідно до єдиної методики, що затверджується урядом РФ 

і утворюють Федеральний фонд фінансової підтримки суб'єктів РФ. Субсидії 

та субвенції бюджетам суб'єктів РФ з федерального бюджету надаються в 

цілях співфінансування видаткових зобов'язань, що виникають при виконанні 

повноважень органів державної влади суб'єктів РФ. 

З 2006 р. фінансування інвестиційних проектів, надання державної 

підтримки для реалізації інвестиційних проектів відбувається за рахунок 

коштів Інвестиційного фонду (ІФ). Бюджетні асигнування ІФ надаються для 

реалізації проектів, що мають загальнодержавне значення, в яких частка 

фінансування за рахунок інвестора (інвесторів) складає не менше 25 %, а для 

реалізації регіональних інвестиційних проектів – не менше 50 %. 

Спочатку ІФ створювався для підтримки пріоритетних 

загальнодержавних інвестиційних проектів шляхом створення 

інфраструктури державного значення, без якої ці проекти не могли бути 

реалізовані. Зміни, внесені в 2008 р. у Правила формування і використання 

бюджетних асигнувань ІФ, надають державі й бізнесу нові можливості для 

взаємодії на регіональному рівні в рамках регіональних та міжрегіональних 

інвестиційних проектів. 

Якщо раніше підтримку з коштів ІФ РФ отримували тільки проекти 

федерального значення, з обсягом інвестицій понад 5 млрд руб., то з виходом 

постанови уряду РФ від 23.06.2008 № 468, що вносить зміни в Правила 

формування і використання бюджетних асигнувань ІФ РФ, таку підтримку 

можуть отримати проекти регіонального рівня вартістю від 500 млн руб. 
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Кошти ІФ РФ виділяються на безоплатній основі (бюджетні 

асигнування ІФ являють собою цільову субсидію на розвиток регіону з чітко 

прорахованими ефектами) і призначені для вкладення в найменш окупну 

частину комплексних інвестиційних проектів – у будівництво 

інфраструктури (транспортної, комунальної та енергетичної), яка до того ж 

часто становить значну частку в загальному обсязі інвестицій за проектом. 

Таким чином, проект стає цікавим для інвестора – рентабельність проекту 

для приватного інвестора підвищується, а потреба у власних і залучених 

ресурсах – знижується. 

Варто відзначити, що регіональні інвестиційні проекти здатні дати 

відчутні макроекономічні, соціальні та бюджетні ефекти в коротко- і 

середньостроковій перспективі: підвищення темпів зростання ВРП, 

збільшення загального обсягу інвестицій в регіон, підвищення рівня 

зайнятості, збільшення податкових надходжень, в т.ч. у регіональний / 

місцевий бюджети, збалансований розвиток регіональної інфраструктури, 

стимулювання внутрішнього попиту на вітчизняну продукцію, в т.ч. у 

суміжних галузях і т. д. До того ж жорсткою умовою відбору є відповідність 

регіонального інвестиційного проекту затвердженій стратегії розвитку 

регіону, що означає істотний внесок цих проектів у досягнення 

довгострокових цілей розвитку [61]. 

Бюджетам суб'єктів РФ з федерального бюджету можуть надаватися 

бюджетні кредити на строк до трьох років. Бюджетний кредит виділяється на 

умовах зворотності та платності. У випадку, якщо надані бюджетні кредити 

не погашено у встановлені терміни, залишок непогашених кредитів, 

включаючи відсотки, штрафи і пені, стягується у порядку, який встановлено 

Міністерством фінансів РФ, за рахунок міжбюджетних трансфертів (за 

винятком субвенцій бюджетам суб’єктів РФ з федерального бюджету), а 

також за рахунок відрахувань від федеральних податків і зборів, податків, які 

передбачені спеціальними податковими режимами, що підлягають 

зарахуванню у бюджет суб’єкта РФ.       
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На сьогодні фінансування регіонів в Республіці Казахстан (РК) 

відбувається в рамках сформованої системи міжбюджетних відносин, 

заснованій на перерозподілі бюджетних коштів з регіонів-донорів в регіони-

реципієнти і збільшенні темпів зростання соціально-економічного розвитку 

своїх територій. Така ситуація багато в чому склалася через відсутність 

єдиної системи розрахунку трансфертів і чітких пріоритетів під час 

формування цільових трансфертів [62]. 

Головним чином підтримка регіонального розвитку у РК здійснюється 

шляхом надання з республіканського бюджету трансфертів та бюджетних 

кредитів. 

Трансферти між рівнями бюджетів поділяються на трансферти 

загального характеру, цільові поточні трансферти, цільові трансферти на 

розвиток. Цільові трансферти і бюджетні кредити використовуються 

місцевими виконавчими органами тільки у відповідності з їх цільовим 

призначенням, закріпленим у відповідних бюджетних програмах. 

Трансфертами загального характеру є бюджетні субвенції, які спрямовані на 

вирівнювання рівня бюджетної забезпеченості регіонів і забезпечення рівних 

фіскальних можливостей для надання гарантованих державою послуг 

відповідно до напрямків витрат, які визначені Бюджетним кодексом за 

кожним рівнем бюджету. Під час розрахунку обсягів трансфертів загального 

характеру не враховуються цільові трансферти та бюджетні кредити, що 

виділяються з бюджету вищого рівня в планованому періоді, витрати на 

погашення боргу місцевого виконавчого органу. Цільовими трансфертами на 

розвиток є трансферти, які передаються бюджетами вищого рівня до 

бюджетів нижчого рівня в межах сум, затверджених у республіканському або 

місцевих бюджетах, для: реалізації місцевих бюджетних інвестиційних 

проектів, які пропонуються місцевими виконавчими органами на основі 

стратегічних і програмних документів РК; виконання державними органами 

нижчого рівня заходів для реалізації стратегічних та програмних документів 

РК, що належать до компетенції державних органів вищого рівня, 
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спрямованих на отримання економічних вигід або досягнення соціально-

економічного ефекту [63].     

Бюджетні кредити з республіканського бюджету можуть надаватися 

обласним бюджетам, бюджетам міста республіканського значення, столиці 

на реалізацію бюджетних інвестиційних проектів і у випадку прогнозного 

дефіциту готівки протягом фінансового року. 

Світовий досвід бюджетної підтримки та стимулювання регіонального 

розвитку свідчить, що найпоширенішою формою підтримки є інвестиційні 

трансферти – цільові гранти, які надаються на умовах обмеженого 

співфінансування капітальних витрат. Більшість країн використовують саме 

цей механізм, що обумовлено бажанням центрального уряду зберегти 

контроль за витратами свого бюджету. Цілями використання інвестиційних 

трансфертів на регіональні проекти є досягнення єдиних стандартів надання 

базових бюджетних послуг на території всієї країни, а також стимулювання 

регіональних органів влади до розвитку економічної інфраструктури 

(автошляхи, телекомунікації тощо) як національного пріоритету 

економічного розвитку. Також поширеними інструментами є стимулюючі 

податкові пільги (наприклад, як у Франції, компенсується сплачений 

місцевими органами влади ПДВ лише по інвестиційних операціях, 

спрямованих на власний розвиток) та бюджетні кредити на фінансування 

капітальних витрат. Головна мета цієї підтримки – забезпечення умов у 

слабких регіонах для їх саморозвитку через пришвидшення інвестиційної 

діяльності та створення висококонкурентних підприємств. 

Цікавим є досвід країн, які нещодавно стали членами Євросоюзу, у 

реформуванні регіональної економічної політики. Але для України, на 

сучасному етапі, можливим є запозичення лише принципів регіональної 

економічної політики Євросоюзу і окремих стандартів. Всі інші ключові 

елементи – стратегічне планування, регіональні контракти, агенції 

регіонального розвитку, програми підтримки депресивних територій 

необхідно модифікувати відповідно до потреб, умов та фінансових 
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можливостей країни. Одним із найефективніших напрямів регіональної 

економічної політики в Україні, з огляду на досвід Євросоюзу, є 

стимулювання внутрішнього розвитку регіонів на основі використання 

місцевих умов і ресурсів. Нагальною потребою є стимулювання місцевої 

ініціативи, надання переваги регіональним інвестиціям перед регіональними 

стимулами, зосередження уваги на капітальних вкладеннях і зайнятості.  

Відповідно до зазначених напрямів регіональної економічної політики 

під час вибору бюджетних інструментів підтримки та стимулювання 

регіонального розвитку слід переорієнтувати політику підтримки від 

пропозиції пільг до цілеспрямованого бюджетного інвестування 

програм/проектів (на умовах співфінансування) та надання бюджетних 

кредитів на фінансування капітальних витрат.  

Також загальна тенденція світового досвіду щодо цільового 

(програмного) виділення бюджетних коштів за певним напрямом та чіткої 

узгодженості між різними бюджетними інструментами підтримки 

регіонального розвитку диктує в Україні необхідність вироблення чітких 

критеріїв відбору інвестиційних програм/проектів для фінансування за 

допомогою таких бюджетних інструментів як державний фонд регіонального 

розвитку, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання 

інвестиційних програм (проектів), їх взаємоузгодження, середньострокового 

планування для запобігання деконцентрації та неефективного використання 

бюджетних коштів. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. Проаналізовано еволюцію наукових підходів до трактування понять 

«економічне зростання» та «економічний розвиток» та здійснено 

порівняльний аналіз теорій і моделей регіонального економічного зростання 

та розвитку, що беруть до уваги різноманітні чинники з урахуванням 

історичних та інституційних особливостей національної економіки. На основі 

аналізу запропоновано визначення економічного розвитку регіонів як 

процесу підвищення добробуту населення відповідних територій на засадах 

децентралізації шляхом ефективного використання всіх наявних 

регіональних ресурсів: природних, людських, виробничих, фінансових, у 

тому числі отриманих при перерозподілі коштів державного бюджету. 

Спрямований економічний розвиток регіону визначено як регульований 

державою процес економічного розвитку регіону, заснований на розробці та 

ефективній реалізації заходів стратегічного планування з метою 

згладжування регіональних диспропорцій шляхом застосування 

інструментарію бюджетної політики. 

2. Доведено, що роль держави у регулюванні економічного розвитку 

регіонів визначається стратегічними цілями розвитку національної 

економіки, а також засобами й інструментами, які має у своєму 

розпорядженні держава у процесі розробки та реалізації регіональної 

економічної політики. Головною метою державного регулювання 

економічного розвитку регіонів визначено забезпечення високого рівня 

суспільного добробуту в регіонах. Основними інструментами державної 

регіональної фінансової політики, спрямованої на реалізацію зазначеної 

мети, є розширення або звуження податкової бази; зміна податкових ставок 

за місцевими податками; відрахування від загальнодержавних податків та 

зборів; надання податкових пільг, податкового кредиту, бюджетних дотацій, 

субсидій, субвенцій, кредитів; створення фондів у складі бюджету для 

фінансування регіональних програм економічного розвитку та інвестиційних 
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проектів. При цьому використання прямого державного інвестування, 

надання субсидій, створення спеціальних фондів для фінансування 

регіональних програм, пільгове кредитування й оподаткування, преференції 

та використання позабюджетних коштів посилюють вплив держави на 

розвиток економіки регіонів.  

3. На основі аналізу світового досвіду застосування механізмів 

державної, зокрема, бюджетної підтримки та стимулювання економічного 

розвитку регіонів визначено можливості його впровадження в Україні. 

Виявлено, що найбільш поширеною формою бюджетної підтримки та 

стимулювання регіонального розвитку в зарубіжних країнах є інвестиційні 

трансферти – цільові гранти, що надаються на умовах обмеженого 

співфінансування капітальних витрат. Основними цілями спрямування таких 

трансфертів на регіональні проекти є досягнення єдиних стандартів надання 

базових бюджетних послуг в межах національної економіки, а також 

стимулювання регіональних органів влади до розвитку інфраструктури 

(автошляхів, телекомунікацій тощо) в якості національного пріоритету 

економічного розвитку, що дозволяє створити умови для саморозвитку 

депресивних регіонів шляхом активізації інвестиційної діяльності та 

створення конкурентних підприємств.  

4. Враховуючи досвід європейських країн щодо реформування 

регіональної економічної політики, визначено, що на сучасному етапі 

розвитку України одним із найбільш ефективних напрямів такої політики є 

стимулювання внутрішнього розвитку регіонів на основі використання 

місцевих територіальних особливостей і ресурсів, місцевої ініціативи та 

першочергової уваги до капітальних вкладень, зайнятості й соціальних 

проблем. Це означає, що в процесі вибору бюджетних інструментів 

підтримки регіонального розвитку слід переорієнтувати державну політику 

від пропозиції пільг до цілеспрямованого бюджетного інвестування 

програм/проектів (на умовах співфінансування) та надання бюджетних 

кредитів на фінансування капітальних витрат.  
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РОЗДІЛ 2 

РЕАЛІЗАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ  

 

 

2.1. Бюджетні інструменти підтримки та стимулювання 

регіонального розвитку в Україні  

 

На сучасному етапі розвитку економіки України важливим аспектом 

функціонування держави є стимулювання розвитку регіонів, оскільки саме 

від ступеня зростання їх соціально-економічних показників залежить 

загальний стан економіки країни. Один із напрямів такого стимулювання – 

застосування важелів бюджетної політики, основним завданням якої на 

регіональному рівні є перерозподіл як фінансових ресурсів, так і відповідних 

повноважень між бюджетами різних рівнів.  

У сучасних умовах розвитку економіки України органи місцевого 

самоврядування не мають можливості реалізувати програми, заплановані 

видатковою частиною відповідного бюджету виключно за рахунок власних 

фінансових ресурсів. Значна частка цих ресурсів надходить із державного 

бюджету.  

Протягом 2010–2018 рр. основні доходи місцевих бюджетів складали 

відрахування від загальнодержавних податків і зборів та трансферти з 

державного бюджету, а саме дотації та субвенції (табл. 2.1). Починаючи з 

2015 р., після внесення наприкінці 2014 р. з метою бюджетної децентралізації 

змін у Бюджетний та Податковий кодекси України, частка доходів від 

місцевих податків і зборів зросла втричі, з 3,5 % у 2014 р. до 9,2 % у 2015 р., і 

складала 10,9 % (2018 р.). Найбільшу частку серед доходів місцевих 

бюджетів у період 2010–2018 рр. становили трансферти (дотації, субвенції) з 

державного бюджету – 48,8–59,1 %.   
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Таблиця 2.1  

Склад доходів місцевих бюджетів 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Доходи місцевих бюджетів, млн грн 159397,1 181530,4 225273,5 221019,4 231702,0 294460,2 366143,1 502098,3 562421,8 

з них:           

Відрахування від загальнодержавних 

податків і зборів, які надходять до 

місцевих бюджетів, млн грн 
64220,9 70805,6 80505,7 83969,9 79363,4 71073,1 102760,4 135861,3 168351,3 

% від доходів місцевих бюджетів 40,29 39,00 35,74 37,99 34,25 24,14 28,07 27,06 29,93 

Місцеві податки та збори, млн грн. 2714,8 2504,1 5455,0 7316,2 8055,2 27041,2 42261,5 52586,8 61026,4 

% від доходів місцевих бюджетів 1,70 1,38 2,42 3,31 3,48 9,18 11,54 10,47 10,85 

Інші надходження, млн грн 14695,2 13345,7 14853,2 13885,0 13682,5 22365,9 25725,9 41047,3 34104,4 

% від доходів місцевих бюджетів 9,22 7,35 6,59 6,28 5,91 7,60 7,03 8,18 6,06 

Трансферти, млн грн 77766,2 94875,0 124459,6 115848,3 130600,9 173980,0 195395,3 272602,9 298939,7 

% від доходів місцевих бюджетів 48,79 52,26 55,25 52,42 56,37 59,08 53,37 54,29 53,15 

з них:           

дотації, млн грн 44223,2 48113,6 60626,3 61220,4 64434,4 7276,9 6836,6 21998,5 25166 

% від трансфертів 56,87 50,71 48,71 52,85 49,34 4,18 3,50 8,07 8,42 

субвенції, млн грн 33543,0 46761,5 63833,3 54628,0 66166,6 166703,1 188558,7 250604,4 273773,7 

% від трансфертів 43,13 49,29 51,29 47,15 50,66 95,82 96,50 91,93 91,58 

Джерело: побудовано автором за даними звітів Державної казначейської служби України про виконання Державного бюджету України. 

URL:  https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu. 
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Недостатні обсяги власних доходів місцевих бюджетів вказують на 

обмежені можливості місцевої влади використовувати їх на розвиток власної 

території. Можна констатувати, що майже всі кошти місцеві бюджети 

отримують від відрахувань від загальнодержавних податків та трансфертів з 

державного бюджету. Останні два джерела вказують на значну залежність від 

центрального уряду, оскільки з цих джерел надходять кошти на виконання 

делегованих повноважень та виконання бюджетних програм, узгоджених із 

центральною владою.   

Таким чином, роль бюджетного регулювання, а саме розподілу 

бюджетних коштів між державним та місцевими бюджетами, в економічному 

розвитку регіонів є значною. Особливо це стосується таких бюджетних 

інструментів як трансферти та створення певних фондів у складі державного 

бюджету для розвитку регіонів. 

 Близько половини надходжень до місцевих бюджетів протягом 2010–

2018 рр. складали трансферти з державного бюджету (див. табл. 2.1), що є 

значним регулюючим фактором у розвитку регіонів. Від якості такого 

регулювання залежить розвиток регіонів. Зазначимо, що трансферти є однією 

із форм відносин державного бюджету з бюджетами органів місцевого 

самоврядування, а також місцевих бюджетів між собою. Основне завдання 

трансфертів – вирішувати проблеми вертикальної незбалансованості, що 

виникає внаслідок невідповідності між відповідальністю за видатки та 

податкоспроможністю (можливостями збору податків на місцевому рівні). 

Система трансфертів також сприяє згладжуванню нерівностей між 

адміністративно-територіальними одиницями, зумовленими соціально-

економічними особливостями та можливостями регіонів, районів та 

територіальних громад. Основними характерними рисами системи 

трансфертів, що впливають на всю систему міжбюджетних відносин, є її 

передбачуваність та стимули, які вона створює для всіх рівнів управління. 

У Бюджетному кодексі України міжбюджетні трансферти поділено на 

три групи. До першої групи належать трансферти, що здійснюються в порядку 
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вирівнювання бюджетної спроможності на безоплатній і безповоротній основі 

для покриття поточних видатків (дотації вирівнювання). До другої групи 

належать трансферти, що виділяються на певну мету в порядку, визначеному 

органом, який ухвалив рішення про їх надання (субвенції). До третьої групи 

належать інші безумовні трансферти, що надаються на безоплатній і 

безповоротній основі у вигляді дотації [64, c. 43]. 

У 2013 р. найбільшу питому вагу у складі трансфертів займали дотації 

вирівнювання. Їх частка у структурі трансфертів, що передаються з 

державного бюджету до місцевих, становила 52,9 %. Дотація, яка є нецільовим 

трансфертом, дає змогу місцевим органам витрачати кошти на власний розсуд. 

Незважаючи на те, що вибір напрямів використання дотацій вирівнювання 

може визначатися органами місцевої влади самостійно, на їхньому рішенні 

істотно позначається необхідність забезпечення бюджетних програм з 

фінансування благ і послуг, які надаються за рішенням центральних органів 

влади.  

У 2014 р. структура трансфертів дещо змінилася на користь субвенцій. 

Частка субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам збільшилась до 

50,7 % (рис. 2.1). У структурі самих субвенцій 61,7 %, або 40,8 млрд грн (72,4 

% або 39,6 млрд грн у 2013 р.), становила субвенція на виплату допомоги 

сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-

інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям;  13,1 %, або 8,7 млрд грн 

(15,8 %, або 8,6 млрд грн, у 2013 р.) – субвенції на надання пільг і тільки 

близько 2,5 % (5,4 % у 2013 р.) – субвенції капітального характеру (табл. Б.1 

додатка Б). 

Другу половину трансфертів (49,3 %, або 64,4 млрд. грн.) складали 

дотації, більшість з яких – це дотації вирівнювання з державного бюджету 

місцевим бюджетам. У 2014 р. вони становили 60,5 млрд грн, або 46,3 % (55,7 

млрд грн, або 48,1 % у 2013 р.) від трансфертів місцевим бюджетам. Додаткові 

дотації складали 4,0 млрд грн, або 3,0 % (5,5 млрд грн, або 4,8 % у 2013 р.), від 

трансфертів місцевим бюджетам, 94,4 % з яких – додаткова дотація з 
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державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих 

бюджетів. Тобто дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим 

бюджетам та додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання 

фінансової забезпеченості місцевих бюджетів склали 99,7 % від усіх дотацій 

місцевим бюджетам (табл. Б.1 додатка Б). 

 

Рис. 2.1. Структура трансфертів, що передавались з державного до місцевих 

бюджетів у 2014 р. 

Джерело: складено автором за даними звітів Державної казначейської служби України 

про виконання Державного бюджету України. URL:  https://www.treasury.gov.ua/ua/file-

storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu. 

 

Наприкінці 2014 р. у Бюджетний кодекс України внесено суттєві зміни 

щодо міжбюджетних трансфертів [65]. Введено базову (трансферт, що 

надається з державного бюджету місцевим бюджетам для горизонтального 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, 
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової 
державної допомоги дітям: 61,72 % (72,43 % у 2013 р.)  

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову 
енергію, послуги з централізованого водопостачання та 
водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та 
постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з 
невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг 
з централізованого водопостачання та водовідведення 
тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися 
органами державної влади чи місцевого самоврядування: 
18,78 % (3,76 % у 2013 р.) 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот: 9,33 % (11,07 
% у 2013 р.)   

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг, на компенсацію втрати частини доходів 
у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів 
та інших самохідних машин і механізмів та відповідним 
збільшенням ставок акцизного податку з пального і на 
компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян: 
2,67 % (3,35 % у 2013 р.) 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і 
доріг комунальної власності у населених пунктах: 2.11 % (3,23 
% у 2013 р.)  

Інші 10 субвенцій: 5,39 % (22 субвенції - 6,16 % у 2013 р.) 
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вирівнювання податкоспроможності територій) та реверсну (кошти, що 

передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для 

горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій) дотації, які 

замінили дотацію вирівнювання та кошти, що передаються до державного 

бюджету та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів. Збільшилась 

кількість цільових субвенцій (освітня субвенція, медична субвенція). 

Так, у 2015 р., після введення в дію внесених у Бюджетний кодекс змін, 

частка субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам зросла до 95,8 %. 

З 24 субвенцій 90,1 % коштів виділено на такі 4 субвенції: медичну; освітню; 

на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 

дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям; на 

надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 

природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної 

плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення 

побутового сміття та рідких нечистот. Субвенції капітального характеру 

склали лише 0,9 % (табл. Б.1 додатка Б).   

У 2016–2018 рр. частка субвенцій коливалась у межах 91,6–96,5 % від 

усіх трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам (табл. Б.2 

додатка Б). Структуру трансфертів, що передавались з державного до 

місцевих бюджетів у 2018 р., та найбільші за обсягом субвенції наведено на  

рис. 2.2. 
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Рис. 2.2. Структура трансфертів, що передавались з державного до місцевих 

бюджетів у 2018 р. 

Джерело: складено автором за даними звітів Державної казначейської служби України 

про виконання Державного бюджету України. URL:  https://www.treasury.gov.ua/ua/file-

storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu. 

 

З наведеного можна зробити висновок, що міжбюджетні трансферти у 

більшості випадків до 2015 р. спрямовувались на покриття дефіциту доходів 

для виконання власних і делегованих функцій місцевих органів влади й 

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових субсидій 
населенню на оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), вивезення побутового сміття 
та рідких нечистот: 25,56 % (70,0 млрд грн)   

Медична субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам: 22,52 % (61,7 млрд грн) 

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам: 22,07 % (60,4 млрд грн) 

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права 
на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової 
державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не набула 
права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за 
особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати 
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за 
особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку: 18,90 % (51,8 млрд грн) 

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, 
реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення, вулиць і 
доріг комунальної власності у населених пунктах: 4,21 
% (11,5 млрд грн)   

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій: 1,83 % (5,0 
млрд грн) 

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових субсидій 
населенню на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу: 0,98 % (2,7 млрд 
грн)  

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних 
територіальних громад: 0,68 % (1,9 млрд грн) 

Інші 26 субвенцій: 3,25 % (8,9 млрд грн) 
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самоврядування, тобто надавались переважно у вигляді дотацій 

вирівнювання.  

Основним недоліком вказаних міжбюджетних трансфертів було те, що 

вони стали своєрідним дестимулятором у нарощуванні власної дохідної бази 

місцевих бюджетів, оскільки в разі перевищення доходів над видатками таке 

додаткове сальдо мало передаватися до державного бюджету. Похідним від 

зазначеного є невідповідність дохідної та видаткової частин бюджету, в разі 

чого органи місцевого самоврядування не отримують від бюджету вищого 

рівня додаткових коштів у вигляді дотації вирівнювання. Серед недоліків 

також можна назвати переважання в структурі загального обсягу 

міжбюджетних трансфертів частки поточних (нецільових) трансфертів на 

безумовній основі, що свідчить про своєрідну непрозорість їх використання з 

боку органів місцевого самоврядування [66, с. 1235].    

Забезпечення гармонізації економічного розвитку регіонів та їх 

економічного зростання фактично перебували поза сферою впливу 

трансфертної політики, оскільки субвенції на виконання інвестиційних 

проектів є несуттєвими або ж інвестування здійснюється в невиробничу 

сферу. Крім того, в Україні досі не відпрацьовано концептуальні засади 

надання таких субвенцій, через що не відомо, які інвестиційні проекти треба 

фінансувати і в яких регіонах передусім.  

Щодо субвенцій на виконання інвестиційних проектів зауважимо, що 

їх важко проаналізувати з причини постійної зміни назви субвенції або 

об’єднання декількох (табл. Б.3 додатка Б). У постанові Кабінету Міністрів 

України від 18.05.2011 № 520 [67] зазначається, що субвенції на виконання 

інвестиційних проектів надаються виключно на створення, приріст або 

оновлення основних фондів комунальної форми власності й спрямовуються 

на: впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій; будівництво і 

реконструкцію об'єктів соціально-культурної сфери; розвиток дорожнього та 

комунального господарства; здійснення екологічних та природоохоронних 

заходів; проведення спільних заходів, які передбачені угодами щодо 
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регіонального розвитку. Відповідно субвенції на вказані заходи можна 

вважати субвенціями на виконання інвестиційних проектів. 

У 2003–2004 рр. відбувалось надання субвенції «на виконання 

інвестиційних проектів» (за кодом бюджетної класифікації – 41030400) у 

розмірі 223,9 млн грн у 2003 р. та 486,7 млн грн у 2004 р. (табл. Б.3 додатка 

Б). У 2004 р. одночасно із зазначеною субвенцією надавалася субвенція «на 

соціально-економічний розвиток відповідних територій» (за кодом 

бюджетної класифікації – 41032200) у розмірі 217,5 млн грн. У 2005 р. три 

субвенції було об’єднано в одну під назвою «субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, 

виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним 

катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних 

об’єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів» (за 

кодом бюджетної класифікації – 41032200) та виділено на неї 367,2 млн грн. 

У 2006 та 2007 рр. тривали зміни назви субвенції з доданням або зменшенням 

кількості заходів, на які вона надавалася. У 2006 р. на цю субвенцію було 

виділено 959,6 млн грн, а у 2007 р. – 932,2 млн грн. Протягом 2008–2018 рр. 

зазначена субвенція не надавалась. Крім того, у 2005–2018 рр. одночасно 

виділялися такі субвенції: субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на соціально-економічний розвиток (за кодом бюджетної 

класифікації – 41033800) обсягом 76,2 млн грн у  2005 р., 27,9 млн грн у 2006 

р., 1105,5 млн грн у 2007 р., 1167,1 млн грн у 2008 р. та 1238,3 млн грн у 2011 

р.; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для стимулювання 

розвитку регіонів, у тому числі депресивних територій (за кодом бюджетної 

класифікації – 41031800) обсягом 93,0 млн грн у 2007 р.; субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку регіонів за напрямами, які закріплені за 

Міністерством регіонального розвитку та будівництва України (за кодом 

бюджетної класифікації – 41033400) обсягом 227,8 млн грн у 2010 р.; 

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
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щодо соціально-економічного розвитку регіонів (з 2011 р. окремих 

територій) (за кодом бюджетної класифікації – 41034500) обсягом 1661,3 млн 

грн у 2010 р., 1048,4 млн грн у 2011 р., 1914,7 млн грн у 2012 р., 912,5 млн 

грн у 2013 р., 202,9 млн грн у 2014 р., 722,1 млн грн у 2015 р., 2791,0 млн грн 

у 2016 р., 6234,0 млн грн у 2017 р., 4998,6 млн грн у 2018 р.; субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію пріоритетів розвитку 

регіонів (за кодом бюджетної класифікації – 41037800) обсягом 924,7 млн грн 

у 2011 р. та субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) 

інфраструктури у Донецькій та Луганській областях (за кодом бюджетної 

класифікації – 41035900) обсягом 247,0 млн грн у 2015 р. [68]. 

Як зазначалось вище, з 2010 р. з державного бюджету місцевим 

бюджетам надається субвенція на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій. Порядок використання коштів 

субвенції визначається постановою Кабінету Міністрів України від 

06.02.2012 № 106 [69]. Напрями та умови надання субвенції корелюють з 

напрямами та умовами надання субвенцій на виконання інвестиційних 

проектів.  

У табл. Б.4 додатка Б наведено регіональний розподіл коштів у 2012–

2013 рр. субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.  

У 2012 р. половину коштів, спрямованих на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій, було розподіллено між 

Донецькою (38,35 %) та Одеською (12,86 %) областями. При 

середньорозрахунковому обсязі субвенції на 1 особу в країні 41,99 грн, на 

одного мешканця Донецької області припадало 167,29 грн., а Одеської – 

102,95 грн., тоді як на одного мешканця Закарпатської – 1,60 грн., Львівської 

– 0,49 грн., Хмельницької – 0,08 грн. Не отримали зазначену субвенцію 

Тернопільська область та м. Київ. У 2013 р. найбільше коштів було 

розподіллено за трьома областями: Донецька (36,13 %), Житомирська (8,76 
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%), Луганська (15,23 %). Зазначимо, що розподіл субвенції здійснюється в 

довільній формі без урахування чисельності населення в регіонах та 

показників їх соціально-економічного розвитку. У 2013 р. народними 

депутатами України з метою впорядкування принципів і умов надання 

субвенції та розподілу між адміністративно-територіальними одиницями 

було запропоновано пропозиції [70] щодо виділення цієї субвенції окремим 

пунктом у статті 69 БК України та виділення окремої статті, яка визначатиме 

порядок і умови надання субвенції місцевим бюджетам на кшталт субвенцій 

на виконання інвестиційних програм (проектів). Але пропозиції не були 

впроваджені.  

У табл. Б.5 додатку Б наведено дані щодо регіонального розподілу 

субвенції у 2014–2015 рр. Постановою Кабінету Міністрів України від 

08.08.2014 № 369 «Деякі питання соціально-економічного розвитку окремих 

територій у 2014 році» (із змінами) визначено один напрям використання 

субвенції – на здійснення заходів з енергозбереження шляхом модернізації 

теплогенеруючого обладнання. 

Розподіл субвенції між місцевими бюджетами у 2014 р. здійснено за 

єдиним для всіх регіонів критерієм – відповідно до чисельності населення 

регіону. Кабінетом Міністрів України розподіл коштів субвенції між 

місцевими бюджетами початково було затверджено у серпні 2014 р. 

(постанова від 08.08.2014 № 369 «Деякі питання соціально-економічного 

розвитку окремих територій у 2014 році»), а напрям використання субвенції 

уточнено постановою від 10.09.2014 № 508 (набрала чинність 15.10.2014), що 

негативно вплинуло на своєчасність надання з державного бюджету коштів 

субвенції і повноту їх освоєння на місцях.  

Згідно з річним розписом видатків загального фонду державного 

бюджету на 2014 р., перерахування коштів субвенції у загальній сумі 500,0 

млн грн на рахунки 24 обласних бюджетів та бюджету м. Києва 

передбачалося здійснити рівними частинами – по 125,0 млн грн щомісяця 

протягом вересня – грудня [71, с. 13]. 
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Спрямування понад 50 % обсягів субвенції на здійснення заходів з 

енергозбереження щодо заміщення та скорочення споживання природного 

газу у сфері теплопостачання під час проведення опалювального сезону в 

осіннє-зимових умовах з жовтня 2014 р. стало однією з причин невиконання 

запланованих робіт, не освоєння і повернення невикористаних коштів 

субвенції до державного бюджету наприкінці року.  

У 2014 р. за наявності відкритих і профінансованих у повному обсязі 

асигнувань місцевим бюджетам на суму 500 млн грн у регіонах було 

використано лише 202,9 млн грн коштів субвенції і виконано відповідні 

роботи на 521 об’єкті (78 % запланованих) [71, с. 25]. 

Серед основних причин невикористання коштів: тривалий термін 

підготовки та затвердження розподілу субвенції між місцевими бюджетами; 

незабезпечення розподілу коштів першочергово на погашення зареєстрованої 

кредиторської заборгованості місцевих бюджетів; неналежне управління 

низкою місцевих державних адміністрацій коштами субвенції, а також не 

проведення платежів з оплати виконаних робіт, зокрема через відсутність 

фінансового (грошового) їх підкріплення.  

Оскільки органи Казначейства в низці випадків не проводили платежі 

через відсутність фінансового підкріплення виділених у 2014 р. асигнувань, а 

місцеві органи влади неефективно управляли коштами субвенції та 

неналежно їх використовували, не було використано і повернено до 

державного бюджету загалом 272,7 млн грн (понад 54 % виділених коштів). 

Водночас постановою від 08.08.2014 № 369 всупереч вимогам ч. 11 ст. 

51 Бюджетного кодексу України не визначено такого напряму використання 

субвенції як погашення зареєстрованої бюджетної (кредиторської) 

заборгованості місцевих бюджетів (обліковується станом на 01.01.2014 у 

сумі 52,1 млн грн), що виникла за субвенцією в попередні роки. Зазначене 

стало однією з причин зростання обсягів кредиторської заборгованості 

станом на 01.01.2015 до 99,9 млн грн (майже у двічі) [71, с. 27]. 
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Постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2015 № 543 «Деякі 

питання використання у 2015 році державних капітальних видатків» 

затверджено розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій між місцевими бюджетами та перелік об'єктів, що фінансуються у 

2015 р. за рахунок субвенції на суму 504,7 млн грн. По факту було 

використано 722,1 млн грн. Найбільше коштів було використано в Івано-

Франківській (78,0 млн грн, або 56,4 грн на 1 особу) та Львівській (143,2 млн 

грн, або 56,5 грн на 1 особу) областях, найменше – у Донецькій (1,0 млн грн, 

або 0,2 грн на 1 особу) та Харківській (5,5 млн грн, або 2,0 грн на 1 особу) 

областях. Луганській області та м. Києву у 2015 р. зазначена субвенція не 

надавалась.  

На протязі 2016-2018 рр. обсяги зазначеної субвенції у середньому на 1 

особу по країні збільшились приблизно у 1,5 рази (з 67,0 грн у 2016 р. до 

104,7 та 96,5 грн у 2017 та 2018 рр. відповідно). У 2018 р. найбільші обсяги 

коштів субвенції було використано у Вінницькій (388,5 млн грн) та 

Харківській (281,7 млн грн) областях, а за обсягами на 1 особу – у 

Вінницькій (247,8 грн на 1 особу), Чернігівській (201,5 грн на 1 особу) та 

Чернівецькій (191,3 грн на 1 особу) областях (табл. 2.2). 
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Таблиця 2.2 

Регіональний розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій у 2016-2018 рр. 

 Найменування регіону 

2016 2017 2018 

Розподіллено постановою 

Кабінету Міністрів України1 

розпис за                       

2017 рік 2 

направлено відкритих 

асигнувань 
касові видатки 

розпис за                       

2018 рік 3 
направлено відкритих 

асигнувань 
касові видатки 

тис. грн 
грн. на 1 

особу* 
тис. грн тис. грн тис. грн 

грн. на 1 

особу* 
тис. грн тис. грн тис. грн 

грн. на 1 

особу* 

∑ 2 859 854,20 67,02 6 233 984,2 6 233 984,2 4 447 555,0 104,68 4 999 816,5 4 999 816,5 4 078 520,9 96,49 

Вінницька область 139 496,75 87,39 418 879,5 418 879,5 302 461,9 191,06 387 781,5 387 781,5 388 493,6 247,75 

Волинська область 74 819,38 71,82 193 879,8 193 879,8 163 349,5 157,11 114 629,2 114 629,2 89 927,4 86,73 

Дніпропетровська область 170 001,54 52,43 598 966,1 598 966,1 432 492,0 133,87 235 518,8 235 518,8 258 974,7 80,46 

Донецька область 117 098,00 27,52 192 376,7 192 376,7 113 815,6 26,96 188 037,6 188 037,6 140 217,5 33,52 

Житомирська область 102 311,41 82,24 188 013,6 188 013,6 162 077,8 131,15 117 473,9 117 473,9 82 591,6 67,38 

Закарпатська область 78 087,06 62,02 127 116,1 127 116,1 97 425,8 77,42 219 496,1 219 496,1 146 000,5 116,11 

Запорізька область 148 000,00 84,74 238 916,0 238 916,0 199 980,3 115,51 143 750,0 143 750,0 140 227,4 81,79 

Івано-Франківська область 198 159,56 143,48 372 606,9 372 606,9 291 629,3 211,52 277 413,3 277 413,3 230 077,9 167,28 

Київська область 183 363,70 105,79 326 697,4 326 697,4 208 459,8 119,50 354 936,7 354 936,7 270 372,0 153,52 

Кіровоградська область 112 283,50 115,82 205 081,2 205 081,2 147 407,1 153,39 175 904,8 175 904,8 109 846,0 115,52 

Луганська область 34 000,00 15,45 60 510,1 60 510,1 40 989,7 18,79 48 396,0 48 396,0 42 036,5 19,46 

Львівська область 146 700,85 57,89 345 748,3 345 748,3 250 897,4 99,10 202 861,8 202 861,8 206 275,1 81,67 

Миколаївська область 103 694,50 89,84 199 869,9 199 869,9 121 227,2 105,81 143 644,6 143 644,6 139 043,6 122,37 

Одеська область 152 549,69 63,87 325 092,4 325 092,4 236 062,0 98,99 259 463,8 259 463,8 232 422,9 97,59 

Полтавська область 119 848,16 83,64 233 747,4 233 747,4 161 537,6 113,73 166 940,1 166 940,1 136 673,5 97,13 

Рівненська область 73 568,20 63,30 190 781,9 190 781,9 139 381,6 119,98 143 207,1 143 207,1 125 255,4 108,07 

Сумська область 132 320,79 119,33 229 798,5 229 798,5 165 152,4 150,22 154 438,7 154 438,7 133 550,4 122,77 

Тернопільська область 53 000,00 49,89 111 299,5 111 299,5 71 038,6 67,29 105 047,0 105 047,0 79 365,1 75,65 

Харківська область 187 864,63 69,33 348 199,8 348 199,8 212 580,8 78,80 376 131,1 376 131,1 281 733,5 104,94 

Херсонська область 83 669,51 79,01 140 470,5 140 470,5 96 511,4 91,80 134 979,6 134 979,6 126 895,0 121,74 

Хмельницька область 112 842,59 87,49 246 504,7 246 504,7 170 085,6 132,90 232 710,1 232 710,1 141 071,9 111,12 

Черкаська область 114 313,80 92,40 234 691,1 234 691,1 169 314,1 138,13 166 414,8 166 414,8 110 920,0 91,42 

Чернівецька область 73 297,30 80,64 258 066,7 258 066,7 185 462,2 204,39 256 487,2 256 487,2 173 261,1 191,33 

Чернігівська область 92 668,90 89,17 295 634,0 295 634,0 181 605,9 176,88 267 324,8 267 324,8 204 069,2 201,47 

м. Київ 55 894,40 19,17 151 036,0 151 036,0 126 609,4 43,21 126 828,0 126 828,0 89 219,2 30,32 

* - для розрахунку взято середня чисельність наявного населення за 2016, 2017 та 2018 рр. відповідно (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя). URL: 
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/ds/kn/kn_u/kn1216_u.html 
1Деякі питання надання у 2016 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій : постанова Кабінету Міністрів 

України від 24 червня 2016 № 395. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/395-2016-%D0%BF 
2Використання місцевими бюджетами субвенцій, отриманих з державного бюджету у 2017 р. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/2017-8 
3Використання місцевими бюджетами субвенцій, отриманих з державного бюджету у 2018 р. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/2018-12 
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Реформування територіальної організації влади та місцевого 

самоврядування на засадах децентралізації є одним із ключових напрямів 

системних суспільних трансформацій в Україні. До основних завдань 

реформування територіальної організації влади в Україні належать реальне 

зміцнення місцевого самоврядування та надання громадам достатнього 

фінансового і матеріального ресурсу для вирішення завдань власного 

розвитку [72, с. 402, 407]. Так, у лютому 2015 р. з метою впровадження 

децентралізаційних процесів було ухвалено Закон України «Про добровільне 

об’єднання територіальних  громад» [73], який регулює відносини, що 

виникають у процесі добровільного об’єднання територіальних громад сіл, 

селищ, міст, а також добровільного приєднання до об’єднаних 

територіальних громад. Загалом в Україні протягом 2015–2017 рр. створено 

413 об’єднаних територіальних громад (станом на серпень 2017 р.), до складу 

яких увійшла 1971 колишня місцева рада [74]. Для таких громад було 

передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам 

об’єднаних територіальних громад на формування їхньої інфраструктури. 

Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад» [75] затверджено 

Порядок та умови надання субвенції та її розподіл у 2016 р. Субвенція 

надається для формування інфраструктури об’єднаної територіальної 

громади, що належить до комунальної власності та спрямовується, зокрема, 

на: реконструкцію, переобладнання, перепрофілювання будівель бюджетних 

установ з метою їх використання відповідно до повноважень та потреб 

об’єднаних територіальних громад з обов’язковим застосуванням 

енергоефективних технологій; нове будівництво, реконструкцію, капітальний 

ремонт вулиць, доріг, мостів, переходів комунальної власності, що 

поліпшують доступність жителів до об’єктів та установ, в яких надаються 

адміністративні, соціальні та інші послуги; закупівлю транспортних засобів 

для підвезення дітей до навчальних закладів, транспортних засобів 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/200-2016-%D0%BF/print1450079039763976#n11
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/200-2016-%D0%BF/print1450079039763976#n45
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спеціального призначення та комплектувальних виробів до них для 

комунальних підприємств, пожежної і спеціальної рятувальної техніки та 

пожежно-рятувального оснащення, спеціалізованих санітарних транспортних 

засобів для лікувальних закладів; нове будівництво, реконструкцію, 

капітальний ремонт об’єктів водопостачання та водовідведення, об’єктів 

поводження з відходами та рекультивацію територій сміттєзвалищ тощо; 

будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, 

вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, а також 

капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших 

доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як 

співфінансування на договірних засадах). 

Умовами надання субвенції є: 1) спрямування субвенції на 

фінансування проектів згідно з планом соціально-економічного розвитку 

об’єднаної територіальної громади, межі якої повністю відповідають межам, 

визначеним перспективним планом формування територій громад АР Крим, 

області, та відповідно до напрямів, визначених у п. 4 Порядку та умов, 

оформлених за формою, встановленою Мінрегіоном, та календарний план 

реалізації яких становить не більш як три роки; 2) погодження поданого 

виконавчими комітетами міських, селищних, сільських рад об’єднаних 

територіальних громад переліку проектів, видатки на які здійснюватимуться 

за рахунок коштів субвенції, з відповідними проектними заявками, 

складеними за формою, встановленою Мінрегіоном, спеціально утвореною 

для їх розгляду при Мінрегіоні комісією; 3) врахування потреб осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час розроблення 

проектної документації, а також під час закупівлі транспортних засобів 

загального користування, шкільних автобусів тощо. 

Відповідно до зазначеної постанови у 2016 р. було передбачено 

виділити 1 млрд грн. Фактично було використано 945,6 млн грн. На 2017 р., 

згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 № 410, 
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планувалося 1,5 млрд грн (0,5 млрд грн – загальний фонд, 1,0 млрд грн – 

спеціальний фонд державного бюджету) [76]. 

Крім того, у 2012–2015 рр. з державного бюджету місцевим бюджетам 

надавались цільові субвенції капітального характеру: субвенція з державного 

бюджету обласному бюджету Донецької області на будівництво ПЕТ-КТ 

центру, капітальний ремонт і реконструкцію лікарняних споруд та закупівлю 

високовартісного медичного обладнання для Донецького обласного 

клінічного територіально медичного об'єднання (у 2012 р. затверджено з 

урахуванням змін 96,0 млн грн, виконано за рік 96,0 млн грн; у 2013 р. 

затверджено з урахуванням змін 60,0 млн грн, виконано за рік 59,4 млн грн; у 

2014–2015 рр. фінансування не здійснювалось); субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам Донецької області на підготовку спортивних 

об'єктів, на яких проводитиметься чемпіонат світу з легкої атлетики у 2013 

році (у 2012 р. затверджено з урахуванням змін 33,5 млн грн, виконано за рік 

33,5 млн грн; у 2013 р. затверджено з урахуванням змін 35,8 млн грн, 

виконано за рік 35,8 млн грн); субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і 

доріг комунальної власності у населених пунктах (у 2011 р. затверджено з 

урахуванням змін 2082,8 млн грн, виконано за рік 2086,3 млн грн; у 2012 р. 

затверджено з урахуванням змін 2213,3 млн грн, виконано за рік 2213,3 млн 

грн; у 2013 р. затверджено з урахуванням змін 2390,9 млн грн, виконано за 

рік 1766,4 млн грн; у 2014 р. затверджено з урахуванням змін 2542,2 млн грн, 

виконано за рік 1395,6 млн грн; у 2015 р. фінансування не здійснювалось); 

субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Бровари на 

будівництво тролейбусної лінії Бровари–Київ (у 2012 р. затверджено з 

урахуванням змін 141,0 млн грн,  виконано за рік 13,0 млн грн; у 2013–2015 

рр. фінансування не здійснювалось); субвенція з державного бюджету 

бюджету міста Дніпропетровська на продовження будівництва автомобільної 

дороги в місті на ділянці від вул. Кайдацький шлях до автомобільної дороги 

Київ–Луганськ–Ізварине (у 2012 р. затверджено з урахуванням змін 300,0 
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млн грн,  виконано за рік 95,4 млн грн; у 2013 р. затверджено з урахуванням 

змін 150,0 млн грн, виконано за рік 0,0 млн грн; у 2014–2015 рр. 

фінансування не здійснювалось); субвенція з державного бюджету 

районному бюджету Шацького району Волинської області на будівництво та 

капітальний ремонт доріг Шацьк–Світязь–Залісся–Пульмо–Шацьк (у 2012 р. 

затверджено з урахуванням змін 32,0 млн грн,  виконано за рік 13,8 млн грн; 

у 2013 р. затверджено з урахуванням змін 10,4 млн грн, виконано за рік 10,4 

млн грн; у 2014–2015 рр. фінансування не здійснювалось); капітальний 

ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення (у 2013 р. 

затверджено з урахуванням змін 440,0 млн грн, виконано за рік 97,5 млн грн; 

у 2014–2015 рр. фінансування не здійснювалось); субвенція з державного 

бюджету обласному бюджету Львівської області на завершення 

реконструкції Львівського обласного перинатального центру (у 2015 р. 

затверджено з урахуванням змін 45,0 млн грн, виконано за рік 45,0 млн грн); 

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення 

(будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у 

Донецькій та Луганській областях  (у 2015 р. затверджено з урахуванням змін 

291,6 млн грн, виконано за рік 247,0 млн грн); субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на придбання нових трамвайних вагонів 

вітчизняного виробництва для комунального електротранспорту (у 2015 р. 

затверджено з урахуванням змін 100,0 млн грн, виконано за рік 99,2 млн грн); 

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво 

(придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I-II 

групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції та 

потребують поліпшення житлових умов (у 2015 р. затверджено з 

урахуванням змін 367,7 млн грн, виконано за рік 346,5 млн грн); завершення 

будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську (у 2013 р. затверджено з 

урахуванням змін 99,0 млн грн, виконано за рік 0,0 млн грн; у 2014 р. 

затверджено з урахуванням змін 664,8 млн грн, виконано за рік 0,0 млн грн; у 
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2015 р. затверджено з урахуванням змін 672,0 млн грн, виконано за рік 37,0 

млн грн) [68]. 

Таким чином, наявність значної кількості різних субвенцій 

капітального характеру ускладнює їхню ідентифікацію щодо приналежності 

саме до субвенцій на виконання інвестиційних проектів, які зазначені у ст. 

105 БК України та їх аналіз. У звітах щодо виконання місцевих бюджетів за 

доходами не наведено чіткої позиції за статтею «Субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів». 

Необхідно зазначити, що субвенції на виконання інвестиційних 

проектів є одним із джерел надходжень бюджетів розвитку місцевих 

бюджетів, які є складовою частиною спеціального фонду місцевих бюджетів 

та в яких зосереджуються бюджетні ресурси, призначені на соціально-

економічний розвиток регіонів. 

Серед інших джерел наповнення бюджету розвитку місцевих бюджетів 

згідно зі ст. 71 Бюджетного кодексу України [77]:  

- дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських 

товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, 

комунальна власність; 

- плата за надання місцевих гарантій; 

- кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, 

отримані відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності»; 

- 10 % коштів від використання (реалізації) частини виробленої 

продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про 

розподіл продукції, та/або коштів у вигляді грошового еквівалента такої 

державної частини продукції, що розподіляються між місцевими бюджетами 

адміністративно-територіальних одиниць, на території яких знаходиться 

відповідна ділянка надр; 

- кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці 

Крим, та майна, що перебуває в комунальній власності, включаючи кошти 
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від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або 

прав на них; 

- 90 % коштів від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у 

державній власності до розмежування земель державної і комунальної 

власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, 

що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що 

підлягають приватизації); 

- капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів; 

- кошти від повернення кредитів, наданих з відповідного бюджету, та 

відсотки, сплачені за користування ними; 

- місцеві запозичення; 

- кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за 

рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої 

ради. 

Запозичення та субвенції з інших бюджетів на виконання 

інвестиційних проектів є найбільш перспективними у плані формування 

коштів бюджетів розвитку депресивних територій.  

На даному етапі, в більшості випадків, формування бюджету розвитку 

місцевих бюджетів відбувається за рахунок коштів, отриманих від 

відчуження майна, яке перебуває в комунальній власності, у тому числі від 

продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення. Однак 

слід констатувати, що використання джерел, пов’язаних із продажем 

матеріальних активів громади, має тенденцію до поступового зменшення, 

тому прогнозуванню доходів і пошуку нових можливих джерел доходів 

місцевих бюджетів повинно приділятися не менше уваги, ніж плануванню 

видатків. 

Що стосується запозичень, то хоча місцевим органам самоврядування і 

дозволено брати позики на здійснення капітальних проектів, така практика в 

Україні є малопоширеною. Запозичення можуть здійснюватися лише для 
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виконання конкретних інвестиційних проектів і саме до бюджету розвитку. З 

метою ефективного використання запозичень та зменшення ризиків їх 

несплати має бути введено жорсткі законодавчі норми, що забезпечують ре-

гулювання та контроль цього процесу. Підготовка місцевих запозичень 

повинна супроводжуватися розробкою детальних планів використання 

запозичених коштів та схем погашення боргових зобов'язань.  

Пріоритетними напрямами використання запозичень є: підтримка 

першочергових інвестиційних проектів з тривалим періодом окупності; 

стимулювання інноваційних інвестицій суб’єктів підприємницікої діяльності; 

зниження енергоємності підприємств; подолання деприсивності окремих 

територій; сприяння створенню та розширенню імпортозамінних 

виробництв; вирішення інших важливих питань, які вимагають залучення 

позикових ресурсів. 

Однією з особливостей бюджету розвитку є те, що його надходження 

не можуть бути передані до поточного бюджету. Тому не рекомендовано 

планувати відчуження комунальної власності, якщо немає запланованих 

інвестиційних проектів.  

До витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів належать: 

- погашення місцевого боргу; 

- капітальні видатки, включаючи капітальні трансферти іншим 

бюджетам; 

- внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів 

місцевого самоврядування до статутного капіталу суб'єкта господарювання; 

- проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що 

підлягає продажу відповідно до ст. 128 Земельного кодексу України, за 

рахунок авансу, внесеного покупцем земельної ділянки; 

- підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення 

або прав на них державної (до розмежування земель державної та 

комунальної власності) чи комунальної власності для продажу на земельних 

торгах та проведення таких торгів; 
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- платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань Автономної 

Республіки Крим чи територіальної громади міста; 

- розроблення містобудівної документації на місцевому та 

регіональному рівнях. 

Капітальні видатки бюджету розвитку спрямовуються на: соціально-

економічний розвиток регіонів; виконання інвестиційних проектів; 

будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів соціально-

культурної сфери і житлово-комунального господарства; будівництво 

газопроводів і газифікацію населених пунктів; будівництво і придбання 

житла окремим категоріям громадян відповідно до законодавства; 

збереження та розвиток історико-культурних місць України та заповідників; 

будівництво та розвиток мережі метрополітенів; придбання вагонів для 

комунального електротранспорту; розвиток дорожнього господарства; 

придбання шкільних автобусів та автомобілів швидкої медичної допомоги; 

комп'ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів; 

інші заходи, пов'язані з розширеним відтворенням [77]. 

За об'єктами, строк впровадження яких довший, ніж бюджетний період, 

визначаються індикативні прогнозні показники бюджету розвитку у складі 

прогнозу місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди 

та враховуються при затвердженні місцевих бюджетів протягом усього 

строку впровадження таких об'єктів. Планування бюджету розвитку, і 

зокрема капіталовкладень, в середньостроковій перспективі є об’єктивною 

необхідністю та запорукою їх ефективного бюджетування.  

Крім зазначених вище бюджетних інструментів підтримки 

регіонального розвитку (міжбюджетні трансферти (субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам, зокрема на інвестиційні проекти), бюджет 

розвитку місцевих бюджетів), існує створений у 2012 р. Державний фонд 

регіонального розвитку (далі ДФРР) [78]. 

У табл. Б.6 додатка Б наведено дані запланованої кількості об’єктів і 

заходів та планові обсяги їх фінансування з ДФРР, їх зміну за перший рік 
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функціонування фонду. Протягом року було внесено 8 змін до переліку 

об’єктів і заходів та обсягу їх фінансування (7 розпоряджень та 1 постанова 

КМ України). Плановий обсяг фінансування фонду протягом року було 

збільшено на 45,72 %, з 1126,5 до 1641,5 млн грн, а кількість об’єктів і 

заходів – на 97,38 %, з 267 до 527. Але врешті обсяг освоєних коштів за 

підсумками року склав 1005,4 млн грн (1004,7 млн грн – загальний фонд 

державного бюджету та 0,71 млн грн – спеціальний фонд) [79]. Зазначимо, 

що виправлення назв об'єктів, видів робіт, перерозподіл коштів між 

об'єктами, включення нових об'єктів та вилучення раніше затверджених є 

однією з причин неповного і несвоєчасного освоєння бюджетних коштів, 

зниження ефективності їх використання.   

Найбільший плановий обсяг фінансування отримали такі регіони як АР 

Крим – 8,78 % (37 об’єктів та заходів), Дніпропетровська – 6,96 % (39 

об’єктів та заходів) та Донецька – 12,36 % (45 об’єктів та заходів) області від 

загального обсягу фінансування, а найменший – Закарпатська – 1,92 % (14 

об’єктів та заходів), Рівненська – 1,77 % (5 об’єктів та заходів) та 

Чернівецька – 1,39 % (8 об’єктів та заходів) області від загального обсягу 

фінансування. За кількістю об’єктів та заходів найбільше їх було заплановано 

у Харківській області – 72, а найменше у м. Києві – 3, Івано-Франківській – 5 

та Рівненській – 5 областях. Основна частина всіх об’єктів та заходів мали 

соціальне спрямування (лікарні, школи, дитячі садки, об’єкти ЖКГ) [80]. 

У табл. Б.7 додатка Б наведено обсяги фінансування та кількість 

інвестиційних програм (проектів), які планувалось профінансувати у 2013 р. 

за рахунок коштів ДФРР. 

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.05.2013 № 

508-р [81] загальний обсяг фінансування інвестиційних програм (проектів) за 

рахунок коштів ДФРР на 2013 р. складав 686,0 млн грн, а кількість 

інвестиційних програм (проектів) – 146. Також відповідно до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 08.04.2013 № 268-р [82] з ДФРР у цьому ж 

році планувалось виділити 203,9 млн грн на інвестиційні програми (проекти), 
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за якими виникла кредиторська заборгованість, зареєстрована органами 

Державної казначейської служби станом на 1 січня 2013 р., з метою її 

погашення. Таким чином, запланований зальний обсяг фінансування у 2013 

р. за рахунок коштів ДФРР склав 889,9 млн грн.  

Зокрема, АР Крим планувалось виділити 47,1 млн грн на 

реконструкцію системи водопостачання мм. Сімферополя, Севастополя, 

Феодосії, а також на невеликі інфраструктурні проекти в селах і селищах АР 

Крим. Місту Києву планувалось виділити 42,6 млн грн на будівництво 

житлового будинку, дитячого садка і реставрацію дитячих закладів культури 

і мистецтв. При цьому найбільшу суму коштів отримала Львівська область – 

69,8 млн грн. Асигнування мали спрямувати на реконструкцію обласних 

лікарень і сільських шкіл. Найменший обсяг фінансування був закріплений за 

Київською областю – 16,5 млн грн (на будівництво загальноосвітньої школи), 

Дніпропетровською – 19,5 млн грн (на будівництво підземного переходу в 

Дніпропетровську, реставрацію кількох будівель історичного центру 

Дніпродзержинська й Новомосковська та водопроводу Синельникове), 

Запорізькою – 18,5 млн грн (на будівництво поліклініки на 250 пацієнтів), а 

також Сумською областю – 13 млн грн (на добудову пологового будинку) 

[81]. 

Враховуючи внесені протягом року зміни, обсяг запланованих видатків 

з ДФРР знизився до 827,1 млн грн. Відкриті асигнування за 2013 р. склали 

637,0 млн грн, з яких використано 419,9 млн грн [83].  

На початку 2014 р. у Державному бюджеті України на цей же рік було 

заплановано видатки в обсязі 3480,0 млн грн за програмою «Державний фонд 

регіонального розвитку» [84]. Але з огляду на події, які сталися на початку 

2014 р. в Україні (зміна влади, анексія Російською Федерацією АР Крим, 

бойові дії у Донецькій та Луганській областях, суттєве погіршення 

економічної ситуації), бюджет потребував секвестру. Протягом першої 

половини 2014 р., за рахунок внесення змін до державного бюджету, обсяг 

запланованих видатків ДФРР декілька разів скорочувався, а Законом України 
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«Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2014 рік»» від 31.07.2014 № 1622-VII [85] взагалі такі видатки були 

скасовані. Отже, у 2014 р. фінансування інвестиційних проектів за рахунок 

коштів ДФРР не здійснювалось.  

У таблиці Б.8 додатку Б наведено звіт про використання коштів ДФРР 

за 2015 р. Згідно з розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.07.2015         

№ 766-р [86] загальний обсяг фінансування інвестиційних програм і проектів 

регіонального розвитку за рахунок коштів ДФРР на 2015 р. спочатку складав 

484,2 млн грн, а кількість інвестиційних програм і проектів регіонального 

розвитку – 217. Протягом року у розпорядження 7 разів вносилися зміни, 

внаслідок чого обсяг фінансування було збільшено до 2889,7 млн грн, а 

кількість програм (проектів) – до 876. Згідно з даними Державної 

казначейської служби України, із зазначеної суми було використано лише 

2377,0 млн грн. Найбільше коштів було направлено на проекти і програми у 

Дніпропетровській області (7,13% від загальної суми), м. Києві (6,49% від 

загальної суми), Донецькій області (5,95% від загальної суми). 

Слід зазначити, що відповідно з ст. 24.1 Бюджетного кодексу України 

ДФРР визначається в обсязі не менше 1% прогнозного обсягу доходів 

загального фонду проекту державного бюджету України на відповідний 

бюджетний період. Але протягом 2012–2018 рр. його обсяг ніколи не 

перевищував цієї величини (табл. Б.6-Б.8 додатку Б, табл. 2.3). Ще одним 

недоліком було те, що умовою фінансування за рахунок коштів ДФРР є 

середньостроковий характер програм та проектів, але більшість з них не мали 

середньострокового характеру. Крім того, до 2015 р. не існувало процедури 

середньострокового планування коштів фонду. Лише з ухваленням 

постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 [87] та наказу 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України від 

24.04.2015 № 80 [88] з’явились елементи трирічного планування коштів 

ДФРР. 
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Таблиця 2.3  

Звіт про використання коштів Державного фонду регіонального розвитку за 2016-2018 рр. 

 

Найменування регіону 

2016 2017 2018 

План на рік з 

урахуванням 
внесених змін 

Виконано за звітний період 

План на рік з 

урахуванням 
внесених змін 

Виконано за звітний період 

План на рік з 

урахуванням 
внесених змін 

Виконано за звітний період 

Обсяг 

фінансування,  
грн. 

Обсяг 

фінансування,  
грн. 

% від 

запланованого 

% від 

загальної 
суми 

Обсяг 

фінансування,  
грн. 

Обсяг 

фінансування,  
грн. 

% від 

запланованого 

% від 

загальної 
суми 

Обсяг 

фінансування,  
грн. 

Обсяг 

фінансування,  
грн. 

% від 

запланованого 

% від 

загальної 
суми 

∑ 3 000 000 000,00 2 694 540 935,21 89,82 100,00 3 500 000 000,00 3 089 859 922,54 88,28 100,00 6 000 000 000,00 3 798 546 211,18 63,31 100,00 

Вінницька область 140 797 317,00 139 387 905,19 99,00 5,17 172 989 068,00 168 954 578,34 97,67 5,47 178 661 539,00 120 089 834,25 67,22 3,16 

Волинська область 91 525 233,00 84 839 334,09 92,70 3,15 113 128 831,00 102 612 229,03 90,70 3,32 192 086 712,00 120 895 763,56 62,94 3,18 

Дніпропетровська область 182 776 081,00 173 830 885,25 95,11 6,45 212 628 496,00 192 364 003,18 90,47 6,23 366 160 286,00 247 710 108,77 67,65 6,52 

Донецька область 239 472 083,00 180 908 437,87 75,54 6,71 279 137 355,00 184 210 882,76 65,99 5,96 777 670 248,00 428 120 070,88 55,05 11,27 

Житомирська область 109 637 111,00 104 280 706,50 95,11 3,87 134 971 054,00 133 481 533,44 98,90 4,32 228 060 038,00 150 916 308,63 66,17 3,97 

Закарпатська область 110 538 624,00 109 060 502,38 98,66 4,05 136 726 612,00 130 792 821,30 95,66 4,23 231 389 305,00 153 994 925,71 66,55 4,05 

Запорізька область 98 472 615,00 52 519 199,25 53,33 1,95 114 501 389,00 70 609 917,67 61,67 2,29 195 305 250,00 138 856 102,24 71,10 3,66 

Івано-Франківська область 121 357 217,00 115 131 154,50 94,87 4,27 149 822 742,00 135 646 865,59 90,54 4,39 254 775 570,00 159 807 043,64 62,72 4,21 

Київська область 97 127 050,00 96 500 294,29 99,35 3,58 113 932 914,00 89 005 107,00 78,12 2,88 197 766 516,00 149 636 799,71 75,66 3,94 

Кіровоградська область 54 670 869,00 53 119 972,09 97,16 1,97 63 599 014,00 63 357 979,05 99,62 2,05 108 506 612,00 71 560 765,00 65,95 1,88 

Луганська область 193 732 147,00 108 831 535,14 56,18 4,04 238 543 309,00 172 352 831,91 72,25 5,58 401 321 611,00 255 689 241,28 63,71 6,73 

Львівська область 222 523 776,00 213 468 619,81 95,93 7,92 166 561 277,00 158 445 777,08 95,13 5,13 286 343 884,00 188 501 431,19 65,83 4,96 

Миколаївська область 65 042 205,00 58 329 854,51 89,68 2,16 75 692 949,00 48 009 530,81 63,43 1,55 129 237 953,00 75 138 454,70 58,14 1,98 

Одеська область 134 097 041,00 132 684 112,00 98,95 4,92 156 838 407,00 153 281 468,57 97,73 4,96 269 486 952,00 158 233 820,75 58,72 4,17 

Полтавська область 80 805 895,00 77 043 766,65 95,34 2,86 93 889 333,00 90 675 156,59 96,58 2,93 160 275 069,00 107 355 299,11 66,98 2,83 

Рівненська область 101 986 188,00 98 699 077,37 96,78 3,66 126 104 588,00 124 410 585,00 98,66 4,03 214 652 927,00 144 535 776,63 67,33 3,81 

Сумська область 97 861 450,00 91 447 172,14 93,45 3,39 120 089 735,00 94 171 910,91 78,42 3,05 124 073 583,00 69 059 083,40 55,66 1,82 

Тернопільська область 93 602 434,00 91 266 845,74 97,50 3,39 115 198 292,00 100 619 386,03 87,34 3,26 194 751 650,00 119 614 281,07 61,42 3,15 

Харківська область 152 580 074,00 150 564 972,54 98,68 5,59 177 708 126,00 176 461 200,73 99,30 5,71 305 203 740,00 202 491 583,36 66,35 5,33 

Херсонська область 93 363 716,00 87 183 392,41 93,38 3,24 114 753 812,00 102 856 451,15 89,63 3,33 193 901 346,00 125 050 169,19 64,49 3,29 

Хмельницька область 113 751 317,00 107 128 589,72 94,18 3,98 139 812 459,00 138 225 608,85 98,87 4,47 236 008 463,00 157 224 327,59 66,62 4,14 

Черкаська область 69 814 668,00 67 231 987,92 96,30 2,50 81 135 275,00 77 158 011,68 95,10 2,50 136 812 664,00 88 437 280,29 64,64 2,33 

Чернівецька область 79 865 421,00 77 362 980,45 96,87 2,87 98 655 738,00 98 154 897,96 99,49 3,18 167 591 098,00 109 651 752,01 65,43 2,89 

Чернігівська область 91 891 034,00 81 352 213,25 88,53 3,02 112 553 559,00 111 746 539,78 99,28 3,62 115 747 090,00 59 843 167,87 51,70 1,58 

м. Київ 162 708 434,00 142 367 424,15 87,50 5,28 191 025 666,00 172 254 648,13 90,17 5,57 322 047 875,00 196 132 820,35 60,90 5,16 

Джерело: побудовано автором за даними офіційного сайту Державної казначейської служби України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richnij-zvit-pro-

vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-ukrayini-za-2018-rik?page=4 
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Також в Україні кілька років використовувався ще один бюджетний 

інструмент, за допомогою якого підтримувалося фінансування інвестиційних 

проектів соціально-економічного розвитку регіонів країни. Таким 

бюджетним інструментом був Стабілізаційний фонд у складі державного 

бюджету. 

Фонд було створено у 2009 р. згідно із Законом України «Про 

першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової 

кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» [89] за 

рахунок понадпланових надходжень від приватизації державного майна та 

цільового розміщення державних цінних паперів. Кошти Стабілізаційного 

фонду можна було використати в таких напрямах: кредитування або 

співфінансування довгострокових інфраструктурних, інвестиційних та 

інноваційних проектів загальнодержавного значення; здешевлення 

кредитування проектів малого та середнього бізнесу, зокрема таких, що 

впливають на підвищення рівня зайнятості населення; надання кредитів на 

завершення будівництва житла, яке здійснюється із залученням іпотечних 

кредитів і обов’язковою умовою якого є співфінансування з боку банків та 

забудовників; викуп державою у кредиторів іпотечних кредитів; розвиток 

внутрішнього попиту на товари, що виробляються українськими 

товаровиробниками для експорту і щодо яких спостерігається погіршення 

світової кон’юнктури. 

Зазначимо, що ефективність використання Стабілізаційного фонду в 

2009 р. була досить низькою. По-перше, у Законі України «Про Державний 

бюджет на 2009 рік» [90] передбачалося надходження у Стабілізаційний 

фонд у сумі близько 20 млрд грн, а за підсумками року у фонді було 

акумульовано всього третину запланованих коштів, близько 7,9 млрд грн (дві 

третини з яких залишок коштів 2008 р.). По-друге, розподіл і використання 

коштів фонду не відповідали концептуальним засадам, визначеним у Законі 

України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам 

фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів 
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України» та нівелювали ідею його створення. Так, приблизно третину 

розподілених законом про бюджет коштів було спрямовано не на 

інвестиційні проекти розвитку, а розпорошено на вирішення низки поточних 

проблемних питань в окремих сферах (наприклад, утилізація боєприпасів і 

твердого ракетного палива, ліквідація шахт, придбання шкільних автобусів, 

рентгенотелевізійних скануючих систем для Держмитслужби, пожежної 

техніки та обладнання, створення фільмів національного виробництва, на 

охорону приміщень державних архівів, бібліотек, музейних закладів і 

національних заповідників, на оздоровлення та відпочинок дітей працівників 

агропромислового комплексу, на заробітну плату гірникам державних шахт 

тощо). Слід зазначити, що у 2009 р. за рахунок коштів Стабілізаційного 

фонду на реалізацію інвестиційних проектів соціально-економічного 

розвитку регіонів передбачалось 1,5 млрд грн, а фактично було використано 

близько 130 млн грн.  

Відповідно до закону України «Про Державний бюджет України на 

2010 рік» на 2010 рік було передбачено надходження у Стабілізаційний фонд 

у розмірі 21,5 млрд. грн. [91].  

Зокрема планувалось спрямувати кошти Стабілізаційного фонду за 

такими напрямами: 

1) здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів, 

загальнодержавних та державних цільових програм в агропромисловому 

комплексі, вирішення питань матеріально-технічного забезпечення 

бюджетних установ агропромислового комплексу – 1333070 тис. грн; 

2) фінансування   Державної   комплексної  програми  розвитку 

авіаційної промисловості, Державної цільової програми реформування та 

розвитку оборонно-промислового комплексу, Державної програми розвитку 

вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, 

Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми – 1003995 

тис. грн; 
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 3) часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної 

продукції, фінансування інвестиційних проектів з будівництва та технічного 

переоснащення вугледобувних підприємств, торфодобувних підприємств, 

проектів підвищення техніки безпеки шахт – 6600192,8 тис. грн; 

4) виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в 

Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 р. з футболу – 6295920 

тис. грн; 

5) державна підтримка реалізації інноваційних та інвестиційних 

проектів у реальному секторі економіки, у тому числі через механізм 

здешевлення кредитів, – 1000000 тис. грн; 

6) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного 

матеріального резерву – 500000 тис. грн; 

7) реалізація інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку 

регіонів, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, 

зареєстрованої органами Державного казначейства України як фінансові 

зобов'язання станом на 1 січня 2010 р., – 1568340 тис. грн; 

8) реалізація Загальнодержавної програми реформування житлово-

комунального господарства та Загальнодержавної програми «Питна вода 

України» – 500.000 тис. грн; 

9) виконання функцій столиці відповідно до Закону України «Про 

столицю України – місто-герой Київ» – 1000000 тис. грн;  

10) забезпечення житлом громадян, які відповідно до законодавства 

мають право на його отримання, у тому числі шляхом надання державної 

підтримки для будівництва і придбання доступного житла, та здійснення 

компенсації Державній іпотечній установі витрат з придбання квартир по 

забезпеченню житлом окремих категорій громадян – 390000 тис. грн; 

11) здійснення інвестицій в інфраструктурні об'єкти, об'єкти соціально-

культурної сфери, капітальні видатки бюджетних установ та інші 

першочергові загальнодержавні заходи – 991894 тис. грн; 
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12) модернізація системи управління державними фінансами у 

відповідності з нормативними документами ЄС, міжнародними стандартами 

та досвідом, а також забезпечення використання грошових ресурсів  з  

максимальною  повнотою  та  ефективністю – 260000 тис. грн. 

Але жодний з напрямів у 2010 р. не було профінансовано. 

З 2011 р. використання Стабілізаційного фонду не передбачено. Такий 

факт є позитивним чинником, передусім тому, що видатки, які у минулих 

роках здійснювалися із цього фонду, в основному є щорічними видатками, 

які спрямовуються на підтримку окремих галузей економіки. Однак 

здійснення їх розподілу потребувало прийняття великої кількості окремих 

постанов Кабінету Міністрів, у розподіл вносилось багато змін протягом 

року, що негативно позначалося на ефективності їх використання.  

Стабілізаційний фонд в Україні може мати лише тимчасовий характер, 

оскільки надходження до нього головним чином здійснюються за рахунок 

приватизації. За таких умов прив'язувати до Стабілізаційного фонду механізм 

участі держави у забезпеченні економічного зростання є не лише 

недоцільним, але й небезпечним.  

Разом з тим у ситуації, що склалася в Україні внаслідок стрімкого 

підвищення цін на енергоресурси, зокрема газ і нафту, в умовах значної частки 

імпорту цих ресурсів у внутрішньому споживанні та занадто високої 

енерговитратності виробництва, такий фонд може бути використаний як інстру-

мент опосередкованого впливу на реалізацію державою стратегії сталого 

економічного зростання за рахунок пом'якшення впливу цін на енергоресурси в 

діяльності вітчизняної промисловості та спрямування ресурсів Стабілізаційного 

фонду на впровадження енергозберігаючих заходів. За умов, коли економіка 

країни «звикла» до заниженого, порівняно зі світовим, рівня цін на ключові 

енергоресурси (газ, нафта, ядерне паливо), істотні зміни зовнішньоекономічної 

кон'юнктури на енергетичні ресурси, імпорт яких становить левову частку 

внутрішнього споживання, може призвести до непередбачуваних наслідків для 

соціально-економічного розвитку країни і перекреслити будь-які наміри 
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держави щодо підтримки пріоритетів економічного розвитку. Щоб 

контролювати ситуацію, необхідно мати фінансовий резерв для згладжування 

небезпечних для країни цінових коливань. Саме таким резервом у 

середньостроковій перспективі може стати Стабілізаційний фонд [92, с. 264]. 

Аналіз бюджетних інструментів підтримки регіонального розвитку в 

Україні дає можливість побудувати загальну схему державної фінансової 

підтримки, а саме фінансування програм і проектів регіонального розвитку з 

державних та місцевих бюджетів (рис. 2.3).   

Отже, визначення бюджетних інструментів підтримки регіонального 

розвитку, а особливо дослідження їх можливостей, на сьогодні є достатньо 

важливим завданням. Це пов’язано з необхідністю пошуку джерел для 

сприяння довгостроковому кількісному і якісному економічному зростанню в 

регіонах. Перспективним є використання таких інструментів як ДФРР, 

бюджети розвитку місцевих бюджетів та капітальні трансферти з державного 

бюджету місцевим бюджетам. Оцінка державної політики регулювання 

міжбюджетних відносин, яка реалізується на підставі надання трансфертів, 

повинна базуватися на трьох критеріях: ефективності використання ресурсів; 

ступені вирівнювання горизонтальних фіскальних дисбалансів і впливу на 

стабілізацію місцевих фінансів та регіональному економічному зростанні.  

Підводячи підсумки, треба наголосити, що бюджетні інструменти 

повинні формуватися й обґрунтовуватися з огляду на особливості етапу 

розвитку країни та її регіонів, економічні й соціальні чинники, бути 

узгодженими зі стратегією інноваційного розвитку економіки, а також 

погоджені між собою й пріоритетами, визначеними на законодавчому і на 

урядових рівнях, що створить можливість активізувати інвестиційні процеси 

у всіх сферах економіки та врівноважити регіональні диспропорції. 
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Рис. 2.3. Фінансування програм і проектів регіонального розвитку з державного та місцевих бюджетів 
Джерело: складено автором. 
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2.2. Аналіз методик оцінки стану регіонального розвитку  

 

Державна підтримка регіонального розвитку, зокрема за рахунок 

коштів державного бюджету, повинна здійснюватися на основі об’єктивної 

та обґрунтованої оцінки стану розвитку регіонів. Ефективність такої 

підтримки безпосередньо залежить від достовірної, належним чином 

систематизованої та своєчасної інформації про стан того чи іншого регіону в 

динаміці, об'єктивного аналізу такої інформації й прогнозування на його 

основі подальшого розвитку регіону. Недостатнє забезпечення органів 

державної влади та управління інформацією про тенденції розвитку регіонів 

зумовлює суб'єктивізм під час прийняття відповідних управлінських рішень, 

що в кінцевому рахунку може призвести до загострення міжрегіональних 

диспропорцій чи конфліктів регіонів із центром.  

Таким чином, для забезпечення ефективної державної підтримки 

регіонального розвитку необхідний діючий та ефективний моніторинг стану 

розвитку регіонів. Організація такого моніторингу є одним із головних 

завдань, виконання якого дає змогу встановити взаємозв’язки між 

показниками соціально-економічного розвитку регіону і оперативно 

реагувати на негативні тенденції в цих показниках. 

В Україні вже неодноразово робились спроби запровадити систему 

оцінювання стану розвитку регіонів. Так, визначення проблемних регіонів на 

нормативно-правовому рівні було закладено ще в постанові Кабінету 

Міністрів України від 04.02.2004 № 113 «Про затвердження Методики 

визначення комплексної оцінки результатів соціально-економічного розвитку 

регіонів» [93]. Для комплексного оцінювання використовувалось 35 

показників соціально-економічного розвитку регіонів, а сама оцінка 

здійснювалась у 2 етапи. На першому етапі підводилися підсумки відносних 

відхилень показників розвитку регіону від їх найкращих значень в інших 

регіонах за певною формулою, на другому – вираховувалося середнє 

арифметичне суми рейтингів конкретного регіону за кожним з показників. За 
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результатами розрахунку визначалось місце кожного регіону в загальному 

рейтингу. Зазначена постанова втратила чинність на підставі постанови 

Кабінету Міністрів України від 06.04.2005 № 263 «Про запровадження 

моніторингу результатів діяльності Кабінету Міністрів України та Ради 

міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і 

Севастопольської міських державних адміністрацій» [94]. Згаданий 

моніторинг проводився щомісяця за основними показниками соціально-

економічного розвитку України в цілому (40 показників) та щокварталу – за 

основними показниками в розрізі галузей національної економіки та сфер 

діяльності, а також регіонів (78 показників за 16 напрямами). Крім того, 

згідно з цією постановою Державний комітет статистики України мав 

щомісяця готувати бюлетень соціально-економічного розвитку регіонів (44 

показники за 7 напрямами). Ранжування регіонів не проводилось. Названа 

постанова втратила чинність на підставі постанови Кабінету Міністрів 

України від 20.06.2007 № 833 «Про запровадження комплексної оцінки 

соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, 

мм. Києва та Севастополя» [95]. Цією постановою було затверджено Порядок 

проведення комплексної оцінки соціально-економічного розвитку регіонів та 

вдосконалено (яка була затверджена ще постановою Кабінету Міністрів 

України від 04.02.2004 № 113) Методику рейтингової оцінки соціально-

економічного розвитку регіонів. Для проведення комплексної оцінки 

використовувалось 39 показників соціально-економічного розвитку за 5 

напрямами. У Методиці було змінено 2-й етап, на якому визначалось середнє 

арифметичне значення суми рейтингових оцінок конкретного регіону за 

всіма показниками, що характеризують окрему сферу його соціально-

економічного розвитку, та додано 3-й етап, на якому визначалось середнє 

арифметичне значення суми рейтингових оцінок конкретного регіону за 

усіма сферами його соціально-економічного розвитку. Зазначена постанова 

втратила чинність на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 

09.06.2011 № 650 «Про запровадження проведення оцінки результатів 
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діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської 

та Севастопольської міських державних адміністрацій» [96]. Цією 

постановою також було затверджено Порядок та Методику проведення 

оцінювання результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних 

адміністрацій. Таке оцінювання проводилося в 2 етапи: на першому – 

аналізувалася динаміка показників оцінки за відповідними напрямами в 

кожному регіоні без застосування міжрегіонального порівняння; на другому 

– здійснювалось рейтингове оцінювання (ранжування) регіонів за кожним 

напрямом та розрахунок загальної рейтингової оцінки в цілому за всіма 

напрямами. Рейтингова оцінка визначалася на основі підрахунку відносних 

відхилень показників кожного регіону від максимальних та мінімальних 

значень таких показників інших регіонів, також вираховувалося середнє 

арифметичне значення суми рейтингових оцінок конкретного регіону за 

всіма показниками, що характеризують окремий напрям діяльності. За 

результатами розрахунків визначалась інтегральна рейтингова оцінка як 

середнє арифметичне значення суми рейтингових оцінок конкретного 

регіону за усіма напрямами. Оцінювання проводилося з використанням 81 

показника за 10 напрямами. Зазначена постанова втратила чинність на 

підставі постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 654 «Про 

визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів 

України від 09.06.2011 № 650 і від 09.04.2012 № 335» [97].   

Крім того, у 2005 р. було прийнято Закон України «Про стимулювання 

розвитку регіонів» [23], в якому визначено правові, економічні та 

організаційні засади реалізації державної регіональної політики щодо 

стимулювання розвитку регіонів та подолання депресивності територій. 

Відповідно до ст. 10 зазначеного Закону моніторинг показників розвитку 

регіонів, районів та міст обласного, республіканського в Автономній 

Республіці Крим значення здійснюють центральний орган виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної регіональної політики, Рада міністрів 
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Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські 

державні адміністрації на підставі даних державної статистичної звітності та 

інших даних центральних органів виконавчої влади в порядку, що 

встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Такий порядок було затверджено у 2006 р. постановою Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення моніторингу 

показників розвитку регіонів, районів, міст республіканського в Автономній 

Республіці Крим і обласного значення для визнання територій 

депресивними» [98], в якому було визначено перелік з 10 показників 

моніторингу. Вказана постанова втратила чинність у 2010 р. на підставі 

ухвалення нової постанови [99] та затвердження нового Порядку здійснення 

моніторингу соціально-економічних показників розвитку регіонів, районів та 

міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення 

для визнання територій депресивними. 

За результатами моніторингу Кабінет Міністрів України визначає: 

території, яким  надається статус депресивних,  встановлює їхні межі; строк, 

на який території надається статус депресивної; заходи державного 

стимулювання  розвитку  території  з  метою подолання депресивного стану 

та форми й умови їх застосування; співвідношення державних,  регіональних  

та  інших фінансових ресурсів,  що спрямовуються на виконання програми 

подолання стану депресивності території; строк внесення проекту програми 

подолання стану депресивності території.  

У Порядку здійснення моніторингу соціально-економічних показників 

розвитку регіонів, районів та міст обласного, республіканського в 

Автономній Республіці Крим значення для визнання територій депресивними 

наведено перелік соціально-економічних показників розвитку: 

1. Обсяг валового регіонального продукту (до 2004 року – обсяг 

валової доданої вартості) у розрахунку на одну особу у фактичних цінах, 

гривень. 
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2. Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) на одну 

особу, гривень. 

3. Середньомісячна заробітна плата одного найманого працівника, 

гривень. 

4. Щільність сільського населення, осіб на 1 кв. км. 

5. Частка осіб, зайнятих у промисловості, відсотків. 

6. Частка осіб, зайнятих у сільському господарстві, відсотків. 

7. Рівень зареєстрованого безробіття, відсотків. 

8. Рівень зареєстрованого довготривалого безробіття, відсотків. 

9. Коефіцієнт природного приросту (скорочення) населення, на 1 тис. 

осіб. 

10. Обсяг реалізованої сільськогосподарської продукції (робіт, послуг) 

на одну особу, гривень. 

11. Перелік районів, на території яких перебувають у стадії закриття 

вугледобувні та вуглепереробні підприємства. 

Зазначимо, що з ухваленням постанови Кабінету Міністрів України від 

20.05.2009 № 476 «Про запровадження оцінки міжрегіональної та 

внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку 

регіонів» [100] було запроваджено відповідну оцінку та Методику її 

проведення. Для оцінювання міжрегіональної диференціації 

використовується 16 показників соціально-економічного розвитку регіонів, а 

для внутрішньорегіональної – 12.  

Відповідно до статті 12 та частини п’ятої статті 23 Закону України 

«Про засади державної регіональної політики» [101], який визначає основні 

правові, економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та організаційні засади 

державної регіональної політики як складової частини внутрішньої політики 

України, Кабінетом Міністрів України наприкінці 2015 р. затверджено [102]  

Порядок проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації 

державної регіональної політики та Методику проведення моніторингу та 

оцінки результативності реалізації державної регіональної політики. 
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Порядок визначає процедуру проведення моніторингу та оцінки 

результативності реалізації державної регіональної політики, яка передбачає 

періодичне відстеження відповідних індикаторів на підставі наявних даних 

офіційної статистики, інформації центральних органів виконавчої влади, 

Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і 

Севастопольської міських держадміністрацій, органів місцевого 

самоврядування та проведення на підставі даних моніторингу оцінки 

результативності виконання індикаторів шляхом порівняння отриманих 

результатів з їх цільовими значеннями. 

Моніторинг реалізації державної регіональної політики проводиться 

шляхом визначення переліку відповідних індикаторів (показників), 

відстеження їхньої динаміки, підготовки та оприлюднення результатів такого 

моніторингу та включає: 

- моніторинг виконання індикаторів (показників) цілей документів, які 

визначають державну регіональну політику (Державна стратегія 

регіонального розвитку України; план заходів з реалізації Державної 

стратегії регіонального розвитку України; регіональні стратегії розвитку; 

плани заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку; інвестиційні 

програми (проекти), спрямовані на розвиток регіонів); 

- моніторинг соціально-економічного розвитку Автономної Республіки 

Крим, областей, мм. Києва та Севастополя. 

Порядок проведення моніторингу документів, які визначають державну 

регіональну політику, встановлюється відповідно до статей 8 і 23 Закону 

України «Про засади державної регіональної політики». 

Моніторинг соціально-економічного розвитку Автономної Республіки 

Крим, областей, мм. Києва та Севастополя (далі – моніторинг соціально-

економічного розвитку регіонів) проводиться Міністерством регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі 

– Мінрегіон) на підставі наявних даних офіційної статистики, інформації 

центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної 
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Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських 

держадміністрацій. 

Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів проводиться 

шляхом здійснення розрахунків рейтингової оцінки (ранжування) регіонів за 

кожним напрямом та розрахунку загальної рейтингової оцінки в цілому за 

всіма напрямами: 

- щокварталу – за переліком показників оцінки (27 показників за 6 

напрямами), наведених у табл. В.1 додатка В (далі – щоквартальна оцінка); 

- щороку – за переліком показників оцінки (64 показника за 12 

напрямами), наведених у табл. В. 2 додатка В (далі – щорічна оцінка). 

Для проведення щоквартальної оцінки відповідальні за подання даних 

за переліком показників, наведених у табл. В. 1 додатка В, до 15 числа 

другого місяця, що настає за звітним періодом, подають Мінрегіону 

інформацію за формою згідно з табл. В. 3 додатка В. 

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські 

держадміністрації до 1 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, 

подають Мінрегіону аналітичну записку про соціально-економічний 

розвиток регіонів і нагальні проблеми разом з пропозиціями щодо їх 

розв’язання за встановленою Мінрегіоном формою. 

Мінрегіон: 

1) на підставі інформації, отриманої від відповідальних за подання 

даних, здійснює за Методикою проведення моніторингу та оцінювання 

результативності реалізації державної регіональної політики (додаток 5) 

розрахунки рейтингового оцінювання (ранжування) регіонів з урахуванням 

показників, наведених у табл. В.1 додатка В, за визначеними напрямами та 

загальне рейтингове оцінювання за всіма напрямами; 

2) узагальнює інформацію про результати проведення щоквартального 

оцінювання та подає її за формою згідно з табл. В.4 додатка В до 15 числа 
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третього місяця, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів 

України; 

3) оприлюднює результати щоквартальної оцінки на своєму офіційному 

веб-сайті. 

Для проведення щорічної оцінки відповідальні за подання даних за 

переліком показників оцінки, наведених у табл. В.2 додатка В, подають 

Мінрегіону щороку до 1 квітня інформацію за формою згідно з табл. В.3 

додатка В. 

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські 

держадміністрації подають Мінрегіону щороку до 1 квітня аналітичну 

записку про соціально-економічний розвиток регіонів і нагальні проблеми 

разом з пропозиціями щодо їх розв’язання за встановленою Мінрегіоном 

формою. 

Мінрегіон: 

1) на підставі інформації, отриманої від відповідальних за подання 

даних, здійснює за Методикою проведення моніторингу та оцінки 

результативності реалізації державної регіональної політики (додаток 5) 

розрахунки рейтингової оцінки (ранжування) регіонів з урахуванням 

показників, наведених у табл. В.2 додатка В, за визначеними напрямами та 

загальне рейтингове оцінювання за всіма напрямами; 

2) узагальнює інформацію про результати проведення щорічного 

оцінювання та подає її за формою згідно з табл. В.4 додатка В щороку до 15 

травня Кабінетові Міністрів України; 

3) оприлюднює результати щорічного оцінювання на своєму 

офіційному веб-сайті. 

Крім того, згідно з Бюджетним кодексом України, розподіл коштів 

державного фонду регіонального розвитку здійснює центральний орган 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної 

політики, на підставі поданих пропозицій зазначених програм і проектів на 
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конкурсних засадах у межах індикативного прогнозного обсягу коштів фонду 

з дотриманням таких критеріїв розподілу між Автономною Республікою 

Крим, областями та містами Києвом і Севастополем: 

80 % коштів – відповідно до чисельності населення, яке проживає у 

відповідному регіоні; 

20 % коштів – з урахуванням рівня соціально-економічного розвитку 

регіонів відповідно до показника валового регіонального продукту в 

розрахунку на одну особу (для регіонів, у яких цей показник менше 75 % 

середнього показника по Україні). 

Також розподіл субвенції на виконання інвестиційних проектів, 

відповідно до Бюджетного кодексу України, здійснюється у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України, з урахуванням завдань і заходів 

державної стратегії регіонального розвитку, регіональних стратегій розвитку 

на підставі формалізованих параметрів, що базуються на фактичних та 

прогнозних показниках економічного та соціального розвитку відповідної 

території (основними з яких є показники обсягу промислового виробництва, 

обсягу валової продукції сільського господарства, обсягу інвестицій в 

основний капітал, рівня щільності населення, рівня безробіття населення, 

доходів населення у розрахунках на одну особу, середньомісячної заробітної 

плати працівників). 

Таким чином, маємо декілька нормативно визначених наборів 

показників для визначення стану розвитку регіонів (для визнання територій 

депресивними, для оцінки міжрегіональної та внутрішньорегіональної 

диференціації соціально-економічного розвитку регіонів, для моніторингу 

реалізації державної регіональної політики, для розподілу коштів державного 

фонду регіонального розвитку, для розподілу субвенцій на виконання 

інвестиційних проектів). 

Найбільш ґрунтовним є аналіз стану розвитку регіонів, який 

здійснюється при проведені моніторингу соціально-економічного розвитку 

регіонів для відстеження  реалізації державної регіональної політики [103]. 
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Такий моніторинг запроваджено лише у 2015 році. У березні 2016 р. на сайті 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України спочатку було наведено моніторинг соціально-

економічного розвитку регіонів за 2015 рік у скороченому вигляді за 6-ма 

напрямами та 27 показниками. Також була наведена рейтингова оцінка 

регіонів за всіма напрямами, за окремими напрямами та окремими 

показниками напрямів [104]. У травні 2016 р. Мінрегіоном відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 856 було 

представлено результати моніторингу, який здійснено за 12 напрямами та 64 

показниками [105]. На рис. 2.4 наведено результати моніторингу соціально-

економічного розвитку регіонів за 2018 рік за 6 та 12 напрямами. 

 

Рис. 2.4. Порівняння результатів моніторингу соціально-економічного 

розвитку регіонів за 2018 рік за 6 та 12 напрямами. 

Джерело: побудовано автором на основі [105] 

Порівнюючи рейтингову оцінку за 2018 р., проведену Міністерством 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України за 27 та за 64 показниками, маємо за деякими регіонами значне 
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відхилення. Так, за 27 показниками Миколаївська область займає 6 місце, 

Чернігівська область – 11, а за 64 показниками – 22 та 23 відповідно. Та 

навпаки Чернівецька за 27 показниками займає 14 місце, Івано-Франківська – 

15, Черкаська область – 21, а за 64 показниками – 3, 4 та 10 відповідно. 

Крім того ранжування за окремими напрямами «Економічна 

ефективність», «Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця», 

«Фінансова самодостатність», «Ефективність ринку праці», «Розвиток 

інфраструктури», «Відновлювальна енергетика та енергоефективність», до 

кожного з яких входять майже одні й ті ж самі показники регіонального 

розвитку, значно відрізняються в обох рейтингах (табл. Г. 1 додатку Г). 

Відповідно виникає питання для чого проводити обидва рейтинги, якщо річні 

рейтинги за одними і тими ж самими напрямами так значно відрізняються і, 

який з них брати за основний? Крім того, значне відхилення у рейтингах, в 

залежності від кількості показників, потребує визначення, з якою метою 

використовується той чи інший рейтинги. Рейтинг за скороченою кількістю 

показників має економічну спрямованість, а за розширеною, де додано такі 

напрями як «Доступність та якість послуг у сфері освіти», «Доступність та 

якість послуг у сфері охорони здоров’я», «Соціальний захист та безпека», 

«Раціональне природокористування та якість довкілля», має соціально-

економічну спрямованість.   

Знизити значні відхилення рейтингової оцінки за певними регіонами 

при застосуванні різної кількості показників оцінки можливо шляхом 

введення вагового коефіцієнта за кожним показником оцінки. Одним з 

прикладів застосування вагового розподілу показників при здійсненні оцінки 

стану соціально-економічного розвитку наведено у праці [106] таких 

науковців як Ромашко С.М., Саврас І.З., Селіверстов Р.Г., Юринець Р.В.  

Зазначимо, що для більш ґрунтовного аналізу регіонального розвитку 

необхідно оцінювати статистику у динаміці, принаймні за останні три роки. 

При здійсненні рейтингової оцінки доцільніше використовувати усереднені 
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за останні три роки значення показників. При здійсненні рейтингової оцінки 

Мінрегіоном використовувались значення показників за останній рік. 

Таким чином здійснимо вибірку основних показників регіонального 

розвитку економічного спрямування, які мають найбільшу вагу з переліку 

показників, який наведено для проведення моніторингу реалізації державної 

регіональної політики (таблиці В.1 та В.2 додатку В). Такими показниками є: 

валовий регіональний продукт (у фактичних цінах) у розрахунку на одну 

особу населення; наявний дохід населення у розрахунку на одну особу 

населення; обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну 

особу населення; обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну 

особу населення; обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного 

та місцевих бюджетів) у розрахунку на одну особу населення; обсяг прямих 

іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу населення; доходи 

місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення; 

капітальні видатки місцевих бюджетів (без врахування міжбюджетних 

трансфертів) у розрахунку на одну особу населення; рівень безробіття 

населення у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації 

праці); обсяги експорту товарів та послуг у розрахунку на одну особу 

населення. 

За цими показниками здійснимо ранжування 25 регіонів (без 

врахування АР Крим та м. Севастополь) за їх усередненими значеннями за 

2016-2018 рр. і за 2018 р. за методикою Мінрегіону та порівняємо з 

рейтинговою оцінкою за 2018 р. наданою Мінрегіоном за 27 та 64 

показниками.  

Для цього за кожним показником проведено ранжування регіонів 

окремо за кожним роком протягом 2016-2018 рр., визначено середнє 

значення показника за період 2016-2018 рр. та проведено ранжування 

регіонів за усередненим показником. Крім того проведено ранжування 

регіонів за цими показниками окремо за 2016 р. та 2018 р. Визначено зміну 
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позицій регіонів за цей період. Узагальнені результати ранжування регіонів у 

2016-2018 рр. згруповані і наведені у таблиці Г.2 додатку Г. 

Так, згідно даних у таблиці Г.2 додатку Г першу трійку регіонів, як за 

усередненим показником (2016-2018 рр.) так і окремо у 2018 р. складають м. 

Київ, Дніпропетровська та Київська області. Останні 3 позиції за 

усередненим показником займають Тернопільська (25 місце), Луганська (24 

місце) та Житомирська області (23 місце). За результатами лише 2018 р. 

останню позицію займає вже Луганська, а передостанню Тернопільська 

області, Донецька область займає 23 місце. Порівнюючи позиції регіонів у 

2016 р. та 2018 р., зазначимо, що найбільше місць у рейтингу, а відповідно і 

зниження рівня розвитку, втратили Донецька та Луганська області. Вони 

втратили 20 та 17 позицій у рейтингу відповідно. Таке різке зниження 

показників розвитку у цих регіонах пов’язане з агресією Російської Федерації 

проти України та проведенням на територіях цих областей 

антитерористичної операції.         

Найбільше покращили свої позиції за цей період Вінницька (+6 

позицій), Закарпатська (+5 позицій) та Чернігівська (+5 позицій) області. Не 

змінили своїх позицій Дніпропетровська, Житомирська області та м. Київ. 

Взявши за основу рейтинг за усередненими за період 2016-2018 рр. 

показниками, здійснимо порівняння результатів ранжування за 4 рейтингами 

(рис. 2.5). Так, результати рейтингів за усередненими показниками за період 

2016-2018 рр. та за 2018 р. за 9 основними показниками мають низький 

рівень відхилення. Лише значення результатів за Донецькою областю мають 

значне відхилення. За усередненими показниками цей регіон займає 9 місце, 

а за показниками 2018 р. вже 23 місце. Це говорить про те, що показники 

регіонального розвитку у 2018 році за цим регіоном значно знизились.  
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Рис. 2.5. Порівняння результатів ранжування регіонів   

Джерело: побудовано автором 

Порівнюючи рейтинги за 2018 р. (за 27 та 64 показниками) надані 

Мінрегіоном з рейтингом регіонів у 2018 р. за 9 основними показниками 

регіонального розвитку та з рейтингом за усередненими показниками 2016-2018 

рр. (рис. 2.5), зазначимо про високий рівень відхилення показників. Цікавим є 

той факт, що за рейтинговою оцінкою Мінрегіону такі області як Запорізька (13 

місце за 27 та 17 місце за 64 показниками) Полтавська (16 та 14 місце 

відповідно), Одеська (23 та 18 місце відповідно), мають низький рейтинг та 

навпаки такі області як Вінницька (4 та 7 місце відповідно), Рівненська (9 та 11 

місце відповідно), Закарпатьська (8 місце за обома рейтингами) мають високий, 

що не відповідає дійсності. Крім того, наприклад, за Чернівецькою (14 та 3 місце 

відповідно), Тернопільською (22 та 15 місце відповідно) та за Чернігівською (11 

місце та 23 місце відповідно) областями рейтинги мають значні відхилення. 

Таким чином, різна кількість показників, які використовуються для 

рейтингової оцінки та врахування усереднення дає різні результати.  
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Так, Методику проведення моніторингу та оцінки результативності 

реалізації державної регіональної політики, затверджену постановою 

Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 856, можна 

вдосконалити наступним чином. Необхідно внести наступні зміни до пункту 

5 Методики (табл. 2.4).  

Таблиця 2.4 

Вдосконалення Методики проведення моніторингу та оцінки 

результативності реалізації державної регіональної політики 

Текст з постанови Кабінету Міністрів 

України від 21 жовтня 2015 р. № 856 

Зміни, які пропонується внести до Методики 

5. Рейтингова оцінка проводиться шляхом 

порівняння відхилення значень показників за 

кожним конкретним регіоном від їх 

найкращих значень за регіонами за 

відповідний (звітний) період та відповідне 

ранжування регіонів від 1-го до 27-го місця. 

Рейтингова оцінка проводиться на основі 

підрахунку відносних відхилень показників 

кожного регіону від максимальних та 

мінімальних значень таких показників інших 

регіонів за формулою: 

 

де Rj - сума рейтингових оцінок конкретного 

регіону за кожним з показників, що 

характеризують окремий напрям діяльності; 

xij - значення i-го показника j-го регіону; 

xmax i - максимальне значення i-го показника; 

xmin i - мінімальне значення i-го показника. 

Перша частина формули використовується для 

оцінки показників, підвищення яких має 

позитивне значення (наприклад, обсяг 

реалізованої промислової продукції у 

розрахунку на одну особу населення), друга 

частина - для оцінки показників, підвищення 

яких має негативне значення (наприклад, сума 

заборгованості з виплати заробітної плати). 

5. Рейтингова оцінка проводиться шляхом порівняння 

відхилення значень усереднених за останні 3 роки 

показників за кожним конкретним регіоном від їх 

найкращих значень за регіонами за відповідний 

(звітний) період та відповідне ранжування регіонів від 1-

го до 27-го місця. 

Рейтингова оцінка проводиться на основі підрахунку 

відносних відхилень показників кожного регіону від 

максимальних та мінімальних значень таких показників 

інших регіонів за формулою: 

 

 

де  – сума рейтингових оцінок конкретного регіону за 

кожним з показників, що характеризують окремий 

напрям діяльності; 

 – усереднене за останні 3 роки значення i-го 

показника j-го регіону; 

 – усереднене за останні 3 роки максимальне 

значення i-го показника; 

 – усереднене за останні 3 роки мінімальне 

значення i-го показника; 

 – ваговий коефіцієнт. 

Перша частина формули використовується для оцінки 

показників, підвищення яких має позитивне значення 

(наприклад, обсяг реалізованої промислової продукції у 

розрахунку на одну особу населення), друга частина - 

для оцінки показників, підвищення яких має негативне 

значення (наприклад, сума заборгованості з виплати 

заробітної плати). 

Джерело: складено автором. 
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Для щоквартальної оцінки усереднення здійснюється за показниками 

відповідних щоквартальних даних за останні 3 роки, а саме для першого 

кварталу за даними перших кварталів за останні три роки, для другого, 

третього, четвертого – за даними других, третіх, четвертих кварталів 

відповідно. 

До таблиць додатків 1 та 2 до Порядку проведення моніторингу та 

оцінки результативності реалізації державної регіональної політики додати 

ще 1 колонку «Ваговий коефіцієнт» (рис. 2.6). 

Найменування показника Ваговий коефіцієнт ( ) 
Відповідальні за подання 

даних 

Рис. 2.6. Вдосконалений заголовок таблиці додатків 1 та 2 до Порядку 

проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної 

регіональної політики. 

Джерело: складено автором. 

Таким чином методика, за якою Мінрегіон проводить моніторинг 

соціально-економічного розвитку регіонів, має ряд недоліків та потребує 

вдосконалення. 

Серед недоліків необхідно зазначити: про наявність двох рейтингових 

оцінок з різною кількістю показників та напрямів без узгодження, з якою 

метою проводиться оцінка; про те, що рейтингова оцінка за певними 

напрямами, у яких використовуються майже одні й ті ж самі показники, 

повинна співпадати за обома рейтингами або мати відхилення 1-2 позиції, а 

не більше 10; про відсутність ранжування за вагою показників регіонального 

розвитку за кожним напрямом; про залежність результату від значення 

показників за останній період, що викривлює реальне положення стану 

розвитку регіону у динаміці.  

Для вирішення зазначених недоліків потрібно: 

По-перше, нормативно визначити, з якою метою використовується 

рейтингова оцінка за 27 показниками, а з якою за 64 показниками.  

По-друге, потребує у кожному напрямі за кожним показником ввести 

вагові коефіцієнти. Для більш значущих показників більшу вагу, для менш 
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значущих меншу, тобто здійснити ранжування за вагою показників за 

напрямом. Це дасть змогу зменшити вплив не основних показників на 

результати ранжування за кожним напрямом та зменшити значні відхилення 

у показниках оцінки обох рейтингів.  

По-третє, ввести усереднення за показниками кожного напряму за 

останні 3 роки та здійснити ранжування за усередненими показниками за 

кожним напрямом з урахуванням вагових коефіцієнтів за кожним 

показником. Рейтинг, побудований на таких підходах, буде показувати більш 

реалістичний розподіл регіонів за їх соціально-економічним станом у 

динаміці, позбавлений різких змін позицій у рейтингу, як це можливо при 

застосуванні річного підходу з використанням даних за останній період.   

 

 

2.3. Вплив бюджетних інструментів на показники регіонального 

розвитку 

 

На сучасному етапі розвитку економіки України одним із головних 

завдань функціонування держави є стимулювання розвитку регіонів, 

оскільки саме від ступеня зростання їх соціально-економічних показників 

залежить загальний стан економіки країни. Держава має у своєму 

розпорядженні значну кількість інструментів підтримки та стимулювання 

регіонального розвитку, серед яких і бюджетні. Наразі в Україні 

застосовується значна кількість бюджетних інструментів підтримки та 

стимулювання регіонального розвитку. Це, зокрема, надання бюджетних 

дотацій, субсидій, субвенцій, кредитів, створення фондів у складі бюджету 

для фінансування регіональних програм економічного розвитку та 

інвестиційних проектів тощо. Водночас застосування бюджетних 

інструментів повинно обґрунтовуватися, з огляду на особливості етапу 

розвитку країни, відмінності в розвитку регіонів, економічних і соціальних 

чинників, бути узгодженим зі стратегією розвитку економіки. Також 
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бюджетні інструменти мають бути погоджені між собою й відповідати 

пріоритетам, визначеним на законодавчому та урядових рівнях, що створить 

можливість активізувати інвестиційні процеси в усіх сферах економіки та 

врівноважити регіональні диспропорції. 

Однією з сучасних проблем застосування бюджетних інструментів 

підтримки та стимулювання регіонального розвитку є їх низька ефективність, 

що зумовлює потребу у вдосконаленні існуючих та запровадженні інших, 

більш раціональних. Нові вимоги до фінансового забезпечення регіонального 

розвитку, а саме відмова від патерналізму та перехід регіонів і громад до 

самозабезпечення на основі пошуку ресурсів на місцях, розкриття та 

ефективного використання внутрішнього потенціалу спричиняють і зміну 

підходів до відбору і формування інструментів фінансового забезпечення 

регіонального розвитку. 

Незважаючи на значну кількість досліджень за цим напрямом, наразі 

залишаються невирішеними питання щодо ефективного застосування 

бюджетних інструментів підтримки та стимулювання регіонального 

розвитку, зокрема, ефективного використання інвестиційних трансфертів, 

визначення впливу зазначених інструментів на показники регіонального 

розвитку, розробки нових механізмів фінансування місцевих ініціатив. 

В останні роки в Україні суттєво вдосконалено законодавство з 

регіонального розвитку, розроблено та ухвалено ряд нормативно-правових 

актів щодо його стратегії, середньострокового планування бюджетних 

коштів, розробки та впровадження нових бюджетних інструментів підтримки 

та стимулювання регіонального розвитку (ДФРР, субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій та на формування інфраструктури 

об’єднаних громад). Проводиться реформа децентралізації в тому числі 

фінансова.  

Разом з тим наразі в Україні немає програми державних інвестицій 

(перелік пріоритетних проектів з урахуванням середньострокової бюджетної 
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перспективи) та багаторічної стратегії щодо капіталовкладень на 

загальнодержавному та місцевому рівнях. Фінансування стратегічного 

розвитку регіонів в Україні на сьогодні вкрай обмежене й існує у 

фрагментарній формі в окремих містах (у найбільш фінансово 

самозабезпечених регіонах). 

Потреба в оптимізації та належному використанні державних 

інвестицій зумовлює необхідність поліпшення координації та синергії між 

інвестиціями, що здійснюються за рахунок різних джерел фінансування всіма 

учасниками процесу розвитку – державою, регіональною та місцевою владою 

на певній території. Це можна вважати формою планування або координації 

регіонального розвитку [107, с. 31]. 

Як показує практика, більшість державних витрат на місцевому рівні в 

Україні є поточними і часто «авральними». Як правило, вчасно або з 

невеликим запізненням фінансуються лише «захищені» статті витрат. 

Капітальні проекти якщо і здійснюються, то лише у сфері будівництва або 

ремонту соціально значущих об’єктів, таких як комунальна інфраструктура, 

школи, лікарні тощо. Більшість заходів у рамках регіональних угод або 

інвестиційних субвенцій спрямовані на розбудову базової інфраструктури та 

«затикання дірок» у фінансуванні поточних витрат. Майже не йдеться про 

проекти, зорієнтовані на перспективу, дійсно розвиткові заходи, які б мали 

вплив на зрушення в структурі економіки, її продуктивності, трудоємності, а 

також позитивно позначалися на структурі зайнятості або доходах від 

активної економічної діяльності  [107, с. 15]. 

У зв’язку з наведеним актуалізується питання щодо визначення впливу 

бюджетних інструментів на показники регіонального розвитку, а саме їх 

ефективність [108].  

Серед показників регіонального розвитку, які найбільше демонструють 

зміни певного регіону, можна виокремити: капітальні інвестиції за рахунок 

власних коштів підприємств та організацій, рівень безробіття населення, 
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обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), обсяг виконаних 

будівельних робіт.  

На жаль, визначити прямий вплив таких бюджетних інструментів як 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання 

інвестиційних проектів, здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій та на формування інфраструктури об’єднаних 

громад та коштів ДФРР на регіональний розвиток неможливо через 

відсутність безперервних наявних даних по бюджетних інструментах 

протягом значного періоду часу, принаймні за 3 роки. Тож для визначення 

впливу було використано такі дані: капітальні інвестиції з державного та 

місцевих бюджетів. 

З метою визначення впливу зазначених інструментів на показники 

регіонального розвитку застосовувався економетричний інструментарій.  

В результаті дослідження впливу капітальних інвестицій з державного 

та місцевих бюджетів на основні показники регіонального розвитку було 

оцінено 4 панельні регресії з фіксованими ефектами: 

yit = αi + β1x1it +···+ βkxkit + εit , 

де yit – залежна змінна;  

xit – k-вимірний вектор незалежних змінних;   

εit – збурення, що є незалежними, однаково розподіленими 

випадковими величинами,  в моделі N  об’єктів спостережень ( Ni ,1 ) та T ( Tt ,1 ) 

періодів часу; 

βk – коефіцієнти моделі. 

Коефіцієнти при x однакові для кожної одиниці спостереження 

протягом T періодів, середні рівні – відмінні. Отже, αi відображають 

індивідуальні ефекти для i-ї одиниці спостереження та є постійними 

протягом часового періоду [109]. 

Для побудови моделей використано такі позначення: 

Cap_inv_gov_budget – капiтальнi iнвестицiї за рахунок коштів 

державного бюджету, тис. грн; 
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Cap_inv_loc_budget – капiтальнi iнвестицiї за рахунок коштів місцевих 

бюджетів, тис. грн; 

Private_enterpr_cap_inv – капiтальнi iнвестицiї за рахунок власних 

коштів підприємств та організацій, тис. грн; 

Unemployment – безробітне населення, тис. осіб; 

Volume_of_ind_prod – обсяг реалізованої промислової продукції 

(товарів, послуг), тис. грн; 

Сonstruction – обсяг виконаних будівельних робіт, тис. грн. 

α1i, α2i, α3i, α4i, β1, β2, β3, β4, β5, β6 – параметри моделей; 

1t,2t, 3t, 4t  – збурення в моделях. 

Для оцінювання моделей було застосовано програмний комплекс 

Eviews 9. Результати моделей наведено у табл. 2.5–2.8. 

На капітальні інвестиції за рахунок власних коштів підприємств та 

організацій чинять вплив капітальні інвестиції за рахунок як коштів 

державного, так і місцевих бюджетів, що представлено наступним 

взаємозв’язком (2.1):  

ln(Private_enterpr_cap_inv it ) = α1i + β1·ln(Cap_inv_gov_budget it (-4)) + 

                                          + β2·ln(Cap_inv_loc_budget it(-3))+1t .                    (2.1) 

При цьому необхідно відмітити, що вплив капітальних інвестицій за 

рахунок коштів державного бюджету здійснюється з лагом 4, капітальних 

інвестицій за рахунок коштів місцевих бюджетів – з лагом 3. Результати 

оцінювання моделі (2.1) представлено у табл. 2.5. 

Таблиця 2.5 

Оцінки параметрів моделі (2.1) 

Змінні  Коефіцієнти  t-Statistic  Prob t-Statistic  

Залежна змінна  ln(Private_enterpr_cap_inv it)      

Constant  526404,28 5,29 0,0000 

ln(Cap_inv_gov_budget it (-4)) 3,07 2,03 0,0426 

ln(Cap_inv_loc_budget it(-3)) 1,50 2,63 0,0088 

R2 = 0,19; F-statistic = 3,04 [0,0000]  

Джерело: розраховано автором. 
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Наступна модель відображає вплив капітальних інвестицій за рахунок 

коштів державного та місцевих бюджетів на безробіття та має вигляд (2.2): 

ln(Unemployment it) = α2i + β3·ln(Cap_inv_gov_budget it (-4)) + 

                                           + β4·ln(Cap_inv_loc_budget it(-4))+2t .                   (2.2) 

У даному випадку вплив капітальних інвестицій за рахунок коштів 

державного бюджету на безробіття здійснюється з лагом 4, капітальних 

інвестицій за рахунок коштів місцевих бюджетів – також з лагом 4. 

Результати оцінювання моделі (2.2) представлено у табл. 2.6. 

Таблиця 2.6 

Оцінки параметрів моделі (2.2) 

Змінні  Коефіцієнти  t-Statistic  Prob t-Statistic  

Залежна змінна  ln(Unemployment it)      

Constant  -0,63 -0,22 0,8253 

ln(Cap_inv_gov_budget it (-4)) -0,00004 -2,17 0,0304 

ln(Cap_inv_loc_budget it(-4)) 0,0001 3,02 0,0027 

R2 = 0,28; F-statistic = 5,22 [0,0000]  

Джерело: розраховано автором. 

 

Згідно з результатами дослідження на обсяг реалізованої промислової 

продукції (товарів, послуг) чинять вплив тільки капітальні інвестиції за 

рахунок коштів державного бюджету (2.3): 

         ln(Volume_of_ind_prod it) = α3i + β5 ·ln(Cap_inv_gov_budget it (-5))+3t . (2.3) 

Причому капітальні інвестиції за рахунок коштів державного бюджету 

впливають на обсяг реалізованої промислової продукції тільки з лагом 5. 

Результати оцінювання цієї моделі відображено у табл. 2.7.  

Таблиця 2.7 

Оцінки параметрів моделі (2.3) 

Змінні  Коефіцієнти  t-Statistic  Prob t-Statistic  

Залежна змінна  ln(Volume_of_ind_prod it)      

Constant  5851708,33 18,81 0,0000 

ln(Cap_inv_gov_budget it (-5)) 2,39 27,32 0,0005 

R2 = 0,21; F-statistic = 3,36 [0,0000]  

Джерело: розраховано автором. 
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Проте обсяг виконаних будівельних робіт обумовлюється тільки 

впливом капітальних інвестицій за рахунок коштів державного бюджету з 

лагом у 4 квартали (результати оцінювання представлено у табл. 2.8). 

Капітальні інвестиції за рахунок коштів місцевих бюджетів у процесі 

моделювання виявилися незначимими. Остаточна специфікація моделі має 

такий вигляд (2.4): 

              ln(Сonstruction it) = α4i + β6·ln(Cap_inv_gov_budget it (-4))+4t .          (2.4) 

Таблиця 2.8 

Оцінки параметрів моделі (2.4) 

Змінні  Коефіцієнти  t-Statistic  Prob t-Statistic  

Залежна змінна  ln(Сonstruction it)      

Constant  198769,61 7,69 0,0000 

ln(Cap_inv_gov_budget it (-4)) 2,96 2,81 0,0052 

R2 = 0,36; F-statistic = 8,01 [0,0000]  

Джерело: розраховано автором. 

 

Зауважимо, що коефіцієнти моделей (2.1)-(2.4) є значимими, а самі 

моделі – адекватними. Для урахування можливої гетероскедастичності 

збурень у моделях використовувалася коваріаційна матриця Вайта. 

Побудовані моделі засвідчили незначний вплив капітальних інвестицій 

з державного та місцевих бюджетів на розвиток регіонів в Україні. Про це, 

зокрема, свідчать невисокі значення коефіцієнтів детермінації в моделях. 

Водночас капітальні інвестиції з державного та місцевих бюджетів є 

значимими у всіх моделях (всі незалежні змінні в моделях є лаговими 

змінними). У більшості моделей вплив інвестицій на розвиток регіонів 

відбувається із часовим лагом 4.  

Коментуючи результати моделювання, зазначимо, що в результаті 

зростання державних капітальних інвестицій на 1% обсяг будівельних робіт 

зростає на 2,96% з лагом в 4 квартали. 

У результаті зростання державних капітальних інвестицій на 1% обсяг 

реалізованої промислової продукції зростає на 2,39% з лагом в 5 кварталів. 
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Необхідно наголосити, що на обсяг реалізованої промислової продукції 

та обсяг виконаних будівельних робіт вплив здійснюють тільки капiтальнi 

iнвестицiї за рахунок коштів державного бюджету з лагом 5 та 4 відповідно.  

Зміна державних капітальних інвестицій та капітальних інвестицій за 

рахунок коштів місцевих бюджетів майже не справляє впливу на безробіття. 

Зростання державних капітальних інвестицій на 1% спричиняє 

підвищення капітальних інвестицій за рахунок власних коштів підприємств 

та організацій на 3,1% з лагом в 4 квартали. Водночас зростання капітальних 

інвестицій за рахунок коштів місцевих бюджетів на 1% спричиняє зростання 

капітальних інвестицій за рахунок власних коштів підприємств та організацій 

на 1,5% з лагом 3. 

Підсумовуючи результати моделювання, варто зазначити, що 

практично основний вплив на досліджувані показники регіонального 

розвитку справляють саме капітальні інвестиції за рахунок коштів 

державного бюджету, зокрема на збільшення обсягу будівельних робіт, 

обсягу реалізованої промислової продукції та обсягу капітальних інвестицій 

за рахунок власних коштів підприємств та організацій, що пов’язано зі 

спрямуванням таких державних інвестицій, а саме інфраструктурні проекти. 

Натомість капітальні інвестиції за рахунок коштів місцевих бюджетів мають 

лише незначний вплив на зростання обсягу капітальних інвестицій за 

рахунок власних коштів підприємств та організацій. 

Негативним є те, що капітальні інвестиції за рахунок коштів як з 

державного, так і місцевих бюджетів не позначаються на рівні безробіття, 

тобто на створенні нових робочих місць.  

 

 

 

 

 

 



 141 

Висновки до розділу 2 

 

1. У результаті аналізу бюджетних інструментів підтримки та 

стимулювання регіонального розвитку в Україні представлено структурно-

логічну модель фінансування програм і проектів регіонального розвитку з 

державних та місцевих бюджетів з використанням таких інструментів. 

Виокремлено основні бюджетні інструментами підтримки та стимулювання 

регіонального розвитку, серед яких Державний фонд регіонального розвитку, 

бюджет розвитку місцевих бюджетів, субвенції на виконання інвестиційних 

проектів, субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій, субвенції на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад.      

2. Проаналізовано методики проведення моніторингу соціально-

економічного розвитку регіонів, які визначено на нормативно-правовому 

рівні. Встановлено, що наразі існує декілька нормативно визначених наборів 

показників для визначення стану розвитку регіонів (для визнання територій 

депресивними, для оцінки міжрегіональної та внутрішньорегіональної 

диференціації соціально-економічного розвитку регіонів, для моніторингу 

реалізації державної регіональної політики, для розподілу коштів державного 

фонду регіонального розвитку, для розподілу субвенцій на виконання 

інвестиційних проектів). Найбільш ґрунтовним є аналіз стану розвитку 

регіонів, який здійснюється під час проведення моніторингу соціально-

економічного розвитку регіонів для відстеження реалізації державної 

регіональної політики, яку проводить Мінрегіон. 

3. Здійснено вибірку основних показників регіонального розвитку 

економічного спрямування, які мають найбільшу вагу з переліку показників, 

який наведено для проведення моніторингу реалізації державної регіональної 

політики, яку проводить Мінрегіон. За цими показниками здійснено 

ранжування 25 регіонів (без врахування АР Крим та м. Севастополь) за їх 

усередненими значеннями за 2016-2018 рр. і за 2018 р. за методикою 
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Мінрегіону та порівняно з рейтинговою оцінкою за 2018 р. наданою 

Мінрегіоном за 27 та 64 показниками. На основі проведеного ранжування та 

порівняння визначено, що Методика, за якою Мінрегіон проводить 

моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів, має ряд недоліків та 

потребує вдосконалення. Серед недоліків необхідно зазначити: про наявність 

двох рейтингових оцінок з різною кількістю показників та напрямів без 

узгодження, з якою метою проводиться оцінка; про те, що рейтингова оцінка 

за певними напрямами, у яких використовуються майже одні й ті ж самі 

показники, повинна співпадати за обома рейтингами або мати відхилення 1-2 

позиції, а не більше 10; про відсутність ранжування за вагою показників 

регіонального розвитку за кожним напрямом; про залежність результату від 

значення показників за останній період, що викривлює реальне положення 

стану розвитку регіону у динаміці.  

4. Усунення зазначених недоліків потребує: 

по-перше, нормативно закріпити, з якою метою використовується 

рейтингова оцінка за 27 показниками, а з якою – за 64 показниками;  

по-друге, по кожному напряму за кожним показником ввести вагові 

коефіцієнти. Для більш значущих показників – більшу вагу, для менш 

значущих – меншу, тобто провести ранжування за вагою показників за 

напрямом. Це дасть змогу зменшити вплив другорядних показників на 

результати ранжування за кожним напрямом та зменшити значні відхилення 

у показниках оцінки обох рейтингів;  

по-третє, ввести усереднення за показниками кожного напряму за 

останні 3 роки та провести ранжування за усередненими показниками по 

кожному напряму з урахуванням вагових коефіцієнтів за кожним 

показником. Рейтинг, побудований на таких підходах, демонструватиме 

реалістичніший розподіл регіонів за їх соціально-економічним станом у 

динаміці. Також це унеможливить різкі зміни позицій у рейтингу, на 

противагу застосуванню річного підходу з використанням даних за останній 

період.   
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5. Проведене економіко-математичне моделювання дало змогу 

визначити вплив певних бюджетних інструментів на показники 

регіонального розвитку. Так, результати дослідження демонструють 

незначний вплив досліджуваних бюджетних інструментів на показники 

регіонального розвитку, що вказує на їх низьку ефективність. Існує 

необхідність вдосконалення бюджетних інструментів підтримки 

регіонального розвитку та концентрації уваги на інструментах бюджетного 

стимулювання ефективного використання внутрішнього ресурсу регіонів 

(використання громадами грантів та залучення інвестицій до розвитку 

території). Наразі доцільно розвивати практику співфінансування проектів 

розвитку регіонів за визначеними цілями з ДФРР та обласних бюджетів. Для 

стимулювання та активізації ініціативи місцевих органів влади доцільне 

поступове підвищення частки співфінансування з місцевих бюджетів 

проектів регіонального розвитку, які реалізуються за рахунок коштів ДФРР, 

із 10 до 20%, що відповідає моделі співфінансування країн ЄС. 
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РОЗДІЛ 3 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ 

ПІДТРИМКИ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

РЕГІОНІВ 

 

 

3.1. Проблеми застосування бюджетних інструментів підтримки та 

стимулювання регіонального розвитку в Україні 

 

Активне державне регулювання темпів і пропорцій розвитку економіки 

необхідне державі з будь-якою системою господарювання. Лише завдяки 

державному фінансуванню можна забезпечити структурну перебудову 

економіки, підвищення її ефективності. У розвинутих країнах до 90 % 

приросту валового внутрішнього продукту забезпечується завдяки 

впровадженню нових технологій. При цьому роль держави в зазначеному 

процесі значно вагоміша, ніж у регулюванні звичайної економічної 

діяльності [110, с. 560].   

Сучасний період розвитку української економіки потребує активної 

участі держави як у формуванні інвестиційного середовища, так і в прямому 

інвестуванні, що зумовлює необхідність подальшого удосконалення 

бюджетної політики в напрямку підсилення її ролі у здійсненні бюджетних 

інвестицій [92, с. 195]. 

Зокрема, розроблення механізму ефективного перерозподілу коштів з 

державного бюджету місцевим може стати важливим чинником модернізації 

економіки регіонів. Використання цього механізму забезпечить віддачу від 

вкладених коштів (рис. 3.1). Тобто кошти, що надходять з державного 

бюджету до бюджетів розвитку місцевих бюджетів, повинні мати цільове 

спрямування і витрачатись на виконання місцевих програм капітального 

характеру (інвестиційні проекти), результатом яких є відтворення 

виробництва або його модернізація. У свою чергу це збільшуватиме обсяги 
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виробництва і відповідно податкові надходження як до державного, так і до 

місцевих бюджетів. Такий позитивний зворотний зв’язок надає можливість 

акумулювати в бюджетній системі ще більше коштів, які знову можна 

спрямувати на виконання нових програм розвитку (інвестиційні проекти). 

Необхідно зазначити і мультиплікаційний ефект від виконання цих програм, 

тобто додаткове збільшення обсягів виробництва за рахунок суміжного 

виробництва на власній території регіону, а також за допомогою розвитку 

міжрегіональних зв’язків. В результаті підвищення рівня зайнятості та 

купівельної спроможності населення стають вигідними нові інвестиції, що 

зумовлює вторинну, третинну і т.д. зайнятість і попит. Таким чином 

відбувається явище «поширення хвилі видатків». 

 

Рис. 3.1. Механізм ефективного перерозподілу коштів з державного бюджету 

зі створенням позитивного зворотного зв’язку та мультиплікативного ефекту 

Джерело: складено автором. 

 

Підвищення ефективності бюджетної підтримки та стимулювання 

регіонального розвитку залежить від чіткого та ефективного використання 

відповідних бюджетних інструментів (ДФРР, субвенції на виконання 

інвестиційних проектів та ін.). Наразі існує ряд проблем щодо їх 

застосування. Це, зокрема [111]:  
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1) відсутність універсальних критеріїв відбору інвестиційних проектів 

за рахунок різних бюджетних інструментів та відповідного розподілу коштів. 

Для ефективнішого використання бюджетних коштів мають бути чітко 

визначені мета та завдання застосування бюджетних інструментів, 

удосконалено відповідні порядки відбору інвестиційних проектів, які 

реалізуються за допомогою цих інструментів.  

Наприклад, серед недоліків підготовки, оцінки та відбору 

інвестиційних програм і проектів, які реалізуються за рахунок коштів ДФРР, 

слід зазначити недосконалість критеріїв: розподілу коштів між регіонами 

(потребує перегляду система зазначених критеріїв за регіонами для ДФРР як 

у напрямку обґрунтування пропорційності розподілу (80 % коштів – 

відповідно до чисельності населення, яке проживає у відповідному регіоні та 

20 % – з урахуванням рівня соціально-економічного розвитку регіонів 

відповідно до показника ВРП в розрахунку на 1 особу), так і для визначення 

рівня соціально-економічного розвитку регіонів, а саме необхідної кількості 

показників); відбору інвестиційних програм і проектів (підставою для оцінки 

є лише вимоги щодо відповідності інвестиційних програм і проектів одній з 

таких умов: 1) узгодженість з пріоритетами, визначеними Державною 

стратегією регіонального розвитку, стратегіями розвитку регіонів та планами 

заходів з їх реалізації; 2) впровадження інвестиційних програм і проектів як 

проектів співробітництва територіальних громад; 3) підтримка добровільно 

об’єднаних територіальних громад. А також: 1) для проектів будівництва 

(нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) – 

наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної 

документації; 2) календарний план реалізації становить від одного до трьох 

років; 3) співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10 %; 4) 

спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти 

державного фонду регіонального розвитку, забезпечувати подальше власне 

фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів). Крім 

того потребує взаємоузгодження таких програм і проектів з інвестиційними 
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проектами та заходами, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного 

бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів, на 

здійснення заходів спрямованих на соціально-економічний розвиток окремих 

територій та на формування інфраструктури об’єднаних громад.  

Стосовно порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету 

місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів, то наразі 

застосовується порядок, ухвалений постановою Кабінету Міністрів України 

від 18.05.2011 № 520 [67], в якому досі вживається термін «інвестиційна 

програма (проект)», який, відповідно до Закону України від 07.04.2015 № 

288-VIII [112] у тексті Бюджетного кодексу замінено на термін 

«інвестиційний проект». Серед умов надання субвенцій зазначається 

відповідність «інвестиційних програм (проектів)» програмним і прогнозним 

документам економічного і соціального розвитку держави, відповідного 

регіону державним цільовим програмам, а також пріоритетним напрямам 

розвитку регіонів на період до 2015 р., визначеним у додатку 1 до Державної 

стратегії регіонального розвитку на період до 2015 р., затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 № 1001. Тобто 

йдеться про відповідність проектів застарілим пріоритетним напрямам 

розвитку регіонів (до 2015 р.). Наразі ухвалена та діє нова Державна стратегія 

регіонального розвитку на період до 2020 р. [113]. Іншими умовами є: 

наявність затверджених проектів будівництва та результатів проведення їх 

експертизи відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і 

проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 11.05.2011 № 560; фінансова забезпеченість «інвестиційних 

програм (проектів)», строк впровадження яких довший, ніж бюджетний 

період, необхідними фінансовими ресурсами місцевих бюджетів, кредитами 

(позиками), залученими під державні та/або місцеві гарантії, та субвенцією 

на їх виконання протягом усього терміну впровадження; співфінансування 

«інвестиційних програм (проектів)» з місцевих бюджетів у розмірах від 1 до 

5 % від обсягу такої субвенції залежно від рівня бюджетної ланки. 
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Головні розпорядники бюджетних коштів визначають орієнтовні 

обсяги субвенцій виходячи з чисельності населення та рівня соціально-

економічного розвитку регіону за такими основними показниками: обсяг 

промислового виробництва; обсяг валової продукції сільського господарства; 

обсяг інвестицій в основний капітал; рівень щільності населення; рівень 

безробіття населення; розмір доходів населення в розрахунку на одну особу; 

розмір середньомісячної заробітної плати працівників. Застосовують під час 

визначення орієнтовних обсягів субвенцій у разі потреби показники, що 

характеризують особливості відповідної галузі (сфери діяльності). Крім того, 

подають Мінфіну обґрунтовані пропозиції щодо виконання «інвестиційних 

програм (проектів)» для визначення обсягів субвенцій адміністративно-

територіальним одиницям під час складання проекту Державного бюджету 

України на планований бюджетний період. 

Починаючи з 2010 р. Кабінет Міністрів України здійснює перерозподіл 

бюджетних коштів за бюджетною програмою «Державні капітальні видатки, 

що розподіляються Кабінетом Міністрів України». Кабінет Міністрів 

України щороку видає розпорядження, яким кошти державного бюджету 

розподілено між міністерствами та державними органами, Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласними та Севастопольською міською 

державними адміністраціями. Законом про Державний бюджет України на 

відповідний рік зазначені кошти передбачені «однією сумою» Міністерству 

фінансів України за бюджетною програмою «Державні капітальні видатки, 

що розподіляються Кабінетом Міністрів України». Такий розподіл під час 

виконання бюджету не суперечить бюджетному законодавству. Так, згідно з 

Бюджетним кодексом України (стаття 23 ч. 6) [77] передача бюджетних 

призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого 

для виконання тих самих функцій чи послуг здійснюється за рішенням 

Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради 

України з питань бюджету. 
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Водночас такий підхід до розподілу капітальних видатків зменшує 

прозорість бюджету, оскільки при затвердженні подібних видатків Верховна 

Рада не розглядає напрями та критерії використання коштів. Він також 

унеможливлює доступ широкого кола громадськості до цієї інформації, адже 

знайти та проаналізувати такі документи можуть лише фахівці. Так, 

зазначене розпорядження містить пооб’єктний розподіл коштів, 

передбачених для міністерств та інших державних органів. Проте критерії 

відбору саме цих об’єктів, які будуть фінансуватися, є не прозорими та не 

дозволяють відстежити доцільність виділення коштів.         

Крім того, для Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних 

та Севастопольської міської державних адміністрацій визначено лише 

напрями використання цих коштів та загальний обсяг фінансового ресурсу 

для кожного регіону. При цьому передбачено, що їх пооб’єктний розподіл 

буде здійснюватися Радою міністрів Автономної Республіки Крим та 

відповідними державними адміністраціями. Це призводитиме до підвищення 

залежності органів місцевого самоврядування (міських, сільських та 

селищних бюджетів) від рішень обласних державних адміністрацій [114]. 

Наявність таких бюджетних інструментів як ДФРР, субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних 

проектів, на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій та на формування інфраструктури об’єднаних громад,  які 

мають за мету підтримку соціально-економічного розвитку регіонів країни, 

потребує чітких критеріїв відбору інвестиційних програм і проектів для 

фінансування за допомогою відповідного інструменту, їх взаємоузгодження, 

середньострокового планування для запобігання деконцентрації та 

неефективного використання бюджетних коштів. 

2) неузгодженість при фінансуванні проектів за рахунок різних 

інструментів.  

Незважаючи на позитивні зміни останніми роками в підтримці 

регіонального розвитку, потребує подальшого удосконалення процес 
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узгодження відбору інвестиційних програм і проектів по регіонах щодо їх 

фінансування за рахунок різних бюджетних інструментів, відповідності 

стратегічним документам стосовно розвитку регіонів та держави, 

середньострокового планування фінансування таких інвестиційних програм і 

проектів.   

Наразі спостерігається часте порушення термінів, обсягів робіт і 

фінансування під час реалізації інвестиційних проектів, зокрема 

затримується фінансування капітальних проектів (гроші з державного 

бюджету надходять, як правило, у другій половині фінансового року, 

внаслідок чого не вистачає часу, щоб використати їх протягом поточного 

фінансового року); використовуються різні джерела коштів для фінансування 

одного проекту (наприклад, це можуть бути субвенції/капітальні трансферти, 

власне місцеве фінансування і навіть цільові програми, і часто одного з 

джерел може виявитися недостатньо для фінансування протягом певного 

фінансового року). 

3) низька якість стратегічного планування та визначення пріоритетів 

щодо інвестиційних проектів на державному та місцевому рівнях. 

Нагальною потребою є розроблення програми бюджетування на 

багаторічну перспективу та багаторічної стратегії щодо капіталовкладень на 

загальнодержавному та місцевому рівнях, що має сприяти належному 

плануванню на період, що виходить за межі річного циклу. Не здійснюються 

прогнози рівнів фінансування на будь-який фінансовий рік. Щороку переваги 

надаються новим проектам на противагу тим, що вже виконуються 

(основною причиною цього є відсутність системної бази для відбору проектів 

і можливий політичний тиск щодо виконання нових проектів). Немає даних 

про основні фонди та їх фізичний стан на регіональному рівні (така ситуація 

призводить до помітного зниження ефективності процесу розподілу 

фінансування на капітальні проекти і може спричинити брак видатків на 

технічне обслуговування активів, що тягне за собою витрачання коштів на 

непродуктивні інвестиції на заміну активів). 
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За умови обмеженості фінансових ресурсів, які Кабінет Міністрів 

України може спрямувати на розвиток територій, важливим є визначення 

пріоритетів розподілу ресурсів і сконцентрованість їх на тих заходах і 

територіях, що можуть забезпечити найвищий результат у найкоротший 

термін, а також матимуть довготривалий і комплексний вплив на розвиток не 

лише даної території, але і сусідніх регіонів. Нижче наведено основні 

пріоритетні напрями, закладені в стратегічних документах щодо розвитку 

регіонів та держави (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Пріоритетні напрями регіонального розвитку наведені в нормативно-

правових актах 

Нормативно-

правовий акт 
Пріоритетні напрями 

Постанова КМУ 

від 06.08.2014 № 
385 «Про 

затвердження 

Державної 
стратегії 

регіонального 

розвитку на період 
до 2020 року» 

[113]  

Ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів: 

1. Підвищення ролі та функціональних можливостей міст у подальшому розвитку регіонів (розвиток 
інфраструктури міст; підтримка інтегруючої ролі міст як центрів економічного та соціального розвитку). 

2. Створення умов для поширення позитивних процесів розвитку міст на інші території, розвиток сільської 

місцевості (поліпшення транспортної доступності в межах регіону; розвиток сільської місцевості). 
3. Підвищення ефективності використання внутрішніх факторів розвитку регіонів (розвиток інтелектуального 

капіталу; підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності регіонів; розвиток підприємницького 

середовища та конкуренції на регіональних товарних ринках; раціональне використання природно-ресурсного 
потенціалу, збереження культурної спадщини та найцінніших природних територій; розвиток 

транскордонного співробітництва; диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня 

енергоефективності в регіонах). 
Ціль 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток: 

1. Виконання завдань і здійснення заходів, спрямованих на вирішення актуальних проблемних питань  

Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя (відновлення безпеки 
життєдіяльності та економічна реабілітація Донецької та Луганської областей; захист національних 

інтересів та недопущення порушення конституційних прав громадян України на  тимчасово окупованій 

території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя). 
2. Запобігання збільшенню диспропорцій, що гальмують розвиток регіонів (узгодженість політики 

стимулювання розвитку “точок зростання” та підтримки  економічно менш розвинутих та депресивних 

територій (надання державної підтримки суб’єктам господарювання, що створюють “точки зростання” 
(індустріальні парки) та розв’язують проблеми зайнятості населення, активiзацiя економічної iнiцiативи, 

розвиток підприємництва на мiсцевому рiвнi; запровадження різноманiтниx iнструментiв та меxанiзмiв 

стимулювання місцевого економічного розвитку (кластерiв, національних проектів, меxанiзму державно-
приватного партнерства тощо), утворення нових підприємств, що орієнтуються на місцеві джерела сировини, 

задовольняють насамперед потреби внутрішнього ринку; розширення сфери дії фiнансового інструменту 

стимулювання мiсцевого економiчного розвитку (інвестиційних субвенцiй, бюджету розвитку в складі 
місцевого бюджету, філій банків; розроблення та виконання спеціальних державних програм економічного 

розвитку депресивних територій); створення умов для продуктивної праці населення). 

3. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її 
проживання (створення умов для розв’язання нагальних проблем  переселенців; підвищення стандартів життя 

в сільській місцевості; модернізація системи освіти; створення умов для формування здорового населення; 

соціокультурний розвиток; надання якісних послуг транспорту та зв’язку; надання якісних житлово-
комунальних послуг, забезпечення житлом). 

4. Розвиток міжрегіонального співробітництва (створення умов для зміцнення зв’язків між регіонами та 
громадами; розвиток прикордонних територій). 

Ціль 3. Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку 

1. Децентралізація влади, реформування місцевого самоврядування та адміністративно-територіального 
устрою 

2. Удосконалення системи стратегічного планування регіонального розвитку на загальнодержавному та 

регіональному рівні  
3. Підвищення якості державного управління регіональним розвитком 

4. Посилення міжгалузевої координації в процесі формування та реалізації регіональної політики 

5. Інституційне забезпечення  регіонального розвитку 
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Закінчення таблиці 3.1 
Указ Президента 
України від 

12.01.2015 № 

5/2015 «Про 
Стратегію сталого 

розвитку «Україна-

2020»»[115] 

Першочерговою є реалізація таких реформ і програм: 
5) Децентралізація та реформа державного управління. 

Метою реформи державного управління є побудова прозорої системи державного управління, створення 

професійного інституту державної служби, забезпечення її ефективності. Результатом впровадження реформи 
має стати створення ефективної, прозорої, відкритої та гнучкої структури публічної адміністрації із 

застосуванням новітніх інформаційно-комунікативних технологій (е-урядування), яка здатна виробляти і 

реалізовувати цілісну державну політику, спрямовану на суспільний сталий розвиток і адекватне реагування на 
внутрішні та зовнішні виклики. 

Метою політики у сфері децентралізації є відхід від централізованої моделі управління в державі, забезпечення 

спроможності місцевого самоврядування та побудова ефективної системи територіальної організації влади в 
Україні, реалізація у повній мірі положень Європейської хартії місцевого самоврядування, принципів 

субсидіарності, повсюдності і фінансової самодостатності місцевого самоврядування. 

Пріоритетом в управлінні публічними фінансами має стати підвищення прозорості та ефективності їх розподілу 
та витрачання.  

Постанова ВРУ від 

14.04.2016 № 1099-
VIII «Про 

Програму 

діяльності 
Кабінету Міністрів 

України»[116] 

VII. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА РЕФОРМА ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

Децентралізація (забезпечення продовження формування адміністративно-територіальних одиниць базового 
рівня - громад, ефективного розмежування за принципом субсидіарності повноважень органів місцевого 

самоврядування різних рівнів, а також органів місцевого самоврядування та органів державної влади; 

оптимізація за результатами функціональних обстежень структури місцевих державних адміністрацій, усунення 
дублювання та надлишкових функцій; сприяння належному забезпеченню органів місцевого самоврядування 

фінансовими ресурсами, зокрема шляхом спрямування до місцевих бюджетів частки загальнодержавних 

податків, забезпечення повноти і своєчасності фінансування делегованих повноважень за затвердженими 
стандартами; надання громадам права розпоряджатися земельними ресурсами, делегування органам місцевого 

самоврядування повноважень з надання більшості базових адміністративних послуг; 

запровадження нових принципів та механізмів служби в органах місцевого самоврядування на основі 
європейських принципів публічної служби). 

Реформа публічної адміністрації (запровадження чітких та зрозумілих середньострокових стратегій міністерств, 

показників оцінки ефективності їхньої діяльності; запровадження прозорих та ефективних механізмів 
діяльності Кабінету Міністрів України як колегіального органу; побудова ефективної системи центральних 

органів виконавчої влади з метою усунення функціональних конфліктів чи дублювання повноважень).  

VIII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИСКОРЕНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
Забезпечення збалансованості Державного бюджету України, запровадження середньострокового бюджетного 

планування та системи управління державним боргом, мінімізація неефективних державних видатків. 

Ухвалення нового Податкового кодексу України та запровадження мораторію на внесення до нього змін 
протягом трьох - п’яти років. Спрощення та перехід на міжнародні стандарти бухгалтерської звітності. 

Прозора приватизація державних підприємств. Запровадження на підприємствах державної власності 

міжнародних стандартів щодо прозорості всієї звітності та незалежного управління. Запровадження жорсткого 
контролю за дотриманням умов інвестиційних договорів. 

Підвищення ефективності управління державними інвестиційними видатками: відбір інвестиційних проектів на 

конкурсній основі, надання пріоритету проектам із спільним фінансуванням, зокрема з міжнародними 
партнерами, об’єктам з високим ступенем готовності, локалізацією виробничих і трудових ресурсів. 

Аналітична 

доповідь до 
Щорічного 

послання 

Президента 
України 

до Верховної Ради 

України «Про 
внутрішнє та 

зовнішнє 

становище 
України в 2016 

році»[72] 

Пріоритетними напрямами регіональної політики у 2016 р. мають стати такі. 

1. Оновлення системи інституційного забезпечення регіонального розвитку, зокрема його 
стратегічного складника. (У Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року визначено 

регіональні орієнтири у межах стратегічних цілей. Як наслідок, підвищуються вимоги до регіональних 

стратегій (зокрема, щодо подолання декларативності чи надмірної деталізації) та планів їх реалізації). 
2. Активізація новітніх інструментів регулювання регіонального розвитку. (Інститутами, здатними 

підвищити ефективність розвитку регіонів, є агенції регіонального розвитку та державно-приватне партнерство. 

Економічному зростанню в регіонах сприятиме фінансування проектів регіонального розвитку за рахунок 
коштів з Державного фонду регіонального розвитку, формування точок зростання, пошук нових торговельних 

партнерів, перехід на інноваційне виробництво. У реалізації регіональної політики необхідним є запровадження 

територіально орієнтованого підходу, за якого секторальні політики міністерств спрямовуватимуться на 
розвиток регіонів з урахуванням їх специфіки). 

3. Пошук додаткових (позабюджетних) ресурсів для реалізації заходів регіональної політики в умовах 

несприятливого інвестиційного клімату та відпливу інвестицій і ресурсів. (У кризових умовах для 
реалізації проектів громадам необхідно активізувати співробітництво з міжнародними організаціями, які 

надають технічну та дослідницьку допомогу). 

4. Ефективна протидія загрозі появи «нових депресивних територій» на сході України, створення 
умов для соціально-економічного відновлення Донецької та Луганської областей.  (Зокрема, поширення 

застосування нових інструментів стимулювання регіонального економічного розвитку, використання яких дало 

позитивний ефект і стало каталізатором зростання (фінансування проектів розвитку за кошти Державного 
фонду регіонального розвитку, країн-донорів та міжнародних фінансових організацій, стимулювання державно-

приватного партнерства, формування кластерів тощо). 

5. Пошук нових зовнішньоторговельних партнерів для регіональних виробників. (З цією метою 
необхідно упорядкувати процедури та пришвидшити перехід на технічні стандарти ЄС, розробити пропозиції 

для місцевих органів стосовно перегляду асортименту продукції на експорт, зокрема для продукції важкої і 

хімічної промисловості, машинобудування, інноваційних технологій. Місцевим органам доцільно вжити 
заходів для рекламування продукції своїх виробників у спосіб участі в міжнародних економічних та 

інвестиційних форумах, ярмарках інвестиційних пропозицій).  

Джерело: складено автором. 

Наведені у табл. 3.1 пріоритети можна узагальнити за такими 

напрямами: децентралізація (як адміністративна, так і фінансова); зниження 
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диспропорцій у розвитку регіонів; впровадження нових і вдосконалення 

існуючих інструментів підтримки та стимулювання регіонального розвитку 

(у тому числі бюджетних); стимулювання розвитку депресивних територій та 

соціально-економічне відновлення територій Донецької та Луганської 

областей, які постраждали внаслідок бойових дій; розвиток міжрегіонального 

співробітництва.   

Зокрема, відповідно до проектного, програмного підходів і методики та 

практик ЄС сформовано п’ять програм регіонального розвитку, які мають 

інвестиційну та розвиткову спрямованість: «Інноваційна економіка та 

інвестиції», «Сільський розвиток», «Розвиток людського потенціалу», 

«Розвиток туризму», «Загальноукраїнська солідарність». Кожна з них 

спрямована на реалізацію заходів Державної стратегії регіонального 

розвитку на період до 2020 року й фінансується в контексті секторальної 

бюджетної підтримки ЄС. 

Сьогодні, розвиток України та її регіонів відбувається під впливом 

геополітичних та внутрішніх викликів, пов’язаних з відкритістю економіки, що 

вимагає змін у підходах до стратегічного розвитку регіонів України та визначення 

цілей державної політики регіонального розвитку на перспективу. Ці зміни 

полягають у переході від прямих короткострокових галузевих заходів впливу та 

реалізації інвестиційних проектів у конкретних регіонах для розв’язання проблем 

їх розвитку до системного і комплексного підходу щодо розвитку територій на 

основі концентрації фінансових ресурсів  та створення умов для конкурентного 

розвитку всіх регіонів. Чітке розуміння нерівномірності регіонального розвитку 

повинно сприяти зорієнтовності регіональної політики на розв’язання проблем 

забезпечення рівних можливостей провадження економічної діяльності для 

населення та бізнесу, розвитку й стимулювання конкурентних засад економіки, а 

також рівного доступу мешканців регіону до соціальних, адміністративних та 

інших послуг, що забезпечують можливість самореалізації [113, с. 8]. 

4) відсутність моніторингу впровадження державних інвестиційних 

проектів та незалежного аудиту результатів їх реалізації. 
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Підвищення якості державного управління регіональним розвитком 

можна забезпечити за рахунок удосконалення системи моніторингу 

використання бюджетних коштів, посилення відповідальності місцевих 

органів виконавчої влади за ефективне використання ресурсів, спрямованих 

на розв’язання соціально-економічних проблем розвитку регіонів. 

З метою вирішення зазначених проблем необхідно здійснити такі 

кроки:  

1. Запровадити стратегічне планування інвестиційних проектів, які 

фінансуються як з державного, так і місцевих бюджетів: 

- скласти перелік пріоритетних проектів з урахуванням 

середньострокової бюджетної перспективи (так званий план або програма 

державних інвестицій). Відбір проектів для фінансування з державного 

бюджету доцільно здійснювати на основі повної інформації про майбутні 

витрати на їх реалізацію та базовий обсяг фінансування портфеля поточних 

проектів; 

- плануючи капітальні видатки на фінансування місцевих інвестицій, 

необхідно гармонізувати процеси формування місцевих бюджетів з 

регіональними інвестиційними пріоритетами (Державна стратегія 

регіонального розвитку на період до 2020 р., регіональні стратегії розвитку до 

2020 р.) та національними стратегічними завданнями (Стратегія сталого 

розвитку «Україна – 2020», Програма діяльності Кабінету Міністрів України). 

Варто зазначити, що нині процеси планування, оцінювання та відбору 

проектів здійснюються передусім у розрахунку на їх лобіювання політиками, 

тоді як економічне обґрунтування та місцеві (і загальнодержавні) завдання 

відходять на другий план. Регіональні стратегії та встановлення граничних сум 

ресурсів на багаторічну перспективу є важливими заходами для поліпшення 

планування та кращого захисту інвестицій на місцевому рівні;  

- вдосконалити механізм розподілу капітальних трансфертів, що 

базуватиметься на чітких формальних критеріях. Це дасть змогу запобігати 

політичним торгам і поліпшити прозорість та прогнозованість у розподілі 
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ресурсів, призначених для капітальних видатків, серед органів місцевого 

самоврядування. 

2. Уніфікувати методику оцінки та підходів до ухвалення рішень щодо 

інвестиційних проектів, які фінансуються як з державного, так і місцевих 

бюджетів.  

Необхідним є впровадження вичерпних методологічних рекомендацій 

стосовно оцінки проектів відповідно до існуючих міжнародних підходів 

(удосконалення системи управління інвестиційними проектами в частині 

застосування аналізу вигод і витрат під час підготовки проектів та їх відборі), 

посилення спроможності лінійних міністерств щодо розрахунку майбутнього 

обсягу капітальних видатків, розроблення організаційних процедур оцінки 

інвестиційних проектів, створення системи підготовки та підвищення 

кваліфікації відповідних фахівців. 

Відбір інвестиційних проектів на місцевому рівні відбувається вкрай 

суб’єктивно. За відсутності системи аналізу вигод і витрат, порівняння проектів 

має по суті цілковито дискреційний характер. Оцінювання проектів (шляхом 

проведення аналізу вигод і витрат) є критично важливою передумовою для 

досягнення високого рівня продуктивності державних інвестицій. Наразі 

потрібно створити для органів місцевої влади достатньо стандартний документ 

(шаблон) з оцінювання проектів. Цей документ повинен містити методологію 

аналізу вигод і витрат та методику проведення оцінювання з чітко 

встановленими критеріями і схемою оцінок, що дасть змогу порівнювати 

інвестиційні проекти, які розглядатимуть місцеві органи влади.  

3. Удосконалити організаційні аспекти та підвищити прозорість 

реалізації проектів шляхом створення централізованої системи моніторингу 

для виявлення проектів з високим ризиком невиконання та своєчасного 

інформування керівництва; запровадження аудиту великих за обсягом 

фінансування інвестиційних проектів після завершення їх інвестиційної фази; 

поліпшення доступу громадськості до інформації про хід реалізації проектів.  
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3.2. Вдосконалення інституційного забезпечення бюджетної 

підтримки та стимулювання регіонального розвитку 

 

Вдосконалення нормативно-правового та інституційного забезпечення 

бюджетної підтримки та стимулювання регіонального розвитку необхідно 

розглядати принаймні з трьох позицій: покращання стратегічного планування 

регіонального розвитку; вдосконалення міжінституціональної взаємодії в 

його підтримці та стимулюванні; підвищення ефективності використання 

бюджетних інструментів підтримки та стимулювання регіонального розвитку 

(рис. 3.2). 

Стратегічне планування регіонального розвитку в Україні було 

запроваджено Законом «Про стимулювання розвитку регіонів» від 08.09.2005 

№ 2850-IV [23]. Відповідно до статті 3 Закону Кабінетом Міністрів України 

затверджується державна стратегія регіонального розвитку, а місцевими 

радами – регіональні стратегії розвитку. Перша стратегія була затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 № 1001 на період до 

2015 р. [117], у якій було визначено ключові проблеми регіонального 

розвитку, зокрема: низькі інвестиційна привабливість та інноваційна 

активність регіонів; нерозвинена виробнича та соціальна інфраструктура; 

зростання регіональних диспропорцій у сфері соціально-економічного 

розвитку регіонів; слабкі міжрегіональні зв’язки; нераціональне 

використання людського потенціалу. Також було закріплено основні 

пріоритети регіонального розвитку на період до 2015 р. за кожним регіоном 

окремо, які мали враховуватися при визначенні пріоритетів у регіональних 

стратегіях. У серпні 2014 р. було ухвалено нову Державну стратегію 

регіонального розвитку на період до 2020 р. [113].  
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Рис. 3.2. Основні напрями вдосконалення нормативно-правового та 

інституційного забезпечення бюджетної підтримки та стимулювання 

регіонального розвитку 

Джерело: складено автором. 
 

Стратегію до 2020 р. розроблено з урахуванням змін зовнішніх та 

внутрішніх умов для розвитку регіонів, зокрема це стосується додаткових 

ризиків, що виникли у зв’язку із зовнішнім впливом Російської Федерації на 

ситуацію в Автономній Республіці Крим, м. Севастополі та східних регіонах 

України, а також внутрішніх чинників, породжених недосконалістю 

державної політики. Документ розроблено відповідно до європейських 

стандартів на період, що синхронізується з плановими та бюджетними 

циклами ЄС. Позиції підходу ЄС до реалізації регіональної політики 

базуються на поєднанні політики щодо підвищення рівня 

конкурентоспроможності територій та політики, спрямованої на 

недопущення зростання регіональних диспропорцій. Кабінет Міністрів 

України підтримує такі позиції, але обмежений на сьогодні у ресурсах для 

здійснення ефективних заходів у рамках такого підходу.  

покращання стратегічного 

планування регіонального 

розвитку 

Існує потреба у: 

- підвищенні якості 
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(визначенні пріоритетів та 

напрямів розвитку держави та 

регіонів) та пріоритетизації 

державних та регіональних 

інвестицій; 

- підвищенні прогнозованості 
рівнів фінансування на будь-який 

фінансовий рік; 

- створенні системної бази для 
відбору проектів (наразі щороку 

надається перевага новим 

проектам порівняно із тими, що 

вже виконуються) 

вдосконалення 

міжінституціональної 
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використання бюджетних 

інструментів підтримки та 

стимулювання регіонального 
розвитку 

Потребують подальшого 

вдосконалення процес 
узгодження відбору 

інвестиційних програм і проектів 

за регіонами щодо їх 
фінансування за рахунок різних 

бюджетних інструментів, 

відповідності їх стратегічним 
документам щодо розвитку 

регіонів та держави, 

середньострокового планування 
фінансування таких 

інвестиційних програм і проектів 

 

Необхідним є чітке визначення мети та 
завдань щодо використання бюджетних 

інструментів, удосконалення порядків 

відбору інвестиційних проектів, які 
реалізуються за рахунок відповідних 

бюджетних інструментів. 

Наявність бюджетних інструментів, які 
мають за мету підтримку соціально-

економічного розвитку регіонів країни, 

потребує чітких критеріїв відбору 
інвестиційних програм і проектів для 

фінансування за допомогою відповідного 

інструменту, їх взаємоузгодження, 
середньострокового планування для 

запобігання деконцентрації та 

неефективного використання бюджетних 
коштів 

 

 Напрями вдосконалення нормативно-правового та інституційного забезпечення бюджетної  

підтримки та стимулювання регіонального розвитку   
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У Стратегії до 2020 р. скорочено перелік пріоритетів регіонального 

розвитку з метою концентрації фінансових ресурсів на основних завданнях, 

які матимуть системний та довгостроковий вплив на розвиток регіонів та 

національної економіки в цілому. Якщо в Стратегії до 2015 р. серед основних 

завдань значилися: підвищення конкурентоспроможності регіонів та 

зміцнення їх ресурсного потенціалу; забезпечення розвитку людських 

ресурсів; розвиток міжрегіонального співробітництва; створення 

інституціональних умов для регіонального розвитку, то в Стратегії до 2020 р. 

основними цілями державної регіональної політики визначено: підвищення 

рівня конкурентоспроможності регіонів (створення оптимальних умов для 

розкриття регіонами власного потенціалу та ефективного використання 

конкурентних переваг регіональної економіки); територіальна соціально-

економічна інтеграція і просторовий розвиток (виконання завдань і 

здійснення заходів, спрямованих на вирішення актуальних проблемних 

питань Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та м. 

Севастополя; недопущення поглиблення регіональних диспропорцій у 

доступі населення насамперед до базових соціальних, комунальних, 

адміністративних, транспортних, інформаційних та інших послуг; створення 

умов для співробітництва регіонів); ефективне державне управління у сфері 

регіонального розвитку (створення бази для реалізації ефективної державної 

регіональної політики – механізму та інструменту державного управління 

регіональним розвитком, що сприятиме розв’язанню проблем регіонів і 

вимагає передусім децентралізації державних повноважень шляхом їх 

передачі на місцевий рівень з одночасною передачею відповідних фінансових 

ресурсів, удосконалення процесів стратегічного планування та виконання 

поставлених завдань на всіх рівнях, запровадження  ефективного механізму 

координації дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування під час реалізації галузевих пріоритетів і завдань 

на різних територіальних рівнях). 
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Зазначимо, що у Стратегії до 2020 р., у рамках реалізації окреслених 

цілей, пріоритетних напрямів та виконання завдань державної регіональної 

політики, визначено головні напрями розвитку для кожного регіону. Але 

необхідно зауважити, що регіональний пріоритет, закріплений у ДСРР, під 

час розроблення регіональних стратегій не обов’язково має повністю 

повторюватись, а натомість використовуватись як основний орієнтир для 

довгострокового розвитку регіонів й узгоджуватися з пріоритетами інших 

регіонів, особливо сусідніх, з метою активізації міжрегіонального та 

транскордонного співробітництва. Пріоритети розвитку регіонів певною 

мірою мають бути взаємопов’язаними.  

Інтегруючим пріоритетом для всіх регіонів можуть бути питання 

досягнення балансу між конкуренцією регіонів та співпрацею між ними. 

Конкуренція регіонів за ресурси, ринки збуту товарів, фінансові кошти з 

державного бюджету сприятиме у загальному підсумку покращанню 

показників соціально-економічного розвитку регіонів [118].  

Визначаючи пріоритети та напрями розвитку держави та регіонів в 

Україні, слід переходити від адміністративного та експертно-наукового 

способів (тобто підготовки програмного документа працівниками державних 

інституцій, залучення до цього процесу національних і міжнародних 

науково-дослідних установ та організацій) до партнерського підходу 

(розроблення програмних документів на засадах публічності, діалогу та 

узгодженості інтересів усіх зацікавлених сторін), який переважає в практиці 

країн Європейського Союзу. Стратегічне планування на партнерських 

засадах сприяє узгодженості та задоволенню інтересів у системі 

взаємовідносин «влада – бізнес – громадянське суспільство».  

У стратегічному плануванні регіонального розвитку необхідно 

приділяти увагу моніторингу та врахуванню постійно змінних умов. 

Стратегічне планування регіонального розвитку як безперервний процес 

після затвердження Стратегії продовжується через моніторинг виконання 

визначених завдань і досягнення поставлених цілей, коригування 
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стратегічних пріоритетів та операційних цілей тощо. Успіх стратегічного 

планування регіонального розвитку можливий за умови тісної співпраці, 

узгодженості дій і координації ресурсів органів державної регіональної влади 

та місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємців та 

науковців, консолідації зусиль усієї спільноти регіону [119, с. 182].   

Наразі розробляється Стратегія регіонального розвитку на період  2021–

2027 рр., яка має врахувати недоліки попередніх стратегій. У 

середньостроковій перспективі ефективність розвитку кожного регіону 

значною мірою залежатиме від того, як саме буде побудований процес 

стратегічного планування у 2019 р. Як зазначає В. Негода, найбільшою 

помилкою попереднього періоду є те, що регіони відбирали на фінансування 

проекти, спрямовані на освоєння коштів, а не на створення нових робочих 

місць та зростання доходів бюджетів. До цього спричинилися підходи, за 

якими деякі регіональні стратегії були неякісними, розробленими в кабінетній 

тиші, без урахування затвердженої методики та обговорення з представниками 

бізнесу й наукових закладів, органів місцевого самоврядування, з 

регіональними експертами. Крім того, відбір регіональними органами влади 

проектів на фінансування за кошти ДФРР, інших бюджетних програм не був 

спрямований на досягнення завдань регіональних стратегій [120]. Однією з 

поширених помилок було визначення цілей окремих стратегій на ґрунті 

суб’єктивних чинників. Також слід зазначити низьку якість описів технічних 

завдань на проекти та значну вартість реалізації плану заходів регіональної 

стратегії, тобто обсяг потрібних коштів перевищував можливості регіону 

акумулювати їх за період дії плану реалізації.  

Отже, вказані недоліки можуть бути усунені за умови вдосконалення 

нормативної бази, з урахуванням досвіду країн ЄС, в яких діє «запобіжник» 

від таких помилок. Зокрема, жоден регіон зазначених країн не отримує 

доступу до коштів структурних фондів, доки не виконає вимог нормативної 

бази, визначених Європейською Комісією. І розробляти нові регіональні 

стратегії потрібно вже на основі вдосконаленої нормативної бази.  
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Як підкреслює В. Яблонський, наші євроінтеграційні прагнення не 

будуть повною мірою щирими, якщо ми не слідуватимемо логіці 

регіонального розвитку, яку впроваджує ЄС сьогодні. Тож у стратегуванні 

регіонального розвитку важливо напрацювати та освоїти адекватний 

інструментарій підтримки місцевого розвитку відповідно до кращих практик 

країн ЄС. Це стосується як забезпечення передбачуваного та прозорого 

фінансування регіонального розвитку, так і інституційного забезпечення 

державної підтримки пріоритетних напрямів місцевого розвитку у рамках 

злагодженої системи багаторівневого управління [121]. 

Таким чином, під час розроблення наступної стратегії, доцільно не 

перевантажувати її занадто великою кількістю стратегічних операційних цілей 

та завдань, натомість вона має бути підкріпленою зрозумілими та 

прогнозованими джерелами фінансування. Крім того, варто змістити критерії 

ефективності управління регіональним розвитком з питання адміністрування 

бюджетного ресурсу до спроможності мобілізації місцевих ресурсів, тобто 

стратегія повинна спрямовуватися на зміцнення здатності регіонів самостійно 

генерувати та залучати кошти, а отже на підвищення конкурентоспроможності 

в конкуренції як за власні ресурси, так і за зовнішні інвестиції. 

З метою ефективного планування та фінансування проектів 

регіонального розвитку в середньостроковій перспективі, під час 

розроблення стратегій як державної, так і регіональних передусім слід 

врахувати таке: 

1) стратегії повинні мати чіткі пріоритети державної та регіональної 

підтримки регіонального розвитку, погоджені між собою; 

2) плани заходів, побудовані на основі пріоритетів державної та 

регіональної підтримки регіонального розвитку, мають включати проекти з 

чітким розподілом фінансування по кожному проекту за обсягами та 

джерелами протягом усього періоду їх виконання; 

3) для ефективного використання бюджетних коштів необхідним є    

складення переліку пріоритетних проектів регіонального розвитку з 
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урахуванням середньострокової бюджетної перспективи (так званий план або 

програма державних та регіональних інвестицій, спрямованих на реалізацію 

пріоритетних проектів регіонального розвитку, реалізація яких забезпечує 

комплексний підхід до вирішення пріоритетних завдань, визначених у 

Державній стратегії регіонального розвитку, стратегіях розвитку регіонів та в 

планах заходів з їх реалізації). Така програма бюджетування на багаторічну 

перспективу та багаторічна стратегія щодо капіталовкладень на 

загальнодержавному й місцевому рівнях надасть можливість належного 

планування на період, що виходить за межі річного циклу; 

4) нагальною потребою є впровадження загального реєстру усіх 

інвестиційних проектів, реалізація яких здійснюється за рахунок бюджетних 

коштів як з державного бюджету, так і місцевих, і які спрямовано на розвиток 

регіонів. Зокрема, потрібно розглянути можливість створення інформаційної 

системи з метою моніторингу реалізації таких інвестиційних проектів. Ця 

інформаційна система має охоплювати всі інвестиційні проекти, по яких 

відбувається державне фінансування (державні інвестиційні проекти, відібрані 

Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів; 

інвестиційні проекти, що здійснюються із залученням  державою кредитів 

(позик) від іноземних держав, банків і МФО; інвестиційні проекти, що 

здійснюються за рахунок коштів ДФРР; інвестиційні проекти для розроблення 

або реалізації яких надається державна підтримка та які включені до 

Державного реєстру інвестиційних проектів і проектних (інвестиційних) 

пропозицій; інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки та які 

включені до Державного реєстру інвестиційних проектів у пріоритетних 

галузях економіки; інвестиційні проекти, які реалізуються у формі ДПП). 

Проекти мають бути згруповані за регіонами їх реалізації та оцінені на 

предмет їх спрямованості на виконання завдань, закладених у ДСРР та РСР. 

Інформаційна система повинна містити інформацію щодо фінансування 

кожного інвестиційного проекту за усіма джерелами у поточному періоді 

(факт) та по кожному року реалізації проекту (плановані показники), а також 
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іншу інформацію, яка надасть можливість оцінити ефективність реалізації 

інвестиційних проектів. Має надаватися інформація про завершені 

інвестиційні проекти, результати їх аудиту. Для забезпечення функціонування 

системи необхідна координація між Міністерством фінансів України, 

Державною казначейською службою України, Міністерством економічного 

розвитку і торгівлі України, головними розпорядниками бюджетних коштів, з 

визначенням відповідальних підрозділів щодо внесення необхідних даних (з 

відповідною періодичністю, наприклад, щоквартальні звіти) до системи. 

Така система надасть можливість оперативно визначати необхідні 

обсяги поточного державного фінансування інвестиційних проектів та обсяги 

такого фінансування у середньостроковій перспективі. Створить умови для  

ефективнішого відбору пріоритетних інвестиційних проектів, що претендують 

на кошти державного фінансування. Важливо забезпечити частковий 

публічний доступ до системи з метою оприлюднення інформації щодо ходу 

виконання інвестиційних проектів та витрачання бюджетних коштів.   

Ураховуючи більшість зазначених недоліків стратегічного планування 

регіонального розвитку та наданих пропозицій, можна побудувати схему 

перспективного планування регіонального розвитку та фінансування 

реалізації заходів (інвестиційних проектів) з використанням бюджетних 

інструментів (рис. 3.3). 

Вагоме значення в процесі середньострокового планування заходів 

регіонального розвитку, зокрема під час узгодження відбору інвестиційних 

програм і проектів за регіонами та їх фінансування за рахунок різних 

бюджетних інструментів, має міжінституціональна взаємодія. Провідну роль 

у цих процесах відіграють Міністерство регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України, Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України, Міністерство фінансів України.      

Нижче (табл. 3.2) наведено основні повноваження зазначених головних 

розпорядників бюджетних коштів щодо підтримки та стимулювання 

регіонального розвитку.  



 

Рис. 3.3. Планування та фінансування проектів регіонального розвиту 

Джерело: складено автором.
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Таблиця 3.2  

Повноваження головних розпорядників бюджетних коштів щодо підтримки 

та стимулювання регіонального розвитку 

Міністерство регіонального 

розвитку, будівництва та 

житлово-комунального 

господарства України 

Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України Міністерство фінансів України 

Розробляє і здійснює заходи, 
спрямовані на розбудову 

інфраструктури регіонів, розвиток 

міжрегіонального економічного 
співробітництва. 

Сприяє комплексному 

соціально-економічному розвитку 

регіонів. 

Розробляє державну стратегію 

регіонального розвитку, щорічні 
плани заходів щодо її реалізації, 

здійснює методологічне 

керівництво та координацію 
діяльності з підготовки 

регіональних стратегій розвитку. 

Здійснює відповідно до 
законодавства: 

проведення в установленому 

порядку моніторингу соціально-
економічних та інших показників 

розвитку регіонів; 

розроблення програм 
подолання депресивності територій 

і проведення моніторингу їх 

виконання; 

загальну координацію 

транскордонного співробітництва, 

у тому числі підготовки та 
реалізації програм і проектів, та 

контроль за додержанням 

законодавства з питань 
транскордонного співробітництва; 

загальну координацію 

розвитку сільських територій; 
розробляє та забезпечує виконання 

програм розвитку сільських 

територій; розробляє і здійснює 
заходи, спрямовані на 

комплексний розвиток сільських 

територій, та вносить на розгляд 
Кабінету Міністрів України 

відповідні пропозиції; 

оцінку та відбір на конкурсних 

засадах інвестиційних програм і 

проектів регіонального розвитку (у 

тому числі проектів 
співробітництва та добровільного 

об’єднання територіальних 

громад), що можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку в межах їх індикативного 
прогнозного обсягу; 

щорічне подання Кабінетові 
Міністрів України пропозицій 

щодо розподілу коштів державного 

фонду регіонального розвитку з 
переліком відповідних програм і 

проектів, що можуть 

реалізовуватися за його рахунок 

Здійснює організаційно-методичне керівництво 
і координацію роботи з підготовки прогнозів та 

програм економічного і соціального розвитку 

регіонів на середньо- та короткостроковий періоди. 
Здійснює організаційно-методичне керівництво 

і координацію роботи, пов’язаної з розробленням і 

виконанням центральними та місцевими органами 

виконавчої влади державних цільових програм, веде 

їх облік, готує висновки стосовно доцільності їх 

затвердження та дострокового припинення їх 
виконання, проводить моніторинг виконання 

зазначених програм, бере участь у проведенні 

оцінки ефективності використання бюджетних 
коштів. 

Бере участь у: формуванні та реалізації 

державної регіональної політики, державної 
політики у сфері стимулювання розвитку регіонів; 

координації та розвитку транскордонного 

співробітництва з питань, що належать до його 
компетенції. 

Здійснює державну реєстрацію інвестиційних 

проектів, для реалізації яких може надаватися 
державна підтримка, та проектних (інвестиційних) 

пропозицій, на основі яких готуються інвестиційні 

проекти, для розроблення яких може надаватися 

державна підтримка, а також інвестиційних 

проектів у пріоритетних галузях економіки. 

Формує перелік державних інвестиційних 
проектів, відібраних Міжвідомчою комісією з 

питань державних інвестиційних проектів, та 

розміщує його на офіційному веб-сайті 
Мінекономрозвитку. 

Готує пропозиції щодо розподілу загального 

обсягу державних капітальних вкладень на 
розроблення та реалізацію державних інвестиційних 

проектів між головними розпорядниками 

бюджетних коштів за результатами відбору 
державних інвестиційних проектів, а також щодо їх 

перерозподілу за результатами моніторингу стану 

розроблення (реалізації) державних інвестиційних 
проектів. 

Встановлює порядок проведення моніторингу 

стану розроблення та реалізації державних 

інвестиційних проектів та проводить його. 

Веде Державний реєстр інвестиційних проектів 

та проектних (інвестиційних) пропозицій і 
Державний реєстр інвестиційних проектів у 

пріоритетних галузях економіки. 

Проводить моніторинг та аналіз ефективності 
використання державної підтримки інвестиційної 

діяльності. 

Готує пропозиції на підставі даних Державного 
реєстру інвестиційних проектів та проектних 

(інвестиційних) пропозицій щодо обсягів державних 
інвестицій для врахування їх під час розроблення 

проекту Державного бюджету України на 

відповідний рік. 
Утворює, реорганізовує та ліквідує регіональні 

центри з інвестицій та розвитку з метою підтримки 

інвестиційного розвитку регіонів та організації 

надання суб’єктам інвестиційної діяльності послуг, 

пов’язаних з підготовкою та реалізацією 

інвестиційного проекту, за принципом “єдиного 
вікна” 

Запроваджує програмно-цільовий 
метод складення і виконання місцевих 

бюджетів та середньострокове бюджетне 

планування на місцевому рівні. 
Формує програмну класифікацію 

видатків та кредитування державного та 

місцевих бюджетів. 

Погоджує обсяги та умови здійснення 

місцевих запозичень і надання місцевих 

гарантій, здійснює реєстрацію місцевих 
запозичень і місцевих гарантій. 

Погоджує залучення на поворотній 

основі коштів єдиного казначейського 
рахунка для покриття тимчасових 

касових розривів місцевих бюджетів та 

для надання середньострокових позик 
місцевим бюджетам. 

Затверджує порядок отримання і 

погашення позик на покриття тимчасових 
касових розривів, що виникають за 

загальним фондом та бюджетом розвитку 

місцевих бюджетів, у фінансових 
установах. 

Проводить оцінку фінансового 

забезпечення проектів угод щодо 

регіонального розвитку та державних 

програм соціально-економічного 

розвитку територій. 
Координує роботу, пов’язану з 

ініціюванням, підготовкою та реалізацією 

проектів економічного і соціального 
розвитку України, що підтримуються 

іноземними державами, банками і 

міжнародними фінансовими 
організаціями, проводить моніторинг 

виконання зазначених проектів, здійснює 

методичне забезпечення зазначеної 
роботи. 

Здійснює експертизу проектних 

пропозицій щодо ініціювання 
інвестиційних проектів економічного і 

соціального розвитку України, що 

підтримуються іноземними державами, 

банками і міжнародними фінансовими 

організаціями, з урахуванням експертного 

висновку про відповідність інвестиційних 
проектів пріоритетам державної політики 

у відповідній сфері, приймає рішення про 

доцільність підготовки відповідного 
проекту та визначає відповідального за 

його підготовку і реалізацію. 

Здійснює заходи щодо виконання 
програм, які впроваджуються в Україні із 

застосуванням секторальної бюджетної 
підтримки ЄС, залучення кредитних 

коштів ЄС та коштів на безповоротній 

основі. 
Розробляє план діяльності на 

плановий та наступні за плановим два 

бюджетних періоди (у тому числі план 

заходів щодо реалізації інвестиційних 

програм (проектів) 

Джерело: складено автором. 
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Крім зазначених інституцій у процесі формування державної 

регіональної політики, підготовки стратегічних документів та здійснення 

заходів щодо регіонального розвитку, визначення інструментів реалізації 

державної регіональної політики, відбору проектів, беруть участь 

консультативно-дорадчі органи, такі як: Міжвідомча координаційна комісія з 

питань регіонального розвитку (створена урядом з метою забезпечення 

координації діяльності органів виконавчої влади із обов’язковим залученням 

органів місцевого самоврядування до формування та реалізації державної 

регіональної політики, здійснює координацію та узгодження дій суб’єктів 

ДРП при плануванні та реалізації стратегій та програм; підготовку 

пропозицій щодо формування та реалізації ДРП; розробку пропозицій щодо 

співпраці з МФО), Міжвідомча комісія з питань державних інвестиційних 

проектів (здійснює відбір державних інвестиційних проектів та визначає їх 

перелік у розрізі головних розпорядників коштів державного бюджету із 

зазначенням загальної вартості проекту, загальних обсягів витрат державного 

бюджету, необхідних для розроблення та реалізації проекту, в тому числі для 

завершення його реалізації, а також обсягів таких видатків на відповідний 

плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди у розрізі бюджетних 

програм), Агенції регіонального розвитку (забезпечує консолідацію інтересів 

розвитку регіону, аналізує економічну ситуацію в громадах, здійснює 

моніторинг виконання на локальному рівні завдань Державної стратегії 

регіонального розвитку та регіональних стратегій розвитку, надає 

консультаційну підтримку, забезпечує інформаційний обмін). 

Рис. 3.4 демонструє взаємодію інституцій у процесі узгодження відбору 

інвестиційних програм і проектів за регіонами та їх фінансування за рахунок 

різних бюджетних інструментів. Основними інституціями, відповідальними 

за узгодження державних та регіональних стратегічних пріоритетів, розробку 

завдань щодо соціально-економічного розвитку держави і регіонів та заходів 

з їх вирішення на довгостроковий період, є Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України та Міністерство регіонального розвитку, 



 167 

будівництва та житлово-комунального господарства України, а за фінансове 

забезпечення реалізації таких заходів – Міністерство фінансів України. 

 
Рис. 3.4. Міжінституціональна взаємодія у процесі узгодження відбору 

інвестиційних програм і проектів за регіонами та їх фінансування за рахунок 

різних бюджетних інструментів 

Джерело: складено автором. 
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Так, повинна бути чітка координація діяльності і розподіл обов’язків 

між інституціями у процесі узгодження відбору інвестиційних програм і 

проектів регіонального розвитку, визначені бюджетних інструментів для їх 

прямого фінансування чи підтримки у вигляді співфінансування, планування 

таких проектів у середньостроковій перспективі і відповідного їхнього 

фінансування. Міністерство фінансів України провідну роль має грати у 

визначенні бюджетних інструментів, які необхідно застосувати при 

фінансуванні проектів, та у координації з Міністерством економічного 

розвитку і торгівлі України визначати обсяги такого фінансування. Відбір 

проектів регіонального розвитку здійснюється у координації трьох 

міністерств.  

Наразі існує потреба у підвищенні рівня координації діяльності між 

державними інституціями та місцевими органами влади під час формування та 

реалізації державної регіональної політики шляхом створення відповідного 

нормативно-правового підґрунтя для концентрації повноважень щодо 

формування та реалізації такої політики. У цьому процесі важливу роль мають 

грати агенції регіонального розвитку (АРР). Важливо визначити порядок 

функціонування АРР, їх участь у формуванні та реалізації стратегічних 

пріоритетів розвитку регіонів. Зокрема, Європейський досвід свідчить, що одним 

з дієвих суб’єктів розвитку регіонів є АРР, оскільки мають суттєвий 

інноваційний потенціал, здатні забезпечити оптимальне поєднання державних, 

регіональних та місцевих ініціатив з інтересами приватного сектору в межах 

окремої території. Так, у країнах ЄС АРР ефективно співпрацюють з місцевою і 

центральною владою як фокусні центри стратегічного планування та супроводу 

проектів розвитку територій. Вони виконують роль своєрідних каталізаторів 

соціально-економічного розвитку регіонів. З огляду на ключову роль АРР у 

розбудові конкурентних регіонів шляхом залучення усіх суб'єктів розвитку та 

використання потенціалу ключових активів регіонів актуальним є завдання 

забезпечення якісного становлення і розвитку АРР. Перетворення АРР на дієвих 

учасників регіонального розвитку вимагає проведенні якісних змін, що 
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сприятимуть, в перспективі, суттєвому нарощенню інституційного потенціалу 

АРР, здатних повноцінно впливати на втілення регіональних стратегій розвитку і 

здійснення заходів, передбачених планами з їх реалізації. АРР повинні надавати 

широкий спектр послуг, спрямованих на забезпечення регіонального розвитку, а 

також відіграватимуть значну роль у налагодженні міжрегіонального 

співробітництва. АРР повинні стати інноваційним інструментом, що дозволить 

стимулювати розвиток та оптимізацію використання потенціалу регіонів. Вони 

консультуватимуть щодо планування та реалізації програм і проектів 

регіонального розвитку. АРР будуть засобом досягнення синергії та 

мультиплікативного ефекту в розвитку регіонів, ефективного використання 

наявних активів з урахуванням потреби та можливостей територій. 

Дослідження нормативного забезпечення розподілу державних 

видатків на фінансування інвестиційних проектів як на держаному рівні, так і 

з метою підтримки регіонального розвитку показує, що на сьогодні система 

державного інвестування є складною та заплутаною, зокрема, внаслідок 

значної кількості умовних напрямів відбору інвестиційних проектів для 

прямого державного фінансування або підтримки з відповідним 

нормативним забезпеченням (рис. 3.5).  

Громіздка система державного інвестування ускладнює планування та 

управління державними інвестиціями та знижує ефективність бюджетних коштів. 

Напрями, за якими відбувається розподіл бюджетних коштів, мають бути 

узгоджені між собою й мати чіткі критерії відбору. Особливо це стосується 

напрямків підтримки регіонального розвитку. Так, інвестиційні проекти, що 

фінансуються за рахунок коштів ДФРР та інвестиційні проекти, що фінансуються 

за рахунок субвенцій, націлені на підтримку соціально-економічного розвитку 

регіонів країни. Тому визначення чітких критеріїв відбору інвестиційних програм 

(проектів) для фінансування у кожному напрямку, їх взаємоузгодження, 

середньострокового планування має стати «запобіжником» деконцентрації та 

неефективного використання бюджетних коштів. Відповідно до цього потребує 

удосконалення й нормативне забезпечення. 
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Рис. 3.5. Нормативне забезпечення відбору інвестиційних проектів для прямого державного фінансування або підтримки 

Джерело: складено автором. 
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Підвищення ефективності використання бюджетних інструментів 

підтримки та стимулювання регіонального розвитку потребує:  

- розроблення універсальних критеріїв відбору інвестиційних 

проектів за різними бюджетними інструментами; 

- координації дій усіх учасників у процесі відбору проектів, 

плануванні джерел їх фінансування та вибору бюджетних 

інструментів; 

- створення умов конкурентності за ресурси, тобто отримання коштів 

на фінансування проектів за умови вищого відсотка 

співфінансування з місцевого бюджету відносно конкурентних 

проектів; 

- зменшення кількості бюджетних інструментів (максимальна 

концентрація коштів фінансової державної підтримки регіонального 

розвитку в рамках ДФРР), а також кількості однорідних субвенцій, 

концентрування на виконанні планів заходів регіональних стратегій 

(підвищення їх якості), пошук власних резервів, грантів; 

- дотримання термінів реалізації проектів, зменшення відхилень у 

фінансуванні проектів від запланованих значень;  

- стимулювання використання внутрішнього потенціалу та 

міжрегіональної інтеграції, співробітництва територіальних громад 

(запровадження різноманітних інструментів та меxанiзмiв 

стимулювання місцевого економічного розвитку, утворення нових 

підприємств, що орієнтуються на місцеві джерела сировини, 

задовольняють насамперед потреби внутрішнього ринку, об’єднання 

ресурсів територіальних громад, реалізація спільних проектів); 

- створення системи моніторингу стану реалізації інвестиційних 

проектів, у тому числі в рамках державно-приватного партнерства, 

та здійснення контролю за їх реалізацією. 
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3.3. Сучасний інструментарій розвитку регіонів з урахуванням 

інституційних змін 

 

Низька ефективність існуючих бюджетних інструментів підтримки та 

стимулювання регіонального розвитку зумовлює потребу в їх удосконаленні 

та запровадженні інших, раціональніших. Нові вимоги до фінансового 

забезпечення регіонального розвитку, а саме відмова від патерналізму і 

перехід регіонів та громад до самозабезпечення на основі пошуку ресурсів на 

місцях, розкриття та ефективного використання внутрішнього потенціалу 

ставлять на порядок денний зміну підходів до відбору і формування 

інструментів фінансового забезпечення регіонального розвитку. Вказані 

проблеми актуалізували перегляд наявної нормативно-правової бази щодо 

застосування інструментарію підтримки та стимулювання регіонального 

розвитку з метою її вдосконалення та розширення у зв’язку із впровадженням 

нових інструментів [122]. 

Після Революції гідності 2014 р. та взятих Україною зобов’язань у 

контексті формування європейської моделі розвитку постало питання 

проведення реформ із децентралізації влади. Інституційні реформи в цьому 

напрямку включають, по-перше, приєднання України до Європейської хартії 

місцевого самоврядування [123], що відбулося ще в 1997 р., а по-друге, 

прийняття низки фундаментальних законів 2014–2015 рр., серед яких слід 

виокремити: Концепцію реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні [124], метою якої є визначення 

напрямів, механізмів і термінів формування ефективного місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади для створення і 

підтримки повноцінного життєвого середовища, надання високоякісних і 

доступних публічних послуг, становлення інститутів прямого народовладдя, 

задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній 

території, узгодження інтересів держави та територіальних громад, Закони 

України: «Про співробітництво територіальних громад» [125], «Про 
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добровільне об’єднання територіальних громад» [73], «Про засади державної 

регіональної політики» [101], «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-

будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства» 

[126], «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації 

надання адміністративних послуг» [127], а також низку змін до Податкового 

[128] та Бюджетного [65] кодексів України. Змінами, що внесені до 

Податкового кодексу України, підвищено фіскальну незалежність органів 

місцевого самоврядування щодо місцевих податків та зборів. Цим органам 

надано право самостійного визначати ставки податків та встановлювати 

пільги з їхньої сплати. Окрім того, передбачено механізм бюджетного 

регулювання – так звану систему тотального збалансування усіх місцевих 

бюджетів замінено на систему горизонтального вирівнювання 

податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень на одного 

жителя. При цьому вирівнювання здійснюється лише по одному податку – 

податку на доходи фізичних осіб, а решта платежів залишаються в повному 

розпорядженні місцевих органів влади. 

Після ухвалення Закону України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової 

реформи» від 28.12.2014 №71-VIII до місцевих податків та зборів, згідно зі 

ст. 10 Податкового кодексу України, увійшли [129]: податок на майно 

(об’єднавши в собі податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, транспортний податок та плату за землю); єдиний податок; збір за 

місця для паркування транспортних засобів; туристичний збір. Законом 

України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи 

міжбюджетних відносин» від 28.12.2014 №79-VIII були внесені зміни щодо 

місцевих бюджетів, зокрема, місцевим бюджетам було передано [130]: 10% 

податку на прибуток підприємств; 100% державного мита; 80% екологічного 

податку (55% – в обласні бюджети, а 25% – до районних бюджетів і 
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бюджетів міст обласного значення); акцизний податок від реалізації через 

роздрібні мережі пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, 

нафтопродуктів, біодизеля і скрапленого газу; податок на майно, податок на 

прибуток комунальних підприємств, інші податки; 25% плати за надра; 

місцеві збори; 75% податку на доходи фізичних осіб (60% податку отримали 

бюджети міст обласного значення та районів; 15% – обласні бюджети). 

Нова система вирівнювання, яка дає змогу залишати більшу частину 

коштів на місцях, забезпечила зниження частки дотаційних місцевих 

бюджетів (із 96% у 2014 р. до 72% у 2016 р.), одночасно збільшивши у 

чотири рази частку бюджетів-донорів (із 3,7% у 2014 р. до 16,2% у 2016 р.) та 

забезпечивши наявність збалансованих бюджетів (11% у 2016 р.). Таким 

чином, органи місцевого самоврядування стали менше залежати від 

прийнятих у центрі рішень та отримали реальні можливості для вирішення 

локальних проблем (ЖКГ, благоустрій, місцеві соціально-економічні 

програми, оновлення інфраструктури). Надходження власних доходів 

місцевих бюджетів України у 2017 р. зросли у 1,3 рази або на 46,1 млрд грн, 

порівняно з 2016 р. та склали 192,7 млрд грн. [131]. 

Як зазначається на офіційному сайті, присвяченому моніторингу 

процесу децентралізації влади та реформуванню місцевого самоврядування 

[132], завдяки послідовній державній політиці децентралізації протягом 

2014–2017 рр. вдалося домогтися зростання місцевих бюджетів на 123,4 млрд 

грн (з 68,6 млрд грн у 2014 р. до 192 млрд грн у 2017 р., частка місцевих 

бюджетів у зведеному бюджеті України на кінець 2017 р. наблизилася до 

50%). Також на початок 2018 р. було створено понад 710 об’єднаних 

територіальних громад (ОТГ), до складу яких увійшли 3313 колишніх 

місцевих рад, збільшено державну підтримку регіонального розвитку та 

розвитку інфраструктури громад, за рахунок підвищення частки виділених 

ресурсів у 32 рази (з 0,5 млрд грн у 2014 р. до 16,1 млрд грн у 2017 р.), 

утворено у 21 області Агенції регіонального розвитку тощо.  
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У теоретичних і практичних дослідженнях поняття «децентралізація» 

розглядається в кількох аспектах (з фінансової, управлінської та інших 

позицій). На семантичному рівні децентралізація (від лат. de – 

«протиставлення», centralis – «центральний») трактується як знищення, 

ослаблення або скасування централізації [133]. У контексті регіонального 

розвитку України на особливу увагу заслуговує саме фінансова (фіскальна) 

децентралізація (бюджетний федералізм), яка передбачає процес розподілу 

функцій, фінансових ресурсів і відповідальності за їхнє використання між 

центральним та локальним рівнями управління. Саме здатність місцевого 

самоврядування незалежно і ефективно забезпечувати населення ОТГ 

суспільними благами шляхом узгодження видатків з місцевими потребами та 

вподобаннями становить ключову ідею реформи децентралізації в Україні, 

яка, на думку експертів [134], визнана однією із найуспішніших реформ.   

Так, станом на лютий 2018 р. в Україні створено 710 ОТГ, їх площа 

становить 174 тис. кв. км., що є досить вагомим показником за період     

2015–2017 рр. Кількість жителів в ОТГ вже сьогодні перевищує 6 млн осіб. 

Сьогодні відмічається позитивна динаміка зростання ОТГ як за їх 

чисельністю (у 4,6 рази), так і за кількістю жителів і площею (у 4,6 та 4,7 

рази відповідно) (табл. 3.3). 587 ОТГ використовують інструменти 

міжмуніципального співробітництва, 133 – договори міжмуніципального 

співробітництва [131]. Проте понад 70% громад лишаються необ’єднаними, 

що дає змогу прогнозувати тривалий і неоднорідний у територіальному 

масштабі процес децентралізації. Так, лідерами серед регіонів України за 

темпами створення ОТГ є Житомирська, Хмельницька, Волинська, 

Дніпропетровська, Запорізька, Чернігівська області, тоді як аутсайдерами – 

Черкаська, Вінницька, Київська, Закарпатська, Кіровоградська.  
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Таблиця 3.3 

Динаміка формування ОТГ в Україні 

 
2015 2016 2017 

Початок 

2018 

Динаміка 

2015-2018 

Кількість ОТГ 159 366 665 710 4,6 

Кількість територіальних 

громад, що утворили ОТГ  

804 1748 3125 3313 4,1 

Середня кількість 

територіальних громад, що 

об’єднуються в одну ОТГ 

5,0 4,6 4,6 4,2 0,84 

Кількість необ’єднаних 

територіальних громад  

10411 9467 8090 7902 0,75 

Кількість жителів в ОТГ (млн 

осіб)  

1,4 3,1 5,7 6,1 4,4 

Середня чисельність населення 

однієї ОТГ (осіб) 

8720 8344 8384 10669 1,22 

Площа ОТГ (тис. кв км)  36,5 84,0 163,9 173,9 4,7 

Джерело: побудовано автором на основі: Моніторинг процесу децентралізації влади та 

реформування місцевого самоврядування (станом на 12.02.2018 р.) URL: 

https://www.slideshare.net/Decentralizationgovua/12-2018.  

 

Частка власних доходів місцевих бюджетів протягом 2014–2018 рр. 

зросла до 7% ВВП, а частка місцевих податків і зборів у власних доходах 

місцевих бюджетів збільшилась до 30% (табл. 3.4). Надзвичайно важливим 

податком, який забезпечує левову частку надходжень до місцевих органів 

влади у більшості країн-членів ЄС, є ПДФО. У 2016 р. цей показник у 

структурі доходів місцевих бюджетів України склав 51,2%, що збільшило 

частку власних ресурсів місцевих органів влади на 30% порівняно з 

попереднім періодом. Якщо в країнах Європи згаданий податок 

зараховується до бюджетів місцевих органів самоврядування, де 

зареєстрована працююча особа, то в Україні він надходить до тих органів 

влади, де зареєстрований суб’єкт господарювання, на якому працює така 

особа. Це призводить до дисбалансу у розподілі ПДФО між місцевими 

органами влади. Тому в процесі реформи фіскальної децентралізації 

необхідно враховувати важливість спрямування саме цього податку до 

бюджету громади, де проживає працівник. 
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Таблиця 3.4 

Результати фінансової децентралізації в Україні 

 
2014 2015 2016 2017 

2018 

(прогноз) 

Власні доходи місцевих бюджетів:      

- млрд грн 68,6 98,2 146,6 192,7 231 

- % ВВП 5,1 5,1 6,2 6,7 7,1 

Частка місцевих бюджетів (з 

трансфертами) у зведеному бюджеті 

України, % 

… 45,6 47,5 51,2 51,5 

Частка місцевих податків і зборів у 

власних доходах місцевих бюджетів, % 

0,7 26,6 28,8 27,3 30,0 

Джерело: побудовано автором на основі: Моніторинг процесу децентралізації влади та 

реформування місцевого самоврядування (станом на 12.02.2018 р.) URL: 

https://www.slideshare.net/Decentralizationgovua/12-2018.  

 

Адміністративно-територіальною реформою України передбачено, що 

середній розмір територіальних громад повинен становити близько 9 тис. 

мешканців (поки що в Україні він вдвічі нижчий). Практика країн ЄС 

засвідчує, що, наприклад, оптимальне виконання функцій з охорони здоров’я 

можливе в громаді, яка охоплює понад 20 тис., а у сфері освіти – понад 50 

тис. осіб. Це означає, що навіть ОТГ потрібен додатковий інструментарій 

об’єднання зусиль з іншими громадами для виконання низки своїх функцій.  

Оцінюючи успіх реформи децентралізації в Україні, варто звернутися 

до аналогічного досвіду зарубіжних країн, які використовують переважно 

три моделі розподілу фінансових ресурсів між рівнями державної влади та 

місцевого самоврядування. В основу першої моделі закладено повне 

розмежування податків між рівнями влади: податки центрального уряду, 

податки регіональних органів влади, податки місцевого самоврядування (така 

модель поширена у США, Канаді). Основу другої моделі становить 

зафіксований у законодавстві пайовий розподіл основних податків між 

рівнями державного управління (наприклад у ФРН, на фіксованій основі між 

федерацією та землями розподіляється ПДВ). В основі третьої моделі лежить 

принцип спільної податкової бази для всіх рівнів державної влади і місцевого 

самоврядування. Кожен з рівнів управління в певних межах може 

встановлювати власні ставки оподаткування, отже, загальна ставка податку є 
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сумарною ставкою всіх рівнів влади (наприклад, у Швеції ставки 

прибуткового податку з громадян встановлюються центральним урядом, 

владними структурами регіонів, а також комунами) [135].  

Не можна зробити однозначного висновку щодо того, яка з моделей 

функціонування місцевої влади є найкращою і найефективнішою для 

досягнення високої якості публічних послуг та регіонального розвитку. У 

чистому вигляді жодна з цих моделей розподілу фінансових ресурсів не 

використовується. Як правило, у реальному житті переважають змішані 

моделі, що різняться інституційними відмінностями, національними 

особливостями соціально-економічних систем тощо. У процесі проведення 

реформи децентралізації в Україні варто брати до уваги багатий іноземний 

досвід у цій сфері, проводити комплексне дослідження всіх аспектів 

реформування інституту місцевого самоврядування. Окрім розбіжностей у 

розвитку фіскальної децентралізації можна виокремити ряд об’єднуючих 

тенденцій, зокрема, розширення повноважень місцевих органів щодо 

визначення своїх власних податків і зборів, передачу їм додаткових функцій, 

об’єднання регіонів і муніципалітетів, підвищення конкуренції між ними, 

необхідність реформування практично всіх систем фінансового розподілу 

ресурсів між рівнями влади тощо. 

Свідченням активного розгортання процесів децентралізації в 

більшості країн Європи є зростання обсягів видатків місцевих бюджетів 

відносно обсягів видатків державного бюджету. Наприклад, в таких країнах 

як Швеція, Данія, Іспанія частка видатків місцевих бюджетів у загальних 

видатках держави становить понад 50% [136]. Загалом, частка видатків 

органів місцевого самоврядування в загальних бюджетних витратах 

розвинених країн протягом останніх десятиліть складала близько 40%, тоді 

як для країн, що розвиваються, цей показник становив 25–26% [137]. 

Важливим показником рівня бюджетної децентралізації є також частка 

власних доходів у структурі доходів територіальної громади. До країн, в яких 

такий показник перевищує 50%, належать Швеція, Данія, Фінляндія, 
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Люксембург, Австрія, Франція, Ірландія, Португалія та ін. [138]. Сьогодні 

частка власних доходів органів місцевого самоврядування в загальних 

бюджетних надходженнях складає близько 37% для розвинутих країн та 24% 

– для країн, що розвиваються [137].  

Рівень фіскальної децентралізації демонструє також показник частки 

власних доходів місцевих бюджетів у ВВП. Так, у країнах ЄС близько 45% 

ВВП перерозподіляється через бюджетну систему, а частка доходів органів 

місцевого самоврядування у ВВП для ЄС-27 становить 11,3% [139]. Дещо 

нижчим є значення цього показника у країнах Південно-Східної Європи, 

наприклад, у Румунії та Молдові (9,4%), Болгарії, Хорватії, Сербії, Словенії, 

Україні (близько 6–7 %). 

Реформування фіскальної децентралізації в більшості країн ЄС 

розпочалося в другій половині ХХ ст. (табл. 3.5) і в деяких триває й 

досі. Реформи в зазначених країнах спрямовані на укрупнення 

територіальних громад, є добровільними і дали змогу ефективно здійснити 

перерозподіл публічних фондів та інститутів, що сприяло підвищенню рівня 

їх функціонування, покращанню якості життя громадян у контексті 

забезпечення суспільними благами. До повноважень органів місцевого 

самоврядування в ЄС належать: дошкільна, початкова, середня освіта, 

цивільний захист, культура, екологія, водовідведення, житло, транспорт, 

місцевий ринок праці та сприяння підприємництву, первинна медична 

допомога, публічні послуги, муніципальне майно, планування територій, 

місцевий розвиток, спорт, туризм тощо.  

У науковій літературі [140–142] зміст фіскальної децентралізації 

розкривається через: децентралізацію видатків – надання місцевому 

самоврядуванню фінансових ресурсів на виконання покладених на нього 

завдань і функцій;  децентралізацію доходів – закріплення за місцевим 

самоврядуванням переліку власних доходів, достатніх для належного і 

якісного виконання встановлених завдань і функцій, а також право самостійно 

встановлювати їх розміри; процесуальну та організаційну самостійність – 
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право самостійно, під відповідальність органів, посадових осіб місцевого 

самоврядування формувати, затверджувати, виконувати фінансові плани, 

кошториси, бюджети, забезпечувати звітність і контроль тощо. 

Таблиця 3.5 

Результати реформ децентралізації в окремих країнах ЄС 

Країна 

Час проведення 

реформ 

децентралізації 

Кількість адміністративно-територіальних одиниць 

Швеція 1960-ті рр. зменшення кількості муніципалітетів з 1000 до 290 

Данія 1970 р. та 2007 р. 
98 муніципалітетів та 13 адміністрацій провінцій 

об’єднано в п’ять регіонів 

Латвія 1992–2009 рр. 
скорочення з 586 місцевих органів самоврядування і 

26 районів до 110 муніципалітетів і 9 міст 

Литва 
1994 р. скорочення з 581 до 56 муніципалітетів 

2000 р. збільшення муніципалітетів до 60 

Польща 1990-ті рр. 
зменшення кількості воєводств з 49 до 16, 

скорочення повітів і гмін до 379 і 2479 відповідно 

Естонія 1995–2016 рр. кількість муніципалітетів зменшено з 254 до 213 

Фінляндія 2001–2016 рр. 
скорочено кількість органів місцевого 

самоврядування з 448 до 313 

Джерело: побудовано автором на основі: Місцеве самоврядування в країнах Скандинавії 

та Балтії. Офіційний веб-сайт «Децентралізація». URL: 

http://decentralization.gov.ua/pics/attachments.  

 

Досвід держав-членів ЄС свідчить, що розподіл обов’язків із надання 

послуг доцільно здійснювати відповідно до «зони їх використання» (табл. 

3.6). Загальнонаціональні органи влади націлені на вирішення питань, 

пов’язаних безпосередньо із задоволенням потреб громадян, незалежно від 

місця їх проживання. На субнаціональний рівень варто передавати ті види 

послуг, виробництво яких забезпечує «економію на масштабі» або 

розширення «зони використання», але з дотриманням загальнодержавних 

норм якості цих послуг. Так, до витрат регіональних органів влади доцільно 

відносити будівництво міжміських доріг, тобто громадські послуги і блага, 

які локалізуються лише на певній території. 
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Таблиця 3.6 

Рекомендації щодо розподілу видаткових повноважень і функцій між 

рівнями бюджетної системи України 

Стаття витрат і функція 
Політика, стандарти і 

контроль 

Реалізація і 

управління 
Оборона CG CG 

Міжнародні відносини CG CG 

Міжнародна торгівля CG CG 

Кредитно-грошова політика CG CG 

Міжрегіональна торгівля CG CG 

Трансферти населенню CG CG 

Субсидії підприємствам і галузям CG CG 

Імміграція CG CG 

Страхування по безробіттю CG CG 

Повітряне і залізничне сполучення CG CG 

Податково-бюджетна політика CG, LG CG, LG 

Регулювання економічної діяльності CG CG, LG 

Природні ресурси CG CG, LG 

Довкілля CG, LG LG 

Промисловість і сільське господарство CG, LG LG 

Освіта CG, LG LG 

Охорона здоров’я CG, LG LG 

Соціальне забезпечення CG, LG LG 

Поліція CG, LG LG 

Водопостачання, каналізація, утилізація відходів LG LG 

Пожежна охорона LG LG 

Парки та місця громадського відпочинку CG, LG CG, LG 

Дороги загальнодержавного значення CG CG, LG 

Місцеві дороги CG CG 

Фінансова допомога CG, LG CG, LG 

*Умовні позначення: CG (англ. – Central Government) – центральний уряд, LG (англ. – Local Government) – 

місцеве самоврядування. 

Джерело: побудовано автором за: Палійчук Т.В. Перерозподіл видаткових повноважень 

між різними рівнями бюджетної системи України у контексті впровадження фіскальної 

децентралізації. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: 

Економіка і менеджмент. 2017. Вип.24(2). С.74-77; Взаємодія органів державної влади та 

місцевого самоврядування у межах нової системи територіальної організації влади в 

Україні. Київ : Національний інститут стратегічних досліджень, 2011. 54 с. 

 

Ступінь фіскальної децентралізації можна оцінити за допомогою 

кількох методів.  

По-перше, аналіз показника співвідношення видатків місцевого 

самоврядування до усіх публічних видатків дає можливість визначити 

ступінь деконцентрації публічних завдань і функцій та фінансової 

спроможності місцевого самоврядування стосовно їх виконання (якість 

надання публічних послуг).  
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Переважна більшість країн ЄС мають середню фінансову спроможність 

органів місцевого самоврядування щодо виконання своїх функцій та завдань 

(середній показник по ЄС-27 – 26,3% у 2017 р.) (табл. 3.7). До групи держав з 

низьким рівнем спроможності місцевих органів самоврядування увійшли 

малі держави, крім Греції, з невеликою кількістю населення та незначною 

площею територій.  

Таблиця 3.7 

Оцінка ступеня фіскальної децентралізації в країнах ЄС 

Країна 

Частка видатків 

субнаціональних урядів 

у видатках зведеного 

бюджету, % 

Частка доходів 

субнаціональних 

урядів у 

доходах зведеного 

бюджету, % 

Частка трансфертів у 

структурі надходжень  

до місцевих бюджетів, 

% 

2007 2017 2007 2017 2017 

Австрія 30,6 34,5 31,5 31,6 33 

Бельгія 37,1 37,0 37,9 38,5 61 

Болгарія 16,9 18,2 16,1 19,8 78 

Кіпр 4,6 4,8 4,2 5,4 56 

Чехія 26,1 27,0 27,5 29,0 41 

Німеччина 37,9 37,5 39,1 38,8 28 

Данія 63,3 63,4 57,2 66,3 56 

Естонія 27,8 24,6 24,7 25,2 44 

Греція 5,5 5,6 6,1 6,6 60 

Іспанія 49,9 47,9 46,5 49,0 49 

Фінляндія 39,6 39,9 35,3 41,7 28 

Франція 20,7 20,5 21,0 23,2 44 

Угорщина 23,2 25,4 25,7 25,9 68 

Ірландія 19,6 10,2 19,1 19,2 64 

Італія 31,3 30,7 32,2 32,5 50 

Литва 24,0 27,6 23,8 33,7 67 

Люксембург 12,2 11,5 11,8 11,8 46 

Латвія 31,0 26,6 29,2 31,3 46 

Мальта 1,4 1,6 1,5 1,8 86 

Нідерланди 34,0 33,3 33,5 35,5 71 

Польща 31,4 32,5 33,0 36,3 50 

Португалія 15,1 13,8 15,6 15,1 42 

Румунія 25,5 23,9 26,9 28,5 80 

Швеція 46,9 47,5 43,9 48,0 23 

Словенія 19,8 20,4 19,6 22,1 55 

Словаччина 17,6 16,0 18,5 17,0 44 

Велика Британія 28,5 27,4 30,2 34,2 69 

ЄС-27 26,7 26,3 26,3 28,4 53 

Джерело: побудовано автором за даними Eurostat URL:   

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database. 

 



 183 

По-друге, критерієм оцінки рівня фіскальної децентралізації можна 

вважати обсяг доходів місцевих бюджетів у загальних доходах, який 

демонструє, яка частина публічних ресурсів розподілена між суб’єктами 

місцевого самоврядування. Аналіз ступеня децентралізації як видатків, так і 

доходів засвідчує, що переважно видатки муніципалітетів підкріплені 

доходами. Середнє значення цього показника по ЄС-27 становило у 2017 р. 

28,4%, що підтверджує високий рівень розподілу доходів (див. табл. 3.7). 

По-третє, показник фінансової автономії органів місцевого 

самоврядування тісно пов’язаний з обсягом міжбюджетних трансфертів, 

зокрема, з дотаціями вирівнювання в структурі надходжень до місцевих 

бюджетів. Чим вищим є цей показник, тим нижче рівень фінансової 

самостійності та незалежності місцевого самоврядування. 

Дані табл. 3.7 також свідчать про доволі значний рівень самостійності 

місцевих органів самоврядування у країнах ЄС. Водночас значна частка 

трансферів підтверджує той факт, що центральні органи влади вдаються до 

різноманітних грантових заохочень серед місцевих органів влади задля 

надання ними якісних соціальних послуг на конкурентній основі. 

Зауважимо, що в країнах-членах ЄС спостерігається тенденція до 

посилення ролі субнаціональних рівнів управління впродовж останніх 

десятиліть. Прикладом є Данія, яка з 2007 р. підсилила систему місцевого 

самоврядування шляхом об’єднання територіальних громад і закріплення за 

ними надійних джерел надходжень. Зокрема, кількість комун зменшилася з 

271 до 98, в той час як чисельність населення в них суттєво збільшилася. Так, 

у майже 75% громад кількість мешканців перевищила 30 тис. осіб, а в 

середньому в об’єднаних муніципалітетах цей показник становить понад 50 

тис. осіб. Крім того, укрупнення стосувалось і регіонів – з 14 до 5 із 

населенням 0,6–1,6 млн осіб, що дало їм можливість стати об’єктами 

регіональної політики ЄС. Можна констатувати, що процеси децентралізації 

зумовили підвищення рівня фінансової автономії громад Данії та збільшили 

власні доходи місцевих бюджетів. 
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З місцевих бюджетів громад Данії фінансується 65% усіх бюджетних 

видатків, при цьому з бюджетів місцевого самоврядування – 53%, а з 

регіональних – лише 12%. Фактично основним рівнем управління є 

локальний, який забезпечує виконання широкого спектра функцій – від 

місцевих господарських до соціальних: початкова освіта, спеціальна освіта 

для дорослих, догляд за літніми людьми, охорона здоров’я, місцеве дорожнє 

господарство тощо [143]. 

Ще одним прикладом фіскальної децентралізації є реформа у 

Фінляндії, яка відбувалася за рахунок добровільних об’єднань, що скоротило 

кількість муніципалітетів із 450 до 320. Загалом, середній розмір населення 

громад в країні – 17 тис. жителів. У світлі зарубіжного досвіду 

децентралізації, зокрема у Фінляндії важливим прикладом для України є 

механізм міжмуніципального співробітництва, що дозволяє надавати значну 

кількість соціальних послуг. У країні функціонує 162 спільні медичні центри 

для обслуговування низки муніципалітетів, а спеціалізована медицина 

охоплює медичні округи під управлінням спільних муніципальних рад. 

Основними моделями локального співробітництва є «модель муніципалітету 

господаря», за якої одна територіальна громада виконує низку функцій для 

групи інших або договірна кооперація щодо комунальних послуг та освіти. 

Серед основних джерел доходів місцевих бюджетів Фінляндії – прибутковий 

податок з громадян (38%) та доходи від операцій з капіталом (26%), тоді як 

податок на майно складає лише 3%. Частка трансфертів становить 18%, а 

муніципалітети мають достатньо високий рівень автономії в ухваленні 

рішень щодо їх витрачання відповідно до меж, зафіксованих національними 

стандартами й правилами [144]. 

Найбільш розвиненою є практика міжмуніципального співробітництва 

у Франції, де кількість міжмуніципальних одиниць перевищує 2,5 тис., а в їх 

діяльність залучено близько 93% усіх комун. Така система забезпечення 

населення на місцях необхідними суспільними благами значна складніша, 

ніж через просте укрупнення громад, проте більше відповідає суті 
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децентралізації в частині покладання та реалізації відповідальності місцевої 

влади. З позицій розподілу фінансових ресурсів Франція є однією з найбільш 

централізованих країн ЄС, а через усі субнаціональні рівні здійснюється 

лише близько 20% публічних видатків і розподіляється близько 11% 

податкових надходжень. 

Приблизно 50% місцевих доходів формується за рахунок їхніх власних 

податків, які включають: податки на власність (житло, земля) – 51,7% 

податкових надходжень; податки на бізнес – 32,5%; оподаткування окремих 

товарів і послуг – 12,7%; податки на використання специфічних товарів 

(акцизи) – 2,9%. Уряд визначає діапазон, в якому ставки кожного з чотирьох 

основних податків можуть знижуватися, розподіляючись між різними 

рівнями управління [145]. 

Реформою місцевого самоврядування Польщі передбачалося 

впровадження триступеневої системи територіальних одиниць (гміна-повіт-

воєводство) замість двоступеневої (гміна-воєводство). Основним завданням 

реформи була децентралізація влади та передача органам місцевого 

самоврядування значної частини повноважень. Сьогодні територія цієї країни 

поділяється на 16 воєводств, 379 повітів та 2478 гмін. Фіскальна реформа у 

Польщі дала можливість здійснити перерозподіл місцевих податків таким 

чином: дотації (без цільового призначення) – 35%; власні прибутки – 20%; 

цільові субвенції – 15%; надходження від податків з фізичних осіб – 30% 

[146]. 

Регіональні органи управління в країнах-членах ЄС, окрім власних 

ресурсів, мають доступ до спільних ресурсів ЄС. Так, польські громади та 

регіони у 2014 р. отримали можливість використати на цілі розвитку 17,4 

млрд євро [146]. Основна частина цих ресурсів виділялась зі структурних 

фондів ЄС, які використовують грантові механізми розподілу коштів і 

визначають їх цільове спрямування. Власне, у цьому і полягає основна 

відмінність грантів, які отримуються з державного бюджету за 

децентралізованого підходу, коли трансферти не мають жорсткої вимоги 
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щодо цільового призначення, і грантів, які надаються з бюджету ЄС з чіткою 

прив’язкою до певного проекту, що відповідає цілям європейської фінансової 

планової семирічки. Фактично з цього фонду фінансується значна частина 

проектів розвитку регіонів країн-членів ЄС, тоді як з місцевих бюджетів 

здійснюється їх співфінансування. Очевидно, що така можливість вивільняє 

додаткові ресурси місцевих бюджетів і дає змогу реалізовувати на місцях 

більший обсяг повноважень.  

Реформа в Польщі проводилася в два етапи [147]: 1) створення гмін – 

територіальних громад (місто, село, кілька сіл, район міста); 2) укрупнення 

повітів і воєводств (із 49 до 16 воєводств). Основні повноваження та фінанси 

в країні зараз перебувають на рівні гмін, а місцеві податки закріплені за ними 

і не перерозподіляються щороку у ручному режимі. Ресурси на будівництво 

тисяч кілометрів доріг, відродження аграрного сектору, розвиток малого та 

середнього бізнесу Польща залучила зі Структурних фондів ЄС. Сьогодні 

фінансування з Європейських фондів становить більш ніж 60% 

інвестиційного бюджету країни. Слід зазначити, що виділяються ці кошти не 

централізовано, а під реалізацію конкретних проектів на місцях, із 

подальшим контролем витрат. Тому будь-який грамотно складений і поданий 

проект може розраховувати на отримання прямих інвестицій, у тому числі й 

безповоротних.  

Структурні фонди та Фонд гуртування (Structural Funds and Cohesion 

Fund) – фінансові інструменти структурної політики ЄС, спрямованої на 

зменшення розриву в розвитку між різними регіонами та країнами 

Європейського Союзу і досягнення економічної та соціальної згуртованості 

[148] (табл. 3.8). Протягом років фінансування регіональної політики як 

другої за обсягом витратної статті бюджету ЄС становило 35% усього 

бюджету. 
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Таблиця 3.8 

Структурні фонди ЄС 
№ Фонд Рік 

заснування 

Напрями діяльності Бюджет 

2014-2020 

рр. 

1. Європейський 

фонд 

регіонального 

розвитку – 

European 

Regional 

Development 

Fund (ERDF) 

1975 р. Підтримка розвитку 

інфраструктури, інвестування у 

створення нових робочих місць у 

сфері підприємництва, підтримка 

проектів місцевого розвитку  

199,4  

млрд євро 

2.  Європейський 

соціальний фонд 

– European Social 

Fund (ESF)  

1958 р. Головний фінансовий інструмент у 

сфері зайнятості (підтримка 

заходів, спрямованих на 

скорочення безробіття, розвиток 

людських ресурсів, спрямування 

допомоги на стратегічні 

довгострокові програми із 

вдосконалення і модернізації 

робочої сили у регіонах ЄС) 

88,8  

млрд євро 

3. Європейський 

фонд 

керівництва та 

гарантій у 

сільському 

господарстві – 

European 

Agricultural Fund 

for Rural 

Development 

(EAFRD) 

1962 р. Фінансовий інструмент спільної 

сільськогосподарської політики 

(розвиток сільської місцевості, 

допомога фермерам у 

слаборозвинутих районах, 

фінансування установ спільного 

ринку) 

85,0  

млрд євро 

4. Фінансовий 

інструмент 

риболовної 

політики – 

European 

Maritime and 

Fisheries Fund 

(EMFF) 

1993 р. Фінансовий інструмент в галузі 

риболовлі (упорядкування та 

модернізація обладнання й 

матеріалів для риболовної галузі, 

диверсифікація економіки 

залежних від риболовлі регіонів) 

6,4  

млрд євро 

5. Фонд гуртування 

– Cohesion Fund 

1995 р.  Фінансування розвитку 

транспортної інфраструктури та 

екологічних проектів в контексті 

зміцнення структурної політики  

63,6  

млрд євро 

Джерело: побудовано автором за даними EU funding URL: https://europa.eu/european-

union/about-eu/funding-grants_en. 
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Фінансування зі структурних фондів здійснюється відповідно до 

жорстких правил для забезпечення жорсткого контролю за використанням 

коштів та прозорості й підзвітності. Ключовими принципами фінансування є: 

1) часткове фінансування (проекти ніколи не фінансуються на 

100%, обов’язково має бути співфінансування); 

2) відсутність комерційної складової (проекти, що фінансуються, 

спрямовуються на досягнення фінансового балансу, а не ставлять за мету 

отримання прибутку); 

3) не фінансуються вже завершені проекти [149].  

Кошти на фінансування різних програм надаються у формі грантів 

через «конкурс пропозицій». Одержувачі грантів та особливості процедур 

відбору за різними напрямками публікуються в Інтернеті. Також можна 

отримати мікро-фінансування на суму у 25 тис. євро на розвиток малого 

бізнесу, підтримку активності неурядових та громадських організацій, освітні 

та наукові проекти, молодіжні ініціативи, мультикультурні проекти тощо. 

Загалом політика фіскальної децентралізації в різних країнах ЄС дала 

можливість підвищити рівень забезпечення соціальних потреб населення на 

місцях, задовольнити їхні вимоги до створення необхідних та якісних послуг 

у різноманітних сферах життєдіяльності. Стосовно України, то основними 

практичними результатами територіальної децентралізації стали нові 

територіальні утворення – об’єднання територіальних громад, одержання 

ними нових владних повноважень та самостійне право ухвалювати 

управлінські рішення щодо використання власних фінансових ресурсів. 

Загалом фіскальна децентралізація в Україні в 2014–2017 рр. зумовила до 

підвищення бюджетної та фінансової самостійності місцевих бюджетів, 

стимулювання територіальних громад до добровільного об’єднання, 

вдосконалення міжбюджетних відносин, розширення можливостей до 

залучення додаткових фінансових ресурсів для реалізації проектів 

регіонального розвитку, забезпечила реформу регіональної політики.  
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Проте наведені факти не дають змоги однозначно оцінити результати, 

адже проведення в Україні фіскальної децентралізації у поєднанні з 

адміністративно-територіальною реформою, складовою якої є створення 

ОТГ, спричинило й ряд проблем, до яких слід віднести:  

- об’єктивну складність об’єднання територіальних громад, що 

знаходяться у різних адміністративних районах;  

- поступове зменшення обсягу державної фінансової підтримки ОТГ;  

- вплив людського фактору на вирішення питань об’єднання громад;  

- передачу на локальний рівень раніше  не притаманних повноважень 

без забезпечення їх виконання достатньою ресурсною базою;  

- виникнення конфліктних ситуацій в межах ОТГ, пов’язаних з 

нерівноцінним розподілом коштів  всередині громади;  

- відсутність єдиних підходів до державної реєстрації ОТГ;   

- недостатній рівень поінформованості сільських рад про можливості 

об’єднання і формування прямих міжбюджетних відносин тощо. 

Сьогодні можна говорити про низьку ефективність традиційних 

бюджетних інструментів підтримки регіонального розвитку в Україні (пряме 

державне інвестування, програмування соціально-економічного розвитку 

регіонів та укладання державних контрактів і державних замовлень), що 

пов’язане як із низькою якістю планування та використання коштів, 

«розмитістю» цільових пріоритетів, так із недостатньою співучастю 

отримувачів цих коштів у співфінансуванні проектів регіонального розвитку. 

Для подальшого процесу об’єднання місцевих органів влади в Україні 

доцільно розвивати практику співфінансування проектів розвитку регіонів за 

визначеними цілями з Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) та 

обласних бюджетів. Проте ця співпраця потребує чіткого та прозорого 

процесу розподілу ресурсів, конкурентного вибору проектів фінансування 

без використання корупційних механізмів. На рівні центральних органів 

влади варто більше уваги приділяти збільшенню фінансування та 

реорганізації ДФРР відповідно до стандартів ЄС. Цільові програми розвитку 
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окремих сфер публічних послуг за участі ДФРР та місцевих органів влади 

дають можливість забезпечувати реалізацію бюджетномістких проектів, які 

не в змозі профінансувати самостійно локальні органи влади. У цьому 

контексті доцільно було б провести моніторинг та оцінку наявних 

регіональних програм розвитку на предмет узгодження їх заходів із 

пріоритетами, закладеними у регіональних стратегіях розвитку до 2020 р., 

Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 р., 

можливостями залучення коштів з ДФРР на їх реалізацію. Важливо 

розвивати мережу агенцій регіонального розвитку та долучати їх до 

підготовки та реалізації відповідних програм та проектів.    

Крім того, тривала процедура відбору проектів, які фінансуються за 

рахунок коштів ДФРР, спричиняє проблеми зі своєчасною їх реалізацією 

(кошти надходять наприкінці року). Тому варто переорієнтувати цей 

бюджетний інструмент на фінансування середньострокових проектів із 

значним обсягом фінансування, а короткострокові заходи із незначним 

обсягом фінансування покласти на місцеві бюджети та інші бюджетні 

інструменти, такі як субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

виконання інвестиційних проектів, на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій та на формування інфраструктури 

об’єднаних громад. Також необхідно зауважити, що наявність значної 

кількості бюджетних інструментів, які мають на меті підтримку соціально-

економічного розвитку регіонів країни, потребує чітких критеріїв відбору 

проектів та заходів для фінансування за допомогою відповідного 

інструменту, їх взаємоузгодження, середньострокового планування для 

запобігання деконцентрації та неефективного використання бюджетних 

коштів.    

З огляду на наведені проблеми і виклики актуальним, на нашу думку, є 

перехід від патерналістського бюджетного фінансування розвитку регіонів до 

принципу «макрокондиціональності», що активно застосовується в країнах 

ЄС, – залежності виплат структурних фондів від дотримання національними 
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урядами макроекономічних показників, що гарантують стабільність 

економіки. У регіональному розвитку України це може бути застосовано для 

фінансування територіального розвитку за соціально-економічними 

результатами чи дотримання цільових орієнтирів. Впровадження таких 

принципів фінансування можуть стати важливим чинником реалізації заходів 

чи проектів за рахунок коштів ДФРР. Зокрема, обсяги фінансування, які 

розподіляються за регіонами з ДФРР, доцільно прив’язувати до ефективності 

реалізації попередніх проектів у регіонах, що фінансувались за рахунок цього 

джерела. Додатковою перевагою такого фінансування має стати допомога 

міжнародних організацій. Зокрема, Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України у співпраці із 

U-LEAD з Європою реалізує проекти у сфері енергоефективності на основі 

постанов Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 243 [150] та від 

17.10.2011 № 1056 [151], державного житлового будівництва та придбання 

доступного житла на основі постанов від 04.06.2003 № 853 [152], від 

11.02.2009 № 140 [153], від 29.02.2012 № 193 [154] та від 24.10.2012 № 967 

[155], охорони здоров’я у сільській місцевості на основі постанови від 

06.12.2017 № 983 [156], підтримки регіональної політики на основі постанови 

від 16.11.2016 № 827 [157] та в багатьох інших сферах. Така співпраця 

дозволяє частково відходити від практики регулярного надання гарантованих 

обсягів державної фінансової підтримки, створювати в регіонах дієві 

економічні стимули для активізації місцевої економічної ініціативи та 

саморозвитку регіонів.  

Слід зазначити, що в рамках концепції соціальної відповідальності 

бізнесу створено, наприклад, Програму соціального партнерства ДТЕК з 

метою гарантування сприятливих умов для життя і роботи в населених 

пунктах, де розташовані підприємства компанії (11 регіонів України). Проект 

«Громада своїми руками» має на меті допомогу громадським організаціям, 

органам самоорганізації населення, об'єднанням співвласників 

багатоквартирних будинків та ініціативних груп активістів, у вирішенні 
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локальних проблем територіальних громад. На реалізацію проекту в 2016 р. 

було витрачено близько 5,1 млн грн, у 2015 р. – близько 3 млн грн, у 2014 р. –

близько 2 млн грн [158]. Позитивними  результатами цього проекту є не 

лише зростання усіх показників в динаміці протягом 2013–2017 рр. (табл. 

3.9), але й збільшення частки проектів-переможців у кількості поданих 

заявок (із 40 до 50%).  

Таблиця 3.9 

Результати реалізації проекту «Громада своїми руками» 
 2013 2014 2015 2016 2017 Динаміка  

Кількість населених 

пунктів, охоплених 

проектом  

18 19 15 38 42 2,3 

Кількість заявок  262 401 396 500 539 2,0 

Кількість проектів-

переможців  

105 167 140 210 268 2,6 

Максимальнйи розмір 

гранту, тис. грн 

20 20 30 30 50 2,5 

Кількість жителів, які 

взяли участь у проектах  

5600 6535 5918 7222 16000 2,8 

Обсяг співфінансування 

з боку громад, млн грн 

1,4 1,2 2,0 2,3 6,0 4,2 

Джерело: побудовано автором за даними: Громада своїми руками URL: http://spp-

dtek.com.ua/uk/projects/city-with-your-own-hands. 

 

Зважаючи на щорічне зростання доходів ОТГ в Україні, постає питання 

про ефективне використання коштів, довгострокове планування і реалізацію 

проектів регіонального розвитку, спрямованих на покращання якості 

інфраструктури. Для цього неоціненною є підтримка міжнародних донорів, 

які, наприклад, сприяють відкриттю Центрів розвитку місцевого 

самоврядування в обласних центрах (Програма U-LEAD з Європою), 

співфінансують освітні, медичні проекти, проекти розвитку мікро-

підприємництва (EDGE, GIZ, DOBRE, PULSE, USAID).  

Перевагами залучення грантових коштів є не лише їх цільове 

спрямування на ті чи інші проекти розвитку громад, але й їхня освітня 

спрямованість, що передбачає набуття навичок основ проектного 

менеджменту, стратегічного планування, складання фінансової звітності 

тощо. Проектний підхід до фінансування дає можливість стимулювати 
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місцеву владу створювати запити на гранти, оскільки це довгий процес 

лобіювання та децентралізації. Іноземні донорські фонди виділяють гранти 

не на діяльність громад загалом, а на конкретний проект (наприклад, 

озеленення, утеплення тощо) із конкретним часовим проміжком його 

реалізації та наданням відповідних фінансових звітів.  

Наприклад, за сприяння ЄС та країн-членів (Данії, Швеції, Польщі, 

Німеччини, Естонії) наприкінці 2016 р. створено установу «Центр розвитку 

місцевого самоврядування», яка має 24 відокремлені підрозділи, розташовані 

в обласних центрах України. Членами наглядової ради центру є Мінрегіон, 

GIZ, Асоціація міст України, Всеукраїнська асоціація сільських та селищних 

рад. Серед ключових завдань установи [159]: 

- експертні консультації, методичні рекомендації, навчання з питань 

стратегічного планування, регіонального розвитку, інвестиційної діяльності, 

бюджетного процесу, здійснення закупівель тощо; 

- підвищення знань і навичок з управління проектним циклом; 

- побудова діалогу, комунікація та підтримка інформаційно-

просвітницьких ініціатив, що пояснюють реформи децентралізації та 

регіональної політики для різних цільових груп; 

- підготовка просвітницьких компаній, громадських форумів, 

конференцій та семінарів; 

- організаційно-методична підтримка й супровід проектів та програм у 

сфері місцевого самоврядування та децентралізації влади; 

- послуги для громадян та суб’єктів малого і середнього бізнесу щодо 

впровадження проектів у сфері місцевого самоврядування; 

- підтримка Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ 

України. 

На сьогодні програма U-LEAD з Європою запрошує ОТГ до подачі 

заявок на такі напрямки: проекти із підвищення енергоефективності; освітні 

проекти, спрямовані на розвиток компетенцій та навичок у дітей та дорослих; 

проекти в соціальній сфері, зорієнтовані на системну підтримку соціально 
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незахищених та вразливих верст населення; проекти благоустрою населених 

пунктів, територій загального користування та окремих соціальних об’єктів, 

спрямовані на активізацію участі мешканців у покращанні умов проживання 

в громаді тощо. 

Серед переваг грантових проектів – успішний досвід співфінансування 

(тобто 20–30 % коштів громади повинні профінансувати самостійно або 

залучити додаткових інвесторів), націленість на стійкі результати проектів 

(які матимуть продовження в майбутньому), на об’єднання зусиль мешканців 

для спільного розвитку громади, а також надання ресурсу найчастіше у 

формі закупівлі обладнання, побудови інфраструктурних об’єктів, а не в 

грошовій формі. Це змушує по-іншому дивитися на розвиток територій, 

вивчати «кращі практики» сусідів, перспективні та інноваційні способи 

отримання ресурсів та навичок, мінімізує корупційну складову та сприяє 

самоорганізації, підвищенню рівня людського та соціального капіталів 

громад.  

У процесі вдосконалення чи запровадження нових бюджетних 

інструментів підтримки та стимулювання регіонального розвитку в умовах 

фінансової децентралізації слід враховувати такі принципи: співучасть 

державної та місцевої влад у фінансуванні регіонального розвитку; 

стимулюючий характер застосовуваних інструментів; цільова спрямованість; 

ефективність застосування інструментів; відповідальність громад за 

використання отриманих ресурсів.  

Актуальним інструментом регіонального розвитку на сьогодні може 

стати державно-регіональне партнерство, яке дає змогу розподілити 

відповідальність за розвиток між центральними, місцевими органами влади, 

бізнесом та громадами. Інституційне забезпечення реалізації державно-

регіонального партнерства має здійснюватися на основі нормативно-

правового статусу ДФРР як дієвого інструменту консолідації та координації 

фінансових ресурсів для системної реалізації державної регіональної 

політики [160]. Для стимулювання та активізації ініціативи місцевих органів 
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влади пропонуємо поступове підвищення частки співфінансування з 

місцевих бюджетів проектів регіонального розвитку, які реалізуються за 

рахунок коштів ДФРР, із 10 до 20%, що відповідає моделі співфінансування 

країн ЄС. 

У контексті активізації інвестиційного потенціалу регіонів, 

налагодження комунікацій «влада-громада-інвестор», посилення рівня довіри 

між суб’єктами інвестиційного процесу доцільно забезпечити ефективний 

захист прав інвесторів (особливо іноземних) щодо стабільності умов ведення 

бізнесу в окремих регіонах. Також варто на власних інтернет-сторінках 

міністерств і відомств поширювати інформацію про інвестиційні можливості 

регіонів, їх ресурсний і туристично-рекреаційний потенціал, проведення 

ярмарків інвестиційних пропозицій (на кількох мовах для залучення 

іноземних інвесторів).   

Зважаючи на використання європейського досвіду фінансування 

регіонального розвитку доцільно взяти до уваги принципи співфінансування 

регіональних проектів, чіткого і прозорого контролю за витрачанням 

ресурсів, а також орієнтації на соціально-економічний, екологічний, а не 

фінансовий ефект від проектів регіонального розвитку.  

Отже, децентралізація в Україні як головний напрям конституційної 

реформи запозичила кращі європейські практики, зокрема польський досвід. 

На сьогодні місцева влада в країні організована на двох рівнях: 

територіальних громад і регіонів (районів та областей). Європейський досвід 

місцевого самоврядування наголошує саме на базовому рівні – місто, село, 

територіальна громада, а не область чи район. Тож, громади отримали більше 

повноважень, у т. ч. фінансових.  

Активна підтримка бізнесу та міжнародних організацій є додатковим 

фактором реформи децентралізації, що спрямована на усунення проблем із 

централізованим бюджетним фінансуванням та «підміною» держави в тих 

сферах, в яких традиційні механізми не спрацьовують або не дають 

належного ефекту для громад. Однак якість публічних послуг, які надаються 
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органами місцевої влади, покращується не лише зі збільшенням ресурсів, які 

спрямовуються на їх реалізацію, але завдяки підвищенню ефективності 

використання зазначених ресурсів. Саме це є прерогативою проектного 

підходу до розподілу коштів, що дає змогу через публічність витрачання 

ресурсів спонукати органи місцевого самоврядування переймати відповідний 

досвід країн ЄС. Разом з тим наближення якості публічних послуг до рівня 

країн ЄС є можливим лише зі зростанням рівня економічного розвитку та в 

результаті змін у децентралізації фінансових надходжень, на що й 

спрямовано реформу. Децентралізація повноважень щодо надання 

суспільних послуг з урахуванням територіальних відмінностей у потребах 

населення й наявності територіальних обмежень у їх споживанні дає 

можливість краще враховувати уподобання місцевих жителів, тоді як 

централізована пропозиція суспільних благ у класичному варіанті була 

зорієнтована тільки на «усереднені» показники. 

Існуючі бюджетні інструменти підтримки та стимулювання 

регіонального розвитку потребують вдосконалення в напрямку розроблення 

чітких критеріїв відбору проектів і заходів для фінансування за допомогою 

відповідного бюджетного інструменту; середньострокового планування 

проектів і заходів за бюджетними інструментами, а також внесення 

відповідних змін до їх нормативно-правової бази. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. На сьогодні у застосуванні бюджетних інструментів підтримки та 

стимулювання регіонального розвитку існує ряд проблем, серед яких варто 

виокремити: відсутність універсальних критеріїв відбору інвестиційних 

проектів за допомогою різних бюджетних інструментів та розподілу коштів 

за ними; неузгодженість під час фінансування проектів за різними 

інструментами; низьку якість стратегічного планування та визначення 

пріоритетів щодо інвестиційних проектів на місцевому рівні; відсутність 

моніторингу впровадження державних інвестиційних проектів та 

незалежного аудиту результатів їх реалізації. 

Для вирішення зазначених проблем запропоновано такі кроки: 

запровадити стратегічне планування інвестиційних проектів, які 

фінансуються як з державного, так і місцевих бюджетів (скласти перелік 

пріоритетних проектів з урахуванням середньострокової бюджетної 

перспективи (так званий план або програма державних інвестицій)); 

уніфікувати методику оцінки та підходів до ухвалення рішень щодо 

інвестиційних проектів, які фінансуються як з державного, так і місцевих 

бюджетів (удосконалити систему управління інвестиційними проектами в 

частині застосування аналізу вигод і витрат при підготовці проектів та їх 

відборі); удосконалити організаційні аспекти та підвищити прозорість 

реалізації проектів (створити централізовану систему моніторингу для 

виявлення проектів з високим ризиком невиконання та своєчасного 

інформування керівництва; запровадити аудит великих за обсягом 

фінансування інвестиційних проектів після завершення їх інвестиційної фази; 

поліпшити доступ громадськості до інформації про хід реалізації проектів).  

2. Визначено основні напрями вдосконалення нормативно-правового та 

інституційного забезпечення бюджетної підтримки та стимулювання 

регіонального розвитку, а саме: удосконалення стратегічного планування 

регіонального розвитку; покращання міжінституціональної взаємодії під час 
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підтримки й стимулювання регіонального розвитку та підвищення 

ефективності використання відповідних бюджетних. 

3. Доведено низьку ефективність наявних бюджетних інструментів 

підтримки регіонального розвитку в Україні, що пов’язано як із низькою 

якістю планування та використання коштів, «розмитістю» цільових 

пріоритетів, так із недостатньою співучастю отримувачів цих коштів у 

співфінансуванні проектів регіонального розвитку. Обґрунтовано 

необхідність поширення практики співфінансування проектів розвитку 

регіонів за визначеними цілями з ДФРР та обласних бюджетів, що потребує 

чіткого та прозорого процесу розподілу ресурсів, конкурентного вибору 

проектів фінансування без використання корупційних механізмів. На рівні 

центральних органів влади варто більше уваги приділити збільшенню 

фінансування та реорганізації ДФРР відповідно до стандартів ЄС. Цільові 

програми розвитку окремих сфер публічних послуг за участі ДФРР та 

місцевих органів влади дозволяють забезпечувати реалізацію 

бюджетномістких проектів, які не можуть профінансувати самостійно 

локальні органи влади. Рекомендовано провести моніторинг та оцінку 

наявних регіональних програм розвитку на предмет узгодження їх заходів із 

пріоритетами, закладеними у регіональних стратегіях розвитку до 2020 р., 

Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 р., 

можливостями залучення коштів з ДФРР на їх реалізацію. Необхідно 

розвивати мережу агенцій регіонального розвитку та долучати їх до 

підготовки й реалізації програм і проектів регіонального розвитку.  

4. Враховуючи тривалу процедуру відбору проектів, які фінансуються 

за рахунок коштів ДФРР, і відповідно виникнення проблем із своєчасною їх 

реалізацією, рекомендовано переорієнтувати цей бюджетний інструмент на 

фінансування середньострокових проектів із значним обсягом фінансування, 

а короткострокові заходи із незначним обсягом фінансування покласти на 

місцеві бюджети та інші бюджетні інструменти, такі як субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних 
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проектів, на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій та на формування інфраструктури об’єднаних громад. 

Зокрема, наявність такої кількості бюджетних інструментів, які мають за 

мету підтримку соціально-економічного розвитку регіонів країни, потребує 

чітких критеріїв відбору проектів та заходів для фінансування за допомогою 

відповідного інструменту, їх взаємоузгодження, середньострокового 

планування для запобігання деконцентрації та неефективного використання 

бюджетних коштів.    

5. Рекомендовано під час реалізації заходів чи проектів за рахунок 

коштів ДФРР застосувати принцип «макрокондиціональності», що активно 

використовується в країнах ЄС (залежність виплат структурних фондів від 

дотримання національними урядами макроекономічних показників, що 

гарантують стабільність економіки), тобто здійснювати фінансування 

територіального розвитку за соціально-економічними результатами та з 

дотриманням цільових орієнтирів. Зокрема, обсяги фінансування, які 

розподіляються за регіонами з ДФРР, доцільно прив’язувати до ефективності 

реалізації попередніх проектів у регіонах, що фінансувались за рахунок 

коштів ДФРР. Додатковою перевагою в такому фінансуванні ставатиме 

допомога міжнародних організацій.  

6. Визначено, що перевагами залучення грантових коштів є не лише їх 

цільове спрямування на ті чи інші проекти розвитку громад, але й відповідна 

освітня зорієнтованість, яка передбачає навички основам проектного 

менеджменту, стратегічного планування, складання фінансової звітності 

тощо. Проектний підхід до фінансування дозволяє стимулювати місцеву 

владу створювати запити на гранти, оскільки це довгий процес лобіювання та 

децентралізації. Іноземні донорські фонди надають гранти не на діяльність 

громад загалом, а на конкретний проект (наприклад, озеленення, утеплення 

тощо) із конкретним часовим проміжком його реалізації та наданням 

відповідних фінансових звітів. Крім того, перевагою грантових проектів є те, 

що вони часто потребують співфінансування (тобто 20–30% коштів громади 
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повинні профінансувати самостійно або залучити додаткових інвесторів), 

націлені на стійкі результати проектів (які матимуть продовження в 

майбутньому), спрямовані на об’єднання зусиль мешканців для спільного 

розвитку громади, а також ресурс надається найчастіше у формі закупівлі 

обладнання, побудови інфраструктурних об’єктів, а не в грошовій формі. Це 

змушує по-іншому дивитися на розвиток територій, вивчати «кращі 

практики» сусідів, перспективні та інноваційні способи отримання ресурсів 

та навичок, мінімізує корупційну складову та сприяє самоорганізації, 

підвищенню рівня людського та соціального капіталів громад.  

7. Встановлено, що актуальним інструментом регіонального розвитку 

на сьогодні може стати партнерство держави та регіонів, яке дає змогу 

розподілити відповідальність за розвиток між центральними, місцевими 

органами влади, із залученням бізнесу і громад до досягнення цілей 

регіонального розвитку. Інституційне забезпечення реалізації державно-

регіонального партнерства здійснюватиметься на основі нормативно-

правового статусу ДФРР як дієвого інструменту консолідації та координації 

фінансових ресурсів для системної реалізації державної регіональної 

політики. Для стимулювання та активізації ініціативи місцевих органів влади 

доцільне поступове підвищення частки співфінансування з місцевих 

бюджетів проектів регіонального розвитку, які реалізуються за рахунок 

коштів ДФРР, із 10 до 20%, що відповідає моделі співфінансування країн ЄС.  

8. Визначено, що активна підтримка бізнесу та міжнародних 

організацій є додатковим фактором реформи децентралізації, яка спрямована 

на усунення проблем із централізованим бюджетним фінансуванням та 

«підміною» держави в тих сферах, в яких традиційні механізми не 

спрацьовують або не дають належного ефекту для громад. Однак якість 

публічних послуг, що надаються органами місцевої влади, зростає не лише зі 

збільшенням ресурсів, що спрямовуються на їх реалізацію, а й з  

підвищенням ефективності їх використання. Саме це є прерогативою 

проектного підходу до розподілу коштів, що дозволяє через публічність 
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витрачання ресурсів спонукати органи місцевого самоврядування переймати 

досвід країн ЄС в цьому питанні. Проте наближення якості публічних послуг 

до рівня країн ЄС є можливим лише із зростанням рівня економічного 

розвитку та впровадженням змін у децентралізації фінансових надходжень, 

на що й спрямована реформа. Децентралізація повноважень щодо надання 

суспільних послуг з урахуванням територіальних відмінностей у потребах 

населення і наявності територіальних обмежень у їх споживанні дає 

можливість краще враховувати уподобання місцевих жителів, тоді як 

централізована пропозиція суспільних благ у класичному варіанті 

зорієнтована тільки на «усереднені» показники. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Результатом дисертації є теоретичне узагальнення та вирішення 

науково-практичного завдання, що полягає в удосконаленні інструментарію 

бюджетної підтримки та стимулювання економічного розвитку регіонів. 

Проведене дослідження дає змогу зробити такі загальні висновки, що 

відображають вирішення завдань відповідно поставленої мети:  

1. На основі аналізу еволюції наукових підходів до трактування  понять 

«економічне зростання» та «економічний розвиток», теорій і моделей 

регіонального економічного зростання та розвитку удосконалено науково-

категоріальний апарат економічної науки у частині трактування понять 

«економічний розвиток регіонів», «спрямований економічний розвиток 

регіону». 

2. Визначено роль держави у регулюванні економічного розвитку 

регіонів. Зокрема, історичний досвід розвитку показав, що ринкова економіка 

не може ефективно функціонувати без державного регулювання оскільки: 

механізм вільного ринку виявляється неспроможним з погляду забезпечення 

макроекономічної стійкості; ринкові відносини не забезпечують соціальних 

гарантій населенню; економічний механізм вільного ринку не визначає 

перспективи соціального розвитку і напрями науково-технічного процесу; 

ринок є нездатним вирішити проблему забезпечення економічної і 

національної безпеки. Зміст державного регулювання економічного розвитку 

регіонів визначається цілями, що стоять перед державними органами, а також 

засобами й інструментами, які має у своєму розпорядженні держава при 

проведенні регіональної економічної політики. Головною ціллю державного 

регулювання економічного розвитку регіонів визначено як забезпечення 

високого рівня суспільного добробуту у регіонах. На сьогодні, у всіх без 

винятку розвинених країнах, підсилюється ступінь державного регулювання 
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економікою. Держава бере на себе пряму відповідальність за найважливіші 

фінансово-економічні параметри громадського життя.  

3. Узагальнено світовий досвід щодо механізмів державної, зокрема, 

бюджетної підтримки та стимулювання економічного розвитку регіонів та 

можливостей впровадження певних інструментів державної регіональної 

фінансової політики в Україні. Світовий досвід бюджетної підтримки та 

стимулювання регіонального розвитку свідчить, що найбільш поширеною 

формою підтримки є інвестиційні трансферти (цільові гранти, які надаються 

на умовах обмеженого співфінансування капітальних витрат), стимулюючі 

податкові пільги та бюджетні кредити на фінансування капітальних витрат. 

Головна мета цієї підтримки – створення умов у слабких регіонах для їх 

саморозвитку через пришвидшення інвестиційної діяльності та створення 

висококонкурентних підприємств. Враховуючи світовий досвід, в Україні, 

при виборі бюджетних інструментів підтримки регіонального розвитку слід 

переорієнтувати політику підтримки від пропозиції пільг до 

цілеспрямованого бюджетного інвестування програм/проектів (на умовах 

співфінансування) та надання бюджетних кредитів на фінансування 

капітальних витрат.  

4. Проведено аналіз бюджетних інструментів підтримки та 

стимулювання регіонального розвитку в Україні та на його основі 

представлено структурно-логічну модель фінансування програм і проектів 

регіонального розвитку з державних та місцевих бюджетів за допомогою 

зазначених інструментів. Виділено основні бюджетні інструменти підтримки 

та стимулювання регіонального розвитку, серед яких Державний фонд 

регіонального розвитку, бюджет розвитку місцевих бюджетів, субвенції на 

виконання інвестиційних проектів, субвенції на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій, субвенції на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад.   

5. Проаналізовано методики проведення моніторингу соціально-

економічного розвитку регіонів. Найбільш ґрунтовною є оцінка стану 
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розвитку регіонів, яка здійснюється при проведені аналізу соціально-

економічного розвитку регіонів для моніторингу реалізації державної 

регіональної політики, яку проводить Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України. Визначено, що 

зазначена методика має ряд недоліків та потребує вдосконалення, шляхом 

використання при здійсненні рейтингової оцінки усереднених за останні 3 

роки значень показників та впровадження вагових коефіцієнтів за кожним 

показником регіонального розвитку за певним напрямом діяльності. Рейтинг, 

побудований на таких підходах, буде показувати більш реалістичний 

розподіл регіонів за їх соціально-економічним станом у динаміці, 

позбавлений різких змін позицій у рейтингу, як це можливо при застосуванні 

річного підходу з використанням даних за останній період, та дасть змогу 

зменшити вплив другорядних показників на результати ранжування за 

кожним напрямом діяльності. Удосконалена методика дозволить отримати 

більш об’єктивну та обґрунтовану оцінку стану розвитку регіонів, що 

забезпечить органи державної влади і управління достовірною інформацією 

про тенденції розвитку регіонів та дозволить приймати більш ефективні 

управлінські рішення при здійсненні державної підтримки та стимулюванні 

регіонального розвитку.   

6. Проведено дослідження впливу капітальних інвестицій з державного 

та місцевих бюджетів на основні показники регіонального розвитку. За 

допомогою економіко-математичного моделювання доведено  незначний 

вплив капітальних інвестицій з державного та місцевих бюджетів на 

розвиток регіонів в Україні, про що свідчать невисокі значення коефіцієнтів 

детермінації в моделях. Основний вплив на досліджувані показники 

регіонального розвитку справляють саме капітальні інвестиції за рахунок 

коштів державного бюджету, зокрема на збільшення обсягу будівельних 

робіт, обсягу реалізованої промислової продукції та обсягу капітальних 

інвестицій за рахунок власних коштів підприємств та організацій, що 

пов’язано з напрямком спрямування таких державних інвестицій, а саме 
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інфраструктурні проекти. Натомість капітальні інвестиції за рахунок коштів 

місцевих бюджетів мають лише незначний вплив на зростання обсягу 

капітальних інвестицій за рахунок власних коштів підприємств та 

організацій. Капітальні інвестиції за рахунок коштів як з державного так і 

місцевих бюджетів не справляють вплив на рівень безробіття, тобто на 

створення нових робочих місць.  

7. Виявлені основні проблеми застосування бюджетних інструментів 

підтримки та стимулювання регіонального розвитку в Україні, серед яких: 

відсутність універсальних критеріїв відбору інвестиційних проектів за 

різними бюджетними інструментами та розподілу коштів за ними; 

неузгодженість при фінансуванні проектів за різними інструментами; низька 

якість стратегічного планування та визначення пріоритетів щодо 

інвестиційних проектів на місцевому рівні; моніторинг впровадження 

державних інвестиційних проектів та незалежний аудит результатів їх 

реалізації не впроваджені. Для вирішення вищезазначених проблем 

запропоновано наступні кроки: запровадити стратегічне планування 

інвестиційних проектів, які фінансуються як з державного так і місцевих 

бюджетів (здійснити складання переліку пріоритетних проектів з 

урахуванням середньострокової бюджетної перспективи (так званий план або 

програма державних інвестицій)); здійснити уніфікацію методики оцінки та 

підходів до прийняття рішень щодо інвестиційних проектів, які фінансуються 

як з державного так і місцевих бюджетів (удосконалити систему управління 

інвестиційними проектами в частині застосування аналізу вигод і витрат при 

підготовці проектів та їх відборі); удосконалити організаційні аспекти та 

підвищити прозорість реалізації проектів (створити централізовану систему 

моніторингу для виявлення проектів з високим ризиком невиконання та 

своєчасне інформування керівництва; запровадити аудит великих за обсягом 

фінансування інвестиційних проектів після завершення їх інвестиційної фази; 

поліпшити доступ громадськості до інформації про хід реалізації проектів).  

8. Визначено основні напрями вдосконалення нормативно-правового та 
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інституційного забезпечення бюджетної підтримки та стимулювання 

регіонального розвитку, а саме: вдосконалення стратегічного планування 

регіонального розвитку; вдосконалення міжінституціональної взаємодії при 

підтримці та стимулюванні регіонального розвитку; підвищення 

ефективності використання бюджетних інструментів підтримки та 

стимулювання регіонального розвитку. 

9.  Обґрунтовано застосування сучасного інструментарію розвитку 

регіонів в Україні з урахуванням інституційних змін. Зокрема, обґрунтована 

необхідність розвивати практику співфінансування проектів розвитку 

регіонів за визначеними цілями з ДФРР та обласних бюджетів, що потребує 

чіткого та прозорого процесу розподілу ресурсів, конкурентного вибору 

проектів фінансування без використання корупційних механізмів. На рівні 

центральних органів влади варто більше уваги приділити збільшенню 

фінансування та реорганізації ДФРР відповідно до стандартів ЄС. Цільові 

програми розвитку окремих сфер публічних послуг за участі ДФРР та 

місцевих органів влади дозволяють забезпечувати реалізацію 

бюджетномістких проектів, які не можуть профінансувати самостійно 

локальні органи влади.  

10. Враховуючи тривалу процедуру відбору проектів, які фінансуються 

за рахунок коштів ДФРР, і відповідно виникнення проблем із своєчасною їх 

реалізацією, рекомендовано переорієнтувати цей бюджетний інструмент на 

фінансування середньострокових проектів із значним обсягом фінансування, 

а короткострокові заходи із незначним обсягом фінансування покласти на 

місцеві бюджети та інші бюджетні інструменти, такі як субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних 

проектів, на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій та на формування інфраструктури об’єднаних громад. 

Рекомендовано при реалізації заходів чи проектів за рахунок коштів ДФРР 

застосувати принцип «макрокондиціональності», що активно застосовується 

у країнах ЄС (залежність виплат структурних фондів від дотримання 
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національними урядами макроекономічних показників, що гарантують 

стабільність економіки), тобто здійснювати фінансування територіального 

розвитку за соціально-економічними результатами чи дотримання цільових 

орієнтирів. Зокрема, обсяги фінансування, які розподіляються за регіонами з 

ДФРР прив’язувати до ефективності реалізації попередніх проектів у 

регіонах, що фінансувались за рахунок коштів ДФРР. Додатковою перевагою 

в такому фінансуванні ставатиме допомога міжнародних організацій.  

11. Доведено, що актуальним інструментом забезпечення регіонального 

економічного розвитку в Україні на сьогодні може стати партнерство 

держави та регіонів, яке дозволяє розподілити відповідальність за такий 

розвиток між центральними, місцевими органами влади, із залученням 

бізнесу і громад до досягнення цілей регіонального розвитку. Інституційне 

забезпечення реалізації державно-регіонального партнерства 

здійснюватиметься на основі нормативно-правового статусу ДФРР як дієвого 

інструменту консолідації та координації фінансових ресурсів для системної 

реалізації державної регіональної політики. Для стимулювання та активізації 

ініціативи місцевих органів влади доцільне поступове підвищення частки 

співфінансування з місцевих бюджетів проектів регіонального розвитку, які 

реалізуються за рахунок коштів ДФРР, із 10 до 20%, що відповідає моделі 

співфінансування країн ЄС.  
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%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-

%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%
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Додаток А 

Таблиця А.1 – Визначення поняття «економічне зростання» 

№ термін визначення джерело 

1 Економічне 

зростання 

збільшення спроможності національного 

господарства виробляти продукт, який 

задовольняє потреби людей. 

Сажина М. А., 

Чибриков Г.Г. 

Экономическая 

теория: Учебник для 

ВУЗов. - М.: Изд. 

группа НОРМА - 

ИНФРА, 1998. – 456 с. 

– С. 282 

2 Економічне 

зростання 

кількісні та якісні зміни результатів 

виробництва та його факторів (їх 

продуктивності), збільшення обсягів 

виробництва національного доходу тощо.  

Курс экономической 

теории: Учебник / Под 

общей ред. Чепурина 

М.Н., Киселевой Е.А. 

–Киров: Изд-во 

"АСА", 1998. – 624 с. 

– С. 386, С. 586 

3 Економічне 

зростання 

процес збільшення, нарощування виробництва, 

засобів виробництва і предметів споживання, 

що знаходить своє відбиття у збільшенні 

темпів і обсягів національного доходу (в 

натурально-речовій і вартісній формі). 

Економічне зростання знаходить своє 

безпосереднє відображення у певній динаміці - 

кількісному збільшенні та якісній зміні 

суспільного продукту. 

Теличук П.П., 

Паламарчук В.О. 

Нариси  з економічної 

теорії.- К.: ІСДО, 

1994. – 172 с. – С. 33. 

4 Економічне 

зростання 

регулярне, стійке розширення масштабів 

діяльності господарської системи, яке 

виявляється у збільшенні розмірів 

застосовуваної суспільної праці і виробленого 

продукту - товарів і послуг. 

Основи економічної 

теорії: 

політекономічний 

аспект: Підручник / 

Ред. Г.Н.Климко, 

В.П.Нестеренко. – 2-

ге вид., перероб. і доп. 

– К. : Вища школа, 

1997. – 743 с. – С. 291. 

5 Економічне 

зростання 

рух в розвитку національного господарства, 

який характеризується динамікою зміни таких 

макроекономічних показників, як валовий 

внутрішній продукт, валовий національний 

продукт, національний дохід. «Економічне 

зростання» - категорія кількісного порядку. 

Кількісним вираженням цієї категорії є темпи 

зростання і приросту валового внутрішнього 

продукту або національного доходу звітного 

року або базового періоду, виміряні у 

відсотках. [с. 28] 

Экономическая 

теория национальной 

экономики и мирового 

хозяйства 

(политическая 

экономия): 

Учебник/Под ред. 

проф. А.Г. Грязновой,  

проф. Т.В.Чечелевой. 

– М.: Банки и биржи, 

ЮНИТИ,  1998. – 326 

с. – С. 28. 
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 6 Економічне 

зростання 

зростання реального рівня чистого 

національного продукту. 

Словник сучасної 

економіки 

МАКМІЛЛАНА / Пер. 

з англ.- К.: «АртЕк», 

2000. – 640 с. – С. 142. 

7 Економічне 

зростання 

здатність суспільства в цілому виробляти 

більший обсяг продукції. Таке зростання є 

результатом: 1) збільшення пропозиції 

ресурсів; 2) покращення якості ресурсів; 3) 

прогресу технології. Техничний прогрес тягне 

за собою появу нових і кращої якості товарів, а 

також удосконалення способів виробництва 

цих товарів. Підвищуючи ефективність 

виробництва, технічний прогрес дозволяє 

суспільству виробляти більше товарів при 

колишній кількості ресурсів. 

Макконнелл К.Р. 

Экономикс: 

принципы, проблемы 

и политика: [Пер. 16-

го англ. изд.] / 

Макконнелл К.Р., Брю 

С.Л. – М.: ИНФРА-М, 

2007. – ХХХVІ, 940 с. 

– С. 36. 

8 Економічне 

зростання 

збільшення обсягів суспільного виробництва і 

розширення можливостей економіки 

задовольнити зростаючі потреби населення у 

товарах і послугах.  

Економічний словник-

довідник /  За ред. 

д.е.н., проф С. В. 

Мочерного. – К., 1995. 

– С. 88. 

9 Економічне 

зростання 

1)  Збільшення масштабів  сукупного  

виробництва і  споживання  в країні,  що 

характеризується передусім такими 

макроекономічними показниками, як ВНП, 

ВВП, НД. Він вимірюється темпами зростання 

або приросту цих показників за визначений 

період часу; 2)   Визначене   по   графіку   

збільшення   виробничих   можливостей   в  

результаті покращення використання кількості 

факторів виробництва або поліпшення техніки і 

технології.  

Барыхин А.Б. 

Экономика и право: 

Энциклопедический 

словарь. – М.: 

Книжный мир, 2000.- 

928 с. – С. 901. 

10 Економічне  

зростання 

зростання  реального  рівня  чистого  

національного продукту. [с. 708-709] 

Словарь современных 

экономических и 

правовых терминов / 

Авт. сост. В.Н. 

Шимов, А.Н. Тур.- 

Минск: Амалфея, 

2002. – 816 с. – С. 708-

709. 

11 Економічне 

зростання 

об’ємна, кількісна сторона розвитку 

економічної системи, що характеризується 

збільшенням її масштабів. Не єдина, але 

найбільш поширена характеристика 

економічного розвитку – темпи зміни ВНП (або 

ВВП) в розрахунку на душу населення (з 

врахуванням зміни цін). 

Финансово-

кредитный 

энциклопедический 

словарь / Кол. авт. под 

общ. ред. А.Г. 

Грязновой. – М.: 

Финансы и 

статистика, 2002. – 

1168 с. – С. 1100. 
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12 Економічне 

зростання 

середньосистемний розвиток економіки, тобто 

процес поступального збільшення 

національного доходу і ВВП у 

довгостроковому періоді без порушень 

рівноважного стану в короткотермінових 

проміжках. 

Роль держави у 

довгостроковому 

економічному 

зростанні / За ред. 

Б.Є.Кваснюка. – К.: 

Інститут 

економічного 

прогнозування; Х.: 

Форт, 2003. – 424 с. – 

С. 70. 

13 Економічне 

зростання 

Економічне зростання включає всі форми 

кількісних і якісних змін: зростання кількості 

вироблених речей і послуг, ВВП, підвищення 

якості предметів і послуг, що надаються, 

підвищення ефективності використання 

економічних ресурсів, зростання на цій основі 

рівня життя населення, підвищення його якості.  

Буян. І. Економічне 

зростання: суть, 

соціальні передумови 

та наслідки // Вісник 

ТАНГ. – 2005. – №2. – 

С. 9-26. – С .9. 

14 Економічне 

зростання 

збільшення обсягів суспільного виробництва, 

розширення можливостей економіки 

задовольняти збільшення потреб споживання і 

забезпечувати накопичення в необхідних 

розмірах. 

Энциклопедический 

словарь бизнесмена / 

Под общей редакцией 

М.И. Молдованова.- 

К.: Техника, 1993. – 

846 с. – С. 838. 

15 Економічне 

зростання 

Економічне зростання у загальному вигляді 

характеризується збільшенням чисельності чи 

обсягу двох елементів - населення та наявних 

ресурсів і зростання наявних ресурсів, що 

випереджує зростання населення. 

Акціонерна модель 

економіки України.- 

К.: Видавничий дім 

«Корпорація», 2005.- 

346 с. – С. 136. 

16 Економічне 

зростання 

довготривале збільшення здатності 

господарства забезпечувати все більш 

різносторонні потреби населення з 

використанням все більш ефективних 

технологій та відповідних їм інституціональних 

та ідеологічних змін. 

Тодаро М.П. 

Экономическое 

развитие: Учебник / 

Пер. с англ. Под ред. 

С.М. Яковлева, Л.З. 

Зевина. – М.: 

Экономический 

факультет МГУ, 

ЮНИТИ, 1997. – 671 

с. – С. 108. 

17 Економічне 

зростання 

Бажано збільшити виробництво більшої 

кількості і кращої якості товарів і послуг, або 

більш зрозуміліше - більш високий рівень 

життя. 

Макконел Кемпбел Р., 

Брю Стенли. 

Экономикс: 

принципы, проблемы 

и политика: В 2-х т. / 

Пер. с англ. 11-го изд. 

Т.2. – М.: Республика, 

1992.- 400 с. – С. 23. 
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18 Економічне 

зростання 

1) збільшення масштабів сукупного 

виробництва і споживання в країні, що 

характеризується, перш за все, такими 

макроекономічними показниками, як валовий 

національний продукт, валовий внутрішній 

продукт, національний дохід. Економічне 

зростання вимірюється темпами зростання або 

приросту цих показників за певний період часу 

(відношення показників в кінці і на початку 

періоду або відношення приросту показника до 

його початкового значення); 

2) показане на графіку збільшення виробничих 

можливостей в результаті збільшення кількості 

використовуваних факторів виробництва або 

вдосконалення техніки і технології.  

Борисов А.Б. Большой 

энциклопедический 

словарь. – М.: 

Книжный мир, 1999. – 

895 с. – С. 861. 

19 Економічне 

зростання 

В політ економічному аспекті економічне 

зростання означає кількісне і якісне 

вдосконалення процесу суспільного 

відтворення в органічній єдності складових 

елементів (ВВП, відносин економічної 

власності тощо), зростання національного 

багатства, спрямоване на реалізацію основної 

мети. 

Економічна 

енциклопедія: у 3-х т. 

/ Ред. кол. С.В. 

Мочерний (відповід. 

ред.) та ін. – К.: 

Видавничий центр 

«Академія», 2000. – 

Т.1.- 864 с. – С. 454.   

20 Економічне 

зростання 

результат розвитку, що в певний період 

визначає загальний стан суспільства, соціальну 

і політичну ситуацію. 

Воронін В.Е. 

Макроекономічне 

регулювання в умовах  

глобальних 

трансформацій: 

Монографія. – К.: 

Вид-во УАДУ, 2002. – 

392 с. – С. 76.   

21 Економічне 

зростання 

це такий економічний розвиток, коли протягом 

певного періоду кількісно і якісно зростає 

суспільне виробництво, що перебуває в 

постійному русі, в динаміці. 

Солонінко К.С. 

Макроекономіка: 

Навчальний посібник 

для студентів 

економічних 

спеціальностей вищих 

навчальних закладів. –

К.: ЦУЛ, 2002. – 320 

с. – С. 218. 

22 Економічне 

зростання 

припускає збільшення масштабів виробництва, 

поліпшення якості товарів та послуг і, у 

кінцевому рахунку, забезпечує підвищення 

рівня життя населення. 

Регіони України: 

проблеми та 

пріоритети соціально-

економічного 

розвитку: Монографія 

/ За ред. З.С.Варналія. 

– К.: Знання України, 

2005. – 498 с. – С. 32. 

 

 

 



Додаток Б 

Таблиця Б.1 – Структура трансфертів, що передавались з державного до місцевих бюджетів у 2013-2015 рр. 

Код 

бюджетної 

класифікації 
Трансферти 

2013 2014 2015 

грн. 
%, від 

усього 
грн. 

%, від 

усього 
грн. 

%, від 

усього 

40000000 Трансферти 115 848 324 185,87  130 600 936 379,70  173 979 997 689,48  

41020000 Дотації 61 220 372 200,00 100,00 64 434 379 009,26 100,00 7 276 877 900,00 100,00 

 % від усього трансфертів 52,85  49,34  4,18  

41020100 
Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам   55 695 424 600,00 90,98 60 480 778 709,26 93,86 - - 

Базова дотація -  - - - 5 261 877 900,00 72,31 

41020600 

Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової 

забезпеченості місцевих бюджетів  4 972 144 200,00 8,12 3 733 179 500,00 5,79 - - 

Стабілізаційна дотація -  -- -  - 2 000 000 000,00 27,48 

41020800 

Додаткова дотація з державного бюджету міському бюджету міста 

Славутича на забезпечення утримання соціальної інфраструктури міста 

Славутича  10 000 000,00 0,02 10 000 000,00 0,02 10 000 000,00 0,14 

41021000 

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на 

компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих 

державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам 

космічної діяльності, літакобудування, суднобудування та кінематографії 147 929 200,00 0,24 148 875 000,00 0,23 - - 

41021300 

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на 

підвищення рівня матеріального забезпечення інвалідів I чи II групи 

внаслідок психічного розладу 241 371 400,00 0,39 - - - - 

41021400 

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення повноважень, встановлених Законом України "Про 

затвердження Конституції Автономної Республіки Крим"   34 100 000,00 0,06 18 018 100,00 0,03 - - 

Додаткова дотація з державного бюджету обласному бюджету 

Дніпропетровської області на здійснення видатків, пов'язаних з реалізацією 

заходів щодо підвищення рівня надання суспільних послуг  -  - -  - 5 000 000,00 0,07 

41021500 

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на 

компенсацію втрат доходів внаслідок розміщення Чорноморського флоту 

Російської Федерації на території міст Севастополя, Феодосії та смт 

Гвардійське Сімферопольського району  119 402 800,00 0,20 21 709 600,00 0,03 - - 

41021600 

Додаткова дотація з державного бюджету обласному бюджету 

Донецької області на здійснення видатків, пов'язаних із реалізацією заходів 

щодо підвищення рівня надання суспільних послуг  -  - 21 818 100,00 0,03 - - 
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Продовження таблиці Б.1 
41030000 Субвенції  54 627 951 985,87 100,00 66 166 557 370,44 100,00 166 703 119 789,48 100,00 

 % від усього трансфертів 47,15  50,66  95,82  

41030600 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 

допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 

дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям  39 565 197 792,20 72,43 40 837 800 962,65 61,72 41 892 861 529,86 25,13 

41030800 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг 

та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного 

газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати 

(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення 

побутового сміття та рідких нечистот   6 046 012 817,32 11,07 6 172 822 622,03 9,33 17 994 857 895,37 10,79 

41030900 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з 

послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на 

одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і 

скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного 

побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 

квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на 

компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з 

власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 

та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на 

компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 1 828 676 113,52 3,35 1 766 054 814,03 2,67 1 734 645 043,86 1,04 

41031000 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг 

та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого 

пічного побутового палива і скрапленого газу  733 014 875,17 1,34 714 692 311,45 1,08 1 121 097 907,73 0,67 

41031400 
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування 

заходів з реформування системи надання адміністративних послуг 7 420 650,29 0,01 - - - - 

41031500 

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Жовті Води 

на виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення 

міста Жовті Води  6 866 439,36 0,01 7 541 051,30 0,01 8 390 910,12 0,01 

41031600 

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Донецької області 

на будівництво ПЕТ-КТ центру, капітальний ремонт і реконструкцію 

лікарняних споруд та закупівлю високовартісного медичного обладнання 

для Донецького обласного клінічного територіального медичного 

об'єднання 59 432 207,38 0,11 - - - - 

41031900 

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Києва на 

забезпечення функціонування Київської міської клінічної лікарні "Київський 

міський центр серця" 35 917 903,00 0,07 - - - - 
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Продовження таблиці Б.1 

41032000 

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Славутича на 

виконання заходів із запобігання аваріям та техногенним катастрофам у 

житлово-комунальному господарстві міста Славутича   5 124 669,89 0,01 - - - - 

41032100 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування 

частини відсоткових ставок по залучених кредитах на оновлення парку 

автобусів та тролейбусів приймаючих міст по підготовці до проведення в 

Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу  38 787 020,45 0,07 30 214 670,78 0,05 3 792 091,17 0,00 

41032200 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам Донецької області 

на підготовку спортивних об'єктів, на яких проводитиметься чемпіонат 

світу з легкої атлетики у 2013 році 35 764 037,03 0,07 - - - - 

41032600 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання 

медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої 

медичної допомоги 268 313 346,43 0,49 121 694 427,75 0,18 135 630 015,69 0,08 

41033500 
Субвенція на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету 

місцевим бюджетам -  - - - 5 486 100 772,00 3,29 

41033700 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання 

витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів 

для інгаляційної анестезії 197 898 833,77 0,36 16 476 402,45 0,02 18 274 802,57 0,01 

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  - - - - 44 085 257 388,66 26,45 

41034100 

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Тернопільської 

області на продовження будівництва житлових будинків у м. Почаєві 

Кременецького району з метою відселення сторонніх осіб з території 

Свято-Успенської Почаївської Лаври 15 600 000,00 0,03 - - - - 

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  -  - - - 46 177 023 597,67 27,70 

41034400 
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, 

реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах  1 766 431 336,94 3,23 1 395 571 617,72 2,11 - - 

41034500 
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  912 486 733,89 1,67 227 265 502,79 0,34 722 115 791,33 0,43 

41034600 

Субвенція державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток 

соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених 

пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту 

Російської Федерації на території України  41 385 745,17 0,08 - - - - 

41034700 

Субвенція з державного бюджету районному бюджету Шацького району 

Волинської області для продовження будівництва та капітального 

ремонту доріг Шацьк - Світязь - Залісся - Пульмо - Шацьк, в тому числі на 

оплату виконаних у 2012 році робіт  10 377 000,00 0,02 - - - - 
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Продовження таблиці Б.1 

41034800 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове 

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з 

гіпертонічною хворобою 164 726 638,01 0,30 119 382 553,84 0,18 - - 

 

41034900 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування 

регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання 

спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"  -  - - - 6 364 431,77 0,00 

41035100 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування 

заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає 

на території зони спостереження   178 506 000,00 0,33 - - 102 602 993,09 0,06 

41035500 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення 

заходів з відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка, 120-

річчя від дня народження Олександра Довженка, заходів з вшанування 

пам'яті у зв'язку з 70-ми роковинами Корюківської трагедії 75 032 195,39 0,14 4 671,60 0,00 - - 

41035700 
Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Львівської області 

на завершення реконструкції Львівського обласного перинатального центру -  - -  - 45 000 000,00 0,03 

41035800 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 

державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 

сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"  460 537 899,58 0,84 510 513 017,40 0,77 539 012 973,30 0,32 

41035900 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення 

(будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у 

Донецькій та Луганській областях -  - - - 247 029 562,22 0,15 

41036000 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання нових 

трамвайних вагонів вітчизняного виробництва для комунального 

електротранспорту -  - - - 99 209 400,00 0,06 

41036100 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво 

(придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I - 

II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній 

операції, та потребують поліпшення житлових умов -  - - - 346 457 942,66 0,21 

41036200 

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на 

придбання медичного обладнання для Одеської обласної дитячої клінічної 

лікарні -  - - - 19 000 000,00 0,01 

41036300 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування 

Програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм 

розвитку місцевого самоврядування   2 733 737,93 0,01 - - - - 
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41036500 
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на капітальний 

ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення 97 471 277,00 0,18 - - - - 

41036600 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення 

заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з 

централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, 

транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з 

невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з 

централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що 

затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи 

місцевого самоврядування 2 052 458 185,53 3,76 12 423 079 170,98 18,78 4 685 122 821,82 2,81 

41037000 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення 

виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих 

рад та сільських, селищних, міських голів  13 837 495,77 0,03 23 452 730,22 0,04 1 096 819 314,97 0,66 

41037600 

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Києва на 

забезпечення функціонування Центру ядерної медицини Київського 

міського клінічного онкологічного центру 7 941 034,85 0,01 - - - - 

41037700 

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста 

Дніпропетровська на завершення будівництва метрополітену у м. 

Дніпропетровську - - - - 36 975 719,12 0,02 

41039700 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове 

фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які до 2015 року 

отримували підтримку з Фонду соціального страхування з тимчасової 

втрати працездатності  - - - - 99 476 884,50 0,06 

Джерело: побудовано автором за даними звітів Державної казначейської служби України про виконання Державного бюджету України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу :  https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu 
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Таблиця Б.2 – Структура трансфертів, що передавались з державного до місцевих бюджетів у 2016-2018 рр. 

Код 
бюджетної 

класифікації 
Трансферти 

2016 2017 2018 

грн. 
%, від 

усього 
грн. 

%, від 

усього 
грн. 

%, від 

усього 

40000000 Трансферти 195 395 273 640,03 

 

272 602 946 499,72 

 

298 939 706 441,17 

 41020000 Дотації 6 836 579 900,00 100,00 21 998 513 000,00 100,00 25 166 047 100,00 100,00 

  % від усього трансфертів 3,50  

 

8,07  

 

8,42  

 41020100 Базова дотація 4 744 159 200,00 69,39 5 815 457 100,00 26,44 8 182 660 700,00 32,51 

41020200 

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 

освіти та охорони здоров'я - 

 

14 900 000 000,00 67,73 16 500 000 000,00 65,56 

41020600 Стабілізаційна дотація 2 000 000 000,00 29,25 1 137 819 000,00 5,17 200 000 000,00 0,79 

41020800 

Додаткова дотація з державного бюджету міському бюджету міста 

Славутича на забезпечення утримання соціальної інфраструктури міста 

Славутича  10 000 000,00 0,15 10 000 000,00 0,05 10 000 000,00 0,04 

41021000 

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на 

компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих 

державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам 

космічної діяльності та літакобудування 82 420 700,00 1,21 135 236 900,00 0,61 273 386 400,00 1,09 

41030000 Субвенції  188 558 693 740,03 100,00 250 604 433 499,72 100,00 273 773 659 341,17 100,00 

  % від усього трансфертів 96,50  

 

91,93  

 

91,58  

 

41030500 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо 

переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з 

інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 

частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 

19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення 

житлових умов - 

 

- 

 

48 303 990,93 0,02 
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41030600 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги 

сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на 

пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної 

допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій 

особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на 

пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II 

групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 

працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також 

за особою, яка досягла 80-річного віку 47 153 842 700,65 25,01 51 591 810 371,66 20,59 51 753 184 644,17 18,90 

41030800 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та 

житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, 

послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати 

(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення 

побутового сміття та рідких нечистот   44 120 105 674,51 23,40 69 740 494 424,14 27,83 69 976 532 715,56 25,56 

41031000 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та 

житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного 

побутового палива і скрапленого газу  2 279 800 213,27 1,21 2 632 995 125,14 1,05 2 694 465 176,36 0,98 

41031200 

Субвенція з державного бюджету на обслуговування боргу за 

запозиченнями, здійсненими у 2012 році до загального фонду бюджету 

міста Києва 248 063 568,56 0,13 - 

 

- 

 

41031400 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації 

проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення 

України 0,00 0,00 9 586 657,75 0,00 267 433 867,35 0,10 

41031500 

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Жовті Води на 

виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення 

міста Жовті Води  8 475 039,43 0,00 8 479 317,95 0,00 8 469 085,16 0,00 

41032600 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання 

медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої 

медичної допомоги 136 142 656,57 0,07 136 218 959,51 0,05 137 455 144,20 0,05 

41033200 
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об'єднаних територіальних громад 945 557 847,22 0,50 1 434 114 804,57 0,57 1 861 287 268,55 0,68 

41033300 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільський 

місцевості - 

 

4 000 000 000,00 1,60 1 000 000 000,00 0,37 

41033500 
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання 

ангіографічного обладнання - 

 

134 484 105,00 0,05 146 816 696,20 0,05 
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41033600 
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування 

вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань - 

 

627 213 267,56 0,25 1 038 363 216,49 0,38 

41033700 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання 

витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів 

для інгаляційної анестезії 18 435 091,50 0,01 18 605 410,16 0,01 18 497 597,36 0,01 

41033800 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та 

оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних 

закладів державної форми власності 40 265 995,84 0,02 49 936 962,69 0,02 98 587 266,45 0,04 

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 44 512 493 700,00 23,61 51 487 614 900,00 20,55 60 423 828 400,00 22,07 

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  44 433 692 584,90 23,56 56 220 108 400,00 22,43 61 650 204 123,98 22,52 

41034400 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа - 

 

246 870 703,19 0,10 472 522 731,54 0,17 

41034500 
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2 790 955 067,87 1,48 6 233 984 153,00 2,49 4 998 610 572,81 1,83 

41034600 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу 

внаслідок збройного конфлікту на сході України - 

 

16 793 349,00 0,01 30 435 423,99 0,01 

41034900 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування 

регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання 

спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"  179 714 983,17 0,10 832 642 193,67 0,33 827 088 274,83 0,30 

41035100 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування 

заходів соціально-економічної  компенсації ризику населення, яке 

проживає на території зони спостереження 97 337 341,11 0,05 117 353 909,46 0,05 120 397 478,25 0,04 

41035400 
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 

 

98 262 924,26 0,04 250 114 407,63 0,09 

41035800 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 

державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 

сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 

дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату 

соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя  597 429 050,29 0,32 704 607 367,64 0,28 783 466 369,79 0,29 
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41036100 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих 

осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з 

інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, 

каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених 

пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують 

поліпшення житлових умов 416 058 096,29 0,22 490 762 433,81 0,20 595 487 168,76 0,22 

41036400 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих 

учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці 

першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа 

учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами 

внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з 

перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 

7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту", та які потребують поліпшення житлових умов - 

 

- 

 

205 386 200,66 0,08 

41036600 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення 

різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з 

централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого 

водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та 

водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що 

вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним 

установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, 

централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають 

такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися 

органами державної влади чи місцевого самоврядування - 

 

1 797 978 897,74 0,72 978 301 308,29 0,36 

41036700 

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на 

погашення заборгованості за електричну енергію підприємств 

водопостачання   

 

1 799 079 233,50 0,72 - 

 
41036800 

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківській 

області на будівництво сучасного біатлонного комплексу - 

 

- 

 

50 000 000,00 0,02 

41036900 

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Херсонської області 

на будівництво шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна - вул. 

Залаегерсег у м.Херсоні - 

 

- 

 

19 000 000,00 0,01 
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41037000 
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення 

виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 50 873 397,69 0,03 88 943 905,15 0,04 36 580 296,21 0,01 

41037100 
Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на 

подовження третьої лінії метрополітену у м.Харкові - 

 

- 

 

0,00 0,00 

41037200 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська 

школа" - 

 

- 

 

1 083 318 160,24 0,40 

41037300 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове 

забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і 

доріг комунальної власності у населених пунктах - 

 

- 

 

11 530 865 200,00 4,21 

41037400 
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

будівництво/реконструкцію палаців спорту - 

 

- 

 

96 000 000,00 0,04 

41037700 
Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Дніпра на 

завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі 509 351 014,78 0,27 33 074 196,67 0,01 411 226 071,79 0,15 

41039100 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення робіт, 

пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання 

адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в 

форматі "Прозорий офіс" 20 099 716,38 0,01 52 417 526,50 0,02 161 430 483,62 0,06 

Джерело: побудовано автором за даними звітів Державної казначейської служби України про виконання Державного бюджету України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу :  https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu 
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Таблиця Б.3 – Фінансування субвенцій на виконання інвестиційних проектів та віднесених до таких протягом 2002-2018 

рр., грн 

Назва субвенції 
Код 

бюджетної 

класифікації 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Субвенція на виконання інвестиційних проектів 41030400 - 223 912 044,00 486 701 695,00 - - - - - - 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для стимулювання 

розвитку регіонів, в тому числі депресивних територій 
41031800 - - - - - 92 993 441,48 - - - 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний 

розвиток відповідних територій 

41032200 

- - 217 535 521,00 - - - - - - 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний 

розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання 

техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших 

аварійних обєктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів 

- - - 367 203 799,00 - - - - - 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний 

розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання 

техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших 

аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів, 

у тому числі на капітальний ремонт сільських шкіл, на розвиток та реконструкцію 

централізованих систем водопостачання та водовідведення, на впровадження 

заходів, спрямованих на зменшення витрат по виробництву, передачі та 

споживанню теплової енергії 

- - - - 959 645 989,64 - - - - 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання 

інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток регіонів, 

заходів з попередження аварій і запобігання техногенним катастрофам у 

житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної 

власності, в тому числі на ремонт і реконструкцію теплових мереж і котелень 

- - - -  -  932 200 594,37 - - - 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об'єднаних територіальних громад 
41033200 - - - - - - - - - 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний 

розвиток  
41033800 

- - - 76 160 166,00 27 893 826,74 - 1 167 083 057,02 - - 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний 

розвиток та на розвиток інфраструктури регіонів 
- - - - - 1 105 460 677,64 - - - 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, 

реконструкцію, ремонт автомобільних доріг комунальної власності 

41032800/ 

41034400 

(2011) 

- - - - 449 960 436,47 499 199 270,62 - - - 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення 

будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених 

пунктах 

41037300 - - - - - - - - - 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку регіонів за напрямом, які закріплені за 

Міністерством регіонального розвитку та будівництва  України 

41033400 - - - - - - - - 227 830 668,93 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку регіонів 
41034500 

- - - - - - - - 1 661 296 463,43 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій  
- - - - - - - - - 

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію пріоритетів 

розвитку регіонів 
41037800 - - - - - - - - - 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення 

(будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Донецькій 

та Луганській областях 

41035900 - - - - - - - - - 

 

 
2
4
1

 



 242 

Закінчення таблиці Б.3 

Назва субвенції 
Код 

бюджетної 
класифікації 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Субвенція на виконання інвестиційних проектів 41030400 - - - - - - - - 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для стимулювання 

розвитку регіонів, в тому числі депресивних територій 
41031800 - - - - - - - - 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний 

розвиток відповідних територій 

41032200 

- - - - - -   

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний 

розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання 

техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших 

аварійних обєктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів 

- - - - - - - - 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний 

розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання 

техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших 

аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних 

проектів, у тому числі на капітальний ремонт сільських шкіл, на розвиток та 

реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення, на 

впровадження заходів, спрямованих на зменшення витрат по виробництву, 

передачі та споживанню теплової енергії 

- - - - - - - - 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання 

інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток регіонів, 

заходів з попередження аварій і запобігання техногенним катастрофам у 

житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної 

власності, в тому числі на ремонт і реконструкцію теплових мереж і котелень 

- - - - - - - - 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об'єднаних територіальних громад 
41033200 - - - - - 945 557 847,22 1 434 114 804,57 1 861 287 268,55 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний 

розвиток  
41033800 

1 238 308 634,88 - - - - - - - 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний 

розвиток та на розвиток інфраструктури регіонів 
- - - - - - - - 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, 

реконструкцію, ремонт автомобільних доріг комунальної власності 

41032800/ 

41034400 

(2011) 

2 086 259 674,79 2 213 250 000,00 1 766 431 336,94 1 395 571 617,72 - - - - 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення 

будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених 

пунктах 

41037300 - - - - - - - 11 530 865 200,00 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку регіонів за напрямом, які закріплені за 

Міністерством регіонального розвитку та будівництва  України 

41033400 - - - - - - - - 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку регіонів 
41034500 

- - - - - - - - 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій  
1 048 393 871,06 1 914 688 657,53 912 486 733,89 202 905 300,00 722 115 791,33 2 790 955 067,87 6 233 984 153,00 4 998 610 572,81 

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію пріоритетів 

розвитку регіонів 
41037800 924 654 447,07 - - - - - - - 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення 

(будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Донецькій 

та Луганській областях 

41035900 - - - - 247 029 562,22 - - - 

Джерело: побудовано автором за даними звітів Державної казначейської служби України про виконання Державного бюджету України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу :  https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu 
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Таблиця Б.4 – Регіональний розподіл субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій у 2012-2013 рр. 

 Найменування регіону 
2012 2013 

грн % грн. на 1 

особу* 

грн % грн. на 1 

особу* 

∑ 1 914 688 657,53 100,00 41,99 912486733,89 100,00 20,06 

Автономна Республіка Крим 36 753 674,28 1,92 18,71 16677028,87 1,83 8,48 

Вінницька область 96 871 886,55 5,06 59,41 2295424,46 0,25 1,41 

Волинська область 60 733 067,62 3,17 58,44 16079389,45 1,76 15,45 

Дніпропетровська область 684 668,17 0,04 0,21 29372124,36 3,22 8,90 

Донецька область 734 284 336,99 38,35 167,29 329695392,20 36,13 75,62 

Житомирська область 91 364 300,41 4,77 71,88 79927530,84 8,76 63,15 

Закарпатська область 1 999 461,96 0,10 1,60 4021031,98 0,44 3,20 

Запорізька область 103 345 955,10 5,40 57,78 49289868,26 5,40 27,68 

Івано-Франківська область 34 119 005,89 1,78 24,71 6943697,31 0,76 5,02 

Київська область 85 305 217,80 4,46 49,57 33556640,10 3,68 19,47 

Кіровоградська область 47 446 220,83 2,48 47,50 30884670,16 3,38 31,15 

Луганська область 65 143 346,27 3,40 28,77 138967373,81 15,23 61,82 

Львівська область 1 250 373,95 0,07 0,49 18846949,34 2,07 7,42 

Миколаївська область 13 736 000,00 0,72 11,68 729964,12 0,08 0,62 

Одеська область 246 228 992,39 12,86 102,95 30844649,49 3,38 12,87 

Полтавська область 87 239 172,00 4,56 59,25 8436199,28 0,92 5,77 

Рівненська область 7 192 539,00 0,38 6,22 7149377,53 0,78 6,17 

Сумська область 20 309 583,08 1,06 17,69 33829801,56 3,71 29,72 

Тернопільська область - -  - 4668949,81 0,51 4,34 

Харківська область 51 966 647,83 2,71 18,94 27006219,82 2,96 9,85 

Херсонська область 3 116 439,72 0,16 2,88 994293,00 0,11 0,92 

Хмельницька область 100 000,00 0,01 0,08 2647735,23 0,29 2,02 

Черкаська область 16 003 187,15 0,84 12,57 5518497,51 0,60 4,36 

Чернівецька область 60 635 484,15 3,17 66,91 9203898,51 1,01 10,14 

Чернігівська область 28 081 764,25 1,47 25,92 13700026,89 1,50 12,78 

м. Київ - -  - 11000000,00 1,21 3,85 

м. Севастополь 20 777 332,14 1,09 54,35 200000,00 0,02 0,52 

* - для розрахунку взято середня чисельність наявного населення за 2012 та 2013 рр. відповідно. 

Джерело: побудовано автором за даними: офіційного сайту Державної 

казначейської служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477; офіційного сайту 

Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.ukrstat.gov.ua/ 
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Таблиця Б.5 – Регіональний розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у 2014–2015 рр. 

 Найменування регіону 

2014 2015 

Розподіллено 

постановою 

уряду1 

Відкрито асигнувань 
(профінансовано) 

Освоєно 
 (касові видатки) 

Повернено до 

державного 
бюджету як 

невикористані 

Кредиторська 

заборгованість 

станом на 01.01.2015 

Розподіллено 
постановою уряду2 

Виконано за звітний період (рік) 

(згідно з даними Державної 

казначейської служби України) 

тис. грн тис. грн % 
грн. на 1 

особу* 
тис. грн 

% від 
профінансо

ваного 
обсягу 

тис. грн 
усього, 
тис. грн 

 

у т.ч. за 
2014 р., 

тис. грн 

тис. грн 
грн. на 1 

особу* 
тис. грн % 

грн. на 1 

особу* 

∑ 500 000,0 500 000,0 100,00 11,63 202 905,3  40,6  272 709,1  99 895,6  47761,5  504 684,13 11,78 722 115, 79 100,00 16,85 

Вінницька область 18 770,8 18 770,8 3,75 11,63 14 011,0  74,6  4 759,8  391,0  322,1  12 921,6 8,04 16 222, 83 2,25 10,10 

Волинська область 12 115,7 12 115,7 2,42 11,63 9 066,7  74,8  3 049,0  1 666,9  1666,9  11 694,3 11,21 11 406, 48 1,58 10,94 

Дніпропетровська область 38 190,3 38 190,3 7,64 11,63 4 558,8  11,9  33 631,5  3 592,7  287,5  41 094,0 12,58 60 219, 89 8,34 18,44 

Донецька область 50 336,6 50 336,6 10,07 11,65 5,5  0,01  25 961,2  263,9  263,9  - - 997, 94 0,14 0,23 

Житомирська область 14 645,6 14 645,6 2,93 11,63 11 132,0  76,0  3 513,6  2 317,0  2296,8  6 000,0 4,79 7 000, 00 0,97 5,59 

Закарпатська область 14 623,0 14 623,0 2,92 11,62 11 278,1  77,1  3 344,9  3 147,6  2809,2  10 000,0 7,94 9 643, 12 1,34 7,66 

Запорізька область 20 594,0 20 594,0 4,12 11,63 1 942,7  9,4  18 651,3  8 224,7  938,8  9 214,0 5,24 6 427, 43 0,89 3,65 

Івано-Франківська область 16 067,0 16 067,0 3,21 11,62 8 271,0  51,5  7 796,0  1 532,7  944,7  52 647,1 38,08 77 992, 79 10,80 56,42 

Київська область 20 076,5 20 076,5 4,02 11,62 16 505,3  82,2  3 571,2  12 452,5  0,0  4 000,0 2,31 11 489, 74 1,59 6,64 

Кіровоградська область 11 446,6 11 446,6 2,29 11,63 7 555,5  66,0  3 891,1  1 761,3  1761,3  33 412,0 34,20 50 458, 13 6,99 51,65 

Луганська область 25 947,8 25 947,8 5,19 11,64 5 659,4  21,8  20 288,4  3 044,8  1205,5  - - - - - 

Львівська область 29 491,5 29 491,5 5,90 11,62 0,0  0,0  29 491,5  292,2  179,4  97 552,2 38,47 143 150, 86 19,82 56,45 

Миколаївська область 13 558,2 13 558,2 2,71 11,62 3 635,6  26,8  9 922,6  4 887,7  3029,6  13 950,3 12,01 12 762, 36 1,77 10,99 

Одеська область 27 844,1 27 844,1 5,57 11,62 9 560,3  34,3  18 283,8  28 721,4  17466,3  21 096,6 8,81 40 834, 04 5,65 17,06 

Полтавська область 16 901,8 16 901,8 3,38 11,63 7 069,8  41,8  9 832,0  582,2  582,2  28 249,5 19,56 32 044, 54 4,44 22,19 

Рівненська область 13 482,8 13 482,8 2,70 11,62 11 150,7  82,7  2 332,1  3 109,3  1521,0  17 050,23 14,68 15 570, 87 2,16 13,41 

Сумська область 13 119,1 13 119,1 2,62 11,63 8 272,2  63,1  4 846,9  838,4  775,4  22 370,0 20,00 43 897, 04 6,08 39,25 

Тернопільська область 12 458,7 12 458,7 2,49 11,63 4 597,6  36,9  7 861,1  0,0  0,0  27 610,0 25,86 30 526, 09 4,23 28,59 

Харківська область 31 796,0 31 796,0 6,36 11,63 30 952,0  97,3  844,0  7 771,0  0,0  500,0 0,18 5 489, 35 0,76 2,01 

Херсонська область 12 441,3 12 441,3 2,49 11,63 4 936,9  39,7  7 504,4  494,5  494,5  18 533,2 17,40 31 269, 24 4,33 29,36 

Хмельницька область 15 167,1 15 167,1 3,03 11,63 10 990,0  72,5  4 177,1  439,7  57,0  11 499,7 8,86 24 598, 57 3,41 18,95 

Черкаська область 14 608,5 14 608,5 2,92 11,63 8 611,0  58,9  5 997,5  5 141,3  2486,2  15 199,4 12,18 29 583, 03 4,10 23,72 

Чернівецька область 10 565,3 10 565,3 2,11 11,62 4 108,2  38,9  6 457,1  1 519,5  1243,1  36 800,0 40,44 29 518, 22 4,09 32,44 

Чернігівська область 12 348,4 12 348,4 2,47 11,64 9 035,2  73,2  3 313,2  287,6  14,2  13 290,0 12,65 31 013,24 4,29 29,53 

м. Київ 33 403,3 33 403,3 6,68 11,61 0,0  0,0  33 403,3  7 416,0  7416,0  - - - - - 

* - для розрахунку взято середню чисельність наявного населення за 2014 та 2015 рр. відповідно (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя). 
1Деякі питання соціально-економічного розвитку окремих територій у 2014 році : постанова КМ України від 08.08.2014 № 369. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/369-2014-%D0%BF. 
2 Деякі питання використання у 2015 році державних капітальних видатків : постанова КМ України від 03.08.2015 № 543. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/543-2015-%D0%BF. 

Джерело: побудовано автором за даними: офіційного сайту Державної казначейської служби України. URL: 

http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477; офіційного сайту Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/; Звіту про 

результати аудиту ефективності використання у 2014 році коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих 

територій, спрямованої на здійснення заходів з енергозбереження щодо заміщення та скорочення споживання природного газу // Рахункова палата. 2015. 28 с. URL: 

http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16746284/zvit_1-3.pdf. 
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Таблиця Б.6 – Планована кількість об’єктів і заходів та обсяги їх фінансування у 2012 році за рахунок коштів ДФРР. 

Найменування регіону 

Об'єкти і заходи, що фінансуються у 2012 році за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку (згідно розпорядження КМ України від 25.04.2012 р. №243-р) 

Об'єкти і заходи, що фінансуються у 2012 році за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку (згідно розпорядження КМ України від 25.04.2012 р. №243-р та 

внесених на протязі року змін) Виконано за 
звітний період 

(за даними 
Державної 

казначейської 
служби 

України) 

Об’єкти і заходи, що 

фінансуються за рахунок 

70 відсотків коштів державного 

фонду регіонального розвитку, 

які розподіляються до 

чисельності населення, що 

проживає у відповідному 

регіоні 

Об’єкти і заходи, що фінансуються 

за рахунок 30 відсотків коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку, які розподіляються з 

урахуванням проблем соціально-

економічного розвитку окремих 

адміністративно-територіальних 

одиниць 

∑ 

Об’єкти і заходи, що 

фінансуються за рахунок 

70 відсотків коштів державного 

фонду регіонального розвитку, 

які розподіляються до 

чисельності населення, що 

проживає у відповідному 

регіоні 

Об’єкти і заходи, що фінансуються 

за рахунок 30 відсотків коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку, які розподіляються з 

урахуванням проблем соціально-

економічного розвитку окремих 

адміністративно-територіальних 

одиниць 

∑ 

Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

% від 
загальної 

суми 

кількість 
об'єктів, 
заходів 

Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

% від 
загальної 

суми 

кількість 
об'єктів, 
заходів 

Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

% від 
загальної 

суми 

кількість 
об'єктів, 
заходів 

Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

% від 
загальної 

суми 

кількість 
об'єктів, 
заходів 

Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

% від 
загальної 

суми 

кількість 
об'єктів, 
заходів 

Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

% від 
загальної 

суми 

кількість 
об'єктів, 
заходів 

Обсяг фінансування 
з загального фонду 

Державного 
бюджету, тис. грн. 

∑ 799015 100 186 327480,7 100 81 1126495,7 100 267 1149015 100 374 492435 100 153 1641450 100 527 1004686,241 

Автономна Республіка Крим 34271 4,29 7 86772,24 26,50 14 121043,24 10,75 21 49427 4,30 19 94772,24 19,25 18 144199,24 8,78 37 96787,454 

Вінницька область 28645 3,59 12 14800 4,52 3 43445 3,86 15 41148 3,58 18 24184,245 4,91 5 65332,245 3,98 23 37011,81 

Волинська область 18103 2,27 3 8200 2,50 4 26303 2,33 7 26151 2,28 14 8200 1,67 4 34351 2,09 18 22513,571 

Дніпропетровська область 58235 7,29 14 30582 9,34 12 88817 7,88 26 83602 7,28 27 30582 6,21 12 114184 6,96 39 61470,249 

Донецька область 77373 9,68 13 42100 12,86 18 119473 10,61 31 110869 9,65 22 92050 18,69 23 202919 12,36 45 89975,734 

Житомирська область 22324 2,79 4 10967,82 3,35 1 33291,82 2,96 5 32058 2,79 12 7081,575 1,44 2 39139,575 2,38 14 19778,672 

Закарпатська область 21772 2,72 9 - - - 21772 1,93 9 31492 2,74 14 - - - 31492 1,92 14 21881,693 

Запорізька область 31440 3,93 9 - - - 31440 2,79 9 45113 3,93 24 8999,34 1,83 8 54112,34 3,30 32 21416,374 

Івано-Франківська область 24083 3,01 3 - - - 24083 2,14 3 34750 3,02 3 7323 1,49 2 42073 2,56 5 28759,601 

Київська область 29979 3,75 2 - - - 29979 2,66 2 43296 3,77 7 6100 1,24 2 49396 3,01 9 31740,871 

Кіровоградська область 17628 2,21 13 - - - 17628 1,56 13 25240 2,20 16 11400 2,32 1 36640 2,23 17 33423,402 

Луганська область 39992 5,01 14 - - - 39992 3,55 14 57225 4,98 17 - - - 57225 3,49 17 31609,698 

Львівська область 44415 5,56 10 - - - 44415 3,94 10 63978 5,57 16 20700 4,20 27 84678 5,16 43 50993,220 

Миколаївська область 20653 2,58 4 3537 1,08 1 24190 2,15 5 29666 2,58 9 3537 0,72 1 33203 2,02 10 20872,144 

Одеська область 41692 5,22 2 - - - 41692 3,70 2 60135 5,23 4 - - - 60135 3,66 4 42878,929 

Полтавська область 25968 3,25 9 - - - 25968 2,31 9 37195 3,24 15 - - - 37195 2,27 15 19717,218 

Рівненська область 20116 2,52 2 - - - 20116 1,79 2 29064 2,53 5 - - - 29064 1,77 5 23656,234 

Сумська область 20273 2,54 1 25000 7,63 1 45273 4,02 2 29014 2,53 3 32300 6,56 3 61314 3,74 6 44306,877 

Тернопільська область 18922 2,37 9 6235 1,90 5 25157 2,23 14 27204 2,37 18 6235 1,27 5 33439 2,04 23 17258,584 

Харківська область 48087 6,02 20 20000 6,11 2 68087 6,04 22 69046 6,01 70 20000 4,06 2 89046 5,42 72 71619,209 

Херсонська область 18993 2,38 3 4500 1,37 1 23493 2,09 4 27279 2,37 4 27000 5,48 3 54279 3,31 7 30327,085 

Хмельницька область 23160 2,90 3 11990 3,66 6 35150 3,12 9 33242 2,89 7 11990 2,43 6 45232 2,76 13 30465,172 

Черкаська область 22435 2,81 3 24665,6 7,53 3 47100,6 4,18 6 32161 2,80 7 24665,6 5,01 3 56826,6 3,46 10 47830,679 

Чернівецька область 15784 1,98 4 - - - 15784 1,40 4 22795 1,98 8 - - - 22795 1,39 8 15658,474 

Чернігівська область 19168 2,40 5 38131 11,64 10 57299 5,09 15 27407 2,39 6 38131 7,74 21 65538 3,99 27 30070,833 

м. Київ 48857 6,11 3 - - - 48857 4,34 3 70860 6,17 3 - - - 70860 4,32 3 57604,952 

м. Севастополь 6647 0,83 5 - - - 6647 0,59 5 9598 0,84 6 17184 3,49 5 26782 1,63 11 5057,503 

Джерело: Побудовано автором за : Про затвердження переліку об’єктів і заходів, що фінансуються у 2012 році за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку : постанова КМ України від 25.04.2012 р. №243-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/cardnpd; Про затвердження переліку об’єктів і заходів, що фінансуються у 2012 році за рахунок 

коштів державного фонду регіонального розвитку : постанова КМ України від 25.04.2012 р. №243-р (редакція від 05.12.2012) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/243-2012-%D1%80 
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Таблиця Б.7 – Планована кількість об’єктів і заходів та обсяги їх фінансування у 2013 році за рахунок коштів ДФРР. 

  
Найменування регіону 

Інвестиційні програми (проекти), що 

фінансуються у 2013 році за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку  

(згідно розпорядження КМУ № 508-р у 

редакції від 22 травня 2013 р.) 

Інвестиційні програми (проекти), на 

виконання (реалізацію) яких у 2013 році 

спрямовуються кошти державного фонду 

регіонального розвитку з метою погашення 

кредиторської заборгованості, зареєстрованої 

органами Державної казначейської служби 

станом на 1 січня 2013 року 

∑ 

Використання коштів ДФРР  

(за даними Державної казначейської служби України) 

План на рік з 

урахуванням 

внесених змін 

Направлено 

відкритих 

асигнувань за 

звітний період 

Виконано за 

звітний період 

Обсяг фінансування, 

тис. грн. 

% від 

загальної 

суми 

кількість 

програм 

(проектів) 

Обсяг фінансування, 

тис. грн. 

% від загальної 

суми 

кількість 

програм 

(проектів) 

Обсяг фінансування, 

тис. грн. 

% від загальної 

суми 

Обсяг фінансування, 

тис. грн. 

Обсяг фінансування, 

тис. грн. 

Обсяг фінансування, 

тис. грн. 

∑ 686037,898 100 146 203906,116 100 327 889944,01 100 827128,4 637010,015 419899,012 

Автономна Республіка Крим 47155,087 6,87 16 10084,813 4,95 24 57239,9 6,43 57239,9 36992,653 23948,878 

Вінницька область 27189,238 3,96 12 10397,36 5,10 18 37586,598 4,22 39319,3 30720,894 12676,645 

Волинська область 26192,496 3,82 6 4092,504 2,01 10 30285 3,40 30285 19034,774 16956,842 

Дніпропетровська область 19567,626 2,85 4 30729,474 15,07 28 50297,1 5,65 44421,4 40731,084 33345,835 

Донецька область 44325,793 6,46 9 22375,407 10,97 20 66701,2 7,49 66701,2 47669,307 45129,751 

Житомирська область 25907,921 3,78 7 1976,341 0,97 4 27884,262 3,13 23250,2 20782,301 10041,153 

Закарпатська область 30777,297 4,49 10 5692,403 2,79 10 36469,7 4,10 36469,7 23252,293 9147,139 

Запорізька область 18599,806 2,71 1 8541,494 4,19 19 27141,3 3,05 18142,2 18142,144 12486,47 

Івано-Франківська область 36741,574 5,36 4 3501,326 1,72 5 40242,9 4,52 25022,1 23617,136 6016,473 

Київська область 16495,463 2,40 1 9552,137 4,68 7 26047,6 2,93 26047,6 18963,247 9635,774 

Кіровоградська область 27821,986 4,06 5 1407,414 0,69 6 29229,4 3,28 12303,6 12303,6 6876,218 

Луганська область 25756,277 3,75 3 8671,423 4,25 13 34427,7 3,87 34427,7 23375,543 16427,486 

Львівська область 69841,082 10,18 21 4250,018 2,08 16 74091,1 8,33 42341,1 38906,33 24298,189 

Миколаївська область - - - 8427,467 4,13 7 8427,467 0,95 17847,8 13802,997 10575,269 

Одеська область 32118,352 4,68 4 4060,448 1,99 3 36178,8 4,07 36178,8 22359,468 8646,004 

Полтавська область - - - 6106,726 2,99 8 6106,726 0,69 6106,726 6106,726 6102,946 

Рівненська область 27319,958 3,98 3 1649,236 0,81 2 28969,194 3,26 33658,7 19898,346 19184,913 

Сумська область 13165,396 1,92 1 11107,491 5,45 5 24272,887 2,73 33600,4 23932,871 16228,301 

Тернопільська область 19450,01 2,84 6 8901,212 4,37 13 28351,222 3,19 20803,8 20611,276 12782,005 

Харківська область 26215,839 3,82 6 15323,961 7,52 65 41539,8 4,67 33264,3 29335,5 24241,250 

Херсонська область 28433,039 4,14 4 3158,161 1,55 4 31591,2 3,55 14994 14609,156 7678,591 

Хмельницька область 18283,926 2,67 9 1714,974 0,84 4 19998,9 2,25 27484,8 21859,777 6514,598 

Черкаська область 23660,302 3,45 6 1454,478 0,71 4 25114,78 2,82 34403,1 22012,402 14457,971 

Чернівецька область 24876,892 3,63 5 1521,108 0,75 6 26398 2,97 26398 15715,438 5396,798 

Чернігівська область 13510,538 1,97 1 13439,562 6,59 17 26950,1 3,03 31740 23868,252 13650,041 

м. Київ 42632 6,21 2 - - - 42632 4,79 42632 42632 41684,296 

м. Севастополь - - - 5769,178 2,83 9 5769,178 0,65 5774,5 5774,5 5769,177 

Центральний рівень (ДКСУ)         6270,474 0,0 0,0 

Джерело: Побудовано автором за : Про затвердження переліку інвестиційних програм (проектів), що фінансуються у 2013 році за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку : розпорядження КМ України від 22 травня 2013 р. № 508-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/508-

2013-%D1%80; Про затвердження переліку інвестиційних програм (проектів), на виконання (реалізацію) яких у 2013 році спрямовуються кошти державного фонду 

регіонального розвитку з метою погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби станом на 1 січня 2013 року : 

розпорядження КМ України від 8 квітня 2013 р. № 268-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/268-2013-%D1%80 
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Таблиця Б.8 – Звіт про використання коштів Державного фонду регіонального 

розвитку за 2015 р. 

  
Найменування 

регіону 

Інвестиційні програми і проекти 

регіонального розвитку, що можуть 

реалізовуватися у 2015 р. за рахунок 

коштів державного фонду 

регіонального розвитку, у тому 
числі тих, що фінансуються з метою 

погашення кредиторської 

заборгованості, зареєстрованої 

органами Державної казначейської 

служби станом на 1 січня 2015 р. 

(згідно з розпорядженням КМУ від 

17.07.2015 № 766-р) 

Інвестиційні програми і проекти 

регіонального розвитку, що 

можуть реалізовуватися в 2015 р. 

за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку, у 
тому числі тих, що фінансуються з 

метою погашення кредиторської 

заборгованості, зареєстрованої 

органами Державної казначейської 

служби станом на 1 січня 2015 р. 

(згідно з розпорядженням КМУ № 

766-р у редакції від 23.12.2015) 

Використання коштів ДФРР  

(за даними Державної казначейської служби України) 

План на рік з 
урахуванням 

внесених 

змін 

Направлено 
відкритих 

асигнувань за 

звітний 

період 

Виконано за звітний 

період 

Обсяг 

фінансування,  

грн. 

% від 

загальної 

суми 

кількість 

програм 

(проектів) 

Обсяг 

фінансування,  

грн. 

% від 

загальної 

суми 

кількість 

програм 

(проектів) 

Обсяг 

фінансування,  

грн. 

Обсяг 

фінансування,  

грн. 

Обсяг 

фінансування,  

грн. 

% від 

загальної 

суми 

∑ 484 169 238,00 100 217 2889668212,00 100 876 2 900 800 000,00 2 889 668 212,00 2 377 023 316,24 100 

Автономна 

Республіка Крим - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Вінницька область 68 108 761,00 14,07 35 148 675 639,00 5,15 50 148 675 639,00 148 675 639,00 127 030 498,97 5,34 

Волинська область 95 578 855,00 19,74 25 95 668 309,00 3,31 25 95 668 309,00 95 668 309,00 86 604 217,73 3,64 

Дніпропетровська 

область 6 831 287,00 1,41 6 177 351 024,00 6,14 42 177 351 024,00 177 351 024,00 169 385 512,09 7,13 

Донецька область - - - 234 034 273,00 8,10 112 234 034 273,00 234 034 273,00 141 319 520,04 5,95 

Житомирська 

область 120 863,00 0,02 1 115 991 588,00 4,01 69 115 991 588,00 115 991 588,00 109 305 227,95 4,60 

Закарпатська 

область 10 005 847,00 2,07 7 115 471 399,00 4,00 68 115 471 399,00 115 471 399,00 80 252 805,19 3,38 

Запорізька область 52890 034,00 10,92 7 95 582 407,00 3,31 13 95 582 407,00 95 582 407,00 55 381 841,08 2,33 

Івано-Франківська 

область 1 574 144,00 0,33 4 126 978 207,00 4,39 35 126 978 207,00 126 978 207,00 125 287 770,44 5,27 

Київська область 46 674 944,00 9,64 8 92 963 158,00 3,22 26 92 963 158,00 92 963 158,00 85 047 466,53 3,58 

Кіровоградська 

область - - - 90 731 203,00 3,14 28 90 731 203,00 90 731 203,00 84 805 291,82 3,57 

Луганська область - - - 109 735 876,00 3,80 40 109 735 876,00 109 735 876,00 20 527 561,30 0,86 

Львівська область 534 858,00 0,11 3 136 762 698,00 4,73 52 136 762 698,00 136 762 698,00 127 371 253,89 5,36 

Миколаївська 
область 159 099,00 0,03 1 62 948 094,00 2,18 40 62 948 094,00 62 948 094,00 54 712 327,69 2,30 

Одеська область - - - 129 115 270,00 4,47 5 129 115 270,00 129 115 270,00 112 075 748,84 4,71 

Полтавська 

область - - - 78 563 356,00 2,72 24 78 563 356,00 78 563 356,00 71 029 264,82 2,99 

Рівненська область 50 206 451,00 10,37 30 106 467 872,00 3,68 40 106 467 872,00 106 467 872,00 88 475 623,67 3,72 

Сумська область 32 659 321,00 6,75 11 104 088 896,00 3,60 14 104 088 896,00 104 088 896,00 65 377 384,00 2,75 

Тернопільська 
область 64 983 335,00 13,42 44 98 610 470,00 3,41 43 98 610 470,00 98 610 470,00 95 055 644,69 4,00 

Харківська область 2 989 876,00 0,62 4 147392 710,00 5,10 25 147 392 710,00 147 392 710,00 133 048 704,64 5,60 

Херсонська 

область 5 220 913,00 1,08 5 98 540 647,00 3,41 18 98 540 647,00 98 540 647,00 57 030 284,60 2,40 

Хмельницька 

область 397460,00 0,08 1 120 078 128,00 4,16 34 120 078 128,00 120 078 128,00 114 480 591,91 4,82 

Черкаська область 555 458,00 0,11 2 67 882 397,00 2,35 15 67 882 397,00 67 882 397,00 67 320 445,40 2,83 

Чернівецька 

область 2 202 065,00 0,45 3 83 465 030,00 2,89 13 83 465 030,00 83 465 030,00 67 886 192,95 2,86 

Чернігівська 

область 42 475 668,00 8,77 20 98 013 201,00 3,39 44 98 013 201,00 98 013 201,00 83 976 313,92 3,53 

м. Київ - - - 154 556 360,00 5,35 1 154 556 360,00 154 556 360,00 154 235 822,08 6,49 

м. Севастополь - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Центральний 

рівень (ДКСУ) - - - - - - 11 131 788,00 0,00 0,00 0,00 

Джерело: побудовано автором за даними: офіційного сайту Державної казначейської служби України. URL: 

http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=311513; Про затвердження переліку інвестиційних 

програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2015 році за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку: розпорядження КМ України від 17.07.2015 № 766-р. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/766-2015-р. 
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Додаток В 

Таблиця В.1 – Показники щоквартальної оцінки соціально-економічного 

розвитку Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя 

Найменування показника 
Відповідальні за 

подання даних 

Економічна ефективність 

1. Індекс промислової продукції, відсотків до відповідного 

періоду попереднього року 

Держстат 

2. Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на 

одну особу населення, гривень 

-“- 

3. Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва, відсотків 

до відповідного періоду попереднього року* 

-“- 

4. Обсяг виробництва продукції сільського господарства у 

розрахунку на одну особу сільського населення (у постійних 

цінах), гривень* 

-“- 

5. Індекс будівельної продукції, відсотків до відповідного 

періоду попереднього року 

-“- 

6. Обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну 

особу населення, гривень 

-“- 

7. Індекс споживчих цін, відсотків до грудня попереднього року -“- 

Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця 

8. Індекс капітальних інвестицій, відсотків до відповідного 

періоду попереднього року 

-“- 

9. Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного 

бюджету) у розрахунку на одну особу населення наростаючим 

підсумком з початку року, гривень 

-“- 

10. Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних 

інвестицій (акціонерного капіталу), відсотків до обсягу на 

початок року 

-“- 

11. Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у 

розрахунку на одну особу населення наростаючим підсумком 

з початку інвестування, доларів США 

-“- 

12. Обсяг експорту товарів у розрахунку на одну особу 

населення, доларів США 

Держстат 

Фінансова самодостатність 

13. Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без 

трансфертів), відсотків до відповідного періоду попереднього 

року 

Мінфін 

14. Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на 

одну особу населення, тис. гривень 

-“- 

15. Темп зростання (зменшення) податкового боргу за грошовими 

зобов’язаннями платників податків без урахування 

податкового боргу платників податків, які перебувають у 

процедурах банкрутства або щодо яких судом прийнято 

рішення (постанову) про зупинення провадження у справі, 

відсотків до початку року 

-“- 
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Ефективність ринку праці 

16. Рівень безробіття населення у віці 15-70 років (за 

методологією Міжнародної організації праці), відсотків до 

економічно активного населення відповідного віку 

Держстат 

17. Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років (за 

методологією Міжнародної організації праці), відсотків до 

населення відповідного віку 

-“- 

18. Індекс реальної заробітної плати, відсотків до відповідного 

періоду попереднього року 

-“- 

19. Сума заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до 

фонду оплати праці за останній місяць звітного періоду 

-“- 

20. Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з 

оплати житлово-комунальних послуг, відсотків до початку 

звітного року 

-“- 

Розвиток інфраструктури 

21. Темп зростання (зменшення) обсягу прийнятого в 

експлуатацію житла, відсотків до відповідного періоду 

попереднього року 

-“- 

22. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у розрахунку на 10 

тис. осіб населення, кв. метрів загальної площі 

-“- 

23. Обсяг вантажообороту автомобільного та залізничного 

транспорту, тис. тонн-кілометрів на 1000 осіб населення 

Мінінфраструктури 

Відновлювана енергетика та енергоефективність 

24. Частка оснащення багатоквартирних житлових будинків 

побудинковими приладами обліку теплової енергії, відсотків 

до загальної кількості багатоквартирних будинків, які 

підлягають оснащенню 

Мінрегіон 

25. Частка сумарної потужності котелень на альтернативних 

видах палива в регіоні, відсотків до загальної потужності 

котелень регіону 

Держенергоефективності 

26. Частка домогосподарств, які уклали кредитні договори в 

рамках механізмів підтримки заходів з енергоефективності в 

житловому секторі за рахунок коштів державного бюджету (у 

тому числі із співфінансуванням з місцевих бюджетів), 

відсотків до загальної кількості домогосподарств регіону 

-“- 

27. Частка бюджетних установ регіону, з якими у звітному 

періоді було укладено енергосервісні договори, відсотків до 

загальної кількості бюджетних установ регіону 

-“- 

__________  

* Показник не використовується для мм. Києва та Севастополя. 

 

Джерело: Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки 

результативності реалізації державної регіональної політики : постанова КМ України від 

21 жовтня 2015 р. № 856 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/856-2015-%D0%BF 
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Таблиця В.2 – Показники щорічної оцінки соціально-економічного розвитку 

Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя 

Найменування показника 
Відповідальні за 

подання даних 

Економічна та соціальна згуртованість 

1. Валовий регіональний продукт (у фактичних цінах) у розрахунку 

на одну особу населення, гривень 

Держстат 

2. Наявний дохід населення у розрахунку на одну особу населення, 

гривень 

-“- 

3. Загальний коефіцієнт вибуття сільського населення, у розрахунку 

на 10 тис. осіб наявного сільського населення* 

-“- 

Економічна ефективність 

4. Індекс промислової продукції, відсотків до попереднього року -“- 

5. Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну 

особу населення, гривень 

-“- 

6. Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва, відсотків до 

попереднього року* 

-“- 

7. Обсяг виробництва продукції сільського господарства на 100 

гектарів сільськогосподарських угідь, гривень* 

-“- 

8. Індекс будівельної продукції, відсотків до попереднього року -“- 

9. Обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну особу 

населення, гривень 

-“- 

10. Індекс споживчих цін, відсотків -“- 

Інвестиційно-інноваційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця 

11. Індекс капітальних інвестицій, відсотків до попереднього року -“- 

12. Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного 

бюджету) у розрахунку на одну особу населення наростаючим 

підсумком з початку року, гривень 

-“- 

13. Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій 

(акціонерного капіталу), відсотків до обсягу на початок року 

Держстат 

14. Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу 

населення наростаючим підсумком з початку інвестування, 

доларів США 

-“- 

15. Частка реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі 

реалізованої промислової продукції, відсотків 

-“- 

16. Обсяг експорту товарів у розрахунку на одну особу населення, 

доларів США 

-“- 

Фінансова самодостатність 

17. Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без 

трансфертів), відсотків до попереднього року 

Мінфін 

18. Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на 

одну особу населення, тис. гривень 

-“- 

19. Капітальні видатки місцевих бюджетів (без трансфертів з 

державного бюджету) у розрахунку на одну особу населення, тис. 

гривень 

-“- 
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20. Темп зростання (зменшення) податкового боргу за грошовими 

зобов’язаннями платників податків без урахування податкового 

боргу платників податків, які перебувають у процедурах 

банкрутства або щодо яких судом прийнято рішення (постанову) 

про зупинення провадження у справі, відсотків до початку року 

-“- 

Розвиток малого та середнього підприємництва 

21. Кількість суб’єктів середнього підприємництва у розрахунку на 

10 тис. осіб наявного населення, одиниць 

Держстат 

22. Кількість суб’єктів малого підприємництва (з урахуванням 

мікропідприємництва) у розрахунку на 10 тис. осіб наявного 

населення, одиниць 

-“- 

23. Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів 

середнього підприємництва (у загальному обсязі реалізованої 

продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання, відсотків 

-“- 

24. Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів 

малого підприємництва (з урахуванням мікропідприємництва) у 

загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) 

суб’єктами господарювання, відсотків 

Держстат 

Ефективність ринку праці 

25. Продуктивність праці, відсотків Мінекономрозвитку 

26. Рівень безробіття населення у віці 15-70 років (за методологією 

Міжнародної організації праці), відсотків до економічно 

активного населення відповідного віку 

Держстат 

27. Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років (за методологією 

Міжнародної організації праці), відсотків до економічно 

активного населення відповідного віку 

-“- 

28. Співвідношення прийнятих працівників до вибулих, відсотків Мінсоцполітики 

29. Індекс реальної заробітної плати, відсотків до попереднього року Держстат 

30. Сума заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до 

фонду оплати праці за останній місяць звітного року 

-“- 

Розвиток інфраструктури 

31. Щільність автомобільних доріг загального користування з 

твердим покриттям державного та місцевого значення в регіоні, 

кілометрів на тис. кв. кілометрів 

Мінінфраструктури 

32. Обсяг вантажообороту автомобільного та залізничного 

транспорту, тис. тонн-кілометрів на 1000 осіб населення 

-“- 

33. Частка міських домогосподарств, які мають доступ до Інтернету 

вдома, відсотків до загальної кількості таких домогосподарств 

Держстат 

34. Частка сільських домогосподарств, які мають доступ до Інтернету 

вдома, відсотків до загальної кількості таких домогосподарств* 

-“- 

35. Темп зростання (зменшення) обсягу прийнятого в експлуатацію 

житла, відсотків до відповідного періоду попереднього року 

-“- 

36. Загальна площа житлового фонду у розрахунку на одну особу 

населення, кв. метрів 

Держстат 

Відновлювана енергетика та енергоефективність 

37. Обсяги паливно-енергетичних ресурсів, спожитих у регіоні за 

звітний період на душу населення регіону, тонн нафтового 

еквіваленту 

Держенергоефективн

ості 



 252 

Продовження таблиці В.2 

38. Частка обсягу теплової енергії, виробленої в регіоні з 

альтернативних видів палива або відновлюваних джерел енергії за 

звітний період, відсотків до загального обсягу виробленої 

теплової енергії в регіоні за звітний період 

-“- 

39. Рівень впровадження енергозберігаючих джерел світла у 

зовнішньому освітленні населених пунктів, відсотків до загальної 

кількості світлоточок 

-“- 

40. Частка оснащення багатоквартирних житлових будинків 

побудинковими приладами обліку теплової енергії, відсотків до 

загальної кількості багатоквартирних будинків, які підлягають 

оснащенню 

Мінрегіон 

41. Частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах 

палива в регіоні, відсотків до загальної потужності котелень 

регіону 

Держенергоефективн

ості 

42. Частка домогосподарств, які уклали кредитні договори в рамках 

механізмів підтримки заходів з енергоефективності в житловому 

секторі за рахунок коштів державного бюджету (у тому числі із 

співфінансуванням з місцевих бюджетів), відсотків до загальної 

кількості домогосподарств регіону 

-“- 

43. Частка бюджетних установ регіону, щодо яких у звітному періоді 

було укладено енергосервісні договори, відсотків до загальної 

кількості бюджетних установ регіону 

-“- 

Доступність та якість послуг у сфері освіти 

44. Частка загальноосвітніх навчальних закладів денної форми 

навчання сільської місцевості, що використовують у навчально-

виховному процесі комп’ютерну техніку, підключену до 

Інтернету, відсотків до загальної кількості таких закладів* 

МОН 

45. Частка випускників шкіл звітного року з атестатом про повну 

загальну середню освіту, відсотків до загальної чисельності осіб, 

прийнятих на початковий цикл навчання до вищих навчальних 

закладів III-IV рівня акредитації 

Держстат 

46. Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у 

розрахунку на 100 місць, осіб 

МОН 

47. Частка дітей сільської місцевості, для яких організовано 

підвезення до місця навчання і додому, відсотків до загальної 

кількості учнів, які того потребують* 

-“- 

48. Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які 

отримали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з 

української мови та літератури 160 балів і вище, відсотків до 

загальної кількості учнів, що проходили тестування з української 

мови та літератури 

-“- 

49. Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які 

отримали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з 

іноземної мови 160 балів і вище, відсотків до загальної кількості 

учнів, що проходили тестування з іноземної мови 

-“- 

50. Питома вага дітей, охоплених позашкільною освітою, відсотків до 

загальної кількості дітей шкільного віку 

-“- 
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Доступність та якість послуг у сфері охорони здоров’я 

51. Загальний коефіцієнт смертності на 1 тис. осіб наявного 

населення 

Держстат 

52. Середня очікувана тривалість життя при народженні, років -“- 

53. Кількість живонароджених на 1 тис. осіб наявного населення, 

проміле 

-“- 

54. Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів на 10 тис. 

осіб населення, тис. відвідувань за зміну 

-“- 

55. Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом 

активного туберкульозу на 100 тис. осіб населення, осіб 

-“- 

Соціальний захист та безпека 

56. Рівень охоплення соціальними послугами осіб, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, територіальними центрами 

соціального обслуговування, відсотків до загальної кількості 

таких осіб 

Мінсоцполітики 

57. Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, відповідно до первинного обліку на 10 тис. дитячого 

населення, осіб 

-“- 

58. Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які виховуються у сімейних формах виховання у 

загальній кількості дітей даної категорії, відсотків 

-“- 

59. Кількість кримінальних правопорушень, вчинених проти життя та 

здоров’я особи, на 10 тис. осіб населення, одиниць 

Держстат 

Раціональне природокористування та якість довкілля 

60. Обсяги викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел 

на 1 млрд. гривень валового регіонального продукту, тис. тонн 

Мінприроди 

61. Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин 

стаціонарними джерелами забруднення у розрахунку на одиницю 

населення, відсотків до попереднього року 

Держстат 

62. Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин 

пересувними джерелами забруднення у розрахунку на одиницю 

населення, відсотків до попереднього року 

-“- 

63. Частка відходів, видалених у спеціально відведені місця чи 

об’єкти або спалених (без отримання енергії), у загальному обсязі 

утворених відходів, відсотків 

-“- 

64. Частка населених пунктів, у яких впроваджено роздільне 

збирання твердих побутових відходів, у загальній кількості 

населених пунктів регіону, відсотків 

Мінрегіон 

__________  

* Показник не використовується для мм. Києва та Севастополя. 

 

Джерело: Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки 

результативності реалізації державної регіональної політики : постанова КМ України від 

21 жовтня 2015 р. № 856 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/856-2015-%D0%BF 
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Таблиця В.3 – Інформація для проведення оцінки соціально-економічного 

розвитку Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя 

_________________________________________________________  

(найменування органу, що подає інформацію) 

_________________________________________________________  

(за період) 

Найменування регіону 

Найменування напряму 

найменування показника найменування показника найменування показника 

відповідний 

період 

попереднього 

року 

відповідний 

період 

звітного року 

відповідний 

період 

попереднього 

року 

відповідний 

період 

звітного року 

відповідний 

період 

попереднього 

року 

відповідний 

період 

звітного року 

Усього по Україні       
Автономна Республіка 

Крим 
      

Область:       
Вінницька       
Волинська       
Дніпропетровська       
Донецька       
Житомирська       
Закарпатська       
Запорізька       
Івано-Франківська       
Київська       
Кіровоградська       
Луганська       
Львівська       
Миколаївська       
Одеська       
Полтавська       
Рівненська       
Сумська       
Тернопільська       
Харківська       
Херсонська       
Хмельницька       
Черкаська       
Чернівецька       
Чернігівська       
м. Київ       
м. Севастополь       

________________________  

(посада керівника) 

______________  

(підпис) 

__________________  

(ініціали та прізвище) 
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Таблиця В.4 – Результати оцінки соціально-економічного розвитку Автономної 

Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя 

_______________________________________  

(період оцінки) 

Найменування 

регіону 

Загальне 

місце 

регіону за 

всіма 

напрямами 

Найменування напряму 

місце 

регіону за 

напрямом 

найменування 

показника 
найменування показника 

найменування 

показника 

значення, 

одиниця 

виміру 

місце за 

результатами 

оцінки 

значення, 

одиниця 

виміру 

місце за 

результатами 

оцінки 

значення, 

одиниця 

виміру 

місце за 

результатами 

оцінки 

Автономна 

Республіка Крим 

        

Область:         

Вінницька         

Волинська         

Дніпропетровська         

Донецька         

Житомирська         

Закарпатська         

Запорізька         

Івано-Франківська         

Київська         

Кіровоградська         

Луганська         

Львівська         

Миколаївська         

Одеська         

Полтавська         

Рівненська         

Сумська         

Тернопільська         

Харківська         

Херсонська         

Хмельницька         

Черкаська         

Чернівецька         

Чернігівська         

м. Київ         

м. Севастополь         
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Додаток В.5 

МЕТОДИКА  

проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної 

політики 

1. Ця Методика застосовується для визначення результативності реалізації державної 

регіональної політики. 

2. Проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної 

політики передбачає: 

моніторинг та оцінку досягнення показників цілей, визначених у документах, зазначених у 

частині другій статті 7 Закону України “Про засади державної регіональної політики”, що 

проводяться у порядку, визначеному статтями 8 і 23 згаданого Закону; 

моніторинг та оцінку соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, 

областей, мм. Києва та Севастополя. 

3. Моніторинг та оцінка соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, 

областей, мм. Києва та Севастополя (далі - оцінка розвитку регіонів) проводяться на підставі 

наявних офіційних статистичних даних, інформації центральних органів виконавчої влади, 

Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської 

міських держадміністрацій за показниками, зазначеними у додатках 1 і 2 до Порядку 

проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної 

політики. 

4. Оцінка розвитку регіонів проводиться відповідно до пункту 6 Порядку проведення 

моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики шляхом 

здійснення розрахунків рейтингової оцінки (ранжування) регіонів за кожним напрямом та 

розрахунку загальної рейтингової оцінки в цілому за всіма напрямами. 

5. Рейтингова оцінка проводиться шляхом порівняння відхилення значень показників за 

кожним конкретним регіоном від їх найкращих значень за регіонами за відповідний 

(звітний) період та відповідне ранжування регіонів від 1-го до 27-го місця. 

Рейтингова оцінка проводиться на основі підрахунку відносних відхилень показників 

кожного регіону від максимальних та мінімальних значень таких показників інших регіонів 

за формулою: 

 

де Rj - сума рейтингових оцінок конкретного регіону за кожним з показників, що 

характеризують окремий напрям діяльності; 

xij - значення i-го показника j-го регіону; 

xmax i - максимальне значення i-го показника; 

xmin i - мінімальне значення i-го показника. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/39/p449276n68.emf
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Перша частина формули використовується для оцінки показників, підвищення яких має 

позитивне значення (наприклад, обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на 

одну особу населення), друга частина - для оцінки показників, підвищення яких має 

негативне значення (наприклад, сума заборгованості з виплати заробітної плати). 

Визначення середнього арифметичного значення суми рейтингових оцінок конкретного 

регіону за всіма показниками щорічної оцінки, що характеризують окремий напрям 

діяльності, здійснюється за формулою: 

 

де Rcpj - середнє арифметичне суми рейтингів конкретного регіону за всіма показниками 

окремого напряму; 

n - кількість показників, за якими проводився розрахунок за окремим напрямом. 

За результатами розрахунків визначається інтегральна рейтингова оцінка як середнє 

арифметичне значення суми рейтингових оцінок конкретного регіону за всіма напрямами за 

формулою: 

 

де Ij - середнє арифметичне суми рейтингів конкретного регіону за всіма напрямами; 

m - кількість напрямів, за якими проведено розрахунок. 

 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/39/p449276n75-1.emf
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/39/p449276n79-2.emf


Додаток Г 

Таблиця Г.1 – Порівняння результатів ранжування здійснюваного Мінрегіоном за 6 та 12 напрямами. 

Загальна оцінка соціально-економічного розвитку регіонів за 

січень-грудень 2018 року 
Результати моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів за 2018 рік 

Регіони 

Загальне 

місце 

регіону 

Місце регіону за напрямом 
Регіони 

Загальне 

місце 

регіону 

Місце регіону за напрямом 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

м. Київ  1 1 1 1 1 5 13 м. Київ 1 1 1 1 1 1 1 6 15 2 1 8 2 

Київська  2 10 4 2 6 2 2 Харківська 2 10 12 11 3 5 7 14 2 1 9 6 3 

Дніпропетровська  3 2 2 11 5 1 21 Чернівецька 3 9 13 17 4 2 15 3 18 16 3 5 19 

Вінницька  4 5 20 8 2 19 3 Івано-Франківська 4 7 6 10 24 6 16 17 6 14 5 3 18 

Харківська  5 7 13 3 7 18 11 Дніпропетровська 5 5 3 4 8 22 4 1 10 6 15 13 21 

Миколаївська  6 6 3 16 4 10 15 Київська 6 6 10 6 2 17 6 4 5 18 14 14 23 

Львівська  7 15 14 21 3 11 8 Вінницька 7 16 4 19 7 11 2 5 1 9 10 20 17 

Закарпатська  8 23 7 5 15 16 6 Закарпатська 8 2 16 2 6 7 9 10 7 25 4 23 8 

Рівненська  9 22 18 9 8 17 1 Львівська 9 4 9 13 12 13 10 7 11 22 7 10 16 

Волинська  10 11 5 14 17 14 10 Черкаська 10 15 7 23 13 14 11 16 14 3 13 9 5 

Чернігівська  11 19 12 10 14 15 7 Рівненська 11 14 20 21 11 15 18 23 3 24 2 1 20 

Житомирська  12 16 19 19 19 6 4 Волинська 12 18 8 8 10 19 12 13 9 20 8 2 25 

Запорізька  13 4 8 18 12 21 14 Хмельницька 13 20 14 14 23 10 19 9 13 8 11 7 12 

Чернівецька  14 20 17 6 13 7 16 Полтавська 14 11 2 3 20 20 23 11 21 12 12 11 7 

Івано-Франківська  15 18 11 23 9 13 9 Тернопільська 15 12 21 18 9 23 22 2 23 23 6 4 4 

Полтавська  16 3 10 20 23 9 18 Житомирська 16 19 17 20 21 3 20 12 4 15 17 18 6 

Сумська  17 14 22 12 16 22 5 Запорізька 17 8 5 12 18 21 5 15 20 10 18 15 14 

Кіровоградська  18 8 21 17 20 3 20 Одеська 18 3 22 15 22 9 3 8 17 21 21 16 22 

Херсонська  19 13 6 4 18 23 17 Сумська 19 23 18 9 15 16 13 21 8 5 16 22 10 

Хмельницька  20 12 9 22 21 12 12 Херсонська 20 13 19 5 5 8 21 22 22 13 22 17 11 

Черкаська  21 9 23 13 10 20 19 Кіровоградська 21 22 15 22 19 4 17 18 12 7 19 21 24 

Тернопільська  22 21 16 7 22 4 23 Миколаївська 22 17 11 7 17 18 8 20 19 11 20 25 15 

Одеська  23 17 15 24 11 8 24 Чернігівська 23 21 23 16 16 12 14 19 16 4 23 24 13 

Донецька  24 25 24 25 24 25 22 Луганська 24 25 24 25 14 25 25 25 24 19 - 12 1 

Луганська  25 24 25 15 25 24 25 Донецька 25 24 25 24 25 24 24 24 25 17 - 19 9 
Напрями: 1. Економічна ефективність; 2. Інвестиційний розвиток та 

зовнішньоекономічна співпраця; 3. Фінансова самодостатність; 4. 
Ефективність ринку праці; 5. Розвиток інфраструктури; 6. Відновлювальна 

енергетика та енергоефективність. 

Напрями: 1. Економічна та соціальна згуртованість; 2. Економічна ефективність; 3. Інвестиційно-інноваційний розвиток та 

зовнішньоекономічна співпраця; 4. Фінансова самодостатність; 5. Розвиток малого та середнього підприємництва; 6. Ефективність 
ринку праці; 7. Розвиток інфраструктури; 8. Відновлювальна енергетика та енергоефективність; 9. Доступність та якість послуг у сфері 

світи; 10. Доступність та якість послугу сфері охорони здоров’я; 11. Соціальний захист та безпека; 12. Раціональне 

природокористування та якість довкілля. 

Джерело: Рейтингова оцінка за січень-грудень 2018 року та Рейтингова оцінка за 2018 рік (презентаційні матеріали) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/derzhavna-rehional-na-

polityka/monitorynh/monitorynh-monitorynh/ 

2
5
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Таблиця Г.2 – Ранжування регіонів у 2016-2018 рр. 

 Місце у рейтингу за усередненими значеннями показника за період 2016-2018 рр. Місце у рейтингу 
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Вінницька область 15 12 12 13 12 20 14 6 15 17 13 16 10 +6 4 7 

Волинська область 20 21 22 16 9 16 20 8 13 14 15 17 14 +3 10 12 

Дніпропетровська область 2 2 1 5 3 2 2 4 5 2 2 2 2 0 3 5 

Донецька область 7 8 4 8 11 10 8 16 24 5 9 3 23 -20 24 25 

Житомирська область 18 15 18 22 22 12 16 11 22 19 23 21 21 0 12 16 

Закарпатська область 24 25 23 25 24 13 25 15 11 8 19 22 17 +5 8 8 

Запорізька область 5 3 3 15 10 8 5 12 8 3 4 6 5 +1 13 17 

Івано-Франківська область 13 20 13 12 5 9 21 10 6 23 11 13 11 +2 15 4 

Київська область 4 4 6 4 2 3 3 2 3 7 3 4 3 +1 2 6 

Кіровоградська область 11 16 14 20 14 23 11 21 19 12 18 14 18 -4 18 21 

Луганська область 22 24 11 24 18 14 23 25 25 10 24 8 25 -17 25 24 

Львівська область 12 11 17 9 7 6 13 7 7 15 10 11 9 +2 7 9 

Миколаївська область 9 10 10 10 6 19 10 20 9 4 8 10 8 +2 6 22 

Одеська область 8 7 20 3 8 4 7 3 1 9 6 7 6 +1 23 18 

Полтавська область 3 6 2 2 4 5 4 9 21 6 5 5 4 +1 16 14 

Рівненська область 19 18 15 7 20 18 19 13 18 20 17 20 16 +4 9 11 

Сумська область 14 9 9 18 21 17 12 19 12 13 12 12 13 -1 17 19 

Тернопільська область 23 23 24 17 16 24 24 23 23 22 25 25 24 +1 22 15 

Харківська область 6 5 7 6 15 7 6 5 4 11 7 9 7 +2 5 2 

Херсонська область 21 19 21 23 25 15 18 22 16 24 21 23 20 +3 19 20 

Хмельницька область 17 14 19 14 13 21 17 17 14 21 16 18 15 +3 20 13 

Черкаська область 10 17 8 19 17 11 9 18 17 18 14 15 12 +3 21 10 

Чернівецька область 25 22 25 11 23 25 22 14 10 25 20 19 22 -3 14 3 

Чернігівська область 16 13 16 21 19 22 15 24 20 16 22 24 19 +5 11 23 

м. Київ 1 1 5 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 

* усереднені значення показника за 2016-2017 рр.  

** рейтингова оцінка за усередненими значеннями 9 показників (без урахування показника ВРП) за методикою Мінрегіона за період 2016-2018 рр.  

*** рейтингова оцінка за 9 показниками (без урахування показника ВРП) за методикою Мінрегіона за 2016 р. 

**** рейтингова оцінка за 9 показниками (без урахування показника ВРП) за методикою Мінрегіона за 2018 р. 

***** Рейтингова оцінка за січень-грудень 2018 року та Рейтингова оцінка за 2018 рік (презентаційні матеріали) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/derzhavna-rehional-na-polityka/monitorynh/monitorynh-monitorynh/
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Додаток Д 

Впровадження результатів дисертаційної роботи  
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Додаток Є 

Список публікацій здобувача 

1. Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012-2014: стабілізація та 

сталий розвиток в умовах реформування економіки України / за ред. Ф.О. 

Ярошенко. 2-ге вид., переробл. Київ : ДННУ «Акад. фін. управління», 2011. 

704 с. С. 491-505 (0,77 д. а., у співавторстві із Затонацькою Т. Г., 

Кудряшовим В. П. написано параграф 4.2 «Оптимізація кількості державних 

цільових та бюджетних програм», особисто автору належить 0,25 д. а.: 

проаналізовано фінансування бюджетних програм протягом 2002-2010 рр.; 

надано рекомендації з оптимізації кількості та упорядкування переліку 

державних та бюджетних програм). 

2. Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції : у 2 

т. / Т. І. Єфименко, С. С. Гасанов, П. М. Леоненко та ін. ; за ред. О. В. Шлапака, 

Т. І. Єфименко. Київ : ДННУ «Акад. фін. управління», 2014. Т. 2. 784 с. С. 39-71 

(2,10 д. а., у співавторстві із Затонацькою Т. Г. написано параграф 9.3 

«Рекомендації щодо вдосконалення нормативної бази розподілу державних 

капітальних видатків на виконання та підтримку інвестиційних проектів», 

параграф 9.4 «Шляхи удосконалення відбору та оцінювання державних 

інвестиційних програм згідно з європейськими стандартами», особисто 

автору належить 1,05 д. а.: досліджено сучасні принципи державного 

інвестування та його нормативне забезпечення; побудовано схему 

нормативного забезпечення відбору інвестиційних проектів для прямого 

державного фінансування або підтримки; визначено недоліки державного 

інвестування; надано рекомендації з удосконалення системи управління 

державними інвестиціями). 

3. Удосконалення управління державними фінансами та реформування 

податкової системи України / за ред. Т.І. Єфименко. Київ : ДННУ «Акад. фін. 

управління», 2015. 446 с. С. 27-45 (0,70 д. а., у співавторстві із Затонацькою 

Т. Г. написано параграф 1.2 «Пріоритети бюджетної політики в Україні та 

загальноєвропейські тенденції», особисто автору належить 0,35 д. а.: 
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здійснено порівняння структури бюджетних видатків в Україні та країнах 

ЄС). 

4. Актуальні проблеми розвитку системи управління державними 

фінансами: євроінтеграційний контекст / за ред. Т.І. Єфименко. Київ : ДННУ 

«Акад. фін. управління», 2016. 496 с. С. 390-398 (0,48 д. а., у співавторстві із 

Кузькіним Є. Ю. написано параграф 4.1.3 «Рекомендації щодо вдосконалення 

інституційного забезпечення механізму розподілу та моніторингу державних 

інвестицій», особисто автору належить 0,24 д. а.: виявлено проблеми 

функціонування системи управління державними інвестиціями на 

загальнодержавному та місцевому рівнях; надано рекомендації з 

вдосконалення інституційного забезпечення механізму розподілу та 

моніторингу державних інвестицій). 

5. Державні фінанси України: розвиток та управління змінами 

(проблеми економічної безпеки) / за ред. Т. І. Єфименко. Київ : ДННУ «Акад. 

фін. управління», 2017. 496 с. С. 202-220 (0,79 д.а., у співавторстві із 

Затонацькою Т. Г., Ставицьким А. В. написано параграф 5.2 «Оцінка ризиків 

при виконанні державних інвестиційних проектів», особисто автору 

належить 0,26 д. а.: проаналізовано бюджетні видатки на державні 

інвестиційні проекти, здійснено розподіл державних інвестиційних проектів 

за сферами діяльності). 

6. Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору 

розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: монографія 

/ за ред. член кор. НАН України, д.е.н., проф. В. Д. Базилевича, д.е.н., проф. 

В. Л. Осецького. Київ : Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка ; НДС «Центр економічних досліджень» ; ТОВ «СІК ГРУП 

УКРАЇНА», 2018. 536 с. С. 34-63 (1,68 д. а., у співавторстві із Затонацькою 

Т. Г. написано параграф 1.2 «Трансформація інституціонального 

забезпечення процесів децентралізації в контексті європейської моделі 

розвитку», особисто автору належить 0,84 д. а.: проаналізовано сучасний 

етап реформи децентралізації в Україні з позиції інституційного підходу із 
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виокремленням ключових ініціатив, які сприяли "запуску" реформи місцевого 

самоврядування; здійснена порівняльна оцінка бюджетного фінансування із 

грантовим; виокремлено ключові переваги грантового підходу у фінансуванні 

місцевих ініціатив). 

7. Лаврентьєв М. М. Вплив бюджетних інструментів на економічний 

розвиток регіонів України. Научный журнал «Культура народов 

Причерноморья». 2006. № 96. С. 52-55 (0,34 д. а.). 

8. Затонацька Т. Г., Лаврентьєв М. М. Впровадження 

середньострокового бюджетного планування як інструмент підвищення 

ефективності бюджетних видатків. Фінанси України. № 11 (144). 2007. С. 31-

42 (0,65 д. а., особисто автору належить 0,32 д. а.: досліджено стан 

бюджетної політики на прикладі бюджетних видатків). 

9. Лаврентьєв М. М. Державний бюджет як інструмент впливу на 

економічний розвиток регіонів України. Наукові праці НДФІ. № 4. 2007.       

С. 48-56 (0,51 д. а.). 

10. Лаврентьєв М. М. Державне регулювання соціально-економічного 

розвитку регіонів України. Продуктивні сили і регіональна економіка: Зб. 

наук. пр.: У 2 ч. / РВПС України НАН України. Київ : РВПС України НАН 

України, 2008. Ч. 1. С. 28-33 (0,39 д. а.). 

11. Лаврентьєв М. М. Удосконалення механізму державного 

фінансування економічного розвитку регіонів. Вісник ДДФА. 2010. № 1 (23). 

С. 126-133 (0,60 д. а.). 

12. Лаврентьєв М. М. Удосконалення існуючих підходів до підготовки, 

оцінювання та відбору інвестиційних програм (проектів), які реалізуються за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. Вісник Львівської 

державної фінансової академії. 2013. № 25. С. 121–129 (0,53 д. а.).  

13. Лаврентьєв М. М. Підвищення ефективності використання 

бюджетних інструментів підтримки економічного розвитку регіонів. 

Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 1. С. 53-61 (1,01 д. а., входить до 

міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus). 
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14. Лаврентьєв М. М. Світовий досвід використання бюджетних 

інструментів підтримки регіонального розвитку. Економіка та держава. 2014. 

№ 4. С. 98-102 (0,89 д. а., входить до міжнародної наукометричної бази 

даних Index Copernicus). 

15. Затонацька Т. Г., Лаврентьєв М. М. Пріоритети бюджетної політики 

України в порівнянні з загальноєвропейськими тенденціями. Світ фінансів. 

2016. № 1. С. 140-148 (0,75 д. а., входить до міжнародної наукометричної 

бази даних Index Copernicus, особисто автору належить 0,37 д. а.: 

досліджено розподіл загальних державних видатків за головними функціями 

та на економічну діяльність у країнах ЄС; проведено порівняльний аналіз 

цілей бюджетної політики України та країн ЄС; обґрунтовано пріоритетні 

напрями спрямування фінансових ресурсів держави в умовах економічної 

кризи). 

16. Лаврентьєв М. М. Вдосконалення системи управління державними 

інвестиціями в Україні. Вісник Одеського національного університету. 

Економіка. 2016. Том 21. Випуск 9 (51). С. 36-40 (0,68 д. а., входить до 

міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus). 

17. Затонацька Т. Г., Лаврентьєв М. М. Вдосконалення методики 

проведення моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів. 

Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». 2017. Випуск 13. 

Частина 2. С. 39-44 (0,75 д. а., входить до міжнародної наукометричної бази 

даних Index Copernicus). 

18. Лаврентьєв М. М. Сучасний інструментарій розвитку регіонів: 

інституційні зміни. Механізм регулювання економіки. 2018. № 2. С. 45-58 

(1,11 д. а., входить до міжнародної наукометричної бази даних Index 

Copernicus). 

19. Zatonatska T.  H., Bazhenova O. V., Lavrentiev M. M. Influence of 

budgetary instruments on indicators of regional development. Фінансово-

кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2019. № 1 (28). С. 121-

129 (0,74 д. а., входить до міжнародних наукометричних баз даних Web of 



 269 

Science, Index Copernicus, особисто автору належить 0,25 д. а.: побудовано 

панельні регресії, за допомогою яких визначено вплив капітальних інвестицій 

за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів на показники 

регіонального розвитку; надано рекомендації щодо підвищення 

ефективності застосування державного фонду регіонального розвитку). 

20. Лаврентьєв М. М. Державна підтримка регіонального розвитку в 

Україні. Земля, труд и капитал: трансформация факторов производства в 

новой экономике. Вызовы и решения : Материалы международной научно-

практической конференции, посвящённой 150-летию К. К. Незабытовского 

(Витебск, 27 июня 2015 г.). Витебск, 2015. С. 143-147 (0,36 д. а.).   

21. Lavrentiev M. Proposals for improving regulatory framework on 

allocation of the state capital expenditures for implementation and support of 

investment projects. Regional Innovations. 2015. №2. p. 40-48 (1,02 д. а.). 

22. Лаврентьєв М. М. Бюджетне регулювання економічного розвитку 

регіонів України на основі аналізу перспективних точок росту. Дослідження 

та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2006» : Труди V-ї 

міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листопада 2006 р. 

Харків, 2006. С. 244-245 (0,15 д. а.). 

23. Лаврентьєв М. М. Вплив бюджету країни на економічний розвиток 

регіонів України. Напрями розвитку фінансової системи України в сучасних 

умовах : Наук.-практ. конф., Київ, 23-24 берез. 2007 р. [У 2-х ч.] / Редкол.: 

І. Я. Чугунов (голова) та ін. Київ, 2007. Ч. 1. С. 285-288 (0,21 д. а.).  

24. Лаврентьєв М. М. Підвищення ефективності політики бюджетних 

видатків щодо економічного розвитку регіонів. Фінансове забезпечення 

економічного і соціального розвитку суспільства : тези Міжнар. наук.-практ. 

конф. Дніпропетровськ, 23 березня 2007 р. Дніпропетровськ, 2007. С. 38-39 

(0,14 д. а.). 

25. Лаврентьєв М. М. Підвищення ефективності капітальних вкладень з 

місцевих бюджетів. Соціально-економічний розвиток регіонів України: 
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