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ВСТУП 

 

 Важливе значення в процесі вирішення місцевих проблем 
має відігравати державна регіональна політика, нова модель 
регіонального управління.  

На сьогодні несистемність державної політики та діяльності 
в цій сфері стала однією з важливих причин стримування 
комплексного соціально-економічного розвитку та стабіль-
ності в державі, ускладнення умов для зміцнення позицій 
України у міжнародному економічному співробітництві, 
повільного здійснення ринкових перетворень на місцях, 
виникнення та загострення багатьох соціальних, економіч-
них, екологічних та інших проблем. 

Крім того й досі відсутнє єдине бачення шляхів, механізмів 
та інструментів узгодження трьох взаємопов’язаних та 
взаємозалежних складових комплексного виміру регіональ-
ного розвитку: секторального (галузево-секторального, що 
забезпечує стабільне функціонування регіональних 
економічних комплексів та їх стійке соціально-економічне 
зростання), територіально-просторового (з урахуванням 
досягнення збалансованого просторового розвитку, у т.ч. на 
рівні: міста – приміські території – сільські території; 
вирішення системних проблем периферійних, депресивних 
територій, міських агломерацій та прилеглих до них 
“зелених зон” та ін.); управлінського (у т.ч. створення єдиної 
системи стратегічного планування та прогнозування роз-
витку держави та регіонів, оптимізація системи територіаль-
ної організації влади, розвиток місцевого самоврядування 
тощо). Усвідомлення необхідності триєдиного підходу до 
формування нової регіональної політики – запорука підви-
щення конкурентоспроможності регіонів, досягнення збалан-
сованого територіального розвитку, успішного здійснення 
комплексу започаткованих реформ, що впроваджуються на 
місцевому, регіональному рівнях, у межах України в цілому. 

Регіональна політика поступово відіграє дедалі більшу роль 
у розвитку цивілізованих країн світу. Позитивний досвід 
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щодо цього демонструє регіональна політика країн ЄС та 
інших країн світу. Розбудова та підтримка розвитку місцевої 
та регіональної демократії, конструктивна взаємодія 
публічної влади, бізнесу та громадськості з метою вирішення 
актуальних питань місцевого, регіонального розвитку, 
стабільний розвиток регіональних економічних комплексів 
на основі інноваційності та дотримання принципів сталого, 
збалансованого розвитку формують основу для стимулю-
вання місцевої економічної ініціативи, досягнення 
збалансованого просторового розвитку та процвітання 
країни. Такі орієнтири регіональної політики зрозумілі та 
прийнятні і для України, яка перебуває на стадії системних 
трансформаційних перетворень [27]. 

Необхідність формування науково обґрунтованої регіональ-
ної політики з врахуванням поєднання централізації та 
децентралізації, делегування і передачі більшої частини 
функцій управління на нижчий рівень управління, засто-
сування ефективних механізмів та інструментів обумов-
люється тими змінами, що відбуваються у соціально-еконо-
мічному та політичному житті країни. Державна регіональна 
політика має стати стиржнем внутрішньої політики держави 
та сприяти покращенню життя людей. 
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1. ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ 
 
Розвиток України, орієнтований на європейську інтеграцію, ставить перед 

нашою державою низку актуальних завдань. Пріоритетного значення серед них 
набувають: реформування владних відносин та основних сфер економіки, 
визначення стратегії реалізації принципів стійкого розвитку на національному, 
регіональному та місцевому рівнях; дотримання збалансованого соціально-
економічного розвитку регіонів і підвищення їх конкурентоспроможності. 
Практичне втілення цих завдань потребує удосконалення національної системи 
регіонального управління, здійснення реформ у ключових сферах економіки, 
розвитку місцевого самоврядування. 

Нові зовнішні та внутрішні виклики, які постають перед Україною на 
сьогоднішньому етапі розвитку, вимагають, зокрема, формування нової 
державної регіональною політики, яка б відповідала сучасним потребам 
розвитку регіонів і територіальних громад та базувалась на найкращих 
вітчизняних й світових теоріях і практиках регулювання розвитку регіонів та 
громад [28].  

Важливо при розробленні регіональної політики вивчати досвід 
зарубіжних країн і особливо Європейського Союзу (далі – ЄС). Регіональна 
політика в цих країнах успішна, спрямована на згладжування регіональних 
диспропорцій, розвиток депресивних територій, забезпечення високого рівня 
конкурентоспроможності їх економіки.  

Потрібно зазначити, що протягом досить тривалого періоду, 
несистемність державної політики та діяльності в цій сфері стала однією з 
важливих причин стримування комплексного соціально-економічного розвитку 
та стабільності в державі, ускладнення умов для зміцнення позицій України в 
міжнародному економічному співробітництві, повільного здійснення ринкових 
перетворень на місцях, виникнення та загострення багатьох соціальних, 
економічних, екологічних та інших проблем [28].  

Якщо проаналізувати сучасний стан регіонального розвитку, то слід 
відзначити, що: 

− протягом багатьох років ніхто серйозно не оцінював зростання 
диспропорцій між регіонами як загрозу безпеці держави. Вважалося, що 
головне – аби загальна тенденція макроекономічних показників була позитивна. 
Навіть після запровадження поняття депресивності регіону, не запропоновано 
адекватних інструментів, які б дали змогу поступово її подолати. Нарощування 
дотування таких регіонів породило нову проблему – небажання працювати над 
їхнім економічним розвитком. 

− брак інституційної пам’яті в центральних органах виконавчої влади та 
в облдержадміністраціях, зміна урядів і голів ОДА майже щороку не дає нікому 
з них змоги реалізовувати стратегічні програми та проекти. Адже в цій ситуації 
кожен прагне продемонструвати свою управлінську здатність на короткій 
дистанції, а це передусім популістські заходи, які дають видимий позитивний 
ефект лише в короткотерміновій перспективі [18]. 
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Причини частини цих негативних явищ (наростальної відмінності 
регіонів України щодо демографічної ситуації, стану здоров’я, освіченості 
населення, ринку праці, рівня життя, розвитку економіки): 

− об’єктивна, успадкована розбіжність соціально-економічного розвитку 
та спеціалізації регіонів; 

− різна якість регіонального управління та різного ступеня адаптація 
населення і економіки регіонів до ринкових умов; 

− централізація управління державою; 
− нестача цілісної дієвої системи реалізації державної регіональної 

політики; 
− брак ефективних механізмів та інструментів реалізації державної 

політики регіонального розвитку; 
− неповнота правового поля у сфері регулювання регіонального розвитку 

(хоча, зазначимо, що у 2005 – 2012 роках робота з нормативного забезпечення 
регіональної політики суттєво активізувалася. 2005 року ухвалено Закон 
України “Про стимулювання розвитку регіонів”, 2006 року – постанову 
Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2015 року” [18]. 

Крім того слід виділити також основні виклики, що виникли в процесі 
реалізації регіональної політики , а саме [26]: 

• Нестабільне інституційне середовище, включаючи конституційну 
модель побудови держави, де повноваження щодо регіональної політики та 
пов’язаних із нею сфер (територіально-адміністративна реформа, реформа 
публічного сектору, державної служби, ППП та ін.) переміщається із 
міністерства в міністерство, часто в результаті фрагментації завдань та 
розподілу їх між різними міністерствами та відомствами. Це робить майже 
неможливим вироблення цілісного та послідовного підходу до формулювання 
викликів ДРП та визначення шляхів для їх подолання. Це також є 
контрпродуктивним середовищем для спеціалістів, експертів та інституцій, які 
радше переймаються власним виживанням у ЦОВВ аніж змістом реформ та їх 
наслідками. 

• Високий ступінь централізації та сильна владна вертикаль із слабкими 
горизонтальним зв’язками, в тому числі між регіонами. Це відповідно 
призводить до появи викривленого бачення позиції того чи іншого регіону в 
економіці держави, соціальній, культурній сфері, суспільстві та політиці. 
“Ментальні” розриви між регіонами зростають набагато швидше ніж соціально-
економічні диспропорції. Це може призвести або вже призводить до певних 
сепаратистських настроїв, які як правило ґрунтуються на культурних, 
лінгвістичних та ментальних розбіжностях між громадами різних частин 
країни. В Україні досі відсутня національна ідея, яка б була здатна “склеїти” всі 
різноманітні території та регіони держави і яка могла б стати ключем для нової 
державної регіональної політики. 

• Відсутність довгострокового бачення розвитку країни та 
превалювання короткозорості у прийнятті рішень у сфері ДРП (та інших 
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сферах). Це призводить до того, що існуюче законодавство виконується не 
повністю, або взагалі не виконується, що у комбінації із плинністю керівних 
команд у міністерствах призводить до ефекту снігового кому із нових 
законодавчих ініціатив та регуляторних актів. Усталеною традицією в Україні 
стало пропонувати нові закони не виконуючи існуючі, які регулюють ті самі 
сфери політики, які здаються “неврегульованими”. Найбільш широко вживаним 
аргументом є “неадекватність” існуючого законодавства реаліям життя та 
потребам держави. Дуже часто це робиться навіть без побіжного аналізу того, 
що вже є. Про комплексну оцінку ВПЛИВУ тієї чи іншої політики взагалі мова 
не йде. В Україні поки що відсутня традиція і практики оцінки остаточного 
ефекту від політики на тій чи іншій територій. Так само як відсутні і базові 
показники та цільові показники, без яких важко якщо взагалі можливо оцінити 
прогрес у реалізації тієї чи іншої реформи та ефект від неї. 

• Законодавчі та регуляторні неузгодження та “білі плями”, які 
гальмують використання можливостей для розвитку та зростання. Слабкі 
аналітичні навички спеціалістів які працюють у органах виконавчої влади (на 
центральному, регіональному та місцевому рівнях) та органах місцевого 
самоврядування підривають ефективність інструментів політики. Ситуація ще 
більш ускладнюється відсутністю горизонтальної координації між органами 
влади та майже повною “закритістю” зворотніх каналів інформації знизу до 
гори, також до вироблення політики та її оцінки майже не залучаються 
незалежні аналітичні центри та експерти. Тому до центрального рівня рідко 
надходять практичні відгуки щодо ефективності законодавства та певних 
інструментів політики і ще рідше вони приймаються до уваги ЦОВВ. 

• Низька спроможність регіонів стати рівноправним партнером 
центрального уряду в процесі реалізації регіональної політики. Роль 
регіональних органів влади насправді є найбільш комплексною – з одного боку 
вони мають виконувати в своєму регіоні заходи визначені та профінансовані 
центральним урядом, а з іншого мають визначати власні пріоритети і 
реалізовувати власну політику. Як правило їх спроможність неадекватна навіть 
для реалізації “спущених” зверху директив, не говорячи вже про власну 
політику та інструменти реалізації. Насправді, як і в багатьох інших 
централізованих країнах, існує певне замкнене коло – відсутність умов для 
більшої децентралізації та автономії регіонів призводить до браку знань та 
навичок, що у свою чергу є основним аргументом для центрального уряду 
щоби не передавати повноваження вниз. Щоби досягти прориву у сфері ДРП 
слід розбити це замкнене коло. Обласні ради, які відповідальні за ухвалення 
місцевого бюджету, стратегії регіонального розвитку, інших документів 
планувального характеру, насправді виконують радше формальну роль, адже 
підготовка проектів цих документів здійснюється не власними органами 
обласних рад, а органами виконавчої влади, які відповідальні перед Урядом, а 
не перед радою і відповідною громадою. Отже конче необхідною є реформа 
системи місцевого самоврядування та перерозподілу повноважень між 
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування 
регіонального рівня. 
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• Відсутність адекватного фінансування проектів розвитку в регіонах. 
Як показує практика більшість витрат є поточними і часто “авральними”, як 
правило вчасно або з невеликими запізненнями 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 та ін. Як показано у дослідженні, більшість 
заходів в рамках регіональних угод або інвестиційних субвенцій спрямовані на 
розбудову базової інфраструктури та “затикання дірок” у фінансуванні 
поточних витрат. Мова майже не йде про проекти спрямовані на перспективу, 
дійсно розвиткові заходи, які б мали вплив на зрушення у структурі економіки, 
її продуктивності, трудоємності, структуру зайнятості або доходи від активної 
економічної діяльності.  

Серед викликів, що суттєво впливають на розробку нової регіональної 
політики – зміна ролі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, зростання ролі та значення останніх у розробці та 
впровадженні дієвої регіональної політики. Адже на місцях дедалі частіше 
спостерігається відхід від політики, що транслює рішення центрального органу 
виконавчої влади, до політики, що більшою мірою формується саме на 
місцевому та регіональному рівні, відповідає інтересам та прагненням місцевої 
громади. У свою чергу, це потребує активного залучення громадськості, 
громадських організацій, представників бізнес-середовища та ЗМІ до розробки 
та впровадження нової регіональної політики. 

Разом з цим аналіз соціальних, економічних і політичних процесів, які 
протікають у регіонах України останнім часом, вказує на те, що:  

− регіони в Україні поступово перетворюються на основні суб’єкти 
реалізації соціально-економічних програм розвитку, реформ у сфері охорони 
здоров’я, освіти, культури тощо;  

− спостерігається зростання валового регіонального продукту в регіонах; 
− активізується діяльність регіональних комітетів реформ і громадських рад; 
− реалізуються інфраструктурні проекти, національні проекти тощо. 
Першим нормативним актом, у якому формулювалася мета державної 

регіональної політики, була “Концепція державної регіональної політики”, 
затверджена Указом Президента України у 2001 році. У Концепції 
передбачалося два етапи її реалізації: 2001 – 2003 роки і період після 2003 року 
та виписувалися конкретні завдання, які мали бути реалізовані в цих часових 
рамках [6]. Частина з них не виконана й досі. А саме: 

− не розмежовано функції і повноваження центральних і місцевих 
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; 

− не створено національних і регіональних інформаційних систем та баз 
даних земельних ресурсів (ділянок), нерухомого майна, прав власності 
(корпоративних прав); 

− не визначено правового режиму комунальної власності; 
− не розмежовано об’єкти спільної власності територіальних громад, що 

перебувають в управлінні районних та обласних рад; 
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− не проведено збільшення сільських громад і не внесено відповідних 
змін до адміністративно-територіального устрою.  

Що ж до правової бази, яка регламентує міжбюджетні відносини в 
Україні, то вона впродовж років реформ зазнала значної трансформації, однак 
досі не сформовано зацікавленості органів місцевого самоврядування у 
збиранні тих доходів, що не враховуються при розрахунках міжбюджетних 
трансфертів. Цей важливий механізм бюджетного регулювання регіонального 
та місцевого розвитку держава фактично не використовує у регіональній 
політиці. Бракує достатньої ресурсної бази чи її раціонального використання 
(зокрема, через розпорошення ресурсів) для реалізації ухвалених програм і 
стратегій [18]. Найістотніші проблеми фінансового забезпечення регіонів:  

− невиправдано велика залежність місцевих бюджетів від загально-
державних трансфертів; 

− значна диференціація доходів і видатків місцевих бюджетів (разом із 
трансфертами) в розрахунку на одного мешканця. До того ж диспропорція у 
видатках більша від диспропорції у доходах; 

− невідповідність фінансового забезпечення обсягові переданих держа-
вою на регіональний та місцевий рівні соціальних функцій.  

Посилення замкнутості регіональних господарських комплексів і 
збільшення ролі зовнішньоекономічних зв’язків призвели до дезінтеграції 
регіонів, ослаблення міжрегіональних економічних зв’язків, а нерівномірність 
регіонального розвитку і висока диференціація умов і рівня життя населення в 
регіонах України сприяють зростанню соціальної напруги та уповільнюють 
динаміку суспільних трансформацій [28]. 

Диференціацію регіонів, що проявилася у різних формах, можна 
класифікувати за різними групами критеріїв, а отже, порівнюючи, аналізувати, 
прогнозуючи, формувати регіональну політику: виробляти заходи, форми і 
методи впливу для появи бажаних тенденцій. 

Змістовне наповнення державної регіональної політики неможливо 
зрозуміти без уточнення понятійно-категоріального апарату, і передовсім 
переосмислення традиційного поняття "регіон". Чітке означення поняття 
“регіон” і певна система класифікації регіонів відповідно до загальноприйнятих 
ознак – передумова означення таких понять, як “регіональна політика”, 
“регіональний розвиток” та “державна регіональна політика” [12]. 

У вітчизняному законодавстві, зокрема Законі України “Про стимулю-
вання розвитку регіонів” [5], наведене таке тлумачення терміну “регіон” – 
територія Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя. 
Дещо змістовніше проти такого лаконічного означення протлумачено регіон у 
підзаконних актах [8; 9]: “Регіон – суб’єкт системи адміністративно-
територіального устрою – Автономна Республіка Крим, область, міста Київ та 
Севастополь”. 

Нормативне означення регіону лише констатує, але не розкриває змісту 
цієї соціально-економічної категорії, крім того, що регіон – суб’єкт 
адміністративно-територіального устрою.  



10 

Регіон, відповідно до означення Конференції регіонів Європи, – 
територіальна одиниця, безпосередньо підпорядкована центральному рівню 
влади країни і така, що має виборний орган. 

У економічній і географічній літературі регіонами називають 
найрізноманітніші території, об'єднані якими-небудь загальними рисами: групи 
країн, території країни, що охоплюють декілька економічних районів, 
економічні райони, області, краї, республіки і їхні групи [12]. 

Автори словника-довідника “Регіональна економіка” [10] означують 
регіон, як територію, що відрізняється від інших територій низкою ознак і 
характеризується певною цілісністю та взаємопов’язаністю її складових 
елементів. Регіони виділяються з території відповідно до певних цілей і 
завдань, найголовніше з яких – управління розвитком регіону. У разі виділення 
в середині країни з метою управління розвитком регіону він становить основну 
складову частину державного територіального устрою, яка визначена єдиною 
політикою державного регіоналізму і має організаційну відокремленість, 
цілісність, економічну і географічну самодостатність, право місцевого 
самоврядування, систему державних органів – елементів (підсистем) державної 
структури влади і управління країною. Так, у цьому випадку під регіоном може 
розумітися найбільша адміністративно-територіальна одиниця субнаціональ-
ного рівня, яка має виборну владу, юридичну незалежність і власний бюджет. 
Незалежно від цілі територіального управління регіон може означати частину 
країни, що історично склалася і характеризується специфічними природно-
кліматичними умовами та відносно стійкими економічними й соціально-
демографічними особливостями, певною спрямованістю розвитку продуктив-
них сил. Основними критеріями виділення (виокремлення) регіону вважають 
спільність народногосподарських і регіональних завдань, техніко-економічні 
особливості розвитку промисловості та сільського господарства, наявність 
суб’єктів господарювання, об’єднаних регіональними, економічними, політич-
ними, соціальними, культурно-етнічними інтересами. 

В системі національної статистики України терміном “регіон” 
позначають адміністративно-територіальну одиницю України (АТО) – область, 
район, територію сільради, населений пункт (АТО), а також об’єднання АТО 
або частку АТО як територію [12]:  

ü що визначають за спеціальними ознаками (економічними, соціальними, 
політичними, екологічними, промисловими тощо); 

ü на якій відбувається (може відбуватися) статистичний облік подій, 
явищ і процесів; 

ü для якої проводять (можуть проводити) планування їх розвитку. 
При цьому АТО являють собою регіони базового (первинного) поділу. 

Об’єднання АТО або частка АТО – регіони вторинного поділу. 
Регіони вторинного регіонального поділу, зокрема, охоплюють природно 

(етнічно, екологічно, культурно та ін.) орієнтовані території, а також програмно 
орієнтовані території. 
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Враховуючи викладене вище, існує також різноманітне тлумачення 
змісту як державної регіональної політики в цілому, так і регіональної політики 
зокрема. 

Так, російські науковці Н. Ларіна та А. Кисельников означують 
регіональну політику як засіб державного регулювання соціально-економічних 
процесів у проблемних регіонах (ареалах) держави і зняття соціального і 
екологічного напруження [21, с. 4]. 

Ю. Гладкий і А. Чистобаєв, автори підручника “Основы региональной 
политики”, означують регіональну політику як сферу діяльності з управління 
політичним, економічним, соціальним і екологічним розвитком країни у 
просторовому, регіональному аспекті, відображення взаємовідносин між 
державою і регіонами та регіонів між собою [13, с. 19]. 

Відповідно до словника-довідника “Регіональна економіка”, регіональна 
політика – це: 1) сфера діяльності держави щодо управління економічним, 
соціальним і політичним розвитком країни в просторовому (регіональному) 
аспекті, тобто пов’язана з взаємовідносинами між державою і регіонами, а 
також регіонів між собою. Становить складову частину національної стратегії 
соціально-економічного розвитку. За своєю структурою регіональна політика 
може бути поділена на окремі складники: економічний, промисловий, 
соціальний, житловий, демографічний, екологічний, науково-технічний тощо. 
Основні соціально-економічні аспекти в регіональній політиці пов’язані з 
територіальним поділом праці, формуванням народногосподарських 
комплексів, економічним районуванням і загальнодержавним плануванням 
(програмуванням) соціально-економічного розвитку і розміщення 
продуктивних сил; 2) сфера діяльності регіональної (місцевої) влади щодо 
управління соціально-економічним розвитком регіону (міста) [10, с. 217]. 

Можна зазначити, що поняття “регіональна політика” охоплює три 
аспекти. Перший – зовнішній щодо регіонів аспект. У цьому випадку 
центральні органи влади приділяють увагу регулюванню міжрегіональних 
пропорцій розвитку. Другий аспект – внутрішньорегіональний. У цьому 
випадку політику провадять регіональні органи влади (органи місцевого 
самоврядування та місцеві органи виконавчої влади) в основному за рахунок 
власних і залучених ресурсів і під власну відповідальність. Третій аспект 
регіональної політики полягає в зміцненні ролі регіонального рівня в 
територіальній організації держави [28].  

У сучасних європейських регіональних дослідженнях залежно від 
змістутакож виділяють три поняття, щодо яких використовується термін 
регіональна політика [26]. 

1) відносини між органами центральної влади та регіонами;  
2) державне втручання в розвиток окремих територій з метою подолання 

суттєвих регіональних відмінностей в умовах життя та підприємництва;  
3) власна політика регіонів – соціально-економічна, інвестиційна, та ін.  
В Україні на даний момент існують усі три суттєві компоненти регіональної 

політики, хоча деякі з них більш декларативні ніж практичні. 
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Цілі держави щодо розвитку регіонів впливають на стратегію та фактичний 
зміст її регіональної політики. В цьому контексті цікавим є трактування 
регіональної політики “…як мистецтва застосування урядом різних підходів до 
різних частин країни,… заздалегідь продумане зусилля органів державної влади 
щодо зменшення нерівності між регіонами шляхом використання спеціально 
розроблених для цього інструментів” [26]. 

Регіональна політика на нинішньому етапі суспільного розвитку 
розглядається радше як самостійна сфера державної політики, а не як конгломерат 
регіональних складових державної монетарної, економічної, промислової, 
соціальної, екологічної, науково-технічної політики та ін. Вона спрямована на 
розвиток і досягнення додаткового позитивного ефекту від раціонального 
використання наявних умов та чинників завдяки поєднанню галузевих важелів та 
ефекту синергії. Більшість сфер державної політики мають той чи інший 
просторовий ефект, який підсилює досягнення регіональної політики або, 
навпаки, зменшує її позитивний вплив, робить зусилля держави менш 
ефективними.  

Практика розвинених країн за останні роки свідчить, що регіональна 
політика є своєрідним ядром внутрішньої державної політики, орієнтиром для 
порівняння цілей всіх інших галузевих політик щодо цілей, сформульованих 
відносно регіонів країни. Тоді субсидії та гранти, що надаються регіонам в рамках 
фіскальної або промислової політики, не руйнуватимуть ефекту від політики, що 
проводиться державою для вирівнювання просторових соціально-економічних 
диспропорцій. 

Суть і напрями регіональної політики безпосередньо залежать від рівня 
економічного розвитку держави, її соціально-економічних проблем. У період 
економічного зростання особлива увага звертається на створення 
фундаментальних сприятливих умов розвитку регіонів і територій, підвищення 
стандартів життя і їх вирівнювання для різних верств населення країни. Під час 
економічної кризи на перший план державної регіональної політики 
виступають економічні пріоритети – збереження існуючого виробничого 
потенціалу, підвищення продуктивності праці та ефективності використання 
ресурсів територій, створення нових робочих місць, розбудова об’єктів 
інфраструктури та ін. 

Регіональна політика може мати екзогенний (зовнішній) і ендогенний 
(внутрішній) характер. Завдяки екзогенній регіональній політиці відбувається 
безпосередній вплив держави на розвиток її регіонів, їх співіснування. Це 
здійснюється через надання субсидій, субвенцій, пільгових кредитів окремим 
підприємствам і установам. Така політика є доцільною у тих випадках, коли 
необхідно активізувати розвиток регіонів (територій) із особливо несприятливими 
умовами соціально-економічного розвитку, незначними конкурентними 
перевагами та обмеженими можливостями для розвитку підприємництва, 
створення сприятливих умов проживання населення. Такі регіони не в змозі 
ефективно використати свої переваги в територіальному поділі праці, наявність 
соціально-економічного потенціалу, можливостей спеціалізації виробництва та 
надання послуг. Тут як правило є значні проблеми із залученням демографічного 
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та науково-виробничого потенціалу. Це передусім стосується монофункціональ-
них міст, старопромислових регіонів, периферійних сільських територій та ін.  

Ендогенна регіональна політика більшою мірою ґрунтується на 
внутрішньому розвитку регіонів, мобілізації їх власних ресурсів та умов. Завдяки 
цій політиці передбачається опосередковане застосування регулюючих важелів 
для створення загального сприятливого середовища в регіоні – надання 
податкових пільг, створення окремих спеціальних зон розвитку, що стимулюють 
появу “полюсів росту”, розбудова інфраструктури, вдосконалення системи освіти 
та професійної підготовки кадрів. Це може відбуватися без прямого фінансування 
окремих підприємств та галузей. Для досягнення високих результатів такої 
політики важливим є детальне дослідження (аналіз) природно-ресурсного, 
демографічного, промислового, сільськогосподарського, науково-інтелектуаль-
ного, транспортного потенціалу з метою визначення конкурентних переваг і 
пріоритетів розвитку регіону загалом і певних його галузей, секторів, видів 
діяльності зокрема. Впроваджуючи ендогенну регіональну політику держава 
надає таким чином регіону привілеї та можливості для розвитку всієї території, а 
не окремих галузей або суб’єктів господарювання. Це особливо важливо з огляду 
на принципи вільної конкуренції та вимоги регуляторної політики. Одночасно 
регіони мають вирішувати як найкраще скористатися наданими державою 
пільгами з урахуванням власних пріоритетів, наявних можливостей та 
конкурентних переваг. 

Практично немає такої сфери державної політики, в якій при успішному її 
проведенні можна було б обійтися без реального врахування регіональних 
аспектів. Для досягнення позитивних результатів у проведенні державної 
політики в будь-якій сфері більшою або меншою мірою треба враховувати 
регіональний чинник [17]. 

Державна регіональна політика – сукупність цілей, заходів, засобів, 
механізмів, інструментів та взаємоузгоджених дій центральних і місцевих 
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для створення 
повноцінного середовища життєдіяльності людей на всій території України; 
забезпечення просторової єдності держави; сталого збалансованого розвитку її 
регіонів; узгодження регіональних і загальнодержавних інтересів. 

Варто зазначити, що при формуванні державної регіональної політики 
слід базуватися на структурній неоднорідності простору країни, побудові її 
адміністративно-територіального устрою. Така неоднорідність змушує будь-
яких заходів вживати з урахуванням інтересів і особливостей регіонів. 

Державна регіональна політика – це сфера діяльності держави, де за 
допомогою законодавчих, економічних, соціальних, технологічних важелів 
здійснюється управління просторовим розвитком країни з метою забезпечення її 
єдності. Суть регіональної політики – досягнення збалансованого розвитку її 
окремих регіонів і високих конкурентних позицій країни в цілому. 

Державна регіональна політика – стержень внутрішньої політики 
держави, яка має основним завданням досягнення і підтримку політичної, 
економічної та гуманітарної єдності як держави, так і суспільства. Проведення 
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регіональної політики – додаткове джерело стійкості та стабільності загально-
національної внутрішньої політики держави. 

Регіональна політика, поряд із галузевою політикою, є однією із складових 
державної політики і визначає глибину та інтенсивність втручання центральної 
влади у ведення справ на рівні регіонів. В умовах унітарного устрою держави (як 
це маємо в Україні) втручання центральних органів влади у політику на місцях є 
більшим порівняно з державами, де існує федеральний або унітарний устрій зі 
значним ступенем децентралізації у соціально-економічній сфері. 

Отже, державна регіональна політика – складник політики держави, 
спрямований на організацію її території в економічному, соціальному, 
гуманітарному, екологічному, політичному аспектах відповідно до державної 
стратегії розвитку. 

В “діяльнісних” термінах це управління економічним, соціальним, 
гуманітарним, екологічним, політичним розвитком держави у регіональному 
розрізі відповідно до державної стратегії розвитку. 

Тобто державна регіональна політика охоплює складники, які одночасно 
становлять її напрями: 

− соціальний (соціальний захист, житловий, демографічний, урбаністич-
ний, рекреаційний, політика зайнятості); 

− економічний (промисловий, аграрний); 
− екологічний; 
− гуманітарний (національно-етнічний, культурний, освітній, міжконфе-

сійний); 
− науково-технічний (інноваційний); 
− інформаційний; 
− зовнішньоекономічний тощо. 
Для кожного з цих складників держава повинна встановлювати цілі, 

пріоритети для регіонів та визначати обсяг централізованих ресурсів і завдання 
місцевим державним адміністраціям. Таким чином, кожен складник 
регіональної політики має свою мету і свої засоби реалізації. Відповідно, можна 
говорити про економічні, соціальні, гуманітарні, політичні цілі регіональної 
політики [28]. 

Державна регіональна політика визначається системою взаємопов’язаних 
документів, які базуються на внутрішній політиці України, Генеральній схемі 
планування території України, Державній стратегії регіонального розвитку, 
схемах планування територій на регіональному та місцевому рівнях та інших 
документах. 

Формування державної регіональної політики базується на Конституції 
України, законах України “Про стимулювання розвитку регіонів”, “Про 
планування і забудову територій”, “Про Генеральну схему планування території 
України”, інших законів України, актів Президента України та Кабінету 
Міністрів України. Розподіл владних повноважень на регіональному рівні 
закріплений у таких базових законах України: “Про місцеві державні 
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адміністрації” та “Про місцеве самоврядування в Україні”, а також на 
Бюджетному кодексі України тощо. 

Державна регіональна політика в Україні проводиться у напрямах: 
− формування ефективної системи публічної влади в регіонах, 

спроможної забезпечити сталий розвиток територій, надання якісних публічних 
послуг людям;  

− сприяння поліпшенню матеріального фінансового, інформаційного, 
кадрового та іншого ресурсного забезпечення розвитку регіонів, виконанню 
завдань місцевим самоврядуванням;  

− стимулювання міжрегіональної інтеграції, подолання міжрегіонального 
відчуження та інтеграції регіональних інформаційних, освітніх просторів у 
єдиний загальноукраїнський простір;  

− створення ефективних механізмів представництва на загально-
національному рівні інтересів регіонів, а на регіональному – територіальних 
громад, забезпечення врахування самобутності регіонів та їхніх конкурентних 
переваг при формуванні та реалізації державної регіональної політики.  

Пріоритети державної регіональної політики [24]:  
− формування нормативно-правової бази, необхідної для реалізації цієї 

Концепції, зокрема прийняття закону про засади державної регіональної 
політики, інших законів, внесення змін до чинних законів України;  

− увідповіднення законодавства України документам Ради Європи та 
Європейського Союзу, які визначають принципи регіональної політики і 
розвитку;  

− оптимізація територіальної основи публічної влади з упорядкуванням 
меж адміністративно-територіальних одиниць, чітким розподілом сфери 
повноважень між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування;  

− створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, 
підвищення якості життя людей, зменшення територіальної диференціації за 
індексом людського розвитку, формування поліцентричної системи розвитку 
території держави;  

− запровадження механізмів визначення “проблемних” територій у 
регіонах і впровадження заходів державного реагування на ситуації, що 
склалися в них;  

− запровадження дієвіших механізмів державної підтримки міжрегіо-
нальної інтеграції, виконання міжрегіональних проектів і програм ефективного 
використання місцевих ресурсів.  

Головна мета державної регіональної політики в Україні відповідно до 
чинної нормативно-правової бази – "забезпечення високого рівня якості життя 
людини незалежно від місця її проживання, зміцнення соціальної згуртованості 
та економічної єдності держави"[23]. 

Мета державної регіональної політики досягається шляхом: 
1) створення умов для збалансованого розвитку регіонів; 
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2) інтеграції регіонів у єдиному політичному, правовому, економічному, 
інформаційному, культурному просторі; 

3) ефективного використання потенціалу регіонів з урахуванням їхніх 
географічних, природних, історичних, економічних, екологічних, демографіч-
них та інших особливостей, етнічних і культурних традицій; 

4) підвищення конкурентоспроможності регіонів. 
Отже, метою регіональної політики є згладжування соціально-економічних 

диспропорцій у розвитку окремих територій на фоні загального підвищення рівня 
економічного розвитку, стандартів життя та добробуту населення країни, 
підвищення продуктивності і конкурентоспроможності національної та регіональ-
них економік. Все це можливо за умови раціонального використання ресурсів та 
людського капіталу регіонів, їх економічної бази, інвестиційних та інноваційних 
важелів впливу на розвиток регіональних економічних систем та ін.  

Потрібно зазначити, що державна регіональна політика має міжвідомчий 
системний характер і провадиться скоординованими зусиллями органів держав-
ної влади, органів місцевого самоврядування, інститутами громадянського 
суспільства. Тобто суб'єкти державної регіональної політики – Президент 
України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада та 
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, центральні та місцеві органи 
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, інші органи влади. У 
формуванні та реалізації державної регіональної політики можуть брати участь 
інші суб'єкти регіонального розвитку. 

Державна регіональна політика базується на основі низки принципів. 
Принципи політики регіонального розвитку – це науково обґрунтовані ідеї і 
положення, якими керуються в практичній діяльності при формуванні політики та 
її реалізації. 

Згідно з чинною нормативно-правовою базою, є такі принципи державної 
регіональної політики [23]: 

1) конституційності та законності – відповідності Конституції та законам 
України, актам Верховної Ради України, Президента України та Кабінету 
Міністрів України; 

2) координації – просторового узгодження секторальних політик, цілей, 
пріоритетів та дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування; 

3) єдності – неодмінності забезпечення просторової, політичної, 
економічної, інформаційної, соціальної, гуманітарної цілісності України; 

4) децентралізації – збалансованого розподілу владних повноважень з 
управління розвитком територій між центральними і місцевими органами 
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з переданням 
відповідних ресурсів; 

5) деконцентрації – перерозподілу владних повноважень у межах системи 
органів виконавчої влади – від центральних до місцевих; 

6) субсидіарності – ухвалення рішень і надання публічних послуг на 
найближчому до громадянина рівні, відповідні повноваження можуть 
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передаватись на вищий рівень управління лише з міркувань ефективності та 
економії; 

7) партнерства – узгодження цілей, пріоритетів і дій органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування з іншими суб'єктами регіонального 
розвитку, забезпечення тісного співробітництва, кооперації та солідарності між 
ними в процесі формування та реалізації державної регіональної політики; 

8) відкритості – прозорості, прогнозованості, передбачуваності діяльності 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері 
формування та реалізації державної регіональної політики; 

9) сталого розвитку – розвитку суспільства, що дозволяє задовольняти 
потреби нинішнього покоління з урахуванням інтересів майбутніх поколінь; 

10) історичної спадкоємності – врахування та збереження позитивних 
надбань попереднього розвитку регіонів. 

Деталізованіше принципи державної політики регіонального розвитку 
викладено в Державній стратегії регіонального розвитку. Зокрема, серед них 
слід виділити [8]: 

− програмування. Політика регіонального розвитку провадиться на 
основі взаємозв’язаних довгострокових стратегій, планів і програм розвитку як 
на державному, так і на адміністративно-територіальному рівні. Цей принцип 
також передбачає щорічне планування необхідних витрат державного бюджету, 
що сприяє забезпеченню прозорості, стабільності та синхронізації в політиці 
розвитку регіонів; 

− концентрацію. У зв’язку з обмеженістю державних фінансових ресур-
сів під час виконання завдань, визначених цією Стратегією, ресурси концентру-
ються на певних територіях, встановлюється ієрархічність пріоритетів відпо-
відно до сформульованих цілей, визначаються вимоги до економічної 
ефективності їх використання; 

− поляризований розвиток. Передбачається формування “опорних 
регіонів” (полюсів, локомотивів зростання), в яких концентруються фінансові, 
адміністративно-управлінські, людські та інші ресурси, з подальшим поси-
ленням інноваційної активності в інших регіонах. Цей принцип застосовували 
держави, що перебували на початкових стадіях соціально-економічного 
піднесення, коли інноваційна хвиля тільки починала формуватися та набувала 
масштабності за рахунок її концентрації в окремих “полюсах зростання”; 

− додатковість. Передбачається, що фінансова підтримка регіонального 
розвитку виконується за рахунок державного та місцевих бюджетів. За цим 
принципом, фінансування з державного бюджету провадитиметься без 
зменшення фінансування з місцевих бюджетів; 

− збалансований розвиток. Зумовлює диференційованість надання дер-
жавної підтримки регіонам з урахуванням їхнього потенціалу, умов, критеріїв 
та строків, визначених законодавством. 
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2. МЕХАНІЗМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ 
РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

 
Існують різноманітні методи та інструменти ведення державної 

регіональної політики. У загальному вигляді їх можна розділити на прямі та 
непрямі [12]. 

Прямий метод припускає активне втручання держави шляхом 
цілеспрямованого стимулювання територіального розвитку (створення центрів 
зростання тощо). Непрямий метод направлений на створення сприятливої 
атмосфери у сфері економіки за допомогою фінансових та інших інструментів. 

Реалізація державної регіональної політики залежить від того, якою 
мірою її механізми та інструменти забезпечують реальний регіональний 
розвиток. Це, своєю чергою, потребує чіткого розуміння, що таке регіональний 
розвиток.  

“Розвиток регіону – це такий режим функціонування регіональної 
системи, який забезпечує позитивну динаміку характеристик якості життя за 
рахунок сталого і збалансованого відтворення соціального, економічного, 
ресурсного й екологічного потенціалів території” [25]. 

Через інструменти та механізми державної регіональної політики 
забезпечується державне регулювання розвитку регіонів. 

Державне регулювання розвитку регіонів – це цілеспрямований 
систематичний вплив держави, спрямований на забезпечення високих 
соціальних стандартів незалежно від місця проживання. Цей вплив полягає в 
створенні нормативно-правової бази, інституційного, інформаційного та 
кадрового забезпечення з використанням програмно-цільових методів і 
відповідного фінансово-економічного інструментарію [25]. 

Ґрунтуючись на звітах і оцінках, експерти та науковці стверджують, що 
політика регіонального розвитку створює середовище для соціально-
економічного зростання регіонів на основі ефективного використання ресурсів, 
потенціалу й потужностей. 

Особливість регіонального економічного розвитку полягає в ефективному 
та раціональному використанні потенціалу державних і місцевих людських, 
інституційних, фінансових та матеріальних ресурсів. 

Отже, політика регіонального розвитку повинна враховувати типологію 
регіонів і передбачати надання підтримки й допомоги в ефективному поєднанні 
підходів до регіонального розвитку, пов’язаних із поліцентричним і 
орієнтованим на полюси зростання/агломерацію аспектом, та зворотної 
стимуляції міст на периферії, зокрема забезпечення доступності державних 
послуг. Це не означає, що слід повністю ігнорувати інтереси менш розвинених 
територій. Це означає пом’якшення тих відмінностей і причин, які можуть 
назавжди викривити потенціал розвитку депресивних або відсталих регіонів. Це 
має бути однією з чітко поставлених цілей регіональної політики та метою 
національної стратегії регіонального розвитку, яка передбачатиме спеціальні 
пом’якшувальні механізми й заходи, головно стосовно розбудови спроможності 
для ефективного використання ресурсів [26]. 
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У різних країнах існують різні інструменти, спрямовані на заохочення 
регіонального розвитку [26]. 

Основним інструментом регіональної політики майже завжди є програма 
“інвестицій” або “розвитку” – орієнтована на результат багаторічна програма, 
розроблена відповідно до логіки стратегічного планування. Її можна розуміти 
як своєрідну “угоду” між різними державними органами, які беруть участь у 
спільному фінансуванні й кожен із котрих погоджується зробити певний внесок 
у реалізацію програм регіонального розвитку різних типів. Саме така модель із 
різним рівнем успішності застосовується в Німеччині, Франції, Італії, а також у 
рамках власної політики регіонального розвитку Європейського Союзу. Там, де 
існує державна регіональна політика, що має комплексний характер, ми, як 
правило, бачимо такі інвестиційні програми для кожного регіону по всій країні. 

На більш загальному рівні варто відзначити, що в багатьох країнах (навіть 
якщо диспропорції між регіонами не є суттєвими) потреба в оптимізації та 
належному використанні державних інвестицій обумовлює необхідність 
поліпшення координації та синергії між інвестиціями, що здійснюються за 
рахунок різних джерел фінансування усіма учасниками процесу розвитку – 
державою, регіональною та місцевою владою на певній території. Це можна 
вважати певною формою планування або координації регіонального розвитку. 

Водночас, існують також інші підходи до розв’язання різних регіо-
нальних проблем. У деяких країнах обсяги фінансової допомоги за загально-
національними програмами часто залежать від гостроти певних проблем 
(економічних, соціальних, територіальних) у деяких регіонах у порівнянні з 
рештою – приклади таких програм можна побачити у країнах Скандинавії, 
Великій Британії, Франції, Нідерландах, Німеччині, Хорватії, Чеській 
Республіці, Болгарії тощо. У деяких країнах ухвалюються спеціальні програми, 
спрямовані на підтримку конкретних регіонів (“спеціальні територіальні 
програми”) – наприклад, гірських або острівних регіонів у Хорватії, малонасе-
лених регіонів у країнах Скандинавії тощо. 

Велика кількість інструментів регіонального розвитку, які розроблені 
державними органами, можуть застосовуватися в різний спосіб. Тому перед 
розробниками державної політики, які творять систему регіонального розвитку, 
відкривається ціла низка можливостей. Нижче окреслені основні концептуальні 
та практичні можливості здійснення процесу “регіонального розвитку”. Кожна 
з них має різні варіанти втілення у життя. Не існує єдиного підходу до 
здійснення “регіонального розвитку”: деякі з підходів можуть бути 
неправильними, але правильних шляхів завжди є кілька.  

По-перше (і про це слід чітко заявити), регіональний розвиток сам по собі 
не пов’язаний із автоматичною необхідністю реформування держави або її 
політичних чи адміністративних інституцій. Чимало країн запровадили форми 
“регіонального розвитку”, які фундаментально не вимагають суттєвої модифі-
кації суспільних або державних органів, чи перегляду їхніх повноважень. 
Такою, як правило, але не завжди, є ситуація в невеликих країнах – в Ірландії, 
Норвегії, Швеції, Фінляндії, Нідерландах; такою, принаймні до 1998 року, була 
вона й у Великобританії – скрізь існують форми втручання на рівні регіонів 
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(або безпосередньо з боку держави, або через місцеві інституції), але жодна з 
них не вимагала проведення масштабних реформ державних інститутів.  

Процеси регіонального розвитку, що мають такий характер, ми можемо 
назвати “функціональними” на відміну від політичних та адміністративних. 
Функціональний регіональний розвиток – який має на меті, головним чином, 
економічний розвиток – може й не супроводжуватися ширшими політичними 
процесами на зразок децентралізації чи “регіоналізації” держави. В принципі, ті 
країни, котрі в контексті політики регіонального розвитку ЄС розробили певну 
форму функціонального регіонального розвитку, загалом не здійснювали 
ніяких основоположних реформ державних інститутів. 

Головний інструмент реалізації державної політики регіонального 
розвитку – Державна стратегія регіонального розвитку (ДСРР), що являє 
собою модель досягнення загальнонаціональних цілей: обґрунтування мети; 
визначення наявних тенденцій і закономірностей розвитку; формування 
пріоритетних напрямків структурної, інвестиційної, інноваційної, соціальної 
політики, формування сценарію перспективного соціального та економічного 
розвитку регіонів, визначення етапів і термінів його реалізації. 

Стратегія регіонального розвитку – це базовий державний документ, що 
поряд з іншими стратегічними документами, створює для країни дієве підґрунтя 
щодо впровадження політичних, управлінських та соціально-економічних 
реформ. Зосереджуючи у собі низку оціночних суджень щодо регіонального 
розвитку та комплекс пропозицій щодо його реформування, відображуючи 
думки та пропозиції провідних фахівців з питань регіонального розвитку, 
стратегія регіонального розвитку є стратегічним документом, на основі якого 
реалізується регіональний розвиток у будь-якій країні незалежно від її 
адміністративно-територіального устрою (і у федеративній, і в унітарній країні). 

Основні стратегічні напрями до 2015 року: 
1. Підвищення конкурентоспроможності регіону та зміцнення ресурсного 

потенціалу. 
2. Забезпечення розвитку людських ресурсів.  
3. Розвиток міжрегіонального співробітництва. 
4. Створення інституціональних умов для регіонального розвитку. 
Реалізація стратегічних завдань, визначених у ДСРР-2015 дало 

можливість [26]: 
§ запровадити стратегічне планування регіональним розвитком на 

державному та регіональних рівнях; 
§ завершити формування нормативно-правової бази щодо запровадження 

механізмів стимулювання розвитку регіонів згідно із Законом України "Про 
стимулювання розвитку регіонів"; 

§ сформувати та удосконалити нормативно-правову базу спрямовану на 
зміцнення фінансово-економічної основи територіальних громад, збільшення 
питомої ваги власних доходів місцевих бюджетів, зокрема прийняття 8 липня 
2010 року Верховною Радою України нового Бюджетного кодексу України та у 
грудні 2010 року Податкового кодексу України запровадило цілий ряд норм, 
спрямованих на формування прогнозованої бюджетної політики, націлених на 
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регіональне економічне зростання, розвиток і стимулювання місцевих 
бюджетів, удосконалення міжбюджетних відносин, скасування неефективних 
місцевих податків і зборів;  

§ протягом 2010-2012 років створено методологічну базу для 
формування та виконання місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом, 
який є інструментом, що забезпечує планування бюджету на середньострокову 
перспективу. На сьогодні проводиться експеримент із запровадження елементів 
програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів. У 2012 році до 
експерименту було залучено усі бюджети міст обласного значення і кількість 
учасників склала 346 місцевих бюджетів. У 2013 році до проведення 
експерименту залучено усі районні бюджети;  

§ доповнення у січні 2012 року Бюджетного Кодекс України статтею 24, 
стало законодавчим підґрунтям для створення сучасного інноваційного інстру-
менту фінансової підтримки регіонального розвитку – Державного фонду регіо-
нального розвитку та визначило прозорий (формульний) розподіл його коштів;  

§ на виконання даної норми Бюджетного Кодексу починаючи з 2012 р. у 
Державному бюджеті України передбачаються кошти на Державний фонд регіо-
нального розвитку. Лише у 2012 р. за рахунок коштів Державного фонду 
регіонального розвитку реалізовано 523 інвестиційні програми (проекти), які були 
спрямовані на здійснення будівництва та реконструкції 204 закладів освіти, 98 – 
охорони здоров’я, 25 – культури, 55 – спорту і 8 – соціального захисту, 95 об’єктів 
житлово-комунального господарства, а також транспортної інфраструктури; 

§ створити правове поле для інвестування та розвитку державно-
приватного партнерства. Законодавство України визначає гарантії діяльності 
для інвесторів, економічні та організаційні засади реалізації державно-
приватного партнерства в Україні. Введений у дію з 1 січня 2013 року закон 
України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях 
економіки з метою створення нових робочих місць" регулює питання державної 
підтримки інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки протягом 
2013-2032 років; 

§ запровадити спрощені умови ведення бізнесу шляхом скасування та 
обмеження кількості документів дозвільного характеру; запровадити ведення 
господарської діяльності на підставі подання декларації; забезпечити перехід 
від принципу “єдиного офісу” до принципу “єдиного вікна” під час видачі 
документів дозвільного характеру; зменшити кількість та частоту перевірок; 

§ створити сприятливі умови соціально-економічного розвитку окремих 
територій в результаті прийняття Закону “Про промислові парки”, який 
визначає правові та організаційні засади створення і функціонування 
індустріальних парків на території України з метою забезпечення економічного 
розвитку та підвищення конкурентоспроможності територій, активізації 
інвестиційної діяльності, створення нових робочих місць, розвитку сучасної 
виробничої та ринкової інфраструктури. 

§ реалізувати ряд першочергових заходів у сфері земельних відносин, 
зокрема, прийнято закони та інші нормативно-правові акти щодо створення 
Державного земельного банку. Його робота забезпечить стабільну фінансову 
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підтримку малого та середнього сільгоспвиробника. Введено в експлуатацію 
єдиний програмний комплекс автоматизованої системи Державного земельного 
кадастру. Законодавчо врегульовано процедуру відкритих земельних торгів, що 
сприятиме наповненню державного і місцевих бюджетів та залученню 
інвесторів в сферу містобудування. 

Державна стратегія регіонального розвитку України чинна до 2015 р. та 
потребує оновлення з огляду на необхідність врахування [27]: 

− мінливої економічної ситуації на регіональному рівні, що обумовлено 
впливом ризиків ендогенного та екзогенного (у т.ч. глобалізації) походження; 

− різного базового економічного рівня, наявного ресурсного забезпе-
чення, нарощування тенденцій до посилення диспропорційності соціально- 
економічного розвитку регіонів; 

− потреби щодо узгодження національної нормативно-правової бази 
регіонального розвитку з європейськими інституціонально-правовими підхо-
дами до реалізації регіональної політики. 

У зв’язку зі змінами у соціально-економічному розвитку держави, зміна-
ми у міжнародній економіці внаслідок глобальної кризи, а також відповідно до 
нових пріоритетів розвитку держави, закладених у Програмі економічних 
реформ України на 2010-2014 рр. “Заможне суспільство, конкурентоспроможна 
економіка, ефективна держава”, в Уряду виникла необхідність звузити коло 
пріоритетів Державної Стратегії Регіонального Розвитку з метою досягнення 
ефекту від концентрації ресурсів на меншій кількості завдань, які матимуть 
більш системний та довгостроковий вплив на розвиток регіонів та національної 
економіки загалом. 

У новій Державній стратегії регіонального розвитку України до 2020 р. 
мають бути чітко відображені зв’язок галузевих програм із стратегіями розвитку 
регіонів, конкретизовані механізми та інструменти регіонального розвитку.  

Оновлення Державної стратегії потребує проведення стратегічного 
моніторингу регіонального розвитку. Моніторинг передбачає аналітико-
прогнозне забезпечення реалізації стратегії регіонального розвитку та 
регіональної політики України. Його завдання – оперативне виявлення 
основних тенденцій та прогнозування розвитку соціально-економічної ситуації 
в регіонах, визначення потенційних місць розвитку регіону, виявлення шляхів 
розкриття регіонального потенціалу розвитку через підвищення ефективності 
діяльності місцевих органів влади [27].  

Крім того, для нової Державної стратегії потрібно розробити систему 
індикаторів регіонального розвитку; чітко визначити механізми та інструменти 
реалізації визначених стратегічних завдань; розробити процедуру узгодження 
пріоритетів Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року та 
регіональних стратегій розвитку, інших стратегічних документів. 

Відповідно до реалій соціально-економічного розвитку держави 
пропонується сконцентрувати зусилля і кошти уряду на трьох пріоритетах. 

Перший пріоритет ДСРР концентрується на створенні оптимальних умов, 
які б надавали регіонам можливість розкрити свій потенціал і ефективно 
скористатися конкурентними перевагами регіональної економіки.  
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Другий пріоритет містить ряд завдань і заходів, спрямованих на 
недопущення поглиблення регіональних диспропорцій та створення 
інфраструктури для співпраці різних регіонів України в рамках конкретних 
проектів з метою отримання ефекту синергії від окремих регіональних ініціатив 
на національному рівні.  

Третій пріоритет окреслює необхідність створення бази для реалізації 
ефективної регіональної політики – механізмів та інструментів державного 
управління регіональним розвитком, які б відповідали вимогам часу та 
проблемам, які стоять перед регіонами. Це передусім вимагає зміни процесів 
стратегічного планування та реалізації поставлених завдань на всіх 
територіальних рівнях, створення ефективних механізмів вертикальної та 
горизонтальної координації (а не вертикального підпорядкування) пріоритетів і 
завдань на різних рівнях та у різних галузях розвитку територій. Також це 
включає серйозні інвестиції у розвиток людського капіталу – навчальні програми 
та практичні програми вдосконалення кваліфікації спеціалістів центральних, 
регіональних і місцевих органів влади, які відповідають за розробку, 
впровадження та контроль за виконанням політики регіонального розвитку. 

Серед базових стратегічних орієнтирів регіонального розвитку слід 
визнати наступні [27]: 

− створення умов для ефективної реалізації внутрішнього потенціалу 
розвитку регіонів (ресурсного, інституційного, організаційного), формування 
“точок зростання” на периферійних, віддалених, депресивних територіях, 
підвищення конкурентоспроможності регіонів як на внутрішньому, так і на 
зовнішніх ринках; 

− забезпечення регіонального розвитку на засадах “економіки знань”, що 
означає поєднання освітніх послуг, інновацій, досліджень, інноваційних техноло-
гій та знань, сприяння доступу до інформації та новітніх комунікаційних техно-
логій, формування регіональної та національної мережі цифрового простору; 

− вжиття заходів щодо розвитку та повного використання людського 
капіталу; забезпечення відповідності між потребою у робочій силі та наявними 
робочими місцями, запровадження системи перекваліфікації (відповідно до 
змін попиту на ринку праці) та системи “освіта впродовж життя”), розвиток 
системи підготовки фахівців з виробничих спеціальностей; 

− забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для 
людини на всій території країни незалежно від місця її проживання, створення 
рівних можливостей доступу до публічних послуг; 

− вирівнювання показників соціального, економічного та територіаль-
ного розвитку, запобігання зростанню диспропорцій регіонального розвитку 
(насамперед – у сфері соціально-економічного розвитку), досягнення терито-
ріальної соціально-економічної конвергенції (“згуртування”), формування 
сприятливих умов для зростання масштабів та інтенсивності міжрегіональної 
економічної співпраці; 

− гарантування підтримки регіонального розвитку на засадах сталого 
економічного розвитку, екологізації виробництва та сфери послуг, переходу до 
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екологічно безпечних, екологічно чистих відновлювальних технологій, у т.ч. у 
сфері енергозабезпечення; 

− зменшення енергетичної залежності місцевого виробництва, стимулю-
вання енергозбереження, використання джерел відновлюваної енергетики; 

− підвищення ефективності державного управління у сфері регіонального 
розвитку. 

Серед інструментів організаційного забезпечення реалізації Стратегії 
2020 доцільно визначити наступні [27]: 

− здійснення регулярного моніторингу всіх сфер регіонального роз-
витку, вибіркове статистичне обстеження окремих сфер регіонального розвит-
ку, налагодження інформаційного забезпечення, прийняття обґрунтованих 
державно-управлінських рішень під час реалізації стратегії, а також здійснення 
регулярного державного контролю за виконанням стратегії; 

− налагодження регулярної роботи щодо залучення й ефективного 
використання на потреби регіонального розвитку коштів міжнародної технічної 
допомоги, грантів міжнародних організацій; 

− запровадження механізмів стимулювання розвитку малого та 
середнього бізнесу, активізації підприємництва як підґрунтя для стимулювання 
місцевої економічної ініціативи, збільшення виробництва товарів та послуг, 
насичення внутрішнього ринку, сприяння створенню нових робочих місць та 
зростання самозайнятості населення, зменшення безробіття; 

− ефективне задіяння механізму державно-приватного партнерства у 
вирішенні регіональних проблем (адже ДПП сприяє вирішенню проблеми 
обмеженості ресурсів, позитивно впливає на активізацію процесів місцевого (у 
т.ч. економічного) розвитку на основі поєднання зусиль держави, бізнесу, 
органів публічної влади, громадськості, ЗМІ; 

− залучення потенціалу Національних проектів при вирішенні 
“точкових”, але, водночас, вирішальних для розвитку регіону проблем – у т.ч. 
забезпечення енергією, питною водою, якісними послугами у сфері освіти, 
охорони здоров’я тощо; 

− поширення дії механізму кооперації у виробничому та збутовому 
процесах, що дозволяє використати переваги виробничої, обслуговуючої та 
споживчої кооперації; 

− стимулювання використання механізму кластеризації для розвитку 
базових галузей економіки, що дозволить збільшити випуск кінцевої продукції, 
сформувати на регіональному рівні “точки зростання” як центри тяжіння та 
стимулювання економічної активності на місцевому, регіональному рівнях; 
сприятиме реалізації структурно-інноваційних зрушень, вирішенню проблем 
імпортозаміщення та створенню нових робочих місць; 

− розширення дії механізму міжрегіонального та міжнародного 
співробітництва, що спрямовує систему державного управління регіональним 
розвитком на оптимізацію використання наявних на місцевому, регіональному 
рівні ресурсів, розширення ємності внутрішнього ринку, створення нових 
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робочих місць та вирішення спільних для регіонів проблем, формування 
розвиненої транспортної, комунікаційної, інформаційної інфраструктури; 

− упровадження проектів корпоративної соціальної відповідальності для 
реалізації соціальних ініціатив місцевих громад, фінансування специфічних 
потреб регіонів; 

−  використання наукового та освітнього потенціалу при розробці 
Державної та регіональних стратегій; 

− задіяння потенціалу місцевого самоврядування до розробки Стратегії 
2020, що стимулює громадську активність та сприяє формуванню активної 
громадянської позиції мешканців регіонів, передбачає зосередження діяльності 
органів місцевого самоврядування на якісному забезпеченні процесу надання 
публічних послуг тощо. 

Основні положення оновленої Стратегії мають бути узгоджені з базовими 
пріоритетами європейської регіональної політики, зокрема зі Стратегією 
“Європа 2020”.  

Пріоритетні напрями Стратегії “Європа 2020: 
• інтелектуальне (розумне) зростання: розвиток економіки, що 

базується на знаннях та інноваціях; 
• стале зростання: створення економіки, що базується на доцільному 

(ефективному) використанні ресурсів, екології та конкуренції; 
• всебічне зростання: підвищення рівня зайнятості населення, 

досягнення соціальної та територіальної згоди.  
Отже, до основних інструментів та механізмів політики регіонального 

розвитку також слід віднести: 
• інвестиції у людський розвиток; 
• формування регіональних інноваційних систем (формування мережі 

інноваційної інфраструктури, взаємодія суб’єктів інноваційної діяльності та 
політики, державна і регіональна підтримка інновацій); 

• кластери і мережі; 
• проекти регіонального/місцевого розвитку; 
• Державний фонд регіонального розвитку; 
• угоди щодо регіонального розвитку; 
• державні цільові програми; 
• програми подолання депресивності територій; 
• публічно-приватне партнерство; 
• міжмуніципальне і міжрегіональне співробітництво; 
• розвиток місцевого самоврядування та стимулювання самоорганізації у 

розв’язанні питань місцевого значення; 
• територіальний маркетинг і брендинг; 
• підготування управлінських і підприємницьких кадрів тощо. 
Використання інструментів регіональної політики значною мірою залежить 

від потенціалу регіонів, територіальних відмінностей їхнього розвитку, особли-
востей регіональних проблем, ступеня децентралізації державного управління. 
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У цьому розділі розглянуто лише окремі інструменти регіонального 
розвитку.  

До прямих методів та інструментів проведення регіональної політики 
відносять розроблення різних регіональних програм, що охоплюють комплекс 
цільових програм, кожна з яких має свій напрям. Ці програми регулюють 
економічний, соціальний, науково-технічний розвиток шляхом вироблення 
певної стратегії розв’язання першочергових проблем [28]. 

Кожна регіональна програма має декілька класифікаційних ознак, які 
характеризують зміст проблеми, об'єкти програм тощо.  

До використовуваних сьогодні методів надання державної підтримки 
соціально-економічного розвитку регіонів належать:  

− розроблення та реалізація програм державної підтримки соціально-
економічного розвитку окремих регіонів і територій;  

− реалізація галузевих програм, які передбачають виділення коштів на 
підтримку визначених територій і соціальний захист їхнього населення;  

− регулювання міжбюджетних відносин.  
Проте слід зауважити, що, попри затвердження Кабінетом Міністрів 

України низки державних програм стимулювання регіонального розвитку, 
чинний механізм надання державної підтримки адміністративно-терито-
ріальним одиницям залишається малоефективним. Більшість затверджених 
програм розвитку територій не виконані у повному обсязі через недофінан-
сування з державного та місцевих бюджетів. Окрім того, неефективно 
використовують державні ресурси в регіонах галузеві міністерства та інші 
центральні органи виконавчої влади, як головні розпорядники державного 
бюджету, через неналежну координацію їхньої діяльності [18].  

Забезпечити стимулювання розвитку регіонів та активізувати місцеву 
економічну ініціативу має Державний фонд регіонального розвитку, який 
утворений у складі загального фонду Державного бюджету України. 

При складанні проекту Державного бюджету України та прогнозу 
Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди 
Державний фонд регіонального розвитку передбачається в обсязі не менше за 1 
відсоток прогнозного обсягу доходів загального фонду проекту Державного 
бюджету України на відповідний бюджетний період. 

Кошти Державного фонду регіонального розвитку спрямовуються на 
виконання: 

• державної стратегії регіонального розвитку та регіональних стратегій 
розвитку; 

• державних цільових програм та інвестиційних програм (проектів) у 
частині виконання заходів регіонального розвитку; 

• угод щодо регіонального розвитку та програм подолання депресивності 
територій; 

• державних програм розвитку транскордонного співробітництва; 
• програм і заходів соціально-економічного розвитку регіонів, у тому 

числі програм і заходів розвитку окремих адміністративно-територіальних 
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одиниць (зокрема, малих міст, гірських населених пунктів, населених пунктів 
зон спостереження тощо). 

Сьогоднішні глобальні виклики і тенденції регіонального розвитку 
України зумовлюють необхідність вироблення нової державної регіональної 
політики, покликаної подолати наявні загрози і створити нові можливості 
розвитку регіонів. Для цього потрібно вдосконалити пріоритети державної 
політики регіонального розвитку, які забезпечать: 

• перехід від політики підтримки до політики стимулювання розвитку 
регіонів; 

• створення умов для сталого розвитку регіонів, сприяння гармонізації 
структури господарства регіону; 

• зниження та поступове усунення суттєвих розбіжностей між регіонами 
в рівні життя населення, надання громадянам країни рівних соціальних 
можливостей; 

• інноваційний розвиток; 
• розвиток людського капіталу; 
• запобігання створенню нових кризових територій; 
• підвищення ефективності використання ресурсів. 
Відповідно до цього має формуватися нова парадигма – регіональний 

саморозвиток, який полягає у створенні умов для реалізації інтересів регіонів 
при відповідальності місцевої влади. Отже, має бути проведена децентралізація 
і деконцентрація публічної влади. Під нові повноваження має бути сформована 
відповідна ресурсна база, посилена політично-юридична відповідальність 
органів публічної влади. Це, зокрема, означає і зміну обсягів фінансування з 
різних джерел, бо не тільки бюджет має бути джерелом фінансування 
регіональних соціальних програм. Останнє, до речі, стимулюватиме місцеву 
владу шукати додаткових джерел фінансування та ефективніше використову-
вати виділені кошти [28].  

До реалізації політики регіонального розвитку останнім часом усе 
активніше долучаються місцеві бізнес-структури та громадські організації (так 
звані “економічні” та “соціальні” партнери). 

Як засвідчує досвід європейських країн, регіональні кластери – чудове 
середовище для підвищення конкурентоспроможності шляхом зростання 
продуктивності та впровадження інновацій у результаті об’єднання в мережу 
фірм та організацій постачальників знань [28]. 

Стратегія ЄС щодо підтримки кластерів походить передусім від 
зацікавленості Європейського Союзу в розвитку підприємств малого та 
середнього бізнесу, а також від зусиль ЄС, спрямованих на те, щоб вивести 
інноваційну економіку, яка ґрунтується на знаннях, на провідні позиції у 
порядку денному організацій, що займаються розробленням регіональних 
стратегій на національному та регіональному рівнях. 

Органи державної влади мають підтримувати наявні кластери, а не 
намагатися утворювати нові. Влада не повинна перебирати на себе ініціативу 
щодо організації кластерів. Вона має лише стимулювати економічних гравців 
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до цього та підтримувати ініціативи ділових кіл усіма наявними в неї засобами 
(законодавчими, фінансовими, податковими тощо), проте органи державної 
влади, стимулюючи фірми до співробітництва одна з одною та з іншими 
закладами (університетами, неприбутковими науковими організаціями), не 
можуть примушувати їх до цього. Спочатку має бути сформовано культуру 
співпраці та створено сприятливий клімат (довіри між гравцями) [18]. 

Отже, нова регіональна політика, якої потребує Україна, повинна 
розв’язувати двоєдине завдання – надавати інституційну підтримку щодо 
створення нових кластерів як основи нових макрорегіонів та формувати 
сучасну інфраструктуру управління макрорегіонами. Без створення трьох-п’яти 
нових економічних кластерів Україна не зможе диверсифікувати джерела 
наповнення державного бюджету та радикально знизити міжрегіональні 
диспропорції щодо рівня соціально-економічного розвитку. Отже, створення 
нових економічних кластерів потрібно розглядати як один з інструментів для 
зниження напруги між регіонами-донорами та реципієнтами під час розподілу 
загальнодержавного бюджетного пирога та підвищення конкурентоспромож-
ності регіонів [18]. 

Нова державна регіональна політика передусім має бути спрямована на 
вирівнювання якості життя населення різних регіонів, а це означає, що в усіх 
регіонах України для людини повинні бути створені рівні умови доступу до 
якісних освітніх, медичних, культурно-побутових та інших послуг, надаваних 
відповідно до державних стандартів (нормативів). 

За цих умов необхідні формування і реалізація виваженої державної 
регіональної політики, виходячи з базових довгострокових цілей (соціально-
економічного зростання регіонів, подолання основних міжрегіональних 
диспропорцій, досягнення прийнятних норм і стандартів рівня та умов життя 
незалежно від регіону проживання), підтримка цієї політики, систематичне 
спостереження за станом реалізації політики, проведення моніторингу та 
оцінювання політики. В основу оцінки ефективності діяльності регіональної 
влади мають бути закладені показники людського розвитку регіону [28]. 

Збалансований розвиток території не можливий без удосконалення 
територіальної організації влади та територіального планування, що охоплює 
Генеральну схему планування території держави, схеми планування територій 
областей, районів, генеральні плани міст, сіл та селищ. У зв’язку з цим важливо 
удосконалити чинний Закон України "Про Генеральну схему планування 
території України", який визначає довгострокові параметри територіального 
розвитку держави, передбачає раціональне використання її земель, створення та 
підтримання повноцінного життєвого середовища, охорони довкілля, пам'яток 
історії та культури, визначення державних пріоритетів розвитку систем 
розселення, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури. Разом з тим 
Генеральна схема – і базис для розроблення інших видів регіональних 
містобудівних проектів: схем планування території окремих областей та 
адміністративних районів, транскордонних містобудівних проектів, обґрунту-
вання проходження трас міжнародних транспортних коридорів тощо [18]. Саме 
тому моніторинг і коригування Генеральної схеми перебувають у нерозривному 
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зв'язку з процесом актуалізації всієї регіональної містобудівної документації. 
Зміни в системі управління процесом проведення моніторингу дозволять 
впровадити нові підходи до реалізації державної політики регулювання 
регіональним розвитком. 

У рамках державної регіональної політики, зорієнтованої на досягнення 
сталого просторового розвитку, необхідно [27]: 

1. Задіяти інструменти стимулювання місцевого розвитку (у т.ч. забезпе-
чити тагарантувати): 

− системне вирішення проблем урбанізації; 
− визначення правового статусу малих міст; 
− стратегічне планування міст, селищ і сіл; 
− формування місцевих бюджетів; 
− раціональне використання комунальної власності; 
− задіяння муніципального менеджменту; 
− створення та функціонування муніципальних асоціацій як інструменту 

реалізації інтересів місцевої громади; 
− сприяння розвитку міжмуніципального співробітництва; 
− сприяння розвитку міжнародного міжрегіонального співробітництва та 

співробітництва міст, інших АТУ. 
2. Активізувати діяльність органів місцевого самоврядування міст, селищ 

і сіл щодо: 
− міського і сільського планування розвитку території; 
− розбудови інфраструктури населених пунктів; 
− розвитку житлово-комунального господарства, підвищення загальної 

ефективності його функціонування; 
− впровадження ефективної житлової політики; 
− упорядкування земельних відносин (землевпорядкування території); 
− налагодження ефективної охорони довкілля; 
− надання якісних місцевих публічних та інфраструктурних послуг 

(водопостачання, водовідведення, очищення води та утилізації побутових 
відходів, утримання місцевих систем опалення, утримання місцевих доріг і 
місцевого транспорту); 

− здійснення газифікації населених пунктів; 
− утримання пожежної та аварійно-рятувальної служби; 
− надання послуг з дошкільної, початкової та середньої освіти, надання 

первинної медико-санітарної допомоги, надання соціальних послуг, захист прав 
споживачів; 

− ліцензування будівництва та інших видів робіт, дотримання 
будівельних норм і стандартів; 

− ліцензування окремих видів діяльності (зокрема, розваг, послуг з 
організації громадського харчування, функціонування ринків, ярмарків, 
вуличної торгівлі, діяльності ресторанів і готелів, роботи місцевого громад-
ського транспорту та таксі, полювання та риболовлі); 
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− утримання парків, скверів, місцевих зон відпочинку та ін. 
Дотримання вказаних напрямків і принципів стимулювання місцевого 

розвитку (як економічного так і просторового) сприятиме розкриттю 
внутрішнього ресурсного потенціалу територій та створює підґрунтя для 
розробки та впровадження нової регіональної політики в Україні. 

Під час впровадження нових підходів до реалізації державної 
регіональної політики варто скористатися також іншими інструментами, що 
були ефективні в країнах ЄС: 

інвестиційними грантами, що передбачають співфінансування з бюджетів 
різних рівнів; 

субсидіюванням відсоткових ставок; 
податковими знижками на амортизацію; 
транспортними пільгами.  
На сьогодні ключовими інструментами регіональної політики розвинених 

економік світу стають заходи у таких сферах як [26]: 
• вдосконалення транспортної та телекомунікаційної “доступності” тієї 

чи іншої території; 
• максимальне спрощення регуляторного середовища та покращення 

інвестиційного клімату території, створення РІВНИХ УМОВ для стимулювання 
зростання кількості та розміру приватних компаній та прибутків їх економічної 
діяльності; 

• інвестиції в освіту та підвищення кваліфікації, особливо для людей 
старших за “університетський вік”, посилення “м’яких” кваліфікацій та 
навичок, які можна трансформувати та переносити в інші сфери економічної 
діяльності - з метою підвищення шансів зайнятості в умовах скорочення 
продуктивних циклів та постійного інноваційного оновлення виробничих 
процесів та послуг; 

• створення інноваційної та дослідницької інфраструктури для 
наближення наукових досліджень та розробок до приватного сектору з метою 
скорочення періоду комерціалізації винаходів та нових технологій; 

• заходи спрямовані на збереження навколишнього середовища, мінімі-
зація негативного впливу на нього економічної діяльності та повсякденного 
життя населення; зменшення енергоспоживання та збільшення енергоефектив-
ності різних сфер суспільно-економічного життя; 

• сприяння розвитку великих міст як центрів креативної, інноваційної та 
конкурентної економічної діяльності, а також як місць із високим рівнем 
соціально-культурної інфраструктури, освіти, медицини, які б приваблювали 
висококваліфіковані кадри та відповідно сприяли посиленню міської 
економіки.  

Зрештою, Україні як майбутньому членові ЄС потрібно подбати про 
зближення її регіональної політики з регіональною політикою ЄС.  
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3. ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ  
В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

 
Цей параграф базується на матеріалах наукової доповіді “Регіональний 

вимір соціально-економічного розвитку і засади нової регіональної політики” 
[27], підготовленої Національним інститутом стратегічних досліджень та 
аналітичному звіті “Регіональний розвиток та державна регіональна політика в 
Україн: стан та перспективи змін у контексті глобальних викликів та 
європейських стандартів політики” [26], підготовленого Проектом ЄС 
“Підтримка політики регіонального розвитку в Україні”. 

Регіональна політика Європейського Союзу формувалася та коригу-
валася впродовж усього періоду становлення ЄС. Основний та незмінний 
пріоритет регіональної політики ЄС – зменшення регіональних диспропорцій та 
вирівнювання основних показників соціально-економічного розвитку на 
місцях, зближення (“конвергенція”) територій Європейського Союзу (насам-
перед, з урахуванням доступності населення територій ЄС, незалежно від місця 
проживання людини до всіх наявних публічних, соціальних послуг) – сфор-
мульований у Римській Угоді 1957 року [27]. 

Політика Європейського Союзу у сфері стимулювання регіонального та 
місцевого розвитку є однією з найстаріших і найрозвиненіших сфер комуні-
тарної (наднаціональної) політики і є найбільш “досконалим” прикладом 
еволюції політики та її впливу на розвиток регіонів різних типів. Регіональна 
політика ЄС також є однією із найважливіших у фінансовому плані, оскільки на 
неї витрачається біля третини всього бюджету ЄС – 347 млрд євро на 
програмний період 2007-2013. Слід підкреслити одну з головних цілей ЄС – 
подолання екстремальних розривів у соціально-економічному розвитку країн-
членів та їх регіонів, розбудова інфраструктури для кооперації та взаємодії в 
рамках всього співтовариства та надання рівних можливостей регіонам – від 
болгарських Родоп до країни Басків – знайти свою конкурентну нішу на 
європейському та міжнародному ринках [26]. 

Інструментом пом’якшення наявних на регіональному рівні локальних 
суперечностей у ЄС стала політика що передбачала надання дієвих стимулів 
для розкриття соціально-економічного та науково-дослідного потенціалу в 
регіонах країн-членів ЄС. Можна стверджувати, що економічна ефективність 
функціонування Європейського Союзу впродовж другої половини XX ст. 
ґрунтувалась на успішній реалізації регіональної політики, у т.ч. – шляхом 
оптимізації задіяння наявних на місцях регіональних ресурсів розвитку як 
фундаменту забезпечення загальноєвропейського економічного зростання [27]. 

Повноцінне розкриття потенціалу регіонів відбулося завдяки 
децентралізації – процесу перерозподілу владних та фінансових повноважень 
на користь органів місцевого самоврядування задля заохочення регіональних 
ініціатив та найбільш ефективного вирішення проблем соціально-економічного 
розвитку на місцях. 

Регіональна політика почала поступово відходити від прямого 
субсидування і дотації депресивних територій та бізнесу, надаючи перевагу 
інвестиціям у створення інфраструктури, покращення знань і навичок робочої 
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сили та стимулювання зростання інноваційності суспільного виробництва – з 
метою підвищення конкурентоспроможності регіону та відповідно добробуту 
його населення. Нині замість грантів території часто отримують підтримку у 
формі “гібридних” інструментів – комбінації грантів та позичок від 
Європейського Інвестиційного Фонду, ЄБРР, Банку Європейської Ради та 
інших фінансових установ. До цих інструментів відносяться програми 
JEREMIE (підтримка бізнесу), JESSICA (підтримка міст), JASMINE (підтримка 
мікрокредитування), JASPERS (регіональні проекти) [26] . 

Це було продиктовано негативними трендами у розвитку ЄС порівняно з 
іншими світовими економічними центрами – США, Китаєм, Японією, та новими 
“зірками” Азії та Латинської Америки. Європа почала втрачати свої конкурентні 
позиції, оскільки інвестує недостатньо коштів у дослідження та інноваційні види 
економічної діяльності, а також в освіту і комерціалізацію наукових розробок.  

Слід також відмітити, що в ЄС існують жорсткі обмеження щодо 
можливостей надання прямої державної підтримки (через субсидії, податкові 
пільги, гранти та ін.) в рамках політики сприяння конкуренції на спільному 
ринку ЄС. Отож слід мати на увазі, що більшість інструментів та законодавчих 
ініціатив у сфері регіональної політики є результатом узгодження її цілей із 
більш глобальними цілями Євросоюзу. Це слід враховувати при вивченні і 
спробах застосування досвіду ЄС в Україні, оскільки дані обмеження не є 
актуальними для України (поки що). 

Зважаючи на вражаючі масштаби регіональної політики, кількість 
територій і населення, що прямо чи опосередковано є бенефіціарами її 
результатів, Єврокомісія та інші органи влади ЄС приділяють велику увагу 
процесу планування, моніторингу та оцінки ефективності політики. Цей процес 
є досить структурованим і ЄС продовжує працювати в режимі семирічних 
фінансових циклів.  

Однак за останні десять років процес набув більш динамічного характеру 
і відповідно до принципів стратегічного планування відбувається постійний 
моніторинг ефективності заходів політики (ex-ante, поточний і ex-post) та 
вносяться корективи до існуючих стратегій і програмних документів, як 
наприклад це сталося після глобальної фінансової кризи 2008 року (зокрема 
Єврокомісія значно прискорила темпи виділення коштів проблемним регіонам, 
що певним чином пом’якшило негативні наслідки кризи на локальному рівні).  

Єврокомісія та національні уряди регулярно ініціюють перегляди (review) 
політики у сфері стимулювання регіонального розвитку, а також проводять 
масштабні дослідження, які пізніше мають суттєвий вплив на формування 
політики (наприклад Звіт Сапіра у 2003 році та Звіт Барки у 2009). Комісія 
також проводить обов’язкові масштабні публічні консультації із залученням 
широкого кола практиків, науковців, експертів і громадських діячів із різних 
сфер та територіальних рівнів, як це сталося в процесі підготовки 
Комунітарного Стратегічного Керівництва (Стратегії) на 2007-2013 та на 2014-
2020 рр. (що є основним програмним документом Комісії у сфері регіональної 
політики).  

Впродовж періоду 2007-2013 рр. основними пріоритетами регіональної 
політики ЄС стали територіальна співпраця та конвергенція, комплекс взаємо-
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пов’язаних соціально-економічних заходів, що запроваджувались у різних 
регіонах країн-членів ЄС та були націлені на зміцнення партнерства регіонів, 
національних урядів та наднаціональних органів Європейського Союзу. 

Реалізація регіональної політики ЄС впродовж 2007 – 2013 рр. відбувалась 
за допомогою структурних фондів, основними з яких були Європейський фонд 
регіонального розвитку, Європейський соціальний фонд та Фонд згуртування 
[27]. 

Європейський фонд регіонального розвитку (ЄФРР) – функціонує з 1975 р., 
підтримує розвиток інфраструктури, створення нових робочих місць (у сферах 
малого та середнього підприємництва у різних регіонах ЄС, а також у сферах, 
пов’язаних з інноваційною діяльністю); підтримує проекти, що сприяють 
місцевому та регіональному розвитку. 

Європейський соціальний фонд (ЄСФ) – ключовий фінансовий інструмент 
ЄС у сфері зайнятості – підтримує заходи, що дозволяють скоротити безробіття 
та сприяють розвитку трудових ресурсів, людського капіталу. Об’єктом 
фінансування ЄСФ є проекти, спрямовані на перепідготовку кадрів, професійно-
технічну перекваліфікацію молоді тощо. Довгостроковим наслідком діяльності 
Фонду є вдосконалення й модернізація якості робочої сили в регіонах ЄС, у тому 
числі – на рівні депресивних та периферійних територій. 

Фонд згуртування (заснований у 1994 р.), ставив за мету зближення 
соціально-економічних показників розвитку на регіональному рівні ЄС шляхом 
фінансування розвитку транспортної інфраструктури, інвестиційних, екологічних 
проектів тощо. За період 1989-2013 рр. Єврокомісія витратила як мінімум дві 
третини бюджету Фонду згуртування на найменш розвинені країни та регіони, 
зокрема у Східній Європі – у Латвії, Угорщині, Польщі, Словаччині та Литві. 

Нова регіональна політика ЄС, розрахована на період 2014-2020 рр., серед 
пріоритетних завдань передбачає підвищення конкурентоспроможності 
регіонів, зменшення значних економічних, соціальних та територіальних 
відмінностей, у т.ч. шляхом: (1) підтримки слабких територіальних громад, 
створення робочих місць та активізації соціальної політики в економічно 
слабких регіонах; (2) стимулювання появи “полюсів зростання” та інноваційної 
діяльності на регіональному рівні. 

У руслі означених завдань, на фінансовий період 2014-2020 рр. 
пріоритети Фонду згуртування (основного інструменту реалізації регіональної 
політики ЄС84) буде розширено. Фінансування відбуватиметься за 11 напря-
мами, що відповідають пріоритетам Стратегії соціально-економічного розвитку 
Євросоюзу на період до 2020 р. “Європа 2020”. Поряд із завданням щодо 
стимулювання створення транс’європейських транспортних мереж і захисту 
навколишнього природного середовища, пріоритетами Фонду згуртування є: 
фінансування проектів підтримки сталого розвитку, поширення 
відновлювальної енергетики, фінансова підтримка розвитку інноваційних 
кластерів на регіональному рівні, урбаністика і місцевий розвиток. Урбаністика 
(підтримка розвитку міст) передбачає створення платформи міського розвитку, 
аби міста могли реалізовувати спільні проекти та впроваджувати позитивний 
досвід стосовно політики урбанізації. Підтримку нових членів ЄС з боку Фонду 
згуртування буде посилено завдяки збільшенню видатків на стимулювання 



34 

конкурентоспроможності розвитку регіонів приблизно на третину – з 91 млрд 
євро (бюджет 2007 – 2013 рр.) до 126 млрд євро (бюджет 2014-2020 рр.). 

Хоча Єврокомісія пропонує скоротити бюджет регіональної політики на 
2014-2020 рр. на 11 млрд євро, бюджетні статті, що стосуються підтримки 14 
країн Східної та Південної Європи, не зазнали змін. Поряд з цим, впродовж 
2014-2020 рр. додатково буде активізовано програми міжнародної та 
транскордонної співпраці, макрорегіональні стратегії та Європейські угрупу-
вання територіальної співпраці. Проекти, спрямовані на міжрегіональну, 
транскордонну та міждержавну територіальну співпрацю, отримають на 
третину більше коштів, ніж у попередній плановий період. Важливо додати, що 
Фонд згуртування включає ресурси на співпрацю із регіонами, які не є 
частинами держав – членів ЄС. Це відбуватиметься через Європейський 
Інструмент Європейської Політики та Співпраці (ENPI), а також через Інстру-
мент допомоги перед вступом до ЄС. Задіяти такий інструмент євроінтеграції 
надзвичайно важливо та актуально для України. Адже українські регіони вже 
мають успішний досвід реалізації проектів транскордонної співпраці із регіо-
нами країн – членів ЄС, що позитивно впливає на активізацію міждержавного 
міжрегіонального (та транскордонного) співробітництва, стимулює процес 
розробки та впровадження нової регіональної політики в Україні. 

Таким чином у наступному програмному і бюджетному періоді на 2014-
2020 роки Європейський Союз передбачає подальші зміни у розробці, 
впровадженні та моніторингу регіональної політики. Вони перш за все 
викликані проблемами пов’язаними із порівняно низькою конкуренто-
спроможністю економки ЄС, необхідністю пожвавити економічне зростання та 
рівень зайнятості, посилити спроможність регіонів, які мають певні проблеми 
реалізовувати ефективні заходи, які в кінцевому результаті мають призвести до 
підвищення рівня соціально-економічного розвитку і відповідно пом’якшення 
диспропорцій у розвитку. До основних інновацій регіональної політики ЄС на 
2014-2020 відносяться [26]: 

• Подальше посилення прив’язки цілей РП до цілей стратегії Європа-
2020, скорочення кількості пріоритетів по окремим програмам; 

• Посилення відповідальності сторін за розробку та впровадження РП 
через інструмент Партнерських Контрактів між Єврокомісією та державами-
членами, а також запровадження умов отримання коштів структурних фондів – 
як на початковому етапі, так і в процесі реалізації; 

• Вдосконалення механізмів моніторингу та оцінки із чітким визначен-
ням кінцевих результатів та засобів їх досягнення; 

• Раціоналізація правил структурних фондів ЄС та їх гармонізація; 
• Розширення сфер застосування інноваційних гібридних фінансових 

інструментів у сфері РП, на основі досвіду попереднього програмного періоду. 
Україні окрім моделей регіонального розвитку розвинених країн світу 

слід брати до уваги тренди регіонального розвитку та політики у країнах, які 
швидко наздоганяють світових лідерів і у недалекому майбутньому можуть 
ними стати самі. Зокрема це стосується Китаю та Бразилії. Незважаючи на 
великі відмінності у масштабах України, Китаю та Бразилії, політичній моделі 
управління та глибині запровадження соціально-економічних реформ, Україна 
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може почерпнути корисні уроки із китайських та бразильських реформ у сфері 
регіонального розвитку, якщо зробить відповідні поправки на суттєві 
відмінності у демографічній та соціально-економічній ситуації. Їх прогрес у 
сфері РП перш за все є показником зміни орієнтирів та фокусу у просторовому 
розвитку країн, які до недавнього часу також були повністю центрально 
керованими країнами із плановою економікою.  

Китай 
За свідченнями китайський експертів лише у попередньому п’ятирічному 

плані (2006-2010) уряд Китаю дійсно звернув увагу на зростаючий дисбаланс у 
розвитку чотирьох макрорегіонів країни та почав здійснювати конкретні заходи 
(перерозподіл ресурсів) із метою їх згладжування. Зокрема частки регіонів 
Схід, Центр, Захід та Північний Схід у національному ВВП становлять 
відповідно 55:19:17:9. За останні 5 років уряду вдалося стимулювати темпи 
економічного зростання у більш депресивних регіонах на рівні вище середньо 
національного, хоча розбіжності у рівні ВВП на душу населення продовжують 
зростати. Основною причиною є те, що продуктивність праці у Східному Китаї 
набагато перевищує показники в інших регіонах, а рівень розвитку 
інфраструктури, людських ресурсів, публічних послуг та інноваційних 
підприємств є каталізатором подальшого прискореного росту цього регіону за 
рахунок притоку нової робочої сили, інвестицій та іноземних компанії [26]. 

Основними цілями регіональної політики Китаю на даному етапі (2011-
2015) є: 

1)  “стримування” регіональних диспропорцій у припустимих рамках,  
2) надання регіонам можливостей розкрити їх порівняльні конкурентні 

переваги та сприяти їх просуванню на глобальних ринках,  
3) впровадження реформ, спрямованих на досягнення рівного доступу 

населення у всіх без виключення регіонах до БАЗОВИХ публічних послуг 
однакової якості, 

4) досягнення гармонії у економічному та соціальному розвитку, 
підвищення якості життя та купівельної спроможності населення всіх регіонів, 

5) зменшення негативного екологічного впливу, а також врахування 
обмежень природнього середовища та вимог стійкого розвитку держави та її 
регіонів у процесі розробки та впровадження політики регіонального розвитку. 

Бразилія 
За останні два десятиліття Бразилія зробила значний прогрес у розробці 

та впровадженні політики, що орієнтована на стимулювання соціально-
економічного розвитку не лише у найбільш проблемних регіонах Північного 
Сходу, Півночі та Центрального Заходу країни, але й у розвинених регіонах, де 
обмеження у ключових факторах розвитку уповільнювали інвестиційні процеси 
та зростання конкурентоспроможності [26].  

Центральний Уряд Бразилії, зокрема Міністерство національної 
інтеграції, розробило у 2003 році і потім у 2008 році Національну Політику 
регіонального розвитку, основною метою якої було скорочення диспропорцій у 
розвитку регіонів через створення можливостей використання ендогенного 
потенціалу регіонів, їх внутрішніх ресурсів та переваг. Уряд також запровадив 
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механізми залучення різних суб’єктів регіонального розвитку до розробки та 
реалізації політики та місцях.  

У другому періоді Політики (2011-2015) особлива увага приділяється 
координації та інтеграції різних політик на окремих територіях, а також 
приведенню фінансування у відповідність до стратегії та пріоритетів розвитку 
окремих регіонів. Були розроблені програми розвитку для макрорегіонів, мезо-
регіонів та мікрорегіонів, або так званих Територій громадянства, які були 
типізовані за рівнем соціально-економічного розвитку відповідно до 
розробленої урядом методології (на основі двох показників – зростання ВВП на 
душу населення та середній дохід на душу населення). Були створені фінансові 
інструменти, які використовуються виключно для цілей регіональної політики, 
зокрема Фонди Розвитку Амазонії та Північного Сходу. 

Значного прогресу у розвитку депресивних територій та територій нових 
можливостей Бразилії вдалося досягнути внаслідок суттєвого зростання обсягів 
фінансування сфери регіональної політики. Оскільки Бразилія за останні 10 
років переживала період стрімкого економічного зростання, а кошти на РП 
прив’язані до податкових надходжень, загальний обсяг фінансування цілей РП 
суттєво збільшився. Найбільша частка коштів на цілі РП припадає на так звані 
конституційні фінанси (72%), які визначаються на рівні 3% від загальних 
надходжень від податку на прибуток та податку на промислові товари. Інша 
частина коштів РП формується із фіскальних стимулів та регіональних фондів.  

Відповідно до нещодавно опублікованого ОЕСР “Територіального 
Аналізу Бразилії 2013” Уряду вдалося досягнути значного прогресу у 
скороченні диспропорцій та стимулюванні розвитку регіонів через надання 
можливостей ендогенного зростання.  

Отже як свідчить досвід інших країн світу, прискорений економічний 
розвиток та зростання рівня конкурентності регіонів та добробуту його 
населення залежить від того, на скільки уряд (та у випадку ЄС – надурядові 
структури) приділяють увагу збалансованому просторовому розвитку країни. 
Надмірні диспропорції у соціально-економічному розвитку мають негативний 
вплив на макро економічні та соціальні тренди. Роль регіональної політики, як 
однієї із важливих складових у системі державної політики, зростає, а також 
зростає кількість та глибина залучення місцевих та регіональних партнерів. 
Централізований підхід до регіональної політики у сучасних умовах є 
контрпродуктивним і не дозволяє у повній мірі розкрити можливості всіх 
регіонів. Уряди Бразилії, Китаю та країн ЄС приділяють все більше уваги 
принципам партнерства та координації, стратегічного планування та цільового 
спрямування коштів, в тому числі на гібридні інструменти політики (гранти 
плюс кредити). Одночасно обсяги фінансування регіональної політики у цих 
країнах постійно зростають, а також посилюється контроль за їх використанням 
і глибина аналізу впливу конкретних заходів та інструментів із метою 
вдосконалення політики у майбутньому. Україна може багато почерпнути із 
цього пулу практик та підходів, звичайно ґрунтуючись на місцевому контексті 
та специфіці розвитку регіонів України.  
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 ДОДАТКИ 
 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
ПРО СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 51, ст.548)  
(Із змінами, внесеними згідно із Законом № 3235-IV (3235-15) від 20.12.2005, ВВР, 

2006, № 9, № 10-11, ст. 96) 
 

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади реалізації державної 
регіональної політики щодо стимулювання розвитку регіонів та подолання 

депресивності територій. 
 

РОЗДІЛ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
Стаття 1. Визначення основних термінів  
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:  
регіон - територія Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та 

Севастополя;  
стимулювання розвитку регіонів - комплекс правових, організаційних, 

наукових, фінансових та інших заходів, спрямованих на досягнення сталого розвитку 
регіонів на основі поєднання економічних, соціальних та екологічних інтересів на 
загальнодержавному та регіональному рівнях, максимально ефективного 
використання потенціалу регіонів в інтересах їх жителів та держави в цілому;  

депресивна територія - регіон чи його частина (район, місто обласного 
значення або кілька районів, міст обласного значення), рівень розвитку якого (якої) за 
показниками, визначеними цим Законом, є найнижчим серед територій відповідного 
типу.  

Стаття 2. Мета і засади стимулювання розвитку регіонів 
 Стимулювання розвитку регіонів здійснюється з метою:  
забезпечення їх сталого розвитку в інтересах усієї України, підвищення рівня 

життя населення, подолання бідності та безробіття, формування середнього класу;  
ефективного використання економічного, наукового, трудового потенціалу, 

природних та інших ресурсів, а також особливостей регіонів для досягнення на цій 
основі підвищення рівня життя людей, оптимальної спеціалізації регіонів у 
виробництві товарів та послуг;  

створення рівних умов для динамічного, збалансованого соціально-
економічного розвитку регіонів України;  

забезпечення додержання визначених державою соціальних гарантій для 
кожного громадянина незалежно від місця його проживання;  

подолання депресивного стану окремих територій, своєчасного і комплексного 
розв'язання проблем охорони довкілля.  

Стимулювання розвитку регіонів здійснюється на засадах:  
збалансування загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів розвитку, 

визначення державою з урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування 
науково обґрунтованих пріоритетних напрямів регіонального розвитку;  

програмно-цільового підходу до розв'язання проблем соціально-економічного 
розвитку, створення сприятливого інвестиційного середовища в регіонах;  



40 

максимального наближення послуг, що надаються органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування, до споживачів цих послуг;  

концентрації на конкурсній основі коштів Державного бюджету України, 
місцевих бюджетів, а також інших ресурсів з метою досягнення найбільш 
ефективного їх використання для цілей регіонального розвитку;  

співробітництва та взаємної відповідальності центральних і місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових і громадських 
організацій та інших суб'єктів у виконанні завдань регіонального розвитку.  

  
РОЗДІЛ II 

ДЕРЖАВНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 
 
Стаття 3. Організація забезпечення державного стимулювання розвитку 

регіонів  
Державне стимулювання розвитку регіонів здійснюється відповідно до основ 

державної регіональної політики, державних програм економічного і соціального 
розвитку України, законів про Державний бюджет України, загальнодержавних 
програм, інших законів та актів законодавства України, а також програм 
економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст 
Києва та Севастополя, місцевих бюджетів.  

З метою забезпечення реалізації державної політики щодо стимулювання 
розвитку регіонів затверджуються:  

Кабінетом Міністрів України - державна стратегія регіонального розвитку;  
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та 

Севастопольською міськими радами за поданням відповідно Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій з урахуванням норм, закладених у державній стратегії 
регіонального розвитку, спільних інтересів територіальних громад регіонів - 
регіональні стратегії розвитку.  

Реалізацію державної політики щодо стимулювання розвитку регіонів 
забезпечують Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади з 
питань економічної політики, інші центральні, а також місцеві органи виконавчої 
влади та органи місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень.  

Узгодження діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади і 
органів місцевого самоврядування у сфері державного стимулювання розвитку 
регіонів, виконання регіональних стратегій розвитку здійснюється на основі угод 
щодо регіонального розвитку, які укладаються між Кабінетом Міністрів України та 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, 
Севастопольською міськими радами і виконуються відповідно до цього Закону та 
інших актів законодавства.  

Стаття 4. Угода щодо регіонального розвитку  
Угода щодо регіонального розвитку передбачає:  
спільні заходи центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів 

місцевого самоврядування з реалізації в регіоні державної стратегії регіонального 
розвитку;  

спільні заходи центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів 
місцевого самоврядування з реалізації регіональної стратегії розвитку;  
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порядок, обсяг, форми та строки фінансування спільних заходів, визначених 
сторонами, відповідно до Державного бюджету України та місцевих бюджетів;  

порядок інформування про реалізацію сторонами угоди щодо регіонального 
розвитку;  

відповідальність сторін угоди за невиконання або неналежне виконання 
передбачених нею заходів;  

порядок внесення змін до угоди;  
порядок набрання чинності та строк дії угоди.  
За згодою сторін угода щодо регіонального розвитку може включати й інші 

положення.  
Типові форми угоди щодо регіонального розвитку затверджуються Кабінетом 

Міністрів України.  
Умови угоди щодо регіонального розвитку можуть бути змінені за згодою її 

сторін.  
Дія угоди щодо регіонального розвитку припиняється у зв'язку із закінченням її 

строку або за згодою сторін достроково.  
Дія угоди щодо регіонального розвитку може бути також припинена однією зі 

сторін у разі систематичного її невиконання або неналежного виконання іншою 
стороною.  

Сторона, що ініціює дострокове припинення дії угоди щодо регіонального 
розвитку, повинна письмово повідомити про це іншу сторону не пізніш як за шість 
місяців до дати, з якої вона передбачає припинити дію угоди.  

Рішення однієї зі сторін угоди щодо регіонального розвитку про дострокове 
припинення її дії може бути оскаржено в судовому порядку іншою стороною.  

З дати припинення дії угоди щодо регіонального розвитку сторонами 
припиняється фінансування заходів, визначених нею.  

Стаття 5. Порядок підготовки та укладення угоди щодо регіонального 
розвитку  

Ініціатором укладення угоди щодо регіонального розвитку можуть бути 
Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, Верховна Рада 
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради.  

У разі потреби інші органи місцевого самоврядування можуть подавати свої 
пропозиції щодо укладення такої угоди, а також про внесення змін до неї відповідно 
до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та 
Севастопольської міських рад.  

Ініціатор укладення угоди щодо регіонального розвитку забезпечує 
розроблення її проекту згідно з вимогами, встановленими цим Законом.  

Координація розроблення угод щодо регіонального розвитку, наукове та 
методичне забезпечення діяльності в цій сфері органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування здійснюється центральним органом виконавчої влади з 
питань економічної політики із залученням наукових та громадських організацій.  

Рішення про необхідність укладення угоди щодо регіонального розвитку 
приймаються Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, обласною, Київською, Севастопольською міськими радами.  

Угоду щодо регіонального розвитку підписує Прем'єр-міністр України або інша 
особа за дорученням Кабінету Міністрів України та відповідно Голова Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, голова обласної, Севастопольської міської ради 
чи Київський міський голова.  
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Угода щодо регіонального розвитку набирає чинності після її схвалення 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською, 
Севастопольською міськими радами.  

Угода щодо регіонального розвитку після її схвалення Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, обласною, Київською, Севастопольською міськими 
радами підлягає державній реєстрації в центральному органі виконавчої влади з 
питань економічної політики, офіційному опублікуванню в газеті "Урядовий кур'єр", 
а також оприлюдненню через регіональні засоби масової інформації.  

 
РОЗДІЛ III 

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ 
РОЗВИТКУ ДЕПРЕСИВНИХ ТЕРИТОРІЙ 

 
Стаття 6. Депресивна територія  
Депресивні території поділяються на такі групи:  
регіони;  
промислові райони - райони, у яких частка зайнятих у промисловості 

перевищує частку зайнятих у сільському господарстві;  
сільські райони - райони, у яких частка зайнятих у сільському господарстві 

перевищує частку зайнятих у промисловості;  
міста обласного значення.  
Території надається статус депресивної з метою створення правових, 

економічних та організаційних засад для вжиття органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування особливих заходів для стимулювання розвитку 
таких територій.  

Стаття 7. Заходи державного стимулювання розвитку  
 депресивних територій  
З метою стимулювання розвитку депресивних територій у їх межах можуть 

здійснюватись такі заходи:  
цільове спрямування державних капітальних вкладень у розвиток виробничої, 

комунікаційної та соціальної інфраструктури;  
надання державної підтримки, у тому числі фінансової, малим підприємствам, 

сприяння формуванню об'єктів інфраструктури розвитку підприємництва, таких як 
бізнес-центри, бізнес-інкубатори, інноваційні та консалтингові центри, венчурні 
фонди тощо;  

спрямування міжнародної технічної допомоги на розв'язання актуальних 
соціально-економічних та екологічних проблем, а також здійснення інших 
найважливіших заходів;  

сприяння зайнятості населення, забезпечення цільового фінансування програм 
перекваліфікації та професійного розвитку трудових ресурсів, стимулювання трудової 
міграції, удосконалення соціальної сфери, зокрема житлового будівництва, охорони 
здоров'я та охорони довкілля;  

надання іншої державної підтримки розвитку таких територій.  
Стаття 8. Основні принципи державного стимулювання  
 розвитку депресивних територій  
До основних принципів державного стимулювання розвитку депресивних 

територій належать:  
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об'єктивність і відкритість при визначенні територій для державного 
стимулювання їх розвитку;  

одночасна концентрація зусиль і коштів на відносно невеликій кількості 
територій з метою досягнення максимального соціально-економічного розвитку;  

неприпустимість використання цільової державної підтримки для фінансування 
поточних потреб територій;  

максимальне використання можливостей самих територій у розробці і 
реалізації системи заходів з подолання депресивності.  

Стаття 9. Показники розвитку, за якими території визнаються депресивними  
Депресивними визнаються:  
регіони, у яких протягом останніх п'яти років найнижчі середні показники 

валової доданої вартості на одну особу;  
промислові райони, у яких протягом останніх трьох років є найвищими середні 

показники рівня безробіття, зайнятості у промисловості, найнижчий обсяг 
промислового виробництва на одну особу та найнижчий рівень середньої заробітної 
плати;  

сільські райони, у яких протягом останніх трьох років є найнижчими щільність 
сільського населення, природний приріст населення, найвищою - частка зайнятих у 
сільському господарстві, найнижчий обсяг виробництва сільськогосподарської 
продукції на одну особу та найнижчий рівень середньої заробітної плати;  

міста обласного значення, у яких протягом останніх трьох років є найвищими 
середні показники рівня безробіття, зокрема довготривалого безробіття, та 
найнижчим рівень середньої заробітної плати.  

Депресивними визнаються промислові та сільські райони, а також міста 
обласного значення, відповідні показники розвитку яких відповідають одночасно всім 
критеріям, визначеним частиною першою цієї статті.  

Стаття 10. Порядок визнання територій депресивними  
Пропозиції щодо визнання території депресивною розробляються за 

результатами щорічного моніторингу розвитку регіонів, районів та міст обласного 
значення відповідно до показників, визначених цим Законом.  

Моніторинг показників розвитку регіонів, районів та міст обласного значення 
здійснюють центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики, Рада 
міністрів 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.  

За результатами моніторингу Кабінет Міністрів України визначає:  
території, яким надається статус депресивних, встановлює їх 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.  
Кабінет Міністрів України відповідно до закону може визначати й інші заходи 

щодо стимулювання розвитку депресивної території.  
Строк, на який території надається статус депресивної, не може перевищувати 

семи років.  
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Статус депресивної території вважається скасованим після закінчення строку, 
на який цей статус було надано, якщо цей строк не буде продовжено у порядку, 
встановленому цим Законом.  

У разі якщо, незважаючи на виконання програми подолання стану 
депресивності, територія за показниками розвитку, визначеними цим Законом, 
залишається депресивною, Кабінет Міністрів України за погодженням із відповідною 
місцевою радою території, визнаної депресивною, може продовжити строк надання 
території статусу депресивної, але не більше ніж на п'ять років.  

Стаття 11. Програма подолання стану депресивності території  
Програма подолання стану депресивності території - взаємопов'язаний за 

змістом, термінами виконання, можливостями і виконавцями комплекс заходів (робіт) 
правового, організаційного, економічного, фінансового, соціального спрямування, 
орієнтованих на подолання депресивності конкретної території, у забезпеченні яких 
задіяні фінансові та інші ресурси держави і регіону.  

Для подолання депресивності території центральним органом виконавчої влади 
з питань економічної політики за участю інших центральних органів виконавчої 
влади, відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування розробляється відповідна програма.  

Програма подолання депресивності території передбачає, зокрема:  
коротку характеристику депресивної території, аналіз причин депресивного 

стану;  
заходи центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування щодо подолання стану депресивності території, строк їх здійснення, 
обсяги фінансування з державного, місцевих бюджетів та інших джерел, 
передбачених законодавством;  

порядок здійснення моніторингу виконання програми, показники розвитку, за 
якими визначатимуться результати її виконання;  

загальну оцінку очікуваної соціально-економічної ефективності реалізації 
програми.  

Програма подолання депресивності території затверджується Кабінетом 
Міністрів України.  

  
РОЗДІЛ IV 

ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТНІСТЬ ЩОДО СТИМУЛЮВАННЯ 
РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ТА ПОДОЛАННЯ ДЕПРЕСИВНОСТІ ТЕРИТОРІЙ 

 
Стаття 12. Фінансування стимулювання розвитку регіонів та подолання 

депресивності територій  
Фінансування стимулювання розвитку регіонів та подолання депресивності 

територій здійснюється за рахунок коштів, передбачених на цю мету в законах 
України про Державний бюджет України та рішеннях про місцеві бюджети 
(Автономної Республіки Крим, обласні, міські міст обласного (республіканського - 
Автономної Республіки Крим) значення та районні бюджети) на відповідні роки, та 
інших джерел відповідно до законодавства.  

Обсяги фінансування реалізації угод щодо регіонального розвитку та 
виконання програм подолання стану депресивності територій щорічно 
передбачаються у проектах Державного бюджету України та рішеннях про місцеві 
бюджети відповідними бюджетними програмами.  
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Фінансове забезпечення реалізації угод щодо регіонального розвитку та 
виконання програм подолання стану депресивності територій за необхідності щорічно 
уточнюється після набрання чинності Законом України про Державний бюджет 
України на відповідний рік та затвердження відповідних місцевих бюджетів.  

Головними розпорядниками коштів Державного бюджету України, що 
виділяються для стимулювання розвитку регіонів та подолання депресивності 
територій, є центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики, інші 
центральні органи виконавчої влади.  

Сума коштів, що передбачається на фінансування всіх програм подолання 
депресивності територій протягом одного року з державного бюджету, не може 
бути меншою, ніж 0,2 відсотка доходної частини державного бюджету за 
відповідний період.  

Під час визначення обсягів коштів, призначених для стимулювання розвитку 
регіонів та подолання депресивності територій, не враховуються суми дотацій 
вирівнювання та субвенцій, що спрямовуються на виконання органами місцевого 
самоврядування власних та наданих законом повноважень органів виконавчої влади, а 
також кошти, що спрямовуються згідно із законодавством на ліквідацію наслідків 
надзвичайних екологічних ситуацій, техногенних катастроф та стихійного лиха.  

Стаття 13. Організація контролю та звітності  
Центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики щорічно у 

квітні року, що настає за звітним, подає на розгляд Кабінету Міністрів України 
доповідь про виконання угод щодо регіонального розвитку та програм подолання 
депресивності територій, використання виділених на ці потреби коштів Державного 
бюджету України.  

 
РОЗДІЛ V 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.  
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності 

цим Законом:  
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до 

законів України, що випливають з цього Закону;  
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами 

виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом. 
Президент України  

В.ЮЩЕНКО  
м. Київ, 8 вересня 2005 року № 2850-IV  
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П О С Т А Н О В А 
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

від 23 травня 2007 р. № 751 
“Про затвердження Порядку підготовки, укладення та виконання угоди щодо 

регіонального розвитку і відповідної типової угоди” 
 

Відповідно до статей 4 та 5 Закону України "Про стимулювання розвитку 
регіонів"  

Кабінет Міністрів України постановляє:  
1. Затвердити такі, що додаються:  
Порядок підготовки, укладення та виконання угоди щодо регіонального 

розвитку;  
типову угоду щодо регіонального розвитку.  
2. Міністерству економіки забезпечити виконання функцій з координації 

розроблення угод щодо регіонального розвитку, здійснення їх державної реєстрації, а 
також наукового та методичного забезпечення діяльності у цій сфері органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.  

 
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ  
Інд. 39  

 ЗАТВЕРДЖЕНО  
 постановою Кабінету Міністрів України  

 від 23 травня 2007 р. № 751  
 

ПОРЯДОК 
підготовки, укладення та виконання угоди щодо регіонального розвитку 

 
1. Цей Порядок визначає процедуру ініціювання, підготовки та підписання 

угоди щодо регіонального розвитку, а також проведення моніторингу її виконання.  
2. Угода щодо регіонального розвитку (далі - угода) укладається між Кабінетом 

Міністрів України та Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, 
Київською або Севастопольською міською радою відповідно до Закону України "Про 
стимулювання розвитку регіонів" та інших актів законодавства з метою узгодження 
діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування у сфері державного стимулювання розвитку регіонів.  

3. Письмова пропозиція міністерства, іншого центрального органу виконавчої 
влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, Київської або 
Севастопольської міської ради (далі - ініціатор) щодо укладення угоди надсилається 
на розгляд Мінекономіки як координатору розроблення угод.  

4. Мінекономіки разом з Мінфіном, Міністерством регіонального розвитку та 
будівництва, іншими заінтересованими центральними і місцевими органами 
виконавчої влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, 
Київською або Севастопольською міською радою протягом місяця вивчає подану 
відповідно до пункту 3 цього Порядку пропозицію та визначає:  

повноту обґрунтування доцільності підготовки та укладення угоди;  
відповідність пріоритетних напрямів стратегії розвитку відповідного регіону 

пріоритетним напрямам Державної стратегії регіонального розвитку;  
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пріоритетні напрями, за якими здійснюватимуться спільні заходи центральних і 
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з реалізації в 
регіоні Державної стратегії регіонального розвитку і стратегії розвитку відповідного 
регіону (далі - спільні заходи);  

актуальність проблемних питань соціально-економічного розвитку регіону, які 
передбачається розв'язати за підсумками виконання угоди;  

очікувані результати виконання угоди.  
Мінфін протягом двох тижнів аналізує пропозиції щодо орієнтовного обсягу 

фінансування спільних заходів та умов їх співфінансування, визначає повноту 
обґрунтування фінансової спроможності їх здійснення і подає Мінекономіки 
відповідні висновки.  

5. Мінекономіки з урахуванням висновків Мінфіну, пропозицій Міністерства 
регіонального розвитку та будівництва, інших заінтересованих центральних і 
місцевих органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
обласної, Київської або Севастопольської міської ради подає Кабінетові Міністрів 
України пропозиції щодо доцільності укладення угоди.  

Про прийняте рішення за дорученням Прем'єр-міністра України Мінекономіки 
повідомляє ініціаторові.  

6. З метою узгодження намірів та дій під час підготовки проекту угоди 
Мінекономіки за участю Міністерства регіонального розвитку та будівництва, 
представників інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, обласної, Київської або Севастопольської міської 
ради складає проект протоколу намірів щодо укладення угоди (далі - протокол 
намірів).  

7. У проекті протоколу намірів зазначається:  
основна мета укладення угоди;  
пріоритетні напрями, за якими передбачається здійснення спільних заходів для 

досягнення основної мети;  
орієнтовний перелік спільних заходів із зазначенням орієнтовних строків їх 

здійснення;  
орієнтовні обсяги та джерела фінансування спільних заходів;  
орієнтовні строки підготовки проекту угоди.  
Проект протоколу намірів може включати також інші положення.  
8. Проект протоколу намірів узгоджується Мінекономіки з Міністерством 

регіонального розвитку та будівництва, іншими заінтересованими центральними і 
місцевими органами виконавчої влади, Верховною Радою Автономної Республіки 
Крим, обласною, Київською або Севастопольською міською радою та подається на 
підпис Прем'єр-міністрові України або іншій уповноваженій Кабінетом Міністрів 
України особі.  

9. Підготовку проекту угоди забезпечує її ініціатор.  
10. Для узгодження спірних позицій з питань підготовки та укладення угоди 

Мінекономіки утворює робочу групу за участю керівників Міністерства 
регіонального розвитку та будівництва, інших заінтересованих центральних і 
місцевих органів виконавчої влади або їх заступників, а також представників 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, Київської або 
Севастопольської міської ради, підприємств, організацій, установ.  

Робочу групу очолює Міністр економіки, який затверджує її персональний 
склад та план роботи.  
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11. Протокол намірів та інші необхідні матеріали з питань укладення угоди 
надсилаються Мінекономіки заінтересованим центральним і місцевим органам 
виконавчої влади, органам місцевого самоврядування для підготовки пропозицій 
щодо визначення спільних заходів.  

Одержані протягом місяця від центральних і місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування пропозиції щодо визначення спільних 
заходів узагальнюються Мінекономіки та виносяться на розгляд робочої групи.  

12. У разі виникнення спірних питань щодо врахування окремих пропозицій з 
визначення спільних заходів робоча група проводить детальне обговорення варіантів 
рішень із спірних позицій, до якого можуть залучатися представники заінтересованих 
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
що мають зауваження, а також спеціалісти відповідної сфери діяльності.  

Визначені робочою групою за результатами обговорення пропозиції 
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування 
щодо спільних заходів надсилаються ініціаторові для врахування під час підготовки 
проекту угоди.  

13. Проект угоди готується відповідно до типової угоди і вимог законодавства з 
урахуванням строків, визначених у порядку розроблення прогнозних і програмних 
документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного 
бюджету, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 
р. № 621 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 18-19, ст. 834). При цьому 
фінансування спільних заходів за рахунок коштів державного бюджету 
передбачається лише за умови співфінансування з місцевих бюджетів.  

14. Проект угоди узгоджується з Міністерством регіонального розвитку та 
будівництва, іншими заінтересованими центральними і місцевими органами 
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та оприлюднюється протягом 
10 днів у регіональних засобах масової інформації та в Інтернет з метою проведення 
громадського обговорення.  

15. Зауваження та пропозиції до проекту угоди, висловлені заінтересованими 
центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування, а також ті, що надійшли у результаті громадського обговорення, 
опрацьовуються робочою групою, яка вносить у разі потреби зміни до проекту угоди 
або приймає рішення про їх відхилення.  

Обґрунтовані зауваження та пропозиції Мінфіну, Міністерства регіонального 
розвитку та будівництва підлягають обов'язковому врахуванню.  

16. Мінекономіки після прийняття Верховною Радою Автономної Республіки 
Крим, обласною, Київською або Севастопольською міською радою рішення щодо 
укладення угоди готує та в установленому порядку подає проект відповідного 
рішення Кабінету Міністрів України разом з проектом угоди та іншими матеріалами, 
що обґрунтовують необхідність її укладення і підтверджують узгодження із 
заінтересованими органами.  

17. Рішення Кабінету Міністрів України щодо укладення угоди приймається на 
його засіданні, на яке запрошується відповідно Голова Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, голова обласної, Севастопольської міської ради або Київський 
міський голова.  

18. Угода підписується Прем'єр-міністром України або іншою особою за 
дорученням Кабінету Міністрів України та відповідно Головою Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, головою обласної, Севастопольської міської ради або 
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Київським міським головою і набирає чинності після її схвалення відповідно 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською або 
Севастопольською міською радою.  

Схвалена угода підлягає державній реєстрації в Мінекономіки та офіційному 
опублікуванню в газеті "Урядовий кур'єр", а також оприлюдненню у регіональних 
засобах масової інформації.  

19. Для проведення моніторингу стану виконання угод центральні та місцеві 
органи виконавчої влади, відповідальні за здійснення спільних заходів, аналізують 
кожного півріччя хід виконання угоди і до 1 березня та 1 серпня подають Мінекономіки 
відповідну інформацію для узагальнення за встановленою ним формою.  

Мінекономіки щороку до 1 квітня та 1 вересня подає узагальнену інформацію 
Кабінетові Міністрів України та повідомляє відповідно Верховну Раду Автономної 
Республіки Крим, обласну, Київську або Севастопольську міську раду, а також 
забезпечує оприлюднення звіту про хід виконання угоди у засобах масової інформації.  

20. У разі невиконання або несвоєчасного виконання своїх зобов'язань, зокрема 
фінансових, центральні і місцеві органи виконавчої влади вживають вичерпних 
заходів до забезпечення їх виконання, проводять консультації відповідно з 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською або 
Севастопольською міською радою, надають необхідну інформацію та письмові 
пояснення, а також повідомляють про це Мінекономіки.  

21. У разі потреби питання про стан виконання угоди заслуховується на 
засіданні Кабінету Міністрів України.  

 
 
 

 ЗАТВЕРДЖЕНО  
 постановою Кабінету Міністрів України  

 від 23 травня 2007 р. № 751  
 

ТИПОВА УГОДА 
щодо регіонального розвитку 

__________________________________________________ 
(найменування регіону)  

_________________     ___    _________ 200_ р.  
(місце укладення) 

 
Кабінет Міністрів України в особі _____________________________________  

                                                                                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові  
_______________________________________________________________________ 

уповноваженої особи) 
 
(далі - Кабінет Міністрів України), що діє на підставі _________________________  

                                                                                        (рішення, доручення)  
Кабінету Міністрів України від ____ __________ 200_ р. N ____, з одного боку, та 
Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна, Київська або Севастопольська 
міська рада (далі - рада) в особі голови ради __________________________________,  

                                                                          (прізвище, ім'я та по батькові)  
що діє на підставі рішення ____ сесії ради ______ скликання від ____ __________ 
200_ р. № ____ про обрання голови ради, з іншого боку (далі - сторони), відповідно до 
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Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів" та інших актів законодавства 
уклали цю угоду щодо регіонального розвитку ________________________________  

                                                                                                             (найменування регіону)  
 (далі - угода).  

 
1. Предмет угоди  
1.1. Предметом угоди є узгоджена діяльність сторін щодо здійснення спільних 

заходів центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого 
самоврядування з реалізації в регіоні Державної стратегії регіонального розвитку, а 
також здійснення спільних заходів центральних та місцевих органів виконавчої влади 
і органів місцевого самоврядування з реалізації стратегії розвитку ________________,  

 (найменування регіону)  
(далі - спільні заходи), згідно з переліком, визначеним у додатку 1 до угоди.  

1.2. Пріоритетними напрямами узгодженої діяльності сторін щодо здійснення 
спільних заходів згідно з додатком 1 до угоди є: ____________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  

  
2. Права та обов'язки сторін  
2.1. Кожна сторона має право:  
вносити пропозиції іншій стороні стосовно вирішення питань, що виникають 

під час виконання угоди;  
запитувати та одержувати в установленому порядку від іншої сторони 

інформацію та документи, необхідні для виконання угоди.  
2.2. Сторони зобов'язані:  
виконувати свої зобов'язання за угодою в установленому порядку і строки та 

сприяти іншій стороні у їх виконанні;  
концентрувати в установленому порядку на конкурсних засадах кошти 

державного та місцевих бюджетів, а також інші ресурси на фінансування спільних 
заходів у формі, обсягах та порядку, визначених у додатку 2 до угоди, з метою 
досягнення найбільш ефективного їх використання;  

забезпечувати перерахування коштів на здійснення спільних заходів в обсязі та 
строки, визначені у додатках 2, 3 і 4 до угоди;  

забезпечувати цільове та ефективне використання коштів та інших ресурсів, 
передбачених на фінансування спільних заходів;  

вчасно повідомляти про зміни чи інші обставини, що можуть вплинути на 
виконання сторонами своїх зобов'язань за угодою;  

інформувати іншу сторону у порядку, визначеному угодою, про стан 
здійснення спільних заходів.  

2.3. Кабінет Міністрів України зобов'язується:  
щороку під час підготовки проекту Державної програми економічного і 

соціального розвитку України передбачати здійснення спільних заходів;  
забезпечити координацію діяльності центральних та місцевих органів 

виконавчої влади щодо здійснення спільних заходів відповідно до їх повноважень;  
забезпечити своєчасне опублікування угоди в газеті "Урядовий кур'єр".  
2.4. Рада зобов'язується:  
щороку передбачати у регіональних програмах соціально-економічного та 

культурного розвитку здійснення спільних заходів (Пріоритетні напрями узгодженої 
діяльності сторін щодо здійснення спільних заходів визначаються з урахуванням 
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пріоритетних напрямів Державної стратегії регіонального розвитку та стратегії 
розвитку відповідного регіону);  

забезпечити здійснення спільних заходів відповідно до своєї компетенції;  
залучати в установленому порядку додаткові кошти та інші ресурси для 

здійснення спільних заходів;  
оприлюднити цю угоду в регіональних засобах масової інформації;  
щороку до 1 березня та 1 серпня проводити аналіз виконання угоди, 

використання виділених для цього коштів та подавати Мінекономіки відповідну 
інформацію згідно з додатком 5 до угоди, підписану уповноваженою особою, в 
паперовій та електронній формі.  

  
3. Порядок, обсяг та строки фінансування спільних заходів  
3.1. Фінансування спільних заходів здійснюється у формі, обсязі, строки, за 

пріоритетними напрямами, джерелами і головними розпорядниками коштів, 
визначеними у додатках 2, 3 і 4 до угоди.  

3.2. Орієнтовний обсяг фінансування спільних заходів становить __________ 
гривень, у тому числі за рахунок державного бюджету - _________ , місцевих 
бюджетів - ________ , інших джерел - _________ гривень.  

3.3. Обсяг фінансування спільних заходів щороку визначається у державному 
та місцевих бюджетах виходячи з реальних можливостей бюджетів, а також інших 
джерел, визначених у встановленому порядку відповідно до законодавства.  

3.4. Обсяг фінансування спільних заходів уточнюється в місячний строк після 
набрання чинності Законом про Державний бюджет України на відповідний рік та 
рішеннями про затвердження місцевих бюджетів або внесення змін до зазначених 
Закону чи рішень.  

Уточнення обсягу фінансування спільних заходів здійснюється шляхом 
укладення додаткової угоди.  

3.5. Фінансування спільних заходів за рахунок коштів державного та місцевих 
бюджетів здійснюється з додержанням вимог бюджетного законодавства у межах 
видатків, визначених у встановленому порядку.  

3.6. Фінансування спільних заходів за рахунок коштів державного та місцевих 
бюджетів здійснюється в порядку та на умовах, визначених у додатку 2 до угоди.  

3.7. Плани фінансування спільних заходів та інші пов'язані з ним питання 
щороку протягом місяця після набрання чинності Законом про Державний бюджет 
України на відповідний рік та рішеннями про затвердження місцевих бюджетів 
взаємоузгоджуються головними розпорядниками коштів відповідних бюджетів.  

3.8. Фінансування спільних заходів припиняється з дати припинення дії угоди.  
 
4. Порядок інформування про стан виконання угоди  
4.1. Сторони забезпечують проведення моніторингу стану виконання угоди та 

надання відповідної інформації іншій стороні.  
4.2. Рада аналізує кожного півріччя хід виконання угоди за показниками, 

визначеними у додатку 5, і до 1 березня та 1 серпня подає відповідну інформацію для 
узагальнення Мінекономіки.  

4.3. Узагальнену інформацію про стан виконання угоди, що надійшла від ради, 
центральних органів виконавчої влади, Мінекономіки щороку до 1 квітня та 1 вересня 
надсилає сторонам.  
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4.4. Сторони забезпечують оприлюднення звіту про виконання угоди у засобах 
масової інформації.  

4.5. У разі невиконання або несвоєчасного виконання своїх зобов'язань, 
зокрема фінансових, відповідна сторона вживає вичерпних заходів до забезпечення їх 
здійснення, проводить консультації з іншою стороною, надає їй необхідну 
інформацію та письмові пояснення.  

4.6. Сторони забезпечують широке інформування громадськості про стан 
виконання угоди.  

  
5. Відповідальність сторін. Порядок розв'язання спорів  
5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання 

своїх зобов'язань за угодою відповідно до законодавства.  
Зміна складу Кабінету Міністрів України або ради не тягне за собою відмову 

від виконання зобов'язань, визначених угодою.  
5.2. У разі порушення строків здійснення спільних заходів сторони зобов'язані 

організувати роботу для виправлення становища.  
5.3. Жодна із сторін не несе відповідальності за невиконання чи неналежне 

виконання своїх зобов'язань за угодою, якщо це зумовлено дією обставин 
непереборної сили (форс-мажорних обставин).  

5.4. Сторона, яка через форс-мажорні обставини не має змоги виконати свої 
зобов'язання за угодою, зобов'язана не пізніше ____ календарних днів з дати настання 
таких обставин повідомити у письмовій формі іншу сторону.  

У разі коли обставини непереборної сили мають місце протягом більше ніж 
півроку, будь-яка із сторін може розірвати угоду.  

5.5. Спірні питання, що виникають у ході виконання угоди, вирішуються 
сторонами шляхом проведення переговорів.  

5.6. Сторони зобов'язуються використати всі можливості для розв'язання 
спорів.  

  
6. Інші умови  
6.1. Питання, не врегульовані угодою, вирішуються в установленому 

законодавством порядку.  
6.2. Додатки до угоди є її невід'ємною частиною.  
  
7. Внесення змін до угоди та дострокове припинення її дії  
7.1. Умови угоди можуть бути змінені за письмовою згодою сторін.  
Зміни до угоди вносяться шляхом укладення додаткових угод з додержанням 

порядку, визначеного для угоди.  
7.2. Сторона, що ініціює внесення змін до угоди, письмово повідомляє свої 

пропозиції іншій стороні з вмотивованим їх обґрунтуванням та зазначенням строків 
проведення відповідних переговорів.  

7.3. Дія угоди припиняється у зв'язку із закінченням її строку.  
7.4. Дія угоди може бути припинена достроково за письмовою згодою сторін 

або однією із сторін у разі систематичного невиконання чи неналежного виконання 
своїх зобов'язань будь-якою стороною.  

7.5. Сторона, що ініціює дострокове припинення дії угоди, письмово 
повідомляє про це іншу сторону з вмотивованим обґрунтуванням не пізніше ніж за 
шість місяців до дати, з якої вона передбачає припинити її дію.  
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Якщо сторони не дійшли згоди щодо припинення дії угоди шляхом 
переговорів, її дія припиняється через шість місяців після відповідного письмового 
повідомлення про це іншої сторони.  

  
8. Порядок набрання чинності угодою та строк її дії  
8.1. Угода набирає чинності після її схвалення на сесії ради і діє  
до ___ ____________ ____ року.  
8.2. Угода підлягає державній реєстрації в Мінекономіки протягом місяця після 

схвалення на сесії ради.  
Після державної реєстрації угода протягом 10 днів підлягає офіційному 

опублікуванню у газеті "Урядовий кур'єр", а також оприлюдненню в регіональних 
засобах масової інформації.  

8.3. Угоду укладено у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу.  
Один примірник угоди зберігається в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, 

другий - у раді, третій - в Мінекономіки.  
 Найменування та юридична адреса сторін  

 

 

Угоду підписали:  
Від Кабінету Міністрів України     Від Верховної Ради Автономної  
         Республіки Крим, обласної,  
         Київської, Севастопольської  
        міської ради 
_________________________        Голова ради  
(посада уповноваженої особи) 
 
__________    _________________                               ____________________________  
(підпис) (ініціали та прізвище)    (підпис) (ініціали та прізвище)  
 
 
____ ___________ 20__ р.      _____ ___________ 20__ р.  
 
МП                           МП  
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 Додаток 1  
 до типової угоди  

 
 

СПІЛЬНІ ЗАХОДИ, 
що здійснюються за пріоритетними напрямами 

узгодженої діяльності сторін 
 
Пріоритетний напрям_______________________________________________________  

                              (найменування) 
Спільні заходи ____________________________________________________________  

          (найменування) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 
 

Додаток 2  
 до типової угоди  

 
СПІЛЬНІ ЗАХОДИ, 

що здійснюються за пріоритетним напрямом 
______________________________________________________ 

(найменування) 
Зміст спільного заходу _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

Для здійснення спільного заходу сторони зобов'язуються: від Кабінету Міністрів 
України 
__________________________________________________________________________  

(зміст конкретного заходу, обсяг робіт, відповідальні виконавці) 
__________________________________________________________________________ 
від ради __________________________________________________________________ 

 (зміст конкретного заходу, обсяг робіт, відповідальні виконавці) 
__________________________________________________________________________ 

Порядок та умови фінансування спільного заходу __________________________ 
 _________________________________________________________________________ 

(джерела, форми, обсяги, строки фінансування із зазначенням головних 
__________________________________________________________________________ 

розпорядників коштів, порядок та умови співфінансування) 
__________________________________________________________________________ 

 Очікуваний результат __________________________________________________ 
                                     (очікуваний ефект та конкретні показники, яких буде досягнуто в  
___________________________________________________________________________ 

результаті здійснення спільного заходу) 
__________________________________________________________________________ 
 
Примітка. За таким зразком оформляються кожний спільний захід та  зобов'язання щодо його 
здійснення.  
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Додаток 3  

до типової угоди 
 

ФІНАНСУВАННЯ СПІЛЬНИХ ЗАХОДІВ 
(за пріоритетними напрямами, обсягом, строками та джерелами) 

 
Пріоритетний напрям_______________________________________________________ 

(найменування) 
 
 

Зм
іс
т 
за
хо
ду

 

К
ри
те
рі
ї (
по
ка
зн
ик
и)

 
до
ся
гн
ен
ня

 р
ез
ул
ьт
ат
ів

 

В
ід
по
ві
да
ль
ні

 за
 в
ик
он
ан
ня

 

О
рі
єн
то
вн
ий

 о
бс
яг

 
фі
на
нс
ув
ан
ня

, т
ис

. г
ри
ве
нь

 У тому числі за роками 
200__ 

  

з д
ер
ж
ав
но
го

 
бю
дж
ет
у 

з м
іс
це
ви
х 
бю
дж
ет
ів

 

з і
нш
их

 д
ж
ер
ел

 

з д
ер
ж
ав
но
го

 
бю
дж
ет
у 

з м
іс
це
ви
х 
бю
дж
ет
ів

 

з і
нш
их

 д
ж
ер
ел

 

 
 

Спільний захід 

1. 
2. 

Разом 
Спільний захід 

1. 

2. 

Разом 
Усього 
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Додаток 4  
до типової угоди 

 
 

ФІНАНСУВАННЯ СПІЛЬНИХ ЗАХОДІВ 
(за джерелами та головними розпорядниками коштів)  

 

Джерела фінансування спільних 
заходів 

Орієнтовний 
обсяг 

фінансування, 
тис. гривень 

У тому числі за роками 

200__  

Державний бюджет - разом    
у тому числі за головними 
розпорядниками коштів: 

   

    
    
Місцеві бюджети - разом 
у тому числі за головними 
розпорядниками коштів: 

   

    
    
    
Інші джерела - разом 
у тому числі за головними 
розпорядниками коштів: 

   

    

Усього    
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Додаток 5  
до типової угоди 

 
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ СТАНУ ВИКОНАННЯ УГОДИ 

 
I. Моніторинг стану фінансування спільних заходів 

 
 
Пріоритетний напрям ______________________________________________________ 

                      (найменування) 
 
 
 
 

Зміст 
заходу 

Орієнтовний обсяг 
фінансування, тис. гривень 

Фактичний обсяг 
фінансування, тис. гривень 

Стан виконання 
відсотків 

 

ус
ьо
го

 

з д
ер
ж
ав
но
го

 
бю
дж
ет
у 

з м
іс
це
ви
х 

бю
дж
ет
ів

 

з і
нш
их

 д
ж
ер
ел

 

ус
ьо
го

 

з д
ер
ж
ав
но
го

 
бю
дж
ет
у 

з м
іс
це
ви
х 

бю
дж
ет
ів

 

з і
нш
их

 д
ж
ер
ел

 

ус
ьо
го

 

з д
ер
ж
ав
но
го

 
бю
дж
ет
у 

з м
іс
це
ви
х 

бю
дж
ет
ів

 
з і
нш
их

 д
ж
ер
ел

 

     
Спільний захід 
1. 

2. 
Разом 
Спільний захід 

1. 

2. 

Разом 

Усього 
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II. Моніторинг стану виконання спільних заходів 
 
Пріоритетний напрям  _____________________________________________ ______ 

                        (найменування) 
 

Зміст заходу Критерії (показники) досягнення результатів Причина 
невиконання  очікувані фактичні відхилення, % 

 
                          

Спільний захід 

1. 

2. 

Спільний захід 

1. 

2. 

 
_______________________________________________________________________________ 

(посада уповноваженої особи) 
 
 

_________________________                               _______________________________________ 
                   (підпис)                                                                                         (ініціали та прізвище) 
 
 
____   _____________ 20___ р. 
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