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ПЕРЕДМОВА 

 

Незалежна Україна сьогодні зіштовхнулась з низкою не 

притамананних їй раніше соціально-економічних проблем, 

зумовлених як політичними обмеженнями, так і суспільними 

протиріччями. У таких умовах особливого значення набуває 

стратегічний курс оздоровлення країни та її регіонів. Йдеться 

про формування виваженого курсу модернізації економіки у 

напрямку її структурної перебудови. Метою такої модернізації 

має стати забезпечення фінансової стабілізації країни та її 

регіонів, де фінансова міць забезпечується не зовнішніми 

асигнуваннями, а ефективним використанням внутрішнього 

потенціалу. 

У даному напрямі пріоритетами мають слугувати сфери 

економічної діяльності, що забезпечують високий вміст 

доданої вартості, переробні, бажано високотехнологічні, 

виробництва, які даватимуть і робочі місця, і 

стимулюватимуть до підвищення кваліфікації. 

Формування такої стратегії вимагає, в першу чергу, 

висококваліфікованого державного та регіонального 

менеджменту, політичної волі, а її реалізація - суспільного 

сприйняття важливості даного курсу.  

У межах даної монографії зосереджено увагу на 

регіональних аспектах даної проблематики. Зокрема, 

монографія присвячена обґрунтуванню теоретичних і 

прикладних засад регіональної політики фінансової стабілізації 

в умовах структурної модернізації економіки. Зокрема, 

зосереджено увагу на дослідженні еволюції економічних теорій 

регіонального розвитку, розкритті сутності та визначенні 

місця теорії ринкової вартості у регіональній політиці 

фінансової стабілізації, дослідженні інноваційно-

інвестиційного стимулювання сталого розвитку регіонів в 

умовах структурної модернізації економіки з виокремленням 

капіталізації креативного потенціалу у даному процесі. У 

монографії наведено методичні засади оцінки бюджетного 

забезпечення депресивних регіонів у системі соціально-

економічної безпеки, відповідно до чого проведено аналітичне 
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дослідження. Значна роль у монографії зосереджена на 

особливостях розвитку ринку фінансових послуг у системі 

регіональної політики фінансової стабілізації. 

Видання передбачене для студентів вищих навчальних 

закладів, керівників та спеціалістів управлінських структур, 

науковців, фінансових організацій, аспірантів та докторантів. 
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РОЗДІЛ 1 

ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ РЕГІОНАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ 

 

1.1. Еволюція класичних теорій регіонального 

розвитку 

 

На сучасному етапі розвиток економіки України 

характеризується посиленням міжрегіональної соціально-

економічної диференціації, розширенням числа депресивних 

регіонів, що унеможливлює використання не тільки потенціалу 

міжрегіонального співробітництва, а й проведення єдиної 

політики соціально-економічних перетворень в країні. 

Дестабілізуючий вплив на розвиток національної економіки в 

цілому має підвищення чутливості реагування 

мікроекономічних індикаторів на регіональному рівні та 

макроекономічних на державному рівні при формуванні 

кризових ситуацій на внутрішніх та зовнішніх ринках. 

Невід’ємною складовою успішного розвитку регіонів України є 

ефективне функціонування соціальної та виробничої 

інфраструктури, що вимагає розширення фінансових 

можливостей державних і місцевих органів влади. Тому як 

перспективний інструмент оцінки розвитку територій, 

особливо в період інноваційно-інвестиційних реформ, повинен 

стати механізм економіко-математичного моделювання рівня 

конвергенції регіонів. Додаткової значущості проблемі що 

досліджується, надає необхідність систематизації сучасних 

економічних теорій та їх кореляція з домінуючими у світі 

парадигмами соціально-економічного розвитку. 

Визначення сутності регіональної конвергенції у світовій 

економіці є неможливим без чіткої ідентифікації основних 

напрямків зближення територій на чотирьох рівнях: 

 глобальному, де розглядаються конвергентно-дивергентні 

процеси в розвиткові окремих держав, що дозволяє чітко 

ідентифікувати всі фази розвитку суспільства; 

 наднаціональному, де визначаються механізми та 

інструменти регулювання конвергентного регіонального 

розвитку національного угрупування; 
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 національному, на якому розробляється така модель 

регіональної політики, яка визначає завдання та цілі 

регулювання внутрішнього розвитку за допомогою 

інструментів державного впливу; 

 локальному, де здійснюється управління регіонами з 

метою запобігання розвитку таких дивергентних процесів, які 

можуть загрожувати цілісності держави;  

 інтегральному, що об’єднує всі попередні рівні. 

Першим етапом концептуального дослідження є вивчення 

зарубіжного теоретичного досвіду регіонального економічного 

розвитку і моделей конвергенції з метою виявлення сутності 

інтеграційних процесів та природи їх виникнення. 

В західній економічній і економіко-географічній науці 

напрацьовані не лише динамічні, але й просторові 

(регіональні) теорії і моделі економічного розвиту. Всі вони 

охопили базові поняття та положення класичних, 

неокласичних, інституціональних теорій і моделей 

економічного розвитку, міжгалузеві моделі, а також теорії 

розміщення виробництва, центральних міст, дифузії 

нововведень, просторової організації господарської діяльності, 

моделі «нової економічної географії» і концепції нових форм 

територіальної організації виробництва. 

Історично в множині теорій регіонального зростання 

виділяють чотири напрямки, систематизація та деталізація 

яких представлена на рис. 1.1: 

1) неокласичні теорії конвергенції, що базуються на 

виробничій функції; 

2) теорії кумулятивного теорії росту, що є синтезом 

неокласичних, інституційних та економіко-географічних 

моделей; 

3) нові теорії регіонального росту, засновані на 

зростаючій віддачі від масштабу і недосконалій конкуренції; 

4) інші теорії, що пояснюють приватні або окремі 

питання регіонального розвитку. 
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Напрямки та школи теорій регіонального розвитку 

Неокласичні теорії  Кумулятивні теорії Нові (індустріальні) теорії Інші теорії 

Модель росту 

Теорія порівняльної переваги 

Теорія співвідношення 

факторів виробництва 

Теорія вирівнювання цін на 

фактори виробництва 

Модель сходження або 

конвергенції 

Модель взаємопроникнення 

Концепція  

«ринкового соціалізму» 

Концепція «соціалізму з 

людським обличчям» 

Концепція «соціально орієнто- 

ваної ринкової економіки» 

Модель розвитку 

Новітня модель розвитку 

Кумулятивної причинної 

обумовленості 

Полюсів росту 

Зворотного зв’язку  

Модель сукупної 

причинної обумовленості 

та міської агломерації 

Теорія «центр-периферія» 

Модель «дифузії 

нововведень» або «хвилі 

нововведень 

Модель «вулкан» 

Базові теорії нової 

економічної географії 

Моделі і концепції нової 

економічної географії 

Моделі модернізації 

традиційної теорії 

розміщення 

виробництва 

Моделі нового типу 

міжнародної торгівлі 

-модель циклічного 

руху факторів, 

- модель світової 

історії 

Теорія агломерації 

 

Модель П. Кругмана і 

П. Ромера 

Модель економіки двох 

регіонів (Півн. Пд.) 

Модель «ядро – 

периферія» 

Теорія випадкового росту 

Теорія просторових лагів 

Теорія економічної бази 

Теорія експортної бази 

Сировинна теорія 

Теорія секторів 

Теорія гнучкої 

спеціалізації 

Модель «витрати – 

випуск» 

Економетричні теорії 

Модель розміщенні 

виробництва 

-модель потенціалу ринку, 

-модель базового 

мультиплікатора 

регіонального доходу, 

-формалізована модель 

-модель розміщення заводів, 

- модель Т. Холмса і Стівенса, 

-модель розподілу економічної 

активності, 

-модель локальної максимізації шоку 

Рис. 1.1 – Систематизація теорій регіонального розвитку 

 

Теорія «ігор» 

Теорія життєвого циклу 

товару 
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Теорії і моделі регіонального економічного розвитку 

неокласичного напряму основані на факторах, які 

встановлюють виробничий потенціал території та 

доповнюються просторовими факторами. При цьому регіони 

розглядаються як одиниці виробництва, між якими за 

допомогою ринків факторів може встановлюватись рівновага. 

Нерівномірність розвитку регіонів пояснюється тимчасовими 

відхиленнями від рівноваги або неадекватною реакцією на 

екзогенні шоки, тому в довгостроковій перспективі вони 

мають зникнути, що приведе до зближення регіональних 

рівнів економічного розвитку. Еволюція розвитку 

неокласичних теорій представлена в таблиці 1.1. 

У 60-х роках ХХ століття з’явились перші роботи з 

неокласичної теорії Дж. Бортса, Х. Зіберта, Р. Солоу, Т. Свана, 

Г. Менк’ю, Д. Ромера, А. Уейла, Р. Барро, Х. Сала-і-Мартина,  

Р. Холла, Ч. Джонса. В основі теорії лежать основні правила 

виробничої функції із затухаючою та постійною віддачею 

масштабу, зближення або конвергенцією регіонів, 

міжрегіональної торгівлі, збалансованого росту та умови 

вільної конкуренції. Спираючись на ці правила, до складу 

факторів регіонального росту були включені традиційні 

виробничі фактори і транспортні витрати, а також соціальні, 

політичні та географічні фактори. Неокласики стверджували, 

що з часом повинно відбуватись згладжування диференціацій 

у темпах росту регіонів завдяки капіталізації рівноважного 

стану й мобільності факторів виробництва. 

Проблему недооцінки регіональних та просторових 

факторів неокласичних теорій ще у 60-і рр. підняли відомі 

Західні економіко-географи та економіко-регіоналісти             

У. Ізард1, Х Бос2, П. Кругман, М. Портер3, Е. Мейр, Е. Райнерт 

та ін.4.  

 

                                           
1
 Изард У., Методы регионального анализа: введение в науку о регионах : пер. с англ. / вст. ст. и ред. А.Е. 

Пробста. – М.: Прогресс, 1966. 
2
 Бос Х., Размещение хозяйства: пер. с англ. / под ред. В.А. Маша. - М.: Изд-во Прогресс, 1970. 158 с. 

3
 Портер М., Международная конкуренция. – М.: «Междунар.отн.», 1993. – 896 с. 

4
 Пилипенко И. В., Конкурентоспособность стран и регионов в мировом хозяйстве. Теория, опыт малых 

стран Западной и Северной Европы. – Смоленск: Ойкумента, 2005. 496 с. 
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Таблиця 1.1 

Еволюція неокласичної теорії економічного регіонального розвитку 
Моделі/ 

Концепції 
Прихильники Сутність моделі 

Фактори регіонального 

росту 
Переваги Критичні моменти 

Неокласична модель 

росту 
Дж. Бортс 

- міжрегіональний рух 

факторів, 

- збільшення виробничого 

потенціалу економіки регіону 

- збільшення виробничого 

потенціалу, 

- просторові фактори, 

-міжрегіональний рух 

факторів 

- економічний розвиток 

не за рахунок руху 

факторів виробництва, 

а ступенем їх 

накопичення 

- недооцінка 

регіональних та 

просторових факторів, 

- захоплення оцінкою 

динамічних процесів 

Теорія порівняльної 

переваги 
Д. Рікардо - фактори виробництва 

переміщаються в регіони, де 

за них платять більше: 

трудові ресурси у розвинуті, а 

капітал – у менш розвинуті, 

- переміщення факторів 

виробництва і товарів 

приводить до вирівнювання 

цін 

- ефективний розподіл 

факторів виробництва і 

доходів,  

- стихійний ринок, 

- різнонаправлений рух 

праці і капіталу 

- взаємозомінність 

міжрегіональної торгівлі з 

міжрегіональним рухом 

факторів  

- неможливість оцінки 

ступені та швидкості 

конвергенції регіонів в 

межах однієї країни 

- неможливість оцінки 

ступеню та швидкості 

конвергенції в межах 

однієї країни, 

- недооцінка 

регіональних та 

просторових факторів, 

- нереалістичність 

початкових припущень, 

Теорія 

співвідношення 

факторів 

виробництва 

Хекшер 

Олін 

Теорія вирівнювання 

цін на фактори 

виробництва 

Хекшер, 

Олін, 

Самуельсон 

Неокласична модель 

сходження або 

конвергенції 

Р. Солоу,  

Т. Сван, 

Менкью, 

Ромер, Уейл,  

Барро, Сало, 

Мартин 

- рівність для всіх регіонів 

показників виробництва, 

- бідні регіони зростають 

швидше, 

- кожен регіон має свою 

траєкторію розвитку 

- розподіл фактору 

капіталу на фізичний і 

людський, 

- виробничі потенціал, 

- просторові фактори, 

- вирішення проблем 

сходження регіонів, 

- встановлення 

швидкості та 

конвергенції темпів 

економічного розвитку 

регіонів 

- економічний розвиток 

за рахунок накопичення 

факторів виробництва 

- абсолютне сходження 

малоймовірне, 

- недооцінка 

регіональних та 

просторових факторів 

Неокласична модель 

взаємопроникнення 

та взаємодоповнення 

Я. Тімберг, 

Дж. Гелбрейт, 

П. Сорокін, 

У. Ростоу,  

Ж. Фурастьє 

- взаємопроникнення та 

взаємодоповнення 

капіталістичної та 

соціалістичної систем 

- науково-технічний 

прогрес 

- виробничі потенціал, 

- просторові фактори 

- кожна з систем : 

капіталістична і 

соціалістична 

наповнюється 

недоліками інших 

- кожна з систем : 

капіталістична і 

соціалістична 

наповнюється 

недоліками інших  

Концепція «ринкового Р. Арон, - централізоване планове - планування і державне - увага на ролі науки і - ігнорування різниці у 
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Моделі/ 

Концепції 
Прихильники Сутність моделі 

Фактори регіонального 

росту 
Переваги Критичні моменти 

соціалізму» Д. Белл управління, 
- розвиток товарно-грошових 

ринкових відносин, 

- плюралізм приватної 

власності, 

- конкуренція між 
товаровиробниками 

регулювання економіки, 
-  різноманітність форм 

власності, 

- розвиток ринкових 

відносин, 

- невтручання держави у 
виробничу діяльність 

підприємств і компаній 

- активна діяльність 

держави на ринку праці, 

- перерозподіл прибутку 

освіти, 
-  застосування 

технологічного підходу 

до аналізу економічних 

процесів 

формах власності, 

- неврахування 

класової структури 

суспільства, 

- усереднення 

показників, 

- відсутність стимулів 

для саморозвитку, 

- не враховані 

довгострокові 

перспективи розвитку,  

неврахування 

бюрократичного 

фактору 

Концепція «соціалізму 

з людським обличчям» 

О.Дубчек,  

Р. Ріхте 

- поєднання соціалістичної 

доктрини з елементами 

демократичного суспільства 

Концепція «соціально 

орієнтованої ринкової 

економіки» 
(«шведська модель 

соціалізму») 

А. Мюллер-

Армак, 

Л. Ерхард, 

В. Ойкен, 
Л. Роббінс,  

Ф. Хайєк 

- поєднання капіталістичного 

способу господарювання з 

розвинутою мережею 
інститутів соціальних 

гарантій 

Неокласична модель 

росту 
Х. Зіберт 

- залежність потенційно 

можливих об’ємів 

виробництва від 

транспортних витрат, 
- просторова неоднорідність 

факторів, 

- взаємозамінність факторів 

виробництва, 

- зовнішні фактори екон. 

розвитку територій 

- виробничі потенціал, 
-просторові фактори, 

- транспортні, соціальні 

фактори 

- врахування впливу 

просторової 

неоднорідності праці, 

капіталу і землі, 
- соціальні фактори 

розглядаються як 

внутрішні детермінанти 

або джерело економ. 

розвитку, 

- розглядаються 

фактори в умовах 

ізольованого району, 

- в реальному житті не 

виконуються умови 

мобільності факторів 

виробництва 

Новітня неокласична 

модель росту 

Р. Холл, 

Ч. Джонс 

-ефективність використання 

робочої сили, яка 

визначається відмінностями 

в соціальній інфраструктурі 

країни 

- виробничі фактори, 

- соціальні, інституційні, 

політичні фактори, 

- географічне положення 

країни, 

- врахування 
ефективності 

використання робочої 

сили, 

- врахування 

відмінностей в 
інфраструктурі країн, 

- врахування корупції 

- не врахований 

транспортний фактор, 

фактор агломерації, 

центральний місць, 

- не оцінює ступеня 

конвергенції між 

країнами 
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Так, Бос відмічав, що «в більшості випадків сучасні 

економічні теорії надзвичайно чітко формулюють припущення 

про зміни у часі, не конкретизуючи просторові умови»3.           

М. Портер звернув увагу науковців на посилення конкуренції 

на регіональних ринках через створенні в них локалізованих 

інноваційно-інвестиційних моделей швидкого економічного 

розвитку, так званих кластерів. 

При цьому автор зосереджує увагу не стільки на зближені 

рівнів розвитку регіонів, скільки на забезпечені їх 

конкурентоспроможності на основі генерування інновацій, 

чим підтверджує теорію полюсів Ф. Перу. 

Перші дослідження відмінностей в регіональних темпах 

росту до середини 60-х років проводив Дж. Бортс5, в яких 

стверджує, що розвиток регіону досягається за рахунок 

міжрегіонального руху факторів, які збільшують виробничий 

потенціал економіки регіону: кількість і якість природних 

ресурсів, загальна кількість та кваліфікація трудових ресурсів, 

запаси капіталу та рівень технологій. Автор доводить, що з 

часом буде відбуватися поступове зближення відносних цін 

факторів виробництва (або факторів цін), які в майбутньому 

мають привести до вирівнювання рівнів економічного 

розвитку регіонів. 

В багатьох неокласичних теоріях регіонального розвитку 

зближення міжрегіональних відмінностей економічного 

розвитку відбувається завдяки механізму стихійного ринку, 

коли фактори виробництва переміщаються у ті регіони, де за 

них платять більше. Цей механізм заснований на базових 

положеннях теорій порівняльних переваг Д.Рікардо, 

співвідношення факторів виробництва Хекшера-Оліна, моделі 

вирівнювання цін на фактори виробництва (теореми) 

Хекшера-Оліна-Самуельсона, а також теорії конвергенції 

Солоу і Свана, Менкю-Ромер-Уейла, Барро, Сала і Мартін. 

Таких же висновків дійшли Д. Рікардо у своїй теорії 

порівняльної переваги, Хекшер і Олін у теорії співвідношення 

факторів виробництва, Хекшер, Олін та Самуельсон у теорії 

(теоремі) вирівнювання цін на фактори виробництва. За їх 

                                           
5
 S. J. Borts G. H., Economic Crowth in a Free Market. New York, London, 1964. 
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думкою кожен регіон вивозить ті товари, на виробництво 

яких він володіє надлишком факторів виробництва, а ввозить 

ті – на виробництво яких відсутня необхідна кількість 

факторів виробництва. Таке переміщення вирівнює ціни на 

товари і фактори виробництва і приводить до рівноважного 

стану просторової економіки і економічному зростанню всієї 

території. Автори теорій стверджують, що в умовах факторної 

мобільності капітал переміщається з високо розвинутих 

районів в менш розвинуті через низьку норму прибутковості, а 

трудові ресурси переміщаються у високо розвинуті, де рівень 

заробітної плати вищий. В результаті різнонаправленого руху 

праці і капіталу зближуються сукупні доходи регіонів та 

вирівнюються міжрегіональні відмінності економічного 

розвитку. Саме взаємозамінність міжрегіональної торгівлі з 

міжрегіональним рухом факторів виробництва забезпечує 

зростання економік та зближення рівнів економічного 

розвитку таких регіонів. 

Слабкими місцями моделі регіонального розвитку слід 

віднести неможливість оцінки ступені та швидкості 

конвергенції регіонів в межах однієї країни та 

нереалістичність початкових припущень: 

 досконалої конкуренції на ринку, фіксованої пропозиції 

праці і капіталу, існування тільки двох факторів виробництва; 

 єдиної технології в країнах, єдиних переваг в різних 

регіонах; 

 однорідності праці і капіталу; 

 постійної віддачі від масштабу в силу того, що завжди 

існує внутрішня економія від масштабу або агломераційний 

ефект. 

В пізнішій неокласичній моделі А. Леша відношення до 

такого зближення рівня економічного розвитку стало більш 

острожним, він відмічав, що тенденція до вирівнювання під 

впливом лише стихійних ринкових сил може протікати дуже 

помалу, а Зіберт допускав можливість розходження деяких 

районів в темпах росту на конкретному етапі. 
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Продовження даної теорії було викладено в моделях 

сходження або конвергенції країн Р. Солоу, Т. Свана6, 

Менкью–Ромера–Уєйла7, Барро, Сала–і–Мартин7,8. Дані моделі 

розраховані для оцінки міждержавного схождення, але можуть 

використовуватись на рівні регіонів. На думку авторів 

початковою передумовою зближення (сходження) регіонів є 

рівність для всіх регіонів (країн) таких показників 

виробництва як вклад фізичного та людського капіталу у ВРП, 

темп технічного прогресу, норма зберігання, норма 

амортизації, темп росту населення. Вони приходять до 

висновку, що бідні регіони повинні зростати більшими 

темпами, ніж багаті і в довгостроковій перспективі біде 

відбуватись вирівнювання регіональних рівнів економічного 

росту. Проте в реальному світі таке абсолютне сходження 

малоймовірне, і як правило використовується нестроге 

(умовне) сходження: кожний регіон або країна має свою 

траєкторію стійкого розвитку, що суперечить одному із 

постулатів моделі – однаковій нормі споживання6. 

В своїх роботах з теорії конвергенції Я. Тінберг,                 

Дж. Гелбрейт, П. Сорокін, У. Ростоу, Ж. Фурастьє8, в яких 

проводився аналіз взаємопроникнення та взаємодоповнення 

капіталістичної та соціалістичної систем. В дослідженнях 

зазначалось, що саме науково-технічний прогрес є первинною 

умовою сходження соціально-економічних систем капіталізму 

та соціалізму, який породжує нове «змішане суспільство» з 

притаманними йому сильними сторонами кожної з двох 

систем. Опоненти даного підходу Г. Маркузе, Р. Хейлбронет, 

Ю. Хабермас та ін. стверджують, що кожна з цих типів 

організації суспільних відносин набуває не позитивних рис і 

властивостей з двох систем, а навпаки наповнюється 

недоліками інших. 

На основі теорії конвергенції були сформовані концепції: 

ринкового соціалізму (Р. Арон, Д. Белл та ін.), соціалізму з 

людським обличчям (О. Дубчек) і соціально орієнтова ної 

                                           
6
 Barro R., Sala-i-Martin X. Economic growth andconvergence across the united Strates. NBER Working paper. 

1990. 3419. p. 272. 
7
 Borts G. H., Stein J.I. Economic Crowth in a Free Market. New York, London, 1964. 

8
 Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1 / Редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. -- К.: 

Видавничий центр "Академія", 2000. – 864 с. 
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ринкової економіки (А. Мюллер-Армак, Л. Ерхард, В. Ойкен,    

Л. Роббінс, Ф. Хайєк та ін.), зміст яких представлений на рис. 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.2 – Зміст концепцій теорії конвергенції 

 

Сформовані концепції базуються на використанні 

методів побудови як капіталістичного суспільства, так і 

соціалістичну доктрину. Так, в основу концепції «ринкового 

соціалізму» та «соціалізму з людським обличчям» покладені 

атрибути як соціалістичної системи: централізоване 

планування управління економікою країни, так і елементи 

демократичного суспільства: розвиток товарно-грошових 

ринкових відносин, плюралізм форм власності (публічна, 

приватна), конкуренція між товаровиробниками. Концепція 

«соціально орієнтованої ринкової економіки», або так званої 

«шведської моделі соціалізму» передбачає поєднання 

капіталістичного способу господарювання з розвинутою 

мережею інститутів соціальних гарантій отримання освіти, 

послуг охорони здоров’я, підтримки держави при втраті 

роботи тощо. 

Сильними сторонами цих моделей є: наявність великих 

можливостей для вирішення проблеми сходження; 

встановлення швидкості та конвергенції, тобто часу 

подолання половини відстані, яка відділяє економіку регіону 

Теорія конвергенції 

Концепції: 
- централізоване планове управління; 

- розвиток товарно-грошових ринкових відносин; 

- плюралізм приватної власності; 

- конкуренція між товаровиробниками. 

 

- поєднання соціалістичної доктрини з 

елементами демократичного суспільства 

 

- поєднання капіталістичного способу 

господарювання з розвинутою мережею 

інститутів соціальних гарантій. 

 

Ринкового 

соціалізму 

Соціалізму з 

людським 

обличчям 

Соціально 

орієнтованої 

ринкової 

економіки 
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від її стійкого стану9. На відміну від моделей Бортса, моделі 

конвергенції розділяють фактори капіталу на фізичні та 

людські, що дозволяє встановити ступінь взаємозамінності 

праці та капіталу, а також швидкість і конвергенції темпів 

росту економіки регіонів. Як і в попередніх моделях, 

регіональний економічний розвиток встановлюється не за 

рахунок руху факторів виробництва, а ступенем їх 

накопичення. 

Слабким місцем неокласичних теорій є недооцінка 

регіональних та просторових факторів та надмірне захоплення 

динамічними рядами даних. 

Багато представників неокласичної школи намагались 

усунути відмічені раніше недоліки і в своїх моделях, поряд з 

факторами виробництва враховували вплив просторових 

факторів на темпи зростання регіональної економіки.  

Найбільш досконалу теорію регіонального розвитку 

запропонував Х. Зіберт10, в якій акцентується увага на 

залежності потенційно можливих об’ємів виробництва не 

тільки від таких витрат, як капітал, праця, земля і рівень 

технічних знань, але й від транспортних витрат, що залежать 

від праці, капіталу та землі, тобто враховує функціональні 

властивості цієї сфери і соціальних факторів, розглядаючи їх 

як внутрішні детермінанти або історично економічного 

розвитку регіону, чим враховує вплив просторової 

неоднорідності цих факторів. Зіберт приходить до висновку: 

1) диференціація в темпах росту регіональних економік 

встановлюється швидкістю кількісних змін внутрішніх 

факторів розвитку; 

2) міжрегіональні диспропорції змінюються в 

залежності від мобільності факторів виробництва в різних 

територій;  

3) необхідність оцінювати вклад кожного фактору в 

прискорення росту за допомогою коефіцієнтів11. 

                                           
9
 Barro R., Sala-i-Martin X. Economic growth andconvergence across the united Strates. NBER Working paper. 

1990. 3419. p. 272. 
10

 Swan T. Economic Crowth and Capital Accumulation. // Economic Record. 1956. Vol. 32. N. 2. p. 334-361. 
11

 Pred A.R. The Spatial Dynamics of U. S. Urban-Industrial Growth. 1800-1914. Cambridge: MIT Pres. 1966. 
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Саме слабке місце теорій регіонального розвитку в тому, 

що в реальному житті в моделях міжрегіональної торгівлі і 

міжрегіонального руху факторів виробництва не виконуються 

умови мобільності факторів виробництва. Не це вперше 

звернув увагу В. Леонтьєв (парадокс Леонтьєва), який шляхом 

деяких імперичних тестів показав, що умови теорії Хекшера-

Оліна на практиці не виконуються13. 

До неокласичної теорії розвитку регіонів можна віднести 

моделі Р. Холла і Ч. Джонса12. Поруч з традиційними 

виробничими факторами росту: фізичним, людським 

капіталом та працею вони включають в свою модель і 

соціальні, інституційні, політичні фактори, а також 

географічне положення країни. Особливий акцент робиться на 

ефективності використання робочої сили, яка визначається 

відмінностями в соціальній інфраструктурі країни. В моделі 

підтверджені визначна роль соціальної інфраструктури на 

зростання продуктивності праці, що веде до розвитку 

економіки в регіоні та важливе значення географічного 

розташування країни, її близькість до країн Західної Європи. 

Проте модель має ряд недоліків: не враховані транспортний 

фактор, фактор агломерації, центральних міст, нема оцінки 

ступеню конвергенції між країнами. 

Розглянуті неокласичні моделі регіонального розвитку 

мають ряд суттєвих недоліків: 

1) занадто сурові передумови, які використовуються 

для пояснення регіонального розвитку, надлишкова увага до 

обробного сектора; 

2) нехтування соціальними та політичним фактором; 

3) виключення з аналізу інновацій і каналів їх 

розповсюдження в економіці; 

4) розгляд розвитку як послідовно змінюючих один 

одного однорідних рівноважних станів, тобто допущення 

однорідності економічного простору і часу; 

5) використання в своїх моделях умов вільної або 

досконалої конкуренції. 

                                           
12

 Romer P. Increasing Returns and New Developments in the Theory of Growth // NBER Working paper. 1992. 

P. 3098. 
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Поряд з недоліками, неокласичні моделі наділені 

сильними сторонами, які дозволяють: 

1) найкращим чином виміряти регіональні ефекти; 

2) встановлювати напрямок руху факторів 

виробництва, товарів і послуг, а також рівень накопичення 

капіталу за регіонами; 

3) виявляти ступінь впливу виробничих і просторових 

факторів на темпи росту економіки регіонів; 

4) завдяки прямій залежності між темпом росту 

економіки та відмінністю між поточним і рівноважним рівнем 

доходу в економіці передбачати сходження (конвергенцію); 

5) можливість пластично застосовувати їх на практиці 

та виконувати перевірку. 

 

1.2. Еволюція теорій кумулятивного розвитку 

регіону 
 

Опоненти неокласичної теорії висувають свою теорію 

поляризованого розвитку, в якій відстоюють протилежне 

бачення очікуваних результатів процесу економічного 

розвитку регіонів в умовах нерегулярного ринку. На відміну 

від теорії регіонального розвитку, в якій ймовірність 

зближення (конвергенція) рівнів розвитку регіонів за 

показником ВРП на душу населення, прихильники теорії 

поляризованого розвитку відстоюють позицію щодо 

розходження (дивергенції) регіонального розвитку, тобто 

прогнозується посилення асиметричності регіонів за 

економічними показниками13. Зведена інформація що до 

аналізу теорій кумулятивного розвитку представлена в  

таблиці 1.2. 

                                           
13

 Myrdal G. Economic theory and under-developed regions. – N. Y.: Harper & Row, 1957. 
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Таблиця 1.2  

Еволюція теорій кумулятивного розвитку 
Теорії/ 

Моделі/ 

Концепції 

Прихильники Сутність моделі 
Фактори регіонального 

росту 
Переваги Критичні моменти 

Теорія 

кумулятивної 

причинної 

обумовленості 

Г. Мюрдаль,  

Н. Колдор 

- виникнення центрів росту та 
канали їх поширення, 

- утворення агломерацій центрів 

росту, 

- інновації та дифузія нововведень, 

- розвиток периферійних територій, 

- постійна віддача від масштабу, 
- нерівномірний розвиток в умовах 

вільної конкуренції, 

-спеціалізація 
виробництва, 

- ефект масштабу, 

- ринкові сили 

 

- врахування 
реальних регіональних 

факторів,  

- визнання інновацій 

та каналів їх 

розповсюдження в 
якості основних 

факторів розвитку 

територій,  

- дифузії 

нововведень та 

індустріалізації дає 
можливість 

вирівнювання 

регіональних рівнів, 

- практичне 

використання при 
розробці конкретних 

програм регіональної 

політики,  

- розуміння 

економічного 

розвитку як 
послідовного ряду 

змінюючих один 

одного нерівноважних 

станів 

- не враховуються 
роль малих 

підприємств, 

- регіональна 

політика орієнтована 

на розвиток великих 
підприємств, які не 

враховують 

специфіку регіону,  

- не приділяється 

уваги внутрішній 

узгодженості 
регіональної 

виробничої системи,  

- не враховують 

природу 

транснаціональних 
фірм, 

- ігнорують віддачу 

від масштабу, від 

масштабу ринка та 

реальну недосконалу 

конкуренцію, 
- не враховані 

правила нової теорії 

торгівлі і нової теорії 

росту 

Теорія 

прямого і 

зворотного 

зв’язку 

А. Хіршман 

- ріст економіки в країні відбувається 

незбалансовано, 

-мобілізація 

потенційних резервів, 

- ефект розходження 

Теорія 

«полюсів 

росту» 

Ф. Перу, 

Ж.Р. Будвіль, 

П. Потьє,  

Х. Ласуєн, 

Ч. Шмідт, 

Д. Дарвент 

- зростання економіки країни у всіх 
регіонах  відбувається нерівномірно, 

із змінною інтенсивністю з змінним 

ефектом, 

- вихід на міжнародні ринки через 

конкуренцію 

-інновації і др. 
нововведення і  

канали їх 

розповсюдження, 

- дифузія в супутні 

удосконалення, 
- ефект збільшення, 

Модель 

сукупної 

причинної 

обумовленості 

та міської 
агломерації 

Х. Річардсон, 

Тонро 

- фактори є функцією від ефекту 

агломерації,  

- переваги локалізації,  

- різниця в цінах на фактори в 

регіонах, 

- індивідуальні особливості регіонів, 
- локалізація, пов’язана з 

немобільністю факторів, 

- концентрація вироб. 

діяльності в містах, 

- агломерація 

виробництва і 

фактори його 

утворення 

Теорія «центр-

периферія» 
Дж. Фрідман 

-економічний ріст концентрується 

виключно у містах  

виробничої діяльності 

в ядрах росту 

Модель 

«дифузії 

Т. 

Хєгестранд, 

Чотири стадії хвиль нововведень: 

- дифузний процес, 

дифузія або хвилі 

нововведень і канали 
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Теорії/ 

Моделі/ 

Концепції 

Прихильники Сутність моделі 
Фактори регіонального 

росту 
Переваги Критичні моменти 

нововведень» 
або «хвилі 

нововведень» 

П. Хаггет,  
Дж. 

Фрідман, 

Т. Хермансен 

- центробіжні сили, 
- конденсація, 

- насичення 

їх розповсюджень 

Модель 

«вулкан» 
Х. Гірш 

- міська агломерація забезпечується 

періодичними імпульсами 

інноваційної діяльності, 

- періодичність імпульсів 
нововведень, що затухань 

нововведення 

розтікаються на 

периферію 

Теорія «ігор» 

У. Вальз, 

М.Спенс, 

Дж.Стігліц 

Взаємодія двох регіонів – гра з 

нульовою сумою: розвиток одних 

регіонів приведе до занепаду інших 

 

- стимулювання 

інноваційної 

діяльності, 

- відміна 

субсидіювання 
відсталих регіонів 

Введення поняття -  

порушення рівноваги 

у розвиткові того чи 

іншого процесу 

- неприйнятність 

регіональної 

взаємодії 

Теорія 

життєвого 

циклу товару 

Р. Вернон 

- розміщення фірми-виробника у 

високо розвинутому регіоні 

(початкова стадія), 

- налагоджене стандартизоване 

виробництво розміщують в 

слаборозвинених регіонах (стадія 
зрілості) 

- рентабельність 

використання робочої 

сили 

- врахування реальних 

регіональних факторів 

- розглядає регіон як 

закриту систему 
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Витоки теорії поляризованого економічного розвитку 

знайшли свої продовження у формуванні теорії кумулятивної 

причинної обумовленості Г. Мюрдаля, теорії прямого то 

зворотного зв’язку А. Хіршмана, нової економічної географії, 

теорії полюсів росту, центрів росту та канали його 

розповсюдження в просторовій економіці Ф. Перру,                

Ж.-Р. Будвіля, Ч. Шмідта, Д. Дарвента, Х. Р. Ласуєна,                

П. Портьє, Ч. Шмідта, Д. Дарвента, утворення агломерацій і 

центральних міст Х. Річардсона, теорії «центр – периферія» 

Дж. Фрідмана, моделі інновацій та дифузії нововведень              

Т. Хєгестранда і П. Хаггета, розвиток периферійних територій, 

моделі «вулкан» Х. Гірша, постійна віддача від масштабу, 

нерівномірний розвиток в умовах вільної конкуренції, теорії 

ігор У. Вавльза і Дж.Стігліца. 

Теорія кумулятивного економічного регіонального 

розвитку базується на концепції взаємної та кумулятивної 

причинної обумовленості Г. Мюрдаля15, де він, на відміну від 

прихильників теорії зрівноваженості, заперечує повернення 

системи у рівноважний стан спокою після впливу на неї 

імпульсів процесів, що створюють умови для майбутнього 

розвитку та забезпечують кінцевий результат, який перевищує 

початковий. Дія ринкових сил поглиблює регіональні 

нерівності економічного росту, що зумовлено привабливістю 

економічно розвинутих регіонів над економічно слабкими. 

Тоді як високо розвинуті регіони за рахунок нарощення 

потужності виробництва можуть забезпечити зменшення 

трансакційних та виробничих витрат, слаборозвинуті регіони 

пропонуючи дешеву робочу силу, яка є недостатнім 

привабливим фактором для залучення та розширення бізнесу, 

не сприяють подальшому розвитку економічної могутності на 

своїй території.  

При такому підході ріст економіки відбувається 

нерівномірно і рівні економічного розвитку регіонів не 

вирівнюються, але завдяки ефекту розходження відбувається 

лише деяке зближення між ними. 
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Базовою для кумулятивних моделей стала модель                     

Г. Мюрдаля14, в якій автор приходить до висновку, що 

початкові переваги окремої території, центрів (полюсів) росту, 

приводять до прискорення їх розвитку і ще більшому 

відставанню інших регіонів, тобто: ріст економіки 

відбувається нерівномірно і рівні економічного розвитку 

територій не зближають. Проте завдяки ефекту розходження 

можливе їх деяке вирівнювання. Формалізований вигляд дана 

концепція отримала в працях Н. Калдора та ін. 

Згідно теорії прямого і зворотного зв’язку А. Хіршмана15 

зростання економіки в країні відбувається незбалансовано. 

Такий розвиток передбачає наявність тих самих ресурсів і 

якостей, недостатність яких і служить першопричиною 

відсталості. «Незбалансований розвиток» підтриманий А. 

Хіршманом може стати стимулом для мобілізації потенційних 

резервів в інтересах розвитку. Автор приходить до висновку, 

що просторовий розвиток економіки в країні відбувається 

нерівномірно, в результаті чого рівень економічного розвитку 

територій лише зближається, але не вирівнюється. 

В концепції полюсів росту, вперше запропонованої                   

Ф. Перру16, зростання економіки в регіонах відбувається 

нерівномірно, тобто регіональне зростання не забезпечує 

зближення рівнів економічного розвитку територій, хоча 

можливе деяке вирівнювання за рахунок каналів розподілу 

«ефектів збільшення». В полюс росту Перру включає три 

основні компоненти18: 1) провідну галузь, галузь-мотор, яка 

володіє потужним потенціалом росту та високою здатністю до 

нововведень, тобто галузь з великим мультиплікаційним 

ефектом (пропульсивна галузь); 2) групу галузей місцевого 

значення, зв’язану з нею через систему відносин типу 

«витрати-випуск»; 3) просторову агломерацію виробництва, 

яка забезпечує підприємства отримання «зовнішньої економії». 

Однією із відмінностей концепції Ф. Перру від Й. Шумпетера 

полягає в тому, що для Перру важливим є не стільки 

нововведення, скільки його дифузія в супутні удосконалення, 
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 Pred A.R. The Spatial Dynamics of U. S. Urban-Industrial Growth. 1800-1914. Cambridge: MIT Pres. 1966. 
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 Hirshman A. The Strategy of Economic Development. New Haven, Conn. Yale University Press, 1958. 
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 Гугняк В.Я. Институциональная парадигма и политической экономии. На примере Франции. – М.: 
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невеликі інновації17. Центральну роль у створенні «полюсів 

росту» і «каналів» розповсюдження, на думку автора, має 

відігравати держава, яка має гармонізувати розвиток та 

запровадити індикативне планування як інструмент для 

зменшення неоднорідності або різниці в рівні економічного 

розвитку регіонів і країн. 

Подальший розвиток регіональна теорія росту отримала в 

дослідженнях Ж.-Р. Будвіля18, де автор конкретизував 

абстрактні ідеї Ф. Перу відносно полюсів росту (полюсів 

розвитку) і стверджував, що зростання виробництва не 

відбувається рівномірно у всіх галузях господарства – завжди 

можна виділити динамічні, так звані пропульсивні галузі, які 

являються стимулом розвитку всієї економіки. Через систему 

відносин «витрати – випуск» В. Леонтьєва ефект нововведення 

передається на всю економіку. Процес концентрації 

виробництва зосереджує галузі в конкретній точці (районі) – 

центрі (полюсі) росту. Будвіль запропонував їх ієрархію за 

теорією центральних міст М. Кристаллера19. 

Теорія полюсів росту мала своє продовження в роботах  

П. Потьє про осі розвитку, де відзначалось, що території, які 

знаходяться між полюсами росту та забезпечують 

транспортний зв'язок, отримують додаткові імпульси росту 

завдяки збільшенню вантажопотоків, поширенню інновацій, 

розвитку інфраструктури та перетворюються в осі (коридори) 

розвитку, що визначають разом з полюсами росту 

просторовий каркас економічного розвитку великого регіону 

або країни20. 

Ч. Шмідт пов'язав теорію полюсів з просторовою 

структурою промислових взаємозв'язків і взаємозалежностей. 

Використання теорії полюсів розвитку та сучасної техніки 

дозволяє встановлювати взаємозалежний зв'язок між 

простором і елементами, що створюють територіальну 

структуру регіональної економіки. Ч. Шмідт розглядає 
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 Giesch H., Aspects of Growth Structural Change and Employment - F. Schumpeterian Perspective // 
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механізм взаємодії між «полюсом» і оточуючим його 

периферійним простором. Ефективність зростання центрів 

відбивається в різноманітності встановлення міжрайонних та 

внутрішньорайонних взаємозв'язків. Успіх інтеграції районів в 

межах національної економіки обумовлюється зміцненням 

зв'язків і взаємодією між районами та їх ядрами (центрами). 

Прихильник теорії полюсів росту Х. Р. Ласуєн виділяє їх 

види: 1) полюс росту, представлений регіональним комплексом 

підприємств, пов’язаних з експортом регіону; 2) системи 

полюсів, народжених загальнонаціональним попитом; 3)полюс 

росту, створений другорядними галузями через систему 

ринкових зав’язків, а також географічною периферією21. Х. Р. 

Ласуєн22 звужуючи та деталізуючи поняття полюсів росту 

зазначає, що економічний розвиток не обов'язково вимагає 

просторової поляризації. Хоча на ранніх стадіях економічний 

розвиток може генеруватися в точках зростання в зв'язку з 

відсутністю підприємництва поза цих центрів, розвиток в 

розвинених країнах стає все менш поляризованим. Це 

викликано більш диверсифікованою структурою бізнесу, що 

призводить до великих просторових поширень інновацій та 

економічного розвитку. Автор приходить до висновку, що 

країни що розвиваються, можуть прискорити своє зростання 

шляхом створення диверсифікованих корпоративних 

структур, які зменшують гостроту поляризованої стратегії23. 

Недоліком його теоріє є те, що він не називає конкретні 

канали розповсюдження імпульсів росту до другорядних 

галузей економіки. 

Згідно теорії міських агломерацій у своїй моделі сукупної 

причинної обумовленості Х. Річардсон і Тонро основним 

фактором росту вважають концентрацію виробничої 

діяльності в містах, що є великими промисловими центрами – 

полюсами росту24. Поглиблюючи теорію розміщення 
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промисловості А. Вебера25. Річардсон реалізує ті ж 

функціональні залежності неокласичної школи, проте кожен 

фактор тут є функцією, що залежить від ефекту агломерації, 

переваг локалізації, різниці в цінах на фактори в регіоні і в 

цілому по країні і інших індивідуальних особливостях 

регіону26. 

В теорії «центр-периферія» Дж. Фрідман стверджує, що 

економічне зростання концентрується виключно в містах, так 

званих ядрах росту27, формування яких проходить чотири 

стадії: 1) наявність великої кількості локальних ядер, які мало 

впливають на мало впливають на територію, що їх оточують; 

2) поява одного найбільш сильного ядра, що формує полюс 

росту та в пливає на велику територію; 3) розвиток ще 

декількох ядер, що приводить до утворення поліцентристської 

структури полюсів росту; 4) злиття ядер в урбаністичну 

поліареальну структуру з потужною периферією28. 

Ще одним прихильником кумулятивної теорії росту був                

Т. Хєгерстранд, який в своїй моделі «дифузії нововведень» або 

«хвилі нововведень» використовуючи стохастичний метод 

динамічного моделювання Монте-Карло, виділив чотири 

стадії: 1) початок дифузного процесу і різкий контраст між 

центрами та периферійними територіями; 2) дійсна дифузія і 

дія потужних центробіжних сил приводить до появи нових 

швидкозростаючих центрів і скороченню різких регіональних 

контрастів; 3) однакове розширення у всіх місцях (стадія 

конденсації); 4) стадія насичення: загальний, проте повільний, 

асиметричний підйом до максимуму, який може існувати в 

даних умовах29. 

Пізніше, в своїй схемі просторової дифузії П. Хаггет 

підтримав постулати моделі Хєгернстранда, стверджуючи, що 

зміни в більшості випадків не наступають одночасно у всіх 

точках, як правило вони починаються в невеликій кількості 
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місць, звідки розповсюджуються до інших місць уздовж 

каналів зв’язку, через вузли , перетинаючи поверхні, сходячи 

по ієрархічним східцях30. 

Дотичною до теорії кумулятивного розвитку є модель 

«вулкану» Х. Гірша31, в якій автор пішов далі Хєгерстранда, 

стверджуючи, що поряд з тим, що міські агломерації 

забезпечуються імпульсами інноваційної діяльності, при яких 

нововведення розтікаються на периферію і супроводжуються 

зростанням рівня добробуту відсталих районів, вказую на 

періодичність імпульсів нововведень, які рано чи пізно в 

любому центрі під впливом негативних факторів затухають і 

перетворюють передові центри в депресивний 

старопромисловий район. В той же час при завершені великих 

циклів господарської кон’юнктури (описаних                               

Н.Д. Кондратьєвим та Й. Шумпером) можуть виникати нові 

центри інновацій32. 

Заперечують можливість регіональної конвергенції 

посилаючись на теорію ігор У. Вальз33 М. Спенс та Дж. Стігліц, 

в якій вони розглядають функціонування регіонів як гру з 

нульовою сумою, тобто успішний розвиток одного регіону 

негативно впливає на перспективи іншого і навпаки34. Одним 

із головних факторів розвитку слаборозвинутих регіонів автор 

вважає стимулювання інноваційної діяльності, а не 

субсидіювання традиційних сфер економічної діяльності за 

рахунок високорозвинених регіонів. Поряд з цим, Вальз 

заперечує регіональну взаємодію, так як проникнення на 

ринки товарів з високо розвинутих територій буде стримувати 

мотивацію до розвитку деприсивних регіонів. 

Дотичною до теорії конвергенції є теорія життєвого циклу 

товару Р. Вернона, в якій автор вказує на доцільність 

розміщення фірм-виробників на різних територіях в 

залежності від стадії життєвого циклу товару. Так на 
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початковій стадії виробноцтво нового товару ефективно 

розміщувати у високорозвинутих регіонах з 

висококваліфікованою робочою силою, поблизу до 

постачальників та інноваторів. Переходячи на стадію зрілості, 

налагоджене стандартизоване виробництво доцільно 

переносити у малорозвинені регіони, де зосереджені хоч і 

малокваліфіковані проте дешеві трудові ресурси35. 

Наведені вище теорій кумулятивного регіонального 

економічного розвитку мають ряд сильних сторін: 

1) врахування реальних регіональних факторів, 

особливо розміщення факторів виробництва; 

2) визнання інновацій та особливо каналів їх 

розповсюдження в якості основних факторів розвитку 

територій; 

3) володіння певними можливостями вирівнювання 

міжрегіональних рівнів економічного розвитку шляхом дифузії 

нововведень та індустріалізації; 

4) через простоту початкових передумов і визначеності 

об’єкта розвитку можливість їх практичного використання 

при розробці конкретних програм регіональної політики; 

5) розуміння економічного розвитку як послідовного 

ряду змінюючих один одного нерівноважних станів, в яких 

рівновага розглядається як тимчасове і непостійне явище. 

Поряд з цим ці моделі мають ряд недоліків: 

1) не враховуються роль малих підприємств, які часто 

визначають характер регіональної економіки; 

2) регіональна політика орієнтована на розвиток 

великих підприємств індустрії, які практично не враховують 

специфіку регіону; 

3) не приділяється достатньої уваги внутрішній 

узгодженості регіональної виробничої системи; 

4) не враховують природу транснаціональних фірм в 

розвитку регіонального економічного простору; 

5) ігнорують зростаючу віддачу від масштабу, від 

масштабу ринка та реальну недосконалу (монопольну) 

конкуренцію; 
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6) не враховані правила нової теорії торгівлі, нової 

теорії росту і нових форм територіальної організації 

виробництва. 

 

1.3. Еволюція новітніх теорій регіонального 

розвитку  
 

Імпульсом для розвитку нових теорій регіонального 

економічного розвитку стали дослідження в рамках нової 

економічної географії – модернізації традиційної форми 

просторової організації промисловості у 80-х рр. ХХ ст., які 

створили набір простих, хоча не досить переконливих моделей 

недосконалої конкуренції, нової теорії торгівлі та нової теорії 

росту. Багато з цих моделей ввібрали в себе положення 

неокласичної школи та теорії кумулятивного розвитку, 

доповнюючи їх деякими ідеями індустріальної школи (див. 

табл. 1.3). 

До найбільш відомих представників нової хвилі теорії 

регіонального розвитку належать такі західні економісти та 

економіко-географи, як: П. Кругман, М. Фуджит, Т. Морі,                

Є. Венаблес, Д. Пуго, Дж. Харріс, А. Пред, Р. Фіані, Г. 

Мюрдаль, А. Хіршман, А. Гільберт, Дж. Гаглер, Дж. Еллісон, Є. 

Глейзер, Д. Девіс, Д. Вайнштайн, Лунгель Інн. Широку 

популярність получили теорії основані на зростаючому ефекті 

від масштабу в умовах недосконалої конкуренції такі як: нова 

економічна географія, нові моделі економічного росту, теорія 

агломерацій, центральних місць і випадкового росту. В своїх 

дослідженнях до просторових факторів росту автори відносять 

різні види ефектів від масштабу, транспортні витрати, 

мобільність факторів виробництва, агломерацію, просторові 

або багаточисленні ефекти взаємовпливу економічних 

факторів. Теорія потенціалу ринку Дж. Харріса36 є однією з 

перших базових теорій нової економічної географії, де він, 

проаналізувавши  ступінь  доступності  ринку збуту в  

кожному окрузі  США,  стверджує,  що  розвинуті  промислові  

регіони володіють  високим  потенціалом  ринку  і  приходить   
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Таблиця 1.3 

Еволюція нової теорії економічного регіонального розвитку 

Теорія 
Моделі/ 

Концепції 
Прихильники Сутність моделі 

Фактори регіонального 

росту 
Критичні моменти 

Базові теорії 

нової 

економічної 
географії  

Модель потенціалу ринку Дж. Харрісон 
Потенціал ринку регіону 
обернено пропорційний 

віддаленості 

- концентрація 
виробництва 

- не дозволяють 

здійснювати пошук шляхів 
зближення міждержавних і 

міжрегіональних відмінностей 

в економічному розвитку 

Модель базового 

мультиплікатора 

регіонального доходу 

А. Пред 

Об’єм експортної бази і доля 

доходу, затраченого в регіоні, 

є зростаючими функціями 

розміру регіональної 
економіки 

- збільшення ефекту 

масштабу на рівні 

підприємства, 

- розширення 
регіонального ринку 

- модель працює тільки в 

масштабах країни, ра 

регіональному рівні дає збої 

Формалізована модель 

Дж. Харріса і А. Преда 
П. Кругман 

Поєднання факторів: ефекту 

масштабу та об’єму ринка 

створюють агломерацію 

- розмір ринку збуту, 

- зростаюча віддача від 

масштабу, 

- недостатня конкуренція 

- ефект масштабу виключно 

на рівні фірми, 

- не вказує на канали 

конвергенції економічного 

розвитку 

Моделі і 
концепції 

нової 

економічної 

географії 

Моделі 

модернізації 
традиційної 

теорії 

розміщення 

виробництва 

Модифі-

кація  
моделі фон 

Й.Тюнена 

 

М. Фуджит, 

П. Кругман 

- промислове виробництво в 
місті, 

- зростання потенціалу ринку 

в місті, 

- аграрне виробництво 

навколо центру 

- двонаправлений зв'язок 

виробництва і ринків збуту 

- рівновага з одним 

центром є стійкою якщо 

населення мале 

М. Фуджит, 

Т. Морі 

- як попередня модель, 
- можливість зростання 

населення, 

- періодичне утворення нових 

міст 

- періодичне утворення 

нових міст за рахунок 

збільшення населення 

- одновимірність лінійної 
структури ринку Луша 

- занадто спрощена, не 

враховує взаємозвязки 

М. Фуджит, 

П. Кругман, 
Т. Морі 

- економіка розглядається в 

складі декількох промислових 

галузей, 
- транспортні вузли є 

потенціалом розвитку ринку 

- групи промислових 

галузей, 

- розвиток транспортних 
вузлів, 

- потенціал ринку 

- одновимірність лінійної 

структури ринку Луша, 
- ігнорування інновацій, 

нововведень 

Моделі 

нового типу 

Модель 

циклічного 
Є. Венаблес 

- існування циклічних 

процесів при наявності 

- концентрація 

промислового 

- ігнорування інновацій, 

нововведень, 
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Теорія 
Моделі/ 

Концепції 
Прихильники Сутність моделі 

Фактори регіонального 

росту 
Критичні моменти 

міжнародної 

торгівлі 

руху 

факторів 

великих об’ємів проміжних 

товарів 

виробництва, 

- зростання розміру 
ринку 

- одновимірність лінійної 

структури ринку 

Модель 

світової 

історії 

П. Кругман, 

Є. Венаблес, 

Пугго 

- світ спонтанно 

самоорганізується в 

промислові зони, оточені 

аграрною периферією 

- зростаючий об’єм ринку, 

- індустріалізація, 

- скорочення 

транспортних послуг 

- гіпермобільність фактору 

робочої сили, 

- неврахування фактору 

інновацій та нововведень, 

- неврахування впливу рівня 

освіти 

Теорія 

агломерації 

Модель П. Кругмана і П. 

Ромера 

П. Кругман, 

П. Ромер, 

 

- агломерація виробничої 
діяльності територій, 

- випадковий фактор 

виникнення агломерацій 

- зростаючої віддачі від 
масштабу, 

- накопиченні виробничої 

діяльності 

- ігнорування нових форм 

просторової організації 

виробництва 

Модель економіки двох 

регіонів (Північ і Південь) 
Р. Фіані 

- початкова ідентичність 

регіонів, 

- рівний доступ до однакових 
технологій, 

- зростаюча віддача від 

виробництва послуг, 
- інвестиції в регіон 

- ігнорування регіональнох 

системи інновацій 

Модель «ядро – периферія» 
Г. Мюрдаль, 

А. Хіршман 

- початок розвитку регіону 

пов'язаний з випадковим 

фактором, 

- високий рівень 

агломерації виробничої 

діяльності 

- недооцінка ролі 

міжнародного впливу, 

- неврахування соціального 

аспекту регіонального 

розвитку 

Теорія 

випадкового 

росту 

Модель розміщення 

заводів 

Дж. Еллісон, 

Є. Глейзер 

- випадкова концентрація 
промисловості, 

- пряма залежність між 

розміром заводу і 

концентрацією промисловості 

- виникнення агломерацій 

в результаті сильних 

випадкових шоків 

- недооцінка соціальних 

регіональних факторів 

Модель Т. Холмса і 

Стівенса 

Т. Холмс, 

Стівенс 

- пряма залежність між 

розміром заводу і 

концентрацією промисловості 

- переваги географічного 

розміщення, 

- виграш від агломерацій 

- вузький спектр 

застосування 

Модель розподілу 

економічної активності 

Д. Девіс, 

Д. Вайнштайн 

- відмінність концентрації 
економічної діяльності, 

Просторова диференціація 

економічної активності 

- виникнення агломерацій 
- не знайшла свого 

підтвердження в Японії 

Модель локальної 

максимізації шоку 

Х. Сіберт, 

Т. Джепсен 

- поліструктурний шок, 

- конвергенція країнових 

- поліструктурна 

ідентифікація регіону, 

- не застосовується в 

країнах колишнього СРСР 
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Теорія 
Моделі/ 

Концепції 
Прихильники Сутність моделі 

Фактори регіонального 

росту 
Критичні моменти 

систем, 

- локалізація, 

Теорія 

просторових 

лагів 

Економічна модель 

просторових лагів 

регіонального росту 

Лунгень Ін 

- розвиток регіонів залежить 
від просторових лагів або 

ефектів взаємовпливів, 

- ефекти взаємовпливу 

збільшує продуктивність 

праці і капіталу 

- росповсюдження 
технологій, 

- мобільність факторів 

виробництва і 

трансфертних платежів 

- виведена на статистичних 

даних однієї країни, 

- недооцінка міжнародного 

впливу 
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до висновку: концентрація виробництва володіє функцією 

самовідтворення. Фірми розміщують виробництво в регіонах з 

хорошим доступом до ринку, але доступ до ринку 

покращується в регіонах, де сконцентроване виробництво37. 

На відміну від досліджень Харріса А. Пред побудував 

свою модель базового мультиплікатора регіонального доходу38 

не на одномоментній ситуації (статиці), а досліджував її в 

динаміці. Таким чином розраховувався мультиплікатор міх 

експортною виручкою регіону від продажу продукції другим 

регіонам в середині країни та за її межами та оціночним 

коефіцієнтом долі доходу, затраченого в середині регіону. 

Автор стверджує, що об’єм експортної бази і доля доходу, 

затраченого в середині регіону, мають бути зростаючими 

функціями розмірів регіональної економіки. Це значить, що 

якщо економіка регіону досягне достатньо великих масштабів, 

то вона може вступити в період кумулятивного росту, тобто 

приведе до подальшого зростання доходу, який викличе 

додаткове збільшення виробництва і т. д.36. 

Таким чином, в основі теорії Харрвса і Преда лежить 

припущення про наявність значних ефектів масштабу на рівні 

окремого підприємства і розширення регіонального ринку 

виступають головними факторами утворення регіональної 

агломерації, а вона в свою чергу – головною причиною 

нерівномірного економічного розвитку регіонів і всієї 

економіки країни. Основним недоліком цих моделей є те, що 

вони не дозволяють здійснювати пошук шляхів зближення 

міждержавних і міжрегіональних відмінностей в економічному 

розвитку. 

П. Кругман формалізував теорії Дж. Харріса і А. Преда в 

одній моделі, де економічна система складалась з двох регіонів 

і двох галузей: досконало конкурентного сільського 

господарства та недосконало конкурентної промисловості. 

Товар сільського господарства відрізнявся абсолютною 

немобільністю на відміну від абсолютно мобільної 

промисловості. Концентрація промисловості в одному регіоні 

                                           
37
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виникає в результаті трьохсторонньої взаємодії ефекту 

масштабу, транспортних витрат і мобільності факторів. 

Кругман виявив закономірність, що поєднання двох факторів: 

ефекту масштабу та ефекту об’єму ринку створюють 

регіональну агломерацію. Основною причиною нерівномірного 

розвитку регіонів або їх просторової диференціації являється 

розмір ринку збуту. Незважаючи на вказані переваги такої 

синтетичної моделі, вона, як і модель Харріса і Преда, не 

вказує на канали конвергенції економічного розвитку 

територій. 

Теоретичні дослідження в напрямку нової економічної 

географії проводяться в рамках двох підгруп моделей:  

1) моделі модернізації традиційної теорії розміщення 

виробництва; 

2) моделі нового типу міжнародної та регіональної 

торгівлі39. 

Модифікація оригінальної моделі фон Тюнена                   

(М. Фуджита і П. Кругмана)40 передбачає з одної сторони 

концентрацію промислового виробництва в місті під впливом 

двонаправлених зав’язків, з другої – концентрація економічної 

активності в місті створює сплеск в тій точці кривої функції 

потенціалу ринку, де встановлюється місцезнаходження 

промислового виробництва. Аграрне виробництво 

розподіляється навкруги цього центру, причому розмір 

земельної ренти спадає до нуля в міру віддалення від центру. 

Проте, за думкою авторів, така рівновага з одним центром 

виявляється стійкою тільки в тому випадку, якщо населення 

достатньо мале40. 

М. Фуджита і Т. Морі в своїй моделі41,41 використовують 

принципи попередньої моделі за відміною того факту, що 

вносять до неї додаткову умову: можливість зростання 

населення, що приводить до періодичного утворення нових 

міст, які вистроюються в одну лінію в просторі. Таку лінійну 
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просторову систему автори розглядають як одномірну версію 

теорії центральних міст Леша. 

Розглянута модель отримала свій розвиток в 

дослідженнях М. Фуджита, П. Кругмана та Т. Морі. Автори 

вважали, що економіка в складі декількох промислових 

галузей, які розрізнялись величиною транспортних витрат і 

ефектом масштабу, спонтанно породжує систему центральних 

міст. Крім того Фуджита та Морі встановили, що транспортні 

вузли генерують сплески функцій потенціалу ринку, які є 

«зернами» майбутніх міст41. 

До другої групи концепції нової економічної географії 

відносяться моделі нового типу міжнародної торгівлі: модель 

циклічного руху факторів та модель світової історії. Автор 

моделі циклічного руху факторі, Є. Венаблес стверджує, що 

може існувати циклічний процес, якщо існують проміжні 

товари, які виробляються в великих масштабах з врахуванням 

транспортних витрат. Країна з великим промисловим 

сектором забезпечує великим ринком для проміжних товарів, 

що веде до концентрації проміжного виробництва в цій країні. 

Досягнення цієї моделі полягає в тому, що в якості основних 

факторів неоднорідного розвитку країн та регіонів, автором 

виділені концентрація промисловості і особливо розмір ринку. 

Для пояснення етапів побудови просторової світової 

історії, в якій поступове зниження транспортних витрат веде 

до спонтанного розділу світу на високооплачувані промислові 

центри та низькооплачувану аграрну периферію та 

подальшого збільшення доходів по мірі індустріалізації 

периферії П. Кругман, Є. Венаблес та Пугго використали 

модель Венаблеса. Венаблес та Пугго пропонують 

альтернативну версію, в якій в якості рушійної сили виступає 

зростаючий об’єм ринку, а не зростаючий рівень економічної 

інтеграції. Крегман і Венаблес використовують кругову 

геометрію для моделювання глобальної торгівлі та спеціалізації 

в світі і доводять, що світ самоорганізується в промислові 

зони, оточені аграрною периферією. Сильними сторонами 

даної моделі є признання спонтанної самоорганізації в 

нерівномірному розвитку країн чи регіонів по типу «центр-
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периферія» в результаті скорочення транспортних послуг, 

кругової геометрії глобальної торгівлі та спеціалізації 

подальшого їх зближення завдяки індустріалізації і, особливо, 

зростаючому об’єму ринку41. 

Слабким місцем в розглянутих концепціях і моделях 

регіонального розвитку є умова гіпермобільності фактору 

робочої сили та недооцінка впливу інновацій, нововведень і 

рівня освіти на економічний розвиток країн та регіонів. 

Аналіз теорій та моделей нової економічної географії 

виявив, що розвиток економіки в просторі за рахунок 

виникнення регіональної агломерації відбувається 

нерівномірно за типом «центр-периферія», та зумовлене 

зростаючою віддачею від масштабу, особливо від масштабу 

ринка, викликаного механізмом монополістичної конкуренції. 

При цьому відбувається деяке зближення міжкраїнної та 

міжрегіональної різниці економічного розвитку завдяки 

індустріалізації аграрної периферії та зростаючому об’єму 

ринку або високій доступності ринку. Однак, практика 

показала, що дуже важко забезпечити розвиток промисловості 

та розширення масштабів ринку в країнах що розвиваються 

та слаборозвинутих країнах через дуже низький дохід 

населення, звичного образу життя людей, полільною зміною 

суспільних інститутів і т.д. 

На відміну від теорії кумулятивного росту, в якій 

акцентується увага на факторі спадання та постійній віддачі 

від масштабу в теорії агломерації П. Кругмана, П. Ромера і Р. 

Фіані основу складає фактор зростаючої віддачі від масштабу. 

Згідно теорії агломерацій П. Кругмана42, і П. Ромера43  

основним фактором росту являється накопичення виробничої 

діяльності в окремих регіонах, які дають виграш 

підприємствам завдяки збільшенню своїх розмірів. Автори 

стверджують, що початковий нерівномірний розподіл 

виробництва при переході до рівноваги веде до створення 

агломерацій. Виникнення агломерацій вони приписують 

випадковому фактору і пов’язують його ефектом зростаючої 
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віддачі від масштабу. Причиною нерівномірного розвитку 

регіонів виступає агломерація виробничої діяльності 

територій44. 

Р. Фіані45 пропонує модель економіки двох регіонів 

(Північ і Південь), в яку вводиться припущення про початкову 

ідентичність регіонів і що існування зростаючої віддачі у 

виробництві послуг приводить до збільшення різниці в темпах 

росту між регіонами. Автор висуває припущення, що в умовах 

високого заміщення капіталу і фактору послуг необхідно 

стимулювати інвестиції в регіон з найбільшим акцентом на 

сектор з низькими вимогами до фактору послуг і низьким 

впливом мультиплікатора на місцеву економіку45. 

В моделі «ядро–периферія» Г. Мюрдаля46 і А. Хіршмана47 

початок розвитку регіону пов'язаний із випадковим фактором. 

Зростання реальної зарплати і висока віддача від капіталу 

ведуть до зростаючої віддачі від масштабу та розвитку 

агломерацій. Причиною нерівномірного розвитку регіонів 

автори вважають високий рівень агломерації виробничої 

діяльності, викликаної зростаючою віддачею від масштабу48. 

Поряд з цим слід відмітити ряд недоліків, які містить дана 

модель: недооцінюється родь міжнародного впливу, 

недостатня увага приділяється соціальним аспектам 

регіонального розвитку (бідність, диференціація доходів), не 

враховується особливості розвитку конкретного регіону. 

Альтернативне пояснення виникнення агломерацій 

представлено в теорії випадкового росту Дж. Еллісона і              

Є. Глейзера, Т. Холмса і Стивенса, Д. Девіса і Д. Вайнштайна, 

Х. Сіберта і Т. Джепса, які стверджували, що виникнення 

агломерацій пояснюється існування сильних випадкових 

шоків, які стали першим поштовхом для економічного 

розвитку деяких регіонів. Дж. Еллісон і Є. Глейзер48 у моделі 

вибору місця розташування заводів стверджують, що якщо 
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заводи розподілені випадково на території без врахування 

географічних переваг, концентрація промисловості буде 

виникати випадково і доводять існування прямої кореляційної 

залежність між розміром заводу і концентрацією 

промисловості. 

Т. Холмс49 і Стівенс50 доводять, що розмір заводів 

збільшуються з ростом концентрації виробничої діяльності у 

всіх галузях, за винятком текстильної промисловості, так як 

заводи, що знаходяться в зоні концентрації виробничої 

діяльності нарощують розміри виробництва за рахунок 

використання переваг географічного розміщення або виграшу 

від агломерацій. 

В своїх дослідженнях Д. Девіс і Д. Вайнштайн51 при 

побудові моделі розподілу економічної активності тестували 

моделі зростаючої віддачі від масштабу та теорій випадкового 

росту і території розміщення, прийшли до висновків, що 

теорія розміщення здатна пояснити відмінності концентрації 

економічної діяльності, а теорія зростаючої віддачі від 

масштабу пояснює ступінь просторової диференціації 

економічної активності.  

В моделі «асиметричного шоку» Х. Сіберт52, а пізніше і 

симетричного шоку в моделі «локальної максимізації»                      

Т. Джепсен53 стверджують, що ендогенний шок спровокує 

екзогенний, який вплине на всі галузі суспільного життя ЄС. 

Запропонований Джопсом підхід можна використовувати для 

оцінки рівня регіонального сходження використовуючи 

ефективні механізми та інструменти вирівнювання, а відтак і 

до визначення сутності регіональної політики. Такий підхід є 

доволі вживаним у системі соціально-економічного 

прогнозування Європейського Союзу, проте маловживаним у 

країнах колишнього СРСР. 
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В своїй економічній моделі просторових лагів 

регіонального росту Лунгень Ін54 приходить до висновків: 1) 

важливим джерелом росту економіки є несільськогосподарські 

трудові ресурси, промислові товари, фіксовані активи та 

іноземні активи, 2) зростання провінцій сильно залежить від 

просторових лагів або чисельних ефектів взаємовпливів за 

рахунок розповсюдження технологій, мобільності факторів 

виробництва і трансфертних платежів, які приводять до 

подальшої поляризації регіонів, 3) ефекти взаємовпливу 

збільшує продуктивність праці і капіталу. 

Проаналізовані вище групи нових теорій регіонального 

розвитку (див. табл. 1.4) дозволяють встановити ряд 

відмінностей:  

1) введення просторових факторів як внутрішніх 

(ендогенних) джерел розвитку регіонів та умови недосконалої 

конкуренції; 

2) виділення нового фактору – ефекту об’єму ринку або 

ступеня доступності до ринку в якості головної причини 

агломерації; 

3) модернізація традиційної теорії розміщення 

виробництва за рахунок спонтанного утворення «центра – 

периферії»; 

4) циклічний рух факторів виробництва як основної 

причини нерівномірного економічного розвитку країн та 

регіонів; 

5) встановлення каналів зближення відмінностей 

розвитку країн та регіонів шляхом індустріалізації периферії 

та розширення об’єму ринка або підвищення рівня 

доступності до ринку; 

6) встановлення зростаючої віддачі від виробництва 

послуг як одного із важних факторів збільшення відмінностей 

в темпах розвитку між регіонами; 

7) вивчення виникнення агломерації з позиції 

зростаючої віддачі від масштабу і пояснення концентрації 
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виробництва або винекнення агломерацій від випадкових 

шоків; 

8) віднесення просторових лагів або множини ефектів 

взаємовпливу до одного із значимих факторів поляризації і 

росту економіки регіону. 

Слабкими місцями нової теорії регіонального розвитку 

являються: 

1) недооцінка ролі міжнародного впливу і соціальних 

регіональних факторів; 

2) ігнорування інновацій, нововведень та каналів їх 

розповсюдження, нових форм просторової організації 

виробництва – промислових та регіональних кластерів, 

ланцюжків додавання цін, економіки навчання і регіональної 

системи інновацій. 

Поряд з неокласичними, кумулятивними та новими 

теоріями розвитку в західній економіці та економіко-

географічній науці існує ряд так званих інших теорій 

регіонального розвитку, які вивчають лише окремі або 

часткові питання та не охоплюють всіх аспектів проблем 

регіонального розвитку. До таких теорій відносяться: теорії 

економічної бази, експертної бази, секторів та гнучкої 

спеціалізації, сировинна теорія, модель «витрати – випуск», 

деякі економетричні теорії регіонального розвитку, модель 

розміщення виробництва Я. Тирбенгена ті Х. Боса та ін., 

еволюція яких представлена в таблиці 1.4. 

Перші представники теорії економічної бази Пітер Де Ла 

Курт та В. Самбарт вважали, що економічний розвиток 

відбувається за рахунок базового сектору економіки, 

орієнтованого на внутрішній попит.  

Тому збільшення регіонального експорту веде до 

зростання масштабів виробництва, доходів і зайнятості в 

цьому секторі, який в подальшому мультиплікативно 

транслюється на всю економіку регіону. мультиплікативного 

ефекту в коротко- та довгостроковій перспективі55. 
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Таблиця 1.4 

Еволюція інших теорій економічного регіонального розвитку 
Теорії / Моделі Прихильники Сутність моделі Фактори регіонального росту Критичні моменти 

Теорія 
економічної 

бази 

П. Л. Курт, 
В. Сомбарт 

Збільшення об’єму рег. 
експорту веде до росту 
масштабу виробництва, 

доходів і зайнятості, що в 
подальшому 

мультиплікативно 
транслюється на всю 

економіку 

Базовий сектор економіки, 
орієнтований на 

зовнішній попит 

- не пояснює економічний 
розвиток в довгостроковій 

перспективі, 
- багато агрегованих та 

усереднених даних, 

- складності у встановленні 
мультиплікативного ефекту в 
коротко- та довгостроковій 

перспективі 

Теорія 
експортної бази 

Норт 

- заперечує можливість 
автономного розвитку за 

рахунок внутрішніх 
інвестицій і технічного 

прогресу 

Базовий сектор економіки, 
орієнтований на 
зовнішній попит 

- не враховує зв'язок між 
ступенем відкритості рег. 
господарства і розміром 

внутрішнього ринку, 
- не враховує міграції людей і 

капіталу 

Сировинна 
теорія 

Х. А. Інніс 
Притік експортної виручки 

розвиває внутрішню 
економіку регіону 

- зовнішні інвестиції, 
- вир. експортного 

сировинного товару, 
- стійкий зовнішній попит 

- описує регіональну 
економічну історію, а не 
пояснює процес розвитку 

Т
е
о
р
ія

 с
е
к
т
о
р
ів

 

 
Модель 

перерозподі
лу трудових 

ресурсів 
між 

секторами 

А. Фішер, 
К. Кларк, 

Ж. Фурастьє 

 
Агрегація 3-х секторів: 

1 – добування природних 
ресурсів, 

2 – обробляючі виробництва, 
3 – обмін, обслуговування, 

споживання товарів і послуг 

 
- еластичність попиту на 
продукцію 3-го сектору, 
- продуктивність праці у 

1-му та 2-му секторі 

 
- занадто узагальнені оцінки, 

- обмежена можливість 
застосування на практиці 
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Теорії / Моделі Прихильники Сутність моделі Фактори регіонального росту Критичні моменти 

Регіонально
-

секторальна 
модель 

зовнішньое
кономічної 
інтеграції 

А. Мокій 

- різнорівнева централізація, 
- врахування спільних 
тенденцій розвитку, 

- циклічний розвиток 
 

- відкритість регіону, 
- децентралізація, 

 

- неврахування всіх факторів, 
що веде до деформації моделі 

регіональної системи, 
- макроекономічне 

регулювання 

Теорія гнучкої 
спеціалізації 

Ч.Ф. Сейбі, 
Д. Цейтлін 

Розвиток розглядається не 
лише як кількісний показник, 
а й як якісні зміни структури 

промисловості та 
конкурентних переваг 

- зміна характеру попиту, 

яка потребує від фірми 
більшої мобільності, 

- впровадження гнучких 
виробничих технологій, 

- гнучкі відносини з 
постачальниками, 

- використанні 
міжфірмових мереж 

- фокусування уваги на 
специфічних мікроекономічних 

зв’язках, 
- недооцінка агрегованих 
регіональних показників 

Модель 
«витрати – 

випуск» 
В. Леонтьєв 

Облік господарської динаміки 
взаємозамінності факторів 

виробництва 

Взаємозамінність 
факторів виробництва 

- слабка здатність пояснення 
регіонального розвитку 

Економетричні 
теорії 

регіонального 
розвитку 

Х. Річардсон 

Підтвердження теоретичних 
гіпотез розвитку 

економетричними 
розрахунками 

Встановлюються 
аналітично 

- потребують великого масиву 
статистичних даних, 

- не пояснюють причини 
економічного росту 

Модель 
розміщенні 

виробництва 

Я. 
Тирбенген, 

Х. Бос 

Оптимальне розміщення 
виробництва в центрах 

різних розмірів 

- мінімізація виробничих і 
транспортних витрат 

- відсутність повного набору 
виробничих та просторових 

факторів 



 

43 

Однак, дана теорія не пояснює економічного розвитку в 

довгостроковій перспективі та оперує занадто великою 

кількістю агрегованих та усереднених даних, які затрудняють 

встановлення. 

Теорія експортної бази, якої притримувався Норт, 

заперечує можливість автономного розвитку за рахунок 

внутрішніх інвестицій і технічного прогресу, не враховує 

зв'язок між ступенем відкритості регіонального господарства і 

розміром внутрішнього ринку, не надає належного значення 

міграції людей і капіталу56,57. 

Основним фактором розвитку регіону за сировинною 

теорією Х. А. Інніса виступають зовнішні інвестиції у 

виробництво експортного сировинного товару та стійкий 

зовнішній попит, що приводить до позитивної виробничої та 

збутової динаміки експортного товару на світових ринках. В 

свою чергу, збільшенні експортної виручки дозволяє 

розвивати внутрішню економіку регіону. Слабкою стороною 

сировинної теорії являється те, що вона описує регіональну 

економічну історію, а не пояснює процес розвитку55. 

В своїй теорії секторів А. Фішер, Колін Кларк,                 

Дж. Фурастьє та ін. економіка агрегована в три основні 

категорії: первинна – добування природних ресурсів, 

вторинна – обробні виробництва, третинний – організація і 

координація виробничої діяльності, обмін, обслуговування та 

споживання товарів та послуг. Основною рушійною силою 

розвитку являються два фактори: еластичність попиту на 

продукцію третього сектору та продуктивність праці в 

первинному та вторинному секторах. Логіка розвитку регіону 

описується моделлю перерозподілу трудових ресурсів між 

секторами під дією вказаних факторів. Проаналізувавши 

тенденції розвитку території автори помітили закономірність, 

що із зростанням доходів починає зростати попит на 

продукцію третинного сектора економіки та продуктивність 

                                           
56

 Мюрдаль Г., Современные проблемы «третьего мира». Драма Азии : пер. с англ. / под общ. ред. д.э.н., 

проф. Р. А. Ульяновского. – М: Прогресс, 1972. 767 с. 
57

 Буржуазная региональная теория и государственно-монополистическое регулирование размещения 

производственных сил. – М.: , 1984. 
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праці в первинному та вторинному секторах росте швидше, 

ніж в третинному, що веде до поглинання третинним сектором 

робочої сили, яка вивільнилась в первинному та вторинному 

секторах. Основним недоліком даної теорії є сам розподіл на 

сектори, який дає занадто узагальнені оцінки і тим самим 

обмежуючи можливості її ефективного використання58. 

Теорія гнучких спеціалізацій, прихильниками якої були  

Ч. Ф. Сейбі, Д. Цейтлін та ін. досліджує та оцінює вплив на 

регіональний розвиток виробничих режимів – штучне 

виробництва під замовлення; серійне виробництво, 

фордійська модель виробництва; практику використання 

залучених спеціалістів; відносини з постачальниками і 

процеси вертикальної інтеграції та дезінтеграції62. Розвиток 

розглядається не тільки як кількісний показник, але й як 

якісні зміни структурі промисловості та конкурентних 

переваг. Основним фактором розвитку на конкретній 

території виступають зміни характеру попиту, що потребує від 

фірм більшої мобільності. Фірми адаптуються до нових умов за 

рахунок впровадження гнучких виробничих технологій, 

вибудовування гнучких відносин з постачальниками, 

використання міжфірмових мереж для обміну інформацією та 

спільного вирішення проблем. 

Серед переваг теорії гнучких спеціалізацій – фокусування 

її уваги на складній виробничій динаміці в середині фірми, 

між фірмами, між фірмою і працівником. До недоліків слід 

віднести – фокусування на специфічних мікроекономічних 

зв’язках відволікають увагу від агрегованих регіональних 

показників62. 

Так як моделі «витрати – випуск» передбачається облік 

господарської динаміки та взаємозамінності факторів 

виробництва, то головний недолік даної моделі в слабкій 

здатності пояснення регіонального розвитку. 

Х. Річардсон, автор економетричної теорії регіонального 

розвитку, вважав, що економетричні розрахунки можуть 

використовуватись для підтвердження теоретичних гіпотез. 

                                           
58

 Malizia, Emil E., Edward J. Feser. Understanding Local Economsc Development. New Brunswick, NJ: Center 

for Urban Policy Research, Rutgers University, 1999. 
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Проте на практиці виникнення таких моделей не передувало 

появі концепції регіонального розвитку, а будувались лише 

при накопичення достатньо великого об’єму статистичної 

інформації. В результаті таких розрахунків дослідники 

отримували деякі математичні взаємозалежності, які не 

пояснювали причини економічного росту. В деякому сенсі 

відбувалась підміна концепції регіонального розвитку 

псевдотеоріями59. 

Цікаву ідею щодо нових якостей регіональних моделей 

розвитку в умовах посилення відкритості економіки висловив 

вітчизняний дослідник А. Мокій, врахувавши в своїй 

регіонально-секторальній моделі зовнішньоекономічної 

інтеграції60 механізм різнорівневої централізації, спільність 

тенденцій розвитку, які забезпечать блокування негативних 

зовнішніх та внутрішніх факторів, відкритість регіону для 

світових економічних процесів. 

В моделі розміщення виробництва Я. Тінберга та Х. Боса, 

автори в якості основного фактору економічного розвитку 

регіону розглядають оптимальне розміщення виробництва в 

центрах різного розміру, хоча при встановленні оптимальності 

розміщення використовують фактор мінімізації виробничих і 

транспортних витрат61. Основним недоліком моделі є 

відсутність повного набору виробничих і просторових 

факторів. 

Цінність розглянутих вище теорій регіонального розвитку 

– в можливості вирішення за їх допомогою конкретних 

проблем, які виникають в процесі розвитку регіональної 

економіки, без застосування для цього загальних теорій росту. 

Загальним недоліком для них є включення не всіх основних 

виробничих та просторових факторів при досліджені 

регіонального розвитку. 

Таким чином, проведений аналіз теорій і моделей 

регіонального економічного розвитку, предметом яких у тій чи 
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 Pred A.R. The Spatial Dynamics of U. S. Urban-Industrial Growth. 1800-1914. Cambridge: MIT Pres. 1966. 
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іншій мірі є розкриття природи конвергентних відносин, 

продемонстрував їх велику кількість та різноманітність, 

причому вони були створені та протестовані на концепціях 

розвитку в різних країнах, що враховували особливості їх 

економіки та досягнутий рівень соціально-економічного 

розвитку. Саме це виключає можливість прямого застосування 

зарубіжних теорій і моделей, потребуючи попередньої 

адаптації до умов української дійсності. Досліджені 

неокласичних теорій конвергенції та теорій кумулятивного 

розвитку не є взаємовиключаючими, багато положень є 

спорідненими та містять схожі риси. Для сьогоднішнього рівня 

соціально-економічного розвитку українських регіонів 

представляється можливим використання комбінованої 

моделі, складеної із теорій: кумулятивного напрямку – 

взаємної кумулятивної причинної обумовленості, полюсів 

росту; некласичного – сходження або конвергенції; нових 

теорій – просторових ефектів і інших – сировинної та теорії 

секторів. 
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РОЗДІЛ 2 

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ 

ЕКОНОМІКИ 

 

2.1. Зміст та принципи регіональної політики 

фінансової стабілізації економіки 
 

Найважливішим завданням, що стоїть на даному етапі 

розвитку економіки нашої країни, є переможна боротьба з 

агресором, забезпечення стабільності у всіх сферах 

життєдіяльності, утвердження ринкових відносин, створення 

конкурентоспроможного ринкового господарства, що стане 

основою фінансової незалежності країни та її регіонів. У 

ринковій економіці спрямованість регіональної політики 

повинна визначатись цілями сталого розвитку, в основі яких 

високий рівень зайнятості, купівельної спроможності, якості 

навколишнього середовища, темпи економічного зростання, 

характер розподілу доходів тощо. Основним інструментом 

реалізації цих цілей є фінанси як економічні відносини, що 

виникають у процесі функціонування 

національної/регіональної системи з приводу формування, 

розподілу та використання фондів грошових коштів. 

За роки державної незалежності прослідковується 

недофінансування, значна диференціація і непропорційність 

фінансового забезпечення соціальної, економічної та 

екологічної сфер, що призводить до поглиблення дисбалансу (в 

т.ч. територіального) у їх розвитку. Непропорційність умов та 

факторів регіонального розвитку, що мають місце сьогодні у 

державі чи не найбільшою мірою стосуються фінансової 

сфери. 

Процедури та результати фінансового управління 

територіального розвитку нині в Україні піддаються значній 

критиці. Недоліками цього управління  є надмірна 

централізація, політизованість, низька дієвість, суб'єктивізм, 

неврегульованість процесів формування та розподілу. 

Основними фінансовими проблемами на регіональному рівні є 

низька доходна база місцевих бюджетів, низький рівень 
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інвестиційної активності та інвестиційної привабливості 

регіонів, дотаційність більшості регіональних бюджетів, що 

стоїть на заваді досягненню цілей сталого розвитку. 

Зміна ситуації, на нашу думку, можлива шляхом 

послідовного і системно організованого впорядкування всіх 

сторін регіональної політики фінансової стабілізації. 

Дослідженню змісту, обґрунтуванню принципів, переваг 

та недоліків політики фінансового забезпечення та фінансової 

стабілізації державного та регіонального розвитку в Україні 

сьогодні приділяється значна увага. Вона є об’єктом 

дослідження провідних спеціалістів академічних установ, 

предметом дискусій для практиків, представників 

законодавчих та виконавчих органів на різних владних 

рівнях. Серед вітчизняних науковців, які присвятили свою 

діяльність розв’язанню питань формування політики 

фінансового забезпечення суспільних формацій різних 

територіальних рівнів, слід виділити дослідження О. Амоші,            

В. Андрущенка, О. Барановського, В. Бєсєдіна, О. Василика, 

З. Варналія, А. Гальчинського, В. Геєця, Л. Єрмошенка,               

Т. Єфименка, М. Карліна, М. Козоріз, В. Копилова,                         

Л. Лазебника, Е. Лібанової, І. Луніної, С. Мочерного, Ц. Огня,            

В. Опаріна, Л. Тарангул, І. Сторонянської, С. Писаренко,                

В. Федосова, Ф. Ярошенка, І. Чугунова та багатьох інших. 

Основними позитивами існуючої політики фінансового 

забезпечення в Україні можна визнати: 

 вдосконалення нормативно-правової бази з прийняттям 

Бюджетного кодексу України; 

 розширення ринку фінансових послуг; 

 зростання надходжень у бюджети різних рівнів; 

 проголошений курс на децентралізацію бюджетної 

системи. 

Разом з тим існуюча політика містить ряд недоліків та 

суперечностей, серед яких: 

 знецінення національної валюти, поглиблення 

інфляційного процесу; 

 скорочення інвестиційних вкладень в економіку; 
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 значна централізація бюджетної системи; 

 зменшення обсягів банківського кредитування (в т.ч. 

довгострокового); 

 високий рівень регіональних асиметрій у 

податкоспроможності; 

 недофінансування важливих соціальних та екологічних 

проектів; 

 поглиблення диспропорцій у доходах населення; 

 незбалансованість фінансових потоків за сферами 

сталого розвитку; 

 низька результативність бюджетної, інвестиційної 

політики у регіонах; 

 високий рівень тінізації економіки, значна частка 

збиткових підприємств; 

 недосконалість міжбюджетних відносин; 

 неврахування регіональних особливостей при формуванні 

нормативів бюджетної забезпеченості; 

 недостатність обсягів інвестиційних ресурсів; 

 високі ставки за позичковий капітал; 

 нерозвиненість фінансового ринку тощо. 

Як бачимо, проблемних моментів є значно більше, ніж 

позитивів. Тому сучасний етап потребує розробки дієвого 

механізму формування та реалізації регіональної політики 

фінансової стабілізації держави. Така політика повинна 

враховувати стратегічні інтереси збалансованого 

функціонування регіону в соціальному, екологічному та 

економічному аспектах, що потребує глибоких теоретичних 

досліджень, узагальнення переваг та недоліків існуючих 

підходів з метою розробки та практичної реалізації 

регіональної політики. 

Загалом термін «фінансова стабілізація» розглядається як 

синонім до термінів «фінансова рівновага», «фінансова 

стійкість». Так, О.П. Овсак, розглядаючи фінансову 

стабілізацію лізингової компанії, під фінансовою рівновагою 

розуміє характеристику стану її фінансової діяльності, при 

якій потреба в прирості основної частини активів 
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балансується з можливістю їх формування за рахунок власного 

капіталу. Відповідно, фінансова стійкість компанії 

визначається як платоспроможність в часі з дотриманням 

умови фінансової рівноваги між власними та позиковими 

коштами62. У регіональному зрізі такий підхід фактично 

зводиться до формування власних джерел доходів бюджету в 

обсягах, достатніх для забезпечення сталого розвитку регіону. 

Можна виділити декілька основних підходів до 

формування політики фінансового забезпечення розвитку 

держави та її регіонів, які закладені ще фундаторами 

економічної теорії (табл. 2.1): 

1) підхід, що базується на дослідженнях А. Сміта,                

Д. Рікардо та інших прихильників класичного ринку. За цим 

підходом, політика фінансового забезпечення розвитку 

держави, що базується на формуванні державного доходу на 

основі податків, є неефективною. Оподаткування спричиняє 

відтік фінансів з економіки, що скорочує можливості 

інвестування в розширення виробництва. Відповідно 

державні доходи витрачаються непродуктивно та гальмують 

розвиток. Цей підхід закладає основу політики фінансового 

забезпечення держави ринкового типу; 

2) підхід, що базується на дослідженнях Дж.С. Мілля, за 

яким доводиться необхідність відрахування людиною частини 

свого доходу державі для виконання нею соціальних функцій. 

При збільшенні податків збільшуватимуться державні доходи, 

що дозволить розширити державні витрати. За цим підходом 

підтримується ідея регулюючого типу політики фінансового 

забезпечення розвитку держави та її регіонів; 

3) підхід, розроблений німецькими дослідниками                     

М. Вебером, А. Вагнером та ін., за яким доводиться 

загальнодержавне значення податків, що спричиняють 

підвищення державних доходів, які у свою чергу, можуть 

забезпечити справедливий розподіл прибутків у країні; 

                                           
62

 Овсак О.П. Фінансова стабілізація лізингової компанії як основа її антикризового розвитку/ 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: jrnl.nau.edu.ua/index.php/ppei/article/download/473/461  
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Таблиця 2.1 
Еволюція підходів формування політики фінансового 

забезпечення розвитку держави та її регіонів*  
Період   Представники  Основний зміст підходу 

X
V

II
 –

Х
ІХ

 с
т
. А.Сміт, 

Д.Рікардо, 
меркантилісти, 

В.Петті 
(ранні роботи) 

Заперечення податків, які скорочують інвестиційний потенціал 
суб’єктів господарювання. Державні доходи витрачаються 

непродуктивно та гальмують розвиток. Держава забезпечує розвиток 
торгівлі і промисловості, створюються державні мануфактури, 

держава фінансує видатки на оборону, правосуддя, освіту, утримання 
сиріт, а також видатки на створення та утримання необхідних для 

суспільства благ (доріг, мостів, водопроводів). 

Дж.С.Мілль 
При збільшенні податків збільшуватимуться державні доходи, що 
дозволить розширити державні витрати та забезпечити розвиток 

Д
р
у
га

 п
о
л
о
в
и

н
а
 Х

ІХ
 с

т
о
л
іт

т
я
 –

  
п

е
р
ш

а
 п

о
л
о
в
и

н
а
 Х

Х
 с

т
. 

М.Вебер, 
А.Вагнер 

Податки спричиняють підвищення державних доходів, які у свою 
чергу можуть забезпечити справедливий розподіл прибутків у країні 

К.Маркс, 
Ф.Енгельс 

Збільшення фінансових доходів держави за рахунок податків 
негативно відображається на становищі робітничого класу. 

Визнаються прямі податки та критикуються непрямі 

Дж.М.Кейнс 

Доводиться доцільність та необхідність державного регулювання 
фінансових відносин у суспільстві, закладається основа фінансової 

політики регулюючого типу. За цим підходом, фінансування 
державних витрат за рахунок податків дозволить поєднати 

підвищення економічної активності та ліквідацію соціальних 
негараздів (зокрема безробіття) 

В.І.Ленін 

Доводиться необхідність тотального одержавлення економіки, 
існування виключно державної власності, жорстке планування 

фінансових доходів та витрат, спрямування усіх податків у 
державний бюджет, єдиноправильним шляхом державного 

регулювання економічних та соціальних процесів вважається 
командно-адміністративне 

З
 с

е
р
е
д
и

н
и

  
 Х

Х
 с

т
. 

Неокейнсіанці 
Г.Мюрдаль, 
Е.Ліндаль, 
Дж.Хікс, 
Е.Хансен, 

П.Самуельсон 
ін. 

Акцентується увага на необхідності бюджетного регулювання 
економіки. Поруч зі стабільними ставками податків запропоновано 

застосовувати гнучкі, доцільність яких залежить від економічної 
ситуації в країні. Прослідковується вплив норми  відсотка на основні 

макроекономічні показники розвитку економіки 

Неокласики 
Р.Солоу, 

А.Роббінс, 
Дж.Кендрик, ін. 

Пропагується вільний ринок, зменшення державних витрат при 
одночасному зменшенні податків; змінюється спрямування 

державних фінансових витрат, які пропонується спрямовувати на 
науку, освіту, розвиток людського капіталу 

Г.Стейн, 
А.Уолтерс, ін. 

Доводиться важливе значення податків як регулятора, що дозволяє 
нагромадити достатній обсяг заощаджень, що спрямовуватимуться на 

інвестування подальшого науково-технічного розвитку економіки. 
При цьому роль держави зводиться до мінімуму 

А.Лаффер 

Запропоновано алгоритм визначення залежності між розміром 
податкових ставок та обсягом податкових надходжень до бюджету. 
Нижчі ставки податків створюють стимули до праці, інвестування, 
сприяють збільшенню національного доходу. При збільшенні ставки 

податку до певної межі у суб’єктів господарювання втрачаються 
стимули до ефективної та прозорої діяльності, платежі у бюджет 

зменшуватимуться, що спричинить скорочення державних доходів та 
витрат 

Пост-кейнсіанці 
Н.Калдор, 

Р.Клауер та ін. 

Висувається ідея створення фінансового механізму, за допомогою 
якого держава повинна регулювати процеси, що відбуваються в 

економіці, збільшувати соціальні гарантії, підвищувати витрати на 
соціальні цілі; з’являється ідея створення податків на витрати, а не на 

прибуток, що зупинить марнотратство та зменшить рівень інфляції 

* – розроблено автором 



 

52 

4) підхід, що базується на марксистській ідеології, за 

якою збільшення фінансових доходів держави за рахунок 

податків негативно відображається на становищі робітничого 

класу; доцільними є прямі податки, і абсурдними – непрямі; 

5) підхід, що базується на дослідженнях Дж.М. Кейнса, 

передбачає доцільність та необхідність державного 

регулювання фінансових відносин у суспільстві, тобто 

закладається основа політики фінансового забезпечення 

регулюючого типу. За цим підходом, фінансування державних 

витрат за рахунок податків дасть змогу поєднати підвищення 

економічної активності та ліквідацію соціальних негараздів 

(зокрема безробіття); пізніше доведена залежність 

економічного зростання від змін у державних доходах та 

видатках; 

6) підхід, що базується на дослідженнях В.І. Леніна, 

передбачає тотальне одержавлення економіки, за яким 

діяльність господарюючих суб’єктів регулюється 

централізовано державою, ціни встановлюються 

адміністративним шляхом, існування виключно державної 

власності, жорстке директивне планування фінансових 

доходів та витрат, спрямування усіх податків у державний 

бюджет; 

7) підхід, що базується на дослідженнях неокейнсіанців 

Г. Мюрдаля, Е. Ліндаля, за яким акцентується увага на 

необхідності бюджетного регулювання економіки; при 

збільшенні бюджетного дефіциту повинні зростати податки та 

скорочуватись державні витрати, і навпаки; поруч зі 

стабільними ставками податків застосовуються гнучкі, 

доцільність застосування яких залежить від економічної 

ситуації в країні; 

8) підхід, що базується на дослідженнях неокласиків             

Р. Солоу, П. Самуельсона, А. Роббінса, Дж. Кендрика, за яким 

пропагувався вільний ринок, зменшення державних витрат 

при одночасному зменшенні податків; змінюється 

спрямування державних фінансових витрат, які пропонується 

розподіляти на науку, освіту, розвиток людського капіталу; 

9) підхід, що базується на неоконсервативному напрямі 

(Г. Стейн, А. Уолтерс, ін.), який наголошує на важливому 
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значенні податків як регулятора, що дозволяє нагромадити 

достатній обсяг заощаджень, які спрямовуватимуться на 

інвестування подальшого науково-технічного розвитку 

економіки. При цьому роль держави зводиться до мінімуму; 

10) підхід, що базується на дослідженнях 

американського вченого А. Лаффера, за яким оптимізується 

співвідношення між обсягами податків та темпами 

економічного росту; при збільшенні податків до певної межі у 

суб’єктів господарювання втрачаються стимули до ефективної 

та прозорої діяльності, платежі у бюджет зменшуватимуться, 

що спричинить скорочення податків, державних доходів та 

витрат; 

11) підхід, що базується на дослідженнях 

посткейнсіанців Н. Калдора, Р. Клауера та ін., які висунули 

ідею створення фінансового механізму, за допомогою якого 

держава повинна регулювати процеси, що відбуваються в 

економіці, збільшувати соціальні гарантії, підвищувати 

витрати на соціальні цілі; з’являється ідея створення податків 

на витрати, а не на прибуток, що зупинить марнотратство та 

зменшить рівень інфляції. 

Наведені підходи дозволяють прослідкувати певний 

компроміс у поглядах представників різних шкіл, узгодженість 

багатьох підходів до вирішення фінансових питань, 

пов’язаних з оподаткуванням, фінансуванням, інвестуванням 

розвитку. Тобто фінансові питання не є виключенням і 

еволюція підходів з їх дослідження відбувається синхронно з 

еволюцією концепцій екологізації та соціалізації економіки, які 

дозволяють віднайти компроміси різних теорій та доводять 

необхідність державного втручання у регулювання фінансових 

відносин, різними можуть бути лише інструменти, важелі та 

рівень втручання. 

Разом з тим, відсутність комплексного підходу до 

розробки механізму фінансового забезпечення збалансування 

потреб соціальної, економічної та екологічної сфер і 

акцентування уваги лише на вирішенні питань зі 

встановлення меж державного втручання в економіку, а отже 

і надання соціальних гарантій, що проходять крізь століття 

становлення фінансової політики вимагають розробки 
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концептуальних засад регіональної політики фінансової 

стабілізації, ефективність якої визначатиме фінансову міць 

держави, баланс між загальнодержавними та регіональними 

інтересами, соціальну, економічну та екологічну 

збалансованість. 

В основу формування регіональної політики фінансової 

стабілізації повинні бути покладені ідеологія сталості 

(збалансованості) розвитку у поєднанні з науковим пізнанням 

об’єктивних закономірностей та специфіки їх 

функціонування. Її можна розглядати, з одного боку, як 

інструмент реалізації цілей сталого розвитку, з іншого – як 

наслідок та результат функціонування економічного 

середовища, від чого залежить її ресурсне наповнення. 

Формування засад регіональної політики фінансової 

стабілізації потребує узагальнення, систематизації переваг та 

недоліків існуючих досліджень, що вимагає в першу чергу 

визначення та конкретизації категорійного апарату. 

Зупинимось на обґрунтуванні терміну “фінансова політика” з 

метою дослідження фінансового аспекту регіональної політики 

фінансової стабілізації. 

Термін «фінансова політика» по-різному тлумачиться у 

роботах вітчизняних та закордонних дослідників. В. Федосов, 

В. Опарін та С. Льовочкін63 розглядають фінансову політику 

як комплекс дій і заходів держави в межах наданих їй 

функцій та повноважень у сфері фінансів, поєднання 

конкретних цілей та відповідних засобів, за допомогою яких 

вирішуються поставлені завдання. Тобто фактично 

ототожнюють фінансову політику з управлінням державними 

фінансами. 

О.Д. Василик64 фінансову політику держави визначив як 

сукупність заходів, методів та форм організації і 

використання фінансів для забезпечення її економічного та 

соціального розвитку. Вона включає як самостійні складові 
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частини бюджетну, податкову, кредитну, грошову, валютну, 

інвестиційну політики. 

С.В. Ковальчук, І.В. Форкун65 фінансову політику 

визначають як сукупність державних заходів щодо 

використання фінансових відносин для виконання 

державною своїх функцій. У даному визначенні основний 

акцент зосереджений на виконанні державних функцій.  

Г.І. Башнянин та Є.С. Шевчук66 розглядають фінансову 

політику як заходи держави з мобілізації фінансових ресурсів, 

їх розподілу і використання на основі фінансового 

законодавства. У даному визначенні виділена роль 

законодавчого регламентування фінансової політики. 

Достатньо повне визначення фінансової політики дає 

В.М. Опарін67, який під цим терміном розуміє комплекс дій і 

заходів, що здійснюються державою в межах наданих їй 

функцій та повноважень у сфері фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання та фінансових інституцій, громадян 

і безпосередньо держави з метою вирішення певних завдань і 

досягнення поставлених цілей. Фінансову політику  автор 

поділяє на фінансову стратегію та фінансову тактику. 

Російський дослідник В.К. Сенчагов68 фінансову політику 

розглядає як частину (підсистему) економічної політики 

держави, що є сукупністю бюджетно-податкових та інших 

фінансових інструментів, призначених для формування та 

використання фінансових ресурсів держави у відповідності до 

стратегічних і тактичних цілей державної економічної 

політики. Автор у даному визначенні акцентує на єдності двох 

механізмів фінансової політики – інструментів і фінансових 

інститутів державної влади.  
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Г.Б. Поляк69 фінансово-бюджетну політику визначає як 

сукупність дій та заходів, що проводяться органами влади з 

використання фінансових відносин для виконання ними своїх 

функцій та управління бюджетною системою. 

П.І. Юхименко70 під фінансовою політикою розуміє 

сукупність законодавчих і нормативних актів, бюджетно-

податкових та інших фінансових інструментів, інститутів і 

заходів державної влади, котрі за законодавством мають 

повноваження щодо формування та використання фінансових 

ресурсів держави і регулюють фінансово-кредитні потоки у 

секторах економіки відповідно до стратегічних і тактичних 

цілей державної економічної політики. У даному визначенні 

фінансова політика визначається як складова економічної 

політики, згідно з цілями якої формуються фінансові заходи. 

Поєднати аспекти фінансової політики як науки та 

практичної діяльності, на нашу думку, вдалось Л. Дробозіній71, 

яка під фінансовою політикою розуміє сукупність заходів 

держави з розробки загальної концепції, основних напрямків, 

цілей, завдань використання фінансових відносин, зі 

створення фінансового механізму та управління фінансовою 

діяльністю господарюючих суб’єктів. Разом з тим у даному 

визначенні, на нашу думку, недостатньо прослідковується 

об’єкт управління, визначення фактично зводиться до 

державного управління фінансовою діяльністю 

господарюючих суб’єктів.  

О.Г. Біла72 розглядає фінансову політику як систему 

заходів (адміністративних рішень) у сфері фінансів з метою 

цілеспрямованого впливу на економічний і соціальний 

розвиток. Фінансова політика поділяється на фінансову 

стратегію та фінансову тактику. Дане визначення не 

обмежується заходами та діями держави. 
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У визначеннях фінансової політики, запропонованих  

В.В. Глущенко та І.І. Глущенко73, прослідковується цільова 

спрямованість фінансових заходів на забезпечення 

суспільного розвитку: 

 фінансова політика – це сукупність державних заходів, 

спрямованих на мобілізацію фінансових ресурсів, їх 

перерозподіл і використання для виконання державою її 

функцій у будь-якій сфері суспільної діяльності, економіки, 

соціальної сфери, міжнародних відносин; 

 фінансова політика – це елемент соціальної політики 

держави, який включає сукупність цілей, джерел формування 

фінансових ресурсів, фінансові інструменти та методи їх 

використання, а також методи підтримки балансу у 

трикутнику «цілі – ресурси – люди» у процесі досягнення 

поставлених цілей. 

Б.А. Карпінський та О.В. Герасименко74 фінансову 

політику розглядають як складову економічної та соціальної 

політики держави. Фінансова політика, за словами авторів, є 

складовою частиною економічної політики держави, головним 

завданням якої є забезпечення фінансовими ресурсами 

економічних та соціальних державних програм. 

Авторським колективом інтегрованого навчально-

атестаційного комплексу «Державні фінанси» під редакцією 

А.А. Мазаракі75, фінансова політика розглядається як складова 

державного регулювання економіки, як діяльність держави та 

кожного господарюючого суб’єкта у сфері організації 

фінансових ресурсів. 

Аналіз підходів до тлумачення фінансової політики 

дозволяють зробити висновки, що враховуватимуться при 

формуванні концептуальних засад регіональної політики 

фінансової стабілізації: 
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 фінансова політика здійснюється різними суб’єктами, на 

різних рівнях (фінансова політика підприємства, регіону, 

держави, ін.), що дозволяє виділити суб’єкти на об’єкти 

регіональної політики фінансової стабілізації; 

 є складовою економічної політики, від ефективності якої 

залежить її ресурсне наповнення; 

 є інструментом державного регулювання економіки, 

здатного забезпечити сталий розвиток; 

 здійснюється у відповідності до законодавчо 

встановлених норм та нормативів, які повинні регламентувати 

відносини у соціо-еколого-економічній системі; 

 здійснюється у відповідності до цілей розвитку; 

 фінансова політика розглядається як складова частина 

фінансової науки, специфікою якої є її прикладний характер 

та імперативні засоби розвитку; 

 є інструментом виконання державою її функцій у будь-

якій сфері суспільної діяльності; 

 включає систему стратегічних і тактичних заходів та 

інструментів, за допомогою яких реалізуються принципи 

сталого розвитку; 

 інструментом реалізації фінансової політики є 

фінансовий механізм, елементи якого повинні спрямовуватись 

на реалізацію цілей розвитку регіону. 

Узагальнюючи наведені висновки та визначаючи цільову 

спрямованість регіональної політики на фінансову 

стабільність, під регіональною політикою фінансової 

стабільності будемо розуміти систему стратегічних і тактичних 

заходів та інструментів, за допомогою яких органи 

регіональної влади та місцевого самоврядування виконують 

покладені на них функції із забезпечення збалансованого 

розвитку регіону шляхом мобілізації фінансових ресурсів, їх 

оптимального розподілу та ефективного використання. 

Об’єктом такої політики є процеси фінансової стабілізації 

регіону, тобто взаємозв’язок та взаємодія його фінансових 

ресурсів, функціонування яких забезпечує баланс державних і 

територіальних інтересів з метою забезпечення фінансових 

гарантій соціального та економічного спрямування. Це 
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фінансові ресурси адміністративно-територіальних одиниць, 

які можна згрупувати за сферами сталого розвитку на 

фінансові ресурси економічної сфери, фінансові ресурси 

соціальної сфери та фінансові ресурси екологічної сфери. 

Конкретний вираз об’єктів регіональної політики фінансової 

стібілізації міститься у джерелах, які формують: бюджети всіх 

рівнів; фінанси господарюючих суб’єктів відповідної території; 

бюджетні та позабюджетні фонди; кредитні ресурси; 

інвестиції; доходи, витрати, заощадження населення тощо. 

Суб’єктно-об’єктні відносини виникають при наявності 

процесу управління. Говорячи про регіональну політику 

фінансової стабілізації, треба вести мову перш за все про 

процес впливу певних органів державної та регіональної 

влади на об’єкти цієї політики задля досягнення стабільності 

та поступового розвитку. Тому суб’єктами регіональної 

політики фінансової стабілізації в першу чергу є органи 

управління трьох рівнів: загальнодержавного, регіонального 

та місцевого. 

З такої позиції, враховуючи різноманітність підходів до 

дослідження фінансових ресурсів регіону та формування 

концептуальних засад регіональної політики фінансової 

стабілізації, суб’єктами її є: територіальні громади; міські, 

селищні, сільські ради; голови міст, селищ і сіл; обласні, 

Київська міська, районні, районні в місті Києві державні 

адміністрації; обласні, Київська міські, районні, районні в 

місті Києві ради; Міністерство фінансів України; Кабінет 

Міністрів України; Верховна Рада України. Тобто суб’єктами 

регіональної політики фінансової стабілізації є державні та 

місцеві органи влади, органи місцевого самоврядування, 

органи управління підприємствами, територіальні громади.  

Економічні цілі регіональної політики фінансової 

стабілізації повинні бути спрямовані на створення умов, що 

дозволять регіонам реалізувати наявний економічний 

потенціал, здобути конкурентні переваги на внутрішньому та 

зовнішньому ринках, соціальні цілі – на забезпечення 

належного рівня соціальної безпеки, підвищення рівня та 

якості життя населення незалежно від території проживання, 
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екологічні цілі – на збереження відтворювальної здатності 

навколишнього середовища та раціональне використання 

природних ресурсів у регіонах країни. 

Відповідно до цілей регіональної політики фінансової 

стабілізації можна виділити такі її завдання: 

 забезпечення належного рівня фінансової безпеки 

регіону; 

 забезпечення фінансової стабільності; 

 нарощення фінансового потенціалу для потреб регіону; 

 підвищення рівня життя населення, забезпечення 

соціальних гарантій громадянам; 

 забезпечення збалансованого розвитку економічної, 

соціальної та екологічної сфер; 

 забезпечення належного рівня фінансової безпеки 

регіону. 

Регіональна політика фінансової стабілізації є 

інтегрованим поняттям, яке включає у себе різні напрямки, 

що зумовлює доцільність її структурування за 

функціональними складовими, згідно яких будемо її 

розглядати як (рис. 2.1): регіональну політику фіскального 

забезпечення, (яка у свою чергу включає бюджетну та 

податкову політики), регіональну політику інвестиційного 

забезпечення та регіональну політику фінансової безпеки. 

Використання органами регіональної влади прямих і 

непрямих інструментів за кожним із наведених напрямків 

дозволить здійснювати вплив на рівень фінансової 

стабільності регіону.  

Одне з ключових місць у регіональній політиці 

фінансової стабільності належить політиці фіскального 

забезпечення, основним завданням якої є оптимізація доходів 

та видатків бюджетних коштів для забезпечення цілей сталого 

розвитку. Таку політику можна поділити на бюджетну та 

податкову. 

Бюджетна політика регіону як сукупність заходів з 

організації та використання фінансів для забезпечення 

економічного, соціального та екологічного розвитку 

передбачає формування регіональних бюджетів, їх 
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збалансування, розподіл бюджетних коштів, організацію 

міжбюджетних відносин тощо.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Функціональні складові регіональної політики 

фінансової стабілізації* 
* – розроблено автором 

 

Структура бюджетних видатків визначає соціальне, 

економічне чи екологічне спрямування регіональної політики. 

За дослідженнями О.Д. Василика та К.В. Павлюка76, 

найважливішими ланками бюджетної політики, що можуть 

визначати спрямування політики бюджетного забезпечення 

сталого розвитку регіону, є: 

 розроблення науково обґрунтованої концепції розвитку 

бюджету як важливого інструменту регулювання соціально-

економічних процесів. Вона формується на основі вивчення 

потреб сучасного суспільного розвитку, всебічного аналізу 

стану соціально-економічного розвитку та стратегічних 

пріоритетів держави; 

 визначення основних напрямків мобілізації й 

використання бюджетних ресурсів на перспективу і поточний 
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період; при цьому виходять зі шляхів досягнення поставлених 

цілей, передбачених економічною політикою, враховуються 

зовнішні та внутрішні чинники, можливості зростання 

бюджетних ресурсів; 

 здійснення практичних дій, спрямованих на досягнення 

поставлених цілей. 

Податкова політика передбачає вибір складу і структури 

податків та зборів, визначення платників податків, 

встановлення ставок оподаткування, пільг тощо. Податкова 

політика може бути стимулююча або стримуюча. Відповідно 

до характеру застосовуваних заходів реалізації політики, її 

можна поділити на дискреційну та недискреційну. 

Недискреційна регіональна політика полягає у використанні 

налагоджених автоматичних регуляторів та інструментів, які 

забезпечують реалізацію фінансових цілей самі по собі. Такий 

тип політики застосовується для відносно стабільних систем. 

Дискреційна регіональна політика передбачає застосування 

гнучких заходів та інструментів, які застосовуються 

відповідно до економічної, соціальної чи екологічної ситуації, 

що складається на даний час. Цей тип політики застосовується 

для нестійких, наперед непередбачуваних систем. Для 

нинішнього етапу розвитку країни даний тип політики є 

визначальним. 

Політика фіскальної стабілізації регіону є визначальною у 

реалізації його цілей, що включає у себе виконання двох 

найважливіших функцій фінансів – розподільчу та 

контрольну. Завданнями даного виду політики є: 

 забезпечення максимального накопичення фінансових 

ресурсів регіону; 

 стимулювання регіональних організаційних структур 

різних типів до самофінансування та самозабезпечення; 

 визначення пріоритетів спрямування фінансових 

ресурсів для отримання швидкого ефекту; 

 забезпечення об’єктивності оцінки потреби у фінансових 

ресурсах для реалізації цілей розвитку; 
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 жорсткий контроль за витрачанням фінансових ресурсів 

регіону. 

Регіональна політика інвестиційної стабілізації 

передбачає спрямування зусиль на забезпечення 

конкурентоспроможності регіону на основі формування 

сприятливого інвестиційного середовища, тобто створення 

умов для підвищення інвестиційної активності та 

інвестиційної привабливості регіону. В умовах обмеженості 

фінансових ресурсів, гострої міжнародної конкуренції на 

ринку капіталів, поглиблення міжрегіональних диспропорцій 

забезпечення територій інвестиційними ресурсами, цей вид 

політики є особливо актуальним для забезпечення розвитку 

регіонів України. Інвестиційна складова у складі регіональної 

політики фінансової стабілізації передбачає спрямування 

фінансових ресурсів на розвиток виробничої сфери регіону, 

реалізацію інноваційних екологічно- та соціальноспрямованих 

програм і проектів, підтримку малого та середнього бізнесу 

тощо. 

До інструментів регіональної політики інвестиційної 

стабілізації входить система пільгового оподаткування, 

дотацій, субсидій, цільові бюджетні асигнування. На 

сучасному етапі становлення незалежної країни, органи влади 

різних територіальних рівнів, окрім своїх безпосередніх 

виконавчих та законодавчих функцій, повинні брати на себе 

відповідальність і за розвиток ринкових відносин, 

формування структури ринку капіталів, в т.ч. стимулювання 

інвестиційної активності як передумови забезпечення 

регіонального розвитку. 

Політика забезпечення фінансової безпеки регіону 

спрямована на розробку стратегічних і тактичних заходів 

забезпечення захисту його фінансових інтересів від зовнішніх 

і внутрішніх факторів дестабілізуючої дії. Вона є однією з 

найважливіших ланок при забезпеченні реалізації цілей 

сталого розвитку регіону, адже передбачає стабільність і 

збалансованість системи регіональних відносин, що 

забезпечують єдність і взаємообумовленість соціальної, 

економічної та екологічної сфер. Політика забезпечення 
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фінансової безпеки регіону як функціональна складова 

фінансової політики його сталого розвитку полягає у 

забезпеченні достатнього рівня фінансової спроможності 

регіону задовольняти його потреби та захищати інтереси. 

Усі наведені функціональні складові регіональної 

політики фінансової стабілізації взаємопов’язані та 

взаємодоповнюючі. Жодна з них не може розглядатись 

відокремлено від інших. Лише у злагодженості їх інструментів 

вони можуть забезпечити стабільність та досягнення розвитку 

регіону. 

З врахуванням наведених вище концептуальних засад, 

структури, цілей регіональної політики фінансової стабілізації  

визначимо принципи її становлення, що дозволять 

забезпечити її дієвість та результативність. 

Чітке регламентування втручання органів центральної 

влади у роботу місцевих органів влади. Першою принциповою 

умовою становлення регіональної політики фінансової 

стабілізації є регламентуючий характер державного втручання 

у роботу територіальних органів влади, чітке розмежування 

повноважень центральних і місцевих органів державної 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з 

делегуванням фінансових рішень на той рівень, де вони 

можуть виконуватися найбільш ефективно. Такий принцип 

передбачає переважне використання власних фінансових 

можливостей та ресурсів регіону для забезпечення реалізації 

цілей сталого розвитку, а державна підтримка застосовується 

лише у безальтернативних випадках, коли на жодному 

нижчестоящому рівні немає достатніх прав та ресурсів для 

того, щоб розв'язати ту або іншу проблему регіонального 

розвитку самостійно, не вдаючись до підтримки з боку 

державних властей. Такий принцип базується на ідеях 

концепції народної економіки і передбачає децентралізацію 

бюджетної системи відповідно до класичного типу політики. 

Легітимність. Регіональна політика фінансової стабілізації 

повинна здійснюватися з дотриманням вимог Конституції 

України, на основі діючих на території країни законодавчих 

та нормативних актів з фінансового регулювання розвитку 
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регіону, не суперечити їм. Врахування цього принципу 

повинно призвести до підпорядкування форм і методів 

регіональної політики врегулювання соціальних, економічних, 

екологічних відносин нормативним документам і 

законодавчим актам на державному, регіональному та 

місцевому рівнях. Такий принцип базується на концепції 

соціального порядку, в основу якої закладено соціальні 

стандарти та норми, законотворчість, що може слугувати 

інструментом нормативно-правового забезпечення реалізації 

політики сталого розвитку регіонів. 

Соціальна спрямованість. Цілі, завдання та заходи 

регіональної політики фінансової стабілізації  повинні бути 

підпорядковані основній меті – підвищенню якості життя 

теперішніх та майбутніх поколінь. До уваги слід взяти, що 

невід’ємним параметром якості життя населення нині стала 

якість навколишнього природного середовища. Тому 

фінансування економічних, екологічних та власне соціальних 

програм повинне забезпечувати підвищення добробуту всього 

населення шляхом збільшення попиту на робочу силу, 

вдосконалення соціальної інфраструктури, зростання доходів, 

покращення екологічної ситуації, підвищення доступу до 

інформації тощо. Такий принцип відповідає ідеям більшості 

концепцій соціалізації та екологізації економіки. Практичне її 

втілення має базуватись на стимулюванні фінансово стійких 

регіонів до нарощення фінансової бази та підтримці тих, які 

потребують фінансової допомоги найбільше. 

Гармонізація інтересів. Регіональна політика фінансової 

стабілізації повинна здійснюватися з урахуванням 

загальнодержавних та регіональних інтересів. При цьому 

необхідно створити фінансові передумови задоволення потреб 

кожного регіону з метою підвищення рівня його розвитку, а 

розвиток кожного регіону не повинен суперечити державній 

регіональній фінансовій політиці, яка розробляється з 

урахуванням загальнодержавних інтересів. Цей принцип 

базується на ідеях концепції громадянського суспільства, 

народної економіки та відповідає демократичним принципам. 
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Збалансованість. Цей принцип передбачає 

збалансований розподіл фінансових ресурсів регіону на 

соціальні, економічні та екологічні цілі відповідно до потреб, 

інтересів та тенденцій розвитку кожної зі сфер. Ключовими 

критеріями такого розподілу є реальні і потенційні загрози 

стабільності регіонального розвитку та їх наслідки у 

довгостроковій перспективі. Цей принцип базується на 

обмеженості соціо-, еколого- та економікоцентричних підходів 

до розгляду сталого розвитку, без узгодження яких неможливо 

забезпечити добробут нинішніх і майбутніх поколінь. 

Регіональна ініціативність та дієздатність. Рішення і 

заходи регіональної політики фінансової стабілізації  повинні 

ініціюватися та розроблятися самими регіонами, що дозволить 

у найбільшій мірі врахувати їх особливості, специфіку та 

внутрішні можливості. Обов’язковою вимогою при цьому є 

дотримання законодавчих актів, несуперечливість 

загальнодержавній фінансовій політиці, підпорядкованість 

державному регулюванню. Ініціатива держави є прийнятною 

у випадках реалізації загальнодержавних проектів у 

конкретному регіоні (наприклад, створення науково-технічних 

парків, будівництво електростанцій і т.д.), що дозволить 

підвищити рівень фінансового забезпечення їх соціального, 

економічного чи екологічного розвитку (наприклад, через 

створення нових робочих місць, підвищення матеріальної 

забезпеченості населення, розвиток ринкової інфраструктури, 

покращення екологічної ситуації тощо). При цьому 

обов’язковою є згода регіональних органів влади, що 

представляють інтереси регіону, та обов’язкова їх участь у 

реалізації проекту. Цей принцип відповідає принципам 

соціального ринкового господарства, за яким відповідальність 

визначено основою забезпечення розвитку регіону.  

Адресний характер. Пряма державна підтримка, в першу 

чергу фінансова, повинна стосуватись лише тих регіонів, які 

того потребують найбільше, бути конкретно-адресною і 

стосуватись не стільки усього регіону, скільки певної території 

чи населеного пункту регіону, які потребують найбільшої 

підтримки за певною сферою. При цьому в умовах 
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обмеженості фінансових ресурсів, державна підтримка не 

повинна зводитись лише до надання коштів у певний регіон 

на певні, часом і формальні, цілі. Необхідно виробити систему 

оцінки ефективності витрачання цих коштів у 

довгостроковому періоді, у протилежному випадку 

спостерігатиметься масове розкрадання державних фінансів. 

При розробці такої системи оцінки слід враховувати, що їх 

реалізація не завжди спричиняє швидкий ефект. Деякі з цілей 

є довгостроковими та вимагають постійного фінансування з 

боку держави, а результату можна досягти лише після 

завершення останнього етапу внесення асигнувань. Тому, чим 

чіткіше виражені цілі, на які спрямовуватимуться фінансові 

ресурси, обґрунтовані результати, встановлені часові межі їх 

досягнення, тим більш дієвою стає регіональна політика у 

країні. Цей принцип базується на використанні ідей 

концепцій соціального порядку, соціального ринкового 

господарства та передбачає підтримку лише тих регіонів та їх 

сфер, які того потребують найбільше. 

Самоуправління та самофінансування. Цей принцип 

спрямований на розкриття ендогенних факторів регіону для 

забезпечення його розвитку. Нерівномірність природно-

ресурсного, виробничого, трудового потенціалів регіонів 

України створюють різні можливості для досягнення добробуту 

населення, як основної мети сталого розвитку. Разом з тим у 

кожному регіоні існує безліч вузьких місць ендогенного 

розвитку, невиявлених можливостей та резервів. Тому 

ліквідація цих вузьких місць, активізація специфічних 

регіональних навиків та можливостей повинні стати основою 

регіональної політики фінансової стабілізації. Такий принцип 

відповідає класичному підходу формування фінансової 

політики та базується на неокласичних і неоліберальних 

концепціях соціалізації економіки, економікоцентричному 

підході до розгляду концепцій сталого розвитку.  

Територіальна цілісність. Принципи децентралізації, 

самоуправління та самофінансування регіонального розвитку, 

які декларуються нині в Україні, є одними з ключових при 

переході до ринкових умов господарювання. При цьому слід 



 

68 

уважно відслідковувати ризик недопущення «status in status» 

(держава в державі), адже високий рівень свободи, відчуття 

господаря своєї землі може породити негативні тенденції у 

бажанні досягти повновладдя на своїй території, нехтуючи 

ідеєю національної єдності. Тому при формуванні регіональної 

політики фінансової стабілізації  пріоритетними є заходи зі 

збереження єдиного економічного простору країни, політичної 

стабільності і територіальної цілісності. Держава не повинна 

втручатись в оперативну діяльність підприємств і місцевих 

органів влади, разом з тим зобов’язана створювати за 

допомогою економічних важелів, системи пільг і оподаткувань 

таку територіально-галузеву структуру, котра сприяла б 

інтересам і загальнодержавним, і регіональним та позитивно 

впливала на підвищення життєвого рівня населення. Цей 

принцип природно породжується і регіональною інтеграцією 

господарства: виокремлення регіонів через їхню спеціалізацію 

конче вимагає налагодження тісних економічних зв’язків між 

ними. Такий принцип базується на концепції базових потреб, 

за якою гарантування безпеки (тут – національної) визначено 

одним із пріоритетних завдань сталого розвитку.  

Планомірність. Цей принцип обґрунтовує необхідність 

застосування прогнозів, планів та програм як 

рекомендаційних засобів при формуванні і реалізації 

регіональної політики фінансової стабілізації. Дотримання 

цього принципу дає змогу спрогнозувати можливі тенденції 

розвитку соціальної, економічної і екологічної сфер, оцінити 

результати, оптимізувати сценарій майбутніх подій при 

застосуванні тих чи інших фінансових важелів та 

інструментів. Цей принцип дозволяє запобігти несприятливим 

подіям, уникнути фінансових криз, розробити найбільш 

прийнятний алгоритм фінансових рішень та дій, 

рекомендувати той чи інший напрям розвитку. Він відповідає 

підходам концепції народної економіки. 

Пріоритетність. Цей принцип передбачає поетапність 

досягнення цілей регіональної політики фінансової стабілізації. 

При обмеженості фінансових можливостей і потребі 
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одночасного вирішення існуючих соціальних, економічних та 

екологічних проблем цей принцип є досить актуальним. 

Усі наведені принципи є взаємопов'язаними і лише разом 

забезпечать результативність регіональної політики фінансової 

стабілізації. Відсутність на сьогодні досвіду практичної 

реалізації наведених принципів негативно позначається на 

економічній, соціальній і екологічній ситуації в Україні та її 

регіонах. 

 

2.2. Теорія ринкової вартості у регіональній політиці 

фінансової стабілізації економіки 

Сучасні тенденції розвитку регіонів України, свідчать про 

наявність низки проблем пов’язаних із забезпеченням їх 

інвестиційної привабливості, конкурентоспроможності, 

зовнішньоекономічної активності та в цілому фінансової 

стабілізації економіки. Відповідно до цього виникає потреба у 

пошуку нових та альтернативних шляхів вирішення наявних 

проблем. Одним із вагомих факторів забезпечення 

конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості та 

фінансової стабілізації економіки на регіональному рівні є 

ринкова вартості регіону, яка виступає його економічною 

характеристикою. Враховуючи, відсутність досліджень в 

напрямку визначення ринкової вартості на регіональному 

рівні, обгрунтування економічного терміну „ринкова вартість 

регіону”, здійснено на підставі наявних теорій вартості. 

Зокрема, такий економічний термін як „ринкова вартість” 

досить часто застосовується в діяльності підприємств, 

зокрема, акціонерної форми власності. Відповідно до цього 

ринкова вартість бізнесу є запорукою його успішної та 

ефективної діяльності, конкурентоспроможності на 

фінансових і товарних ринках. Тому використання цього 

терміну для означення розвитку на регіональному рівні має 

свої особливості. Його розгляд для характеристики економіки 

регіонального рівня, на нашу думку, відбувається з позиції  

підвищення внутрішніх та зовнішніх можливостей регіонів 

залучати та ефективно використовувати фінансові, людські, 
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інформаційні, матеріальні, інтелектуальні, природні та 

технологічні ресурси. 

Результати дослідження теорій вартості, дозволили 

здійснити їх систематизацію і виокремити основні концепції, 

що лежать в площині визначення вартості об’єкта: 

1) ресурсна концепція – полягає у формуванні вартості на 

основі затрачених ресурсів на створення окремого об’єкта. 

Цей підхід об’єднує наступні теорії вартості:  

 - теорію трудової вартості (У. Петті77, А. Сміт78,                      

Д. Рікардо79, К. Маркс80,) – в основі визначення вартості 

певного об’єкта лежать витрати праці; 

- теорію факторів виробництва (Ж.-Б. Сей81, Ф. Бастіа82) – 

вартість об’єкта формується на підставі трьох факторів 

виробництва: праця, земля, капітал; 

- теорію інновацій (Й. Шумпетер83, Т. Сакайї84,  

2) результативна концепція – в основі формування 

вартості об’єкта лежать результати, які становлять його 

економічну та соціальну корисність. Цей підхід ґрунтується на: 

- теорії граничної корисності (У.С. Джевонс85,                    

К. Менгер86, Ф. Візер87, Е. Бем-Баверк88, Дж. Б. Кларк89) – в 
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основі формування вартості лежить гранична корисність та 

цінність об’єкта; 

3) ринкова концепція– відповідно вартість об’єкта 

визначається на основі затрат ресурсів та його корисності для 

окремих суб’єктів. Цей підхід об’єднує такі теорії: 

- теорію попиту та пропозиції (А. Маршалл90, М.І. Туган-

Барановський91,) – в основу вартості об’єкта покладені такі 

чинники, як витрати виробництва та його корисність; 

- теорію рівноваги (Л. Вальрас92, Дж. Міль93, В. Парето94) – 

вартість об’єкта визначається збалансованістю ринку. 

Основна відмінність вище зазначених концепцій до 

визначення вартості полягає у сукупності чинників, що лежать 

в основі її формування. Ресурсна концепція дозволяє 

визначати вартість певного об’єкта (у нашому дослідженні – 

регіону) на основі затрачених ресурсів, під якими 

представники зазначеного напряму розуміють різні їх види. 

Підгрунтя результативної концепції складають наукові 

здобутки представників раннього маржиналізму і базують на 

тому, що вартість окремого об’єкта буде визначатись його 

корисністю та цінністю з точки зору учасників (суб’єктів). 

Ринкова концепція базується на синтезі ресурсного та 

результативного підходів і дозволяє визначати вартість 

окремого об’єкта на підставі факторів виробництва та його 

корисності, що в підсумку визначатиме його ринкову вартість. 

Відповідно до цього, ринкова концепція дозволить 

обґрунтовувати ринкову вартість регіону, через наявність 
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ресурсів і його економічну і соціальну корисність для 

досягнення будь-яких цілей. 

В цілому вище зазначене дозволяє визначати три основі 

концепції до формування вартості регіону, в основі яких 

відповідно лежить ресурсний, результативний та ринковий 

підхід. При цьому, ринкова концепція передбачає синтез 

ресурсної та результативної концепції і дозволяє визначати 

ринкову вартість регіону на підставі тих факторів, що лежать 

в основі першої та другої концепції. На рис. 2.2. 

систематизовано основні підходи до визначення вартості 

регіону з позиції ресурсної, результативної та ринкової 

концепції. 

 
Рис. 2.2. Концепції формування ринкової вартості 

регіону* 
*розроблено автором 

Вартість регіону 

Ресурсна концепція Результативна концепція 

Ринкова концепція 

Визначає вартість регіону за 

наявними ресурсами 

Визначає вартість регіону за 

рівнем економічної та 

соціальної корисності 

Визначає ринкову вартість за факторами 

попиту та пропозиції 

Ринкова вартість регіону  

– це економічна характеристика регіону, яка визначає рівень соціальної та 

економічної корисності у співвідношенні між наявними ресурсами у регіоні та їх 

ефективним використанням за сферами економічної діяльності, що забезпечують 

реалізацію загальнорегіональних інтересів із генерування доданої вартості 
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В результаті дослідження концептуальних підходів до 

визначення вартості регіону визначено, що ринкова вартість 

регіону – це економічна характеристика регіону, яка визначає 

рівень соціальної та економічної корисності у співвідношенні 

між наявними ресурсами у регіоні та їх ефективним 

використанням за сферами економічної діяльності, що 

забезпечують реалізацію загальнорегіональних інтересів із 

генерування доданої вартості. 

Пропозиція в даному напрямку визначається наявними 

ресурсами, а попит – рівнем економічної та соціальної 

корисності. Таким чином, визначення сутності ринкової 

вартості регіону дозволяє визначити основні складові її 

формування: 

 забезпечення регіону ресурсами, що характеризується 

наявністю усіх видів ресурсів в регіоні та відповідністю їх 

обсягу та структури потребам нарощення доданої вартості 

регіону; 

 соціальна корисність від використання ресурсів регіону, 

що визначається соціальними результатами діяльності регіону, 

реалізацією загальнорегіональних інтересів, наявністю 

соціальних ефектів від діяльності суб’єктів господарювання 

регіону; 

 економічна корисність від використання ресурсів регіону, 

що визначається реалізацією загальнорегіональних інтересів із 

генерування доданої вартості сферами економічної діяльності 

регіону. 

Виокремлення складових вартості регіону дозволить:               

1) систематизувати інформаційну базу для визначення 

ринкової вартості регіону; 2) дослідити ринкову вартість 

регіону; 3) систематизувати фактори, що здійснюють вплив на 

рівень ринкової вартості регіону; 4) розробити механізми 

нарощення соціальної та економічної корисності від діяльності 

економічних суб’єктів регіону.  

Одним із вагомих напрямів дослідження при цьому є 

визначення факторів впливу на ринкову вартість регіону, що 
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зумовлює необхідність їх теоретичного обґрунтування. Базою 

для визначення факторів формування ринкової вартості 

регіону є підходи до обґрунтування факторів вартості 

підприємств. Згідно до цього основною задачею є 

систематизація усіх існуючих підходів до визначення факторів 

вартості підприємств та виокремлення ключових 

характеристик, що можуть бути притаманні регіону, який в 

даному дослідженні виступатиме об’єктом вартості. 

В цілому процес визначення факторів вартості є не 

досить простим, оскільки кожний об’єкт для якого вона 

формується відзначається низкою особливостей притаманних 

лише йому. Т. Коупленд95 досліджуючи вартість компанії 

визначає такі стадії визначення факторів вартості: 

розпізнавання, встановлення пріоритетів, інституціоналізація. 

Використовуючи цей підхід до визначення факторів 

формування ринкової вартості регіону необхідно свідчити, що 

на етапі розпізнавання необхідно скласти схему параметрів 

вартості, що дозволяють відобразити зв’язок розвитку регіону 

із його вартістю. На етапі встановлення пріоритетів необхідно 

виявити саме ті фактори, що будуть мати визначальний вплив 

на ринкову вартість регіону. Інституціоналізація передбачає 

вимірювання факторів вартості через окремі показники 

розвитку регіону. 

Проведений аналіз літератури дозволяє свідчити, що існує 

безліч підходів до виокремлення факторів вартості 

підприємств. Однак кожний із підходів відображає різні 

фактори вартості і по різному обґрунтовує їх роль.  

Окремі із авторів більшу увагу приділяють саме 

фінансовим показникам, як факторам визначення вартості. 

Такий підхід у своїх працях подавали О.В. Брезіцька96,                
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І.В. Журавльова97, Н.В. Грапко98, С.С. Гринкевич99,                      

О.Г. Мендрул100, А.Раппопорт101, П.Ю. Старюк102,                          

С.І. Тарасенко103. Одним із перших, хто підтримував даний 

підхід є А. Раппопорт. В основу факторів вартості                         

А. Раппопорт104 поклав грошові потоки від операційної, 

інвестиційної та фінансової діяльності підприємств в 

поточному та прогнозованому періоді. Прогнозовані грошові 

потоки визначались як коригування поточних фінансових 

потоків на бажану ставку дисконтування. З огляду на це 

ринкова вартість регіону буде піддаватись впливу обсягу 

грошових надходжень та видатків суб’єктів господарювання, 

що функціонують на його території, а також величині 

дисконтованих грошових потоків підприємств з врахуванням 

найбільш альтернативної ставки дисконтування. 

Вплив величини грошових потоків суб’єктів 

господарювання в поточному та в прогнозному періоді на 

вартість підприємств подається також в працях                          

С.С. Гринкевич105. Окрім цього автор також відзначає, що 

вартість підприємств формується під впливом вартості 

капіталу та величини інвестованих в підприємство коштів. 

Таким чином вартість регіону, буде формуватись під впливом 

грошових потоків та вартості капіталу суб’єктів 

господарювання. Про роль грошових потоків операційної, 
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інвестиційної та фінансової діяльності підприємства у 

створенні вартості зазначається також в праці                        

П.Ю. Старюка106. Однак його дослідження базуються саме на 

впливі факторів операційної, інвестиційної та фінансової 

ефективності.. При цьому вчений до факторів операційної 

ефективності відносить темп росту обсягів продажу, 

рентабельність продажу, ефективність оподаткування та інші. 

До факторів інвестиційної ефективності включаються такі 

показники, як ефективність інвестицій в оборотні та 

необоротні активи, а фінансова ефективність оцінюється 

структурою та вартістю капіталу. Підсумовуючи це необхідно 

свідчити, що вартість регіону буде залежати від ефективності 

операційної, інвестиційної та фінансової ефективності регіону. 

При цьому операційна ефективність регіону буде визначатись 

темпом росту обсягів реалізації в регіоні, рентабельністю 

продажів в регіоні, рівнем податкового навантаження на 

суб’єктів господарювання, рентабельністю виробництва в 

регіоні. Інвестиційну ефективність регіону необхідно 

визначати за допомогою таких показників як: рентабельність 

інвестицій; темп росту інвестицій в основний капітал в 

регіоні; обсяг прямих іноземних інвестицій в розрахунку на 

одну особу; темп росту прямих іноземних інвестицій; 

рентабельність інвестицій в оборотні та необоротні активи 

суб’єктів господарювання. Основними показниками 

фінансової ефективності регіону будуть рівень фінансової 

стійкості суб’єктів господарювання регіону; середня вартість 

кредитів в регіоні; середня вартість акцій суб’єктів 

господарювання в регіоні. В цілому подані нами фактори 

впливу на вартість регіону, що виокремлені згідно до даного 

підходу є фінансовими показники і дозволяють свідчити, що 

найбільшу у роль у формуванні ринкової вартості відіграє 

фінансова, операційна та інвестиційна діяльність регіональних 

суб’єктів господарювання. 
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О.Г. Мендрул107 у своїх працях визначає більш ширший 

перелік факторів формування вартості. При цьому він 

виокремлює їх цілу систему і відображає взаємозв’язок між 

ними.. Згідно до цього основна роль у системі факторів 

належить грошовим потокам, вартості зобов’язань і 

співвідношенню попиту та пропозиції на фондовому ринку. 

Другорядну роль у факторах вартості автор надає інвестиціям 

в основний і оборотний капітал, попиту на ринку продукції, 

вартості активів суб’єкта господарювання та ціновій політиці 

фондового ринку. При цьому усі фактори будуть залежати від 

загальноекономічної ситуації в країні. Адаптуючи цей підхід 

на регіональний рівень необхідно свідчити, що чинниками 

створення вартості регіону будуть: обсяги інвестицій в регіоні, 

грошові потоки суб’єктів господарювання, вартість основного 

капіталу в регіоні, вартість усіх зобов’язань регіональних 

суб’єктів, обсяги виробництва та реалізації продукції, вартість 

акцій суб’єктів господарювання. Разом із цим ринкова 

вартість регіону буде залежати від загальноекономічної 

ситуації, що склалась в країні. Як підсумок, необхідно 

свідчити, що автор визначає як внутрішні так і зовнішні 

фактори формування вартості, оскільки такі як цінова 

політика фондового ринку, загальноекономічна ситуація в 

країні і попит на продукції не є контрольованими з боку 

керівництва і характеризують його зовнішнє середовище. 

Таким чином вартість регіону буде формуватись під впливом 

факторів внутрішнього та зовнішнього середовища. 

Заслуговує на увагу підхід до визначення чинників 

формування вартості, розглянутий в працях                                  

О.В. Брезіцької108. Автор зазначає, що усі фактори необхідно 

розділяти на три рівні, що дозволить більш ефективно 

управляти вартістю підприємств і детально досліджувати усі 
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аспекти діяльності. Згідно із цим найвищий рівень охоплюють 

такі показники як прибуток від операційної діяльності та 

інвестований капітал в основний та оборотний капітал, що 

відповідно служать базою для розрахунку рентабельності 

інвестицій. Середній рівень належить специфічних факторам, 

що відображають клієнтську базу, продуктивність збутових 

служб, розподіл постійних витрат, управління виробничими 

потужностями. Третій рівень згідно з дослідженнями автора 

займають оперативні фактори вартості, до яких необхідно 

віднести: термін погашення дебіторської та кредиторської 

заборгованості, обсяг виручки в розрахунку на одне 

замовлення, частка поновлювальних рахунків, питомий дохід, 

частка оплачених годин в загальному фонді робочого часу, 

частка завантажених потужностей, затрати на доставку. В 

цілому кожний із факторів, що знаходиться на різних рівнів 

здійснює частковий вплив на вартість підприємств. 

Враховуючи даний підхід до визначення факторів вартості 

регіону, необхідно визначати, що найвищий рівень будуть 

складати обсяг інвестицій в основний та оборотний капітал в 

регіоні, операційний прибуток суб’єктів господарювання 

регіону і розрахований на їх підставі рівень рентабельності 

інвестицій в цілому по регіоні. До специфічних факторів, що 

знаходяться на другому рівні за їх використанням необхідно 

відносити доходи підприємств, що є постачальниками та 

споживачами продукції в регіоні, обсяг виробничих 

потужностей в регіоні та співвідношення обсягів виробництва 

продукції в регіоні до обсягів її збуту (продуктивність збутових 

служб в регіоні). До факторів третього рівня можна віднести 

обсяг кредиторської та дебіторської заборгованості суб’єктів 

господарювання регіону та їх співвідношення, обсяг доходів 

суб’єктів господарювання регіону; співвідношення доходів від 

реалізації до кількості наявних підприємств в регіоні. 

Підсумовуючи зазначений підхід необхідно визначати, що 

формування вартості у даному напрямку буде здійснюватись 
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під впливом лише внутрішніх факторів, які є 

контрольованими з боку регіональних суб’єктів. 

Подібний підхід, щодо визначення факторів вартості в 

певній ієрархічній послідовності поданий у працях                       

Н.В. Грапко109. Згідно до цього затверджуються склад 

основних показників, які розміщуються в певній ієрархічній 

послідовності (у вигляді дерева факторів вартості) залежно від 

їх ролі у процесі встановлення вартості підприємств. У цій 

системі факторів ключова роль належить показнику 

рентабельності інвестованого капіталу в операційну діяльність. 

Однак для розрахунку зазначеного фактору необхідно 

використати інші показники, що будуть займати нижчі 

ієрархічні позиції: дохід від реалізації, маржинальний дохід, 

прибуток в продажу, прибуток до сплати податків і зборів, 

змінні витрати, постійні витрати, ціна одиниці продукції, 

кількість одиниць реалізованої продукції. Також окрім 

факторів вартості, що формують ієрархічні позиції,                   

Н.В. Грапко визначає роль інших показників у створенні 

вартості, а саме обсягу чистого грошового потоку, 

ефективності його формування та використання. З огляду на 

цей підхід до визначення факторів вартості, необхідно 

свідчити, що на ринкову вартість регіону будуть впливати такі 

показники як: рентабельність операційної діяльності суб’єктів 

господарювання регіону; обсяги реалізації продукції в 

натуральних та вартісних одиницях; операційний прибуток та 

прибуток до оподаткування, отриманий суб’єктами 

господарювання в регіоні; грошові потоки суб’єктів 

господарювання регіону. В цілому підсумовуючи, зазначений 

підхід, необхідно свідчити, що основну роль у формуванні 

ринкової вартості регіону відіграють результати діяльності 

суб’єктів господарювання, що провадять свою діяльність на 

його території. 
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Практичний аспект визначення факторів впливу на 

вартість підприємств поданий у працях І.В. Журавльової110. 

Автором для виявлення факторів впливу на вартість 

підприємств використано кореляційно-регресійну модель, 

згідно до якої встановлено, що позитивний вплив 

забезпечують такі показники як вартість інтелектуального 

капіталу та рентабельність власного капіталу. Згідно із 

дослідженнями автора негативний вплив на вартість 

підприємств обумовлюється наступними факторами: 

рентабельність активів, норма прибутку на інтелектуальний 

капітал, інтелектуальний коефіцієнт доданої вартості. 

Застосовуючи результати даного дослідження у процесі 

встановлення факторів впливу на вартість регіону, необхідно 

до останніх відносити: величину інтелектуального капіталу в 

регіоні; рентабельність власного капіталу та активів суб’єктів 

господарювання регіону; співвідношення загального обсягу 

прибутку, отриманого суб’єктами господарювання до обсягу 

інтелектуального капіталу в регіоні. Підсумовуючи вище 

зазначене, необхідно свідчить, що основна роль у визначенні 

вартості регіону буде належати інтелектуальним ресурсам та 

результатам від їх ефективного використання.  

С.І. Тарасенко111 визначає фактори вартості підприємств 

на підставі методів за якими здійснюється оцінка ринкової 

вартості бізнесу. Таким чином автор виділяє три основні 

підходи до оцінки вартості підприємства: майновий 

(витратний), прибутковий та порівняльний. Згідно із цими 

методами оцінки вартості, виокремлено цілу систему факторів 

впливу. В системі факторів впливу найбільш чільне місце 

займає грошовий потік (для використання прибуткового 

методу оцінки вартості), вартість зобов’язань (у процесі 

застосування майнового підходу до оцінки вартості) та попит і 

пропозиція на ринку бізнесу (у ході використання 
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порівняльного методу оцінювання вартості підприємства). 

Також автором подаються інші фактори вартості, що 

безпосередньо впливають на грошовий потік, вартість 

зобов’язань та кон’юнктуру фондового ринку. При цьому 

обґрунтовується, що необхідно враховувати фактори окремо 

по структурних підрозділах підприємства, а потім їх 

пов’язувати між собою. Адаптація наукових досліджень                 

С.І. Тарасенко на регіональний рівень, дозволяє свідчити, що 

ринкова вартість регіону буде формуватись під впливом 

грошових потоків суб’єктів господарювання, обсягу 

зобов’язань підприємств та населення регіону, попиту та 

пропозиції на цінні папери емітовані  в регіоні. В цілому цей 

підхід також пов’язаний із врахуванням факторів як 

внутрішнього так і зовнішнього середовища. 

В цілому підсумовуючи вище зазначені підходи, 

необхідно визначати, що окрім врахування фінансових 

показників, їх спільною ідеєю є ключова роль внутрішніх 

чинників створення вартості. Це дозволяє свідчити, що 

ринкова вартість регіону залежатиме від факторів 

внутрішнього середовища, які можуть бути контрольовані та 

прогнозовані з боку регіональних суб’єктів і ними ефективно 

можна управляти. Про те другий підхід до визначення 

факторів формування вартості, що базується на використанні 

фінансових та нефінансових показників, в більшій мірі віддає 

перевагу зовнішнім чинникам, які є менш контрольовані з 

боку суб’єктів, зацікавлених у підвищенні вартості окремого 

об’єкту. Зокрема, підходи щодо врахування фінансових і 

нефінансових факторів формування вартості подавали у свої 

працях М.Г. Бойко112, Т.А. Говорушко113, В.В. Дємшин,                    

І.В. Івашковська114, С.А. Казанцева115, З.О. Коваль116,                 
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М.В. Костель, П.В. Круш, Ф.Н. Марєнков117, Н.І. Обрушна,     

С.В. Поліщук118,  Я.А. Ровний, Ю.Г. Шишова119. 

Зокрема, В.В. Демшин, Ф.Н. Маренкою120,                           

С.А. Казанцева121, фактори вартості поділяють на внутрішні 

та зовнішні, які включають як фінансові так і нефінансові 

показники. В.В. Демшин та Ф.Н. Маренков до ключових 

внутрішніх чинників формування вартості вони відносять 

цінову політику підприємства та стан виробничих 

потужностей. Зовнішні фактори згідно із дослідженням 

включають рівень конкуренції в галузі, надійність 

постачальників, законодавчо-нормативні активи, економічну 

ситуацію в державі. Таким чином вартість регіону буде 

формуватись під впливом таких факторів як: середні ціни на 

товари, що виробляються в регіоні; вартість виробничих 

потужностей в регіоні; рівень конкурентоспроможності 

галузей, які розвиваються в регіоні; наявність нормативно-

правової бази, що регулює діяльність суб’єктів 

господарювання та міжбюджетні відносини; економічна 

ситуація в країні. Перші два чинника є внутрішніми по 

відношенню до формування ринкової вартості регіону, а інші 

є факторами зовнішнього середовища. В цілому цей підхід дає 

можливість свідчити, що при визначенні вартості необхідно 

враховувати фактори мікро- та макросередовища. 
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С.А. Казанцева у своїй праці наголошує на вагомості 

врахування  фінансових та нефінансових показників у 

процесі формування системи факторів впливу на вартість. Це 

підтверджується тим, що фінансові показники 

характеризують результати роботи в минулому і не 

розкривають шляхи їх досягнення в майбутньому. При цьому 

нефінансові показники є набагато складнішими в оцінці 

впливу, оскільки не можна визначити їх прямий вплив на 

вартість, однак дозволяють прогнозувати майбутню величину 

фінансових факторів. Однак з поміж цього автор зазначає, що 

усі фінансові та не фінансові показники впливу на вартість 

необхідно досліджувати в розрізі внутрішніх та зовнішніх. 

Внутрішні фактори включають імідж підприємства, 

фінансово-майнові фактори та відкритість для зовнішніх 

суб’єктів. До зовнішніх факторів віднесено територіальні 

(регіональні та національні) і галузеві. Відповідно всі фактори 

між собою взаємопов’язані і впливають один на одного і на 

формування вартості загалом. З огляду на результати цього 

дослідження, необхідно свідчити, що ринкова вартість регіону 

буде формуватись під впливом наступних внутрішніх 

факторів: імідж регіону, фінансово-економічні показники 

діяльності суб’єктів господарювання, відкритість регіону для 

інвесторів та зовнішніх суб’єктів господарювання. Зовнішні 

чинники формування ринкової вартості регіону будуть 

поділятись на національні, галузеві та міжнародні. В цілому 

такий підхід дозволяє свідчити, що ринкова вартість регіону 

буде залежати від низки факторів, які мають не лише 

кількісне, а й якісне вираження і є частково 

неконтрольованими з боку органів місцевого самоврядування. 

Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на вартість 

досліджували у своїй праці П.В. Круш та С.В. Поліщук122, які 

наголошували на потребі врахування факторів саме мікро- та 

макросередовища у процесі підвищення та управління 
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вартістю підприємств. Зокрема науковці виокремлювали такі 

групи факторів: попит; дохід власників підприємств; термін 

отримання доходів; ризики, що наявні в отримані майбутніх 

доходів; рівень контролю над підприємствами з боку 

власників; рівень ліквідності активів; наявні обмеження 

діяльності підприємства; співвідношення попиту та 

пропозиції. Застосування зазначеного наукового підходу до 

обґрунтування факторів впливу на ринкову вартість регіону 

свідчить, що основними факторами будуть: попит і пропозиція 

на цінні папери емітовані в регіоні; доходи отримані в регіоні; 

ризики, пов’язані із інвестуванням коштів в регіональні 

об’єкти; рівень ліквідності активів суб’єктів господарювання в 

регіоні; законодавчі обмеження ведення діяльності в регіоні. В 

цілому це дозволяє враховувати, окрім внутрішніх чинників і 

вплив факторів зовнішнього середовища на формування 

вартості регіону. 

У процесі визначення факторів створення вартості                

І.В. Івашковська 123чітко розмежовує їх на фінансові та не 

фінансові. При цьому фінансові фактори включають 

фінансовий капітал компанії, а нефінансові – інтелектуальний 

та соціальний капітал. Таке розмежування на думку автора 

дозволить врахувати інтереси усіх зацікавлених суб’єктів у 

створені вартості. Врахування цього підходу на регіональному 

рівні дозволяє визначати, що вартість регіону буде 

формуватись під впливом таких чинників як обсяг 

фінансового, соціального та інтелектуального капіталу регіону. 

Фінансовим капіталом регіону необхідно вважати вартість усіх 

капіталізованих фінансових ресурсів, що є наявними в регіоні. 

Соціальний капітал регіону як чинник формування його 

вартості включає наявність певних соціальних організацій та 

установ, що дозволяють підвищувати обізнаність, освіченість, 

кваліфікацію населення, комунікативні здібності та сприяє 

накопиченню знань населення. Ще одним із чинників 
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формування вартості згідно до цього підходу виступає 

інтелектуальний капітал, який визначається наявністю певних 

інтелектуальних здібностей населення регіону та інноваційних 

продуктів в регіоні. На нашу думку вище поданий підхід 

носить визначальну практичну роль у формуванні системи 

факторів впливу на вартість регіону, оскільки як фінансовий, 

так і соціальний та інтелектуальний капітал виступають 

вагомими критеріями не лише ринкової вартості регіону, а й 

конкурентоспроможності, фінансового забезпечення та 

інвестиційної активності на регіональному рівні. 

З.О. Коваль124 досліджуючи основні аспекти вартісно-

орієнтованого управління підприємством відзначає, що його 

ефективність буде проявлятись у результатах різних сфер 

діяльності. При цьому зазначається, що загальна ефективність 

такого управління буде характеризуватись соціальною 

ефективністю (соціальна відповідальність, рівень задоволення 

потреб споживачів), ресурсною ефективністю (відношення 

результатів діяльності до наявних ресурсів та фінансовою 

ефективністю (рентабельність акцій, капіталу). 

Використовуючи цей науковий підхід в регіональній економіці 

необхідно свідчити, що основними факторами вартості буде 

соціальна, ресурсна та фінансова ефективність. Згідно до 

цього вартість регіону буде формуватись під впливом 

показників фінансової, соціальної та ресурсної ефективності. 

Фінансову ефективність в регіоні пропонуємо відображати 

рентабельністю капіталу суб’єктів господарювання регіону; 

обсягом прибутку на одну гривню реалізованої продукції; 

рентабельністю акцій суб’єктів господарювання регіону; 

рентабельністю наявних інвестицій в регіоні. Соціальна 

ефективність регіону, на нашу думку буде відображати рівень 

соціального забезпечення населення регіону і при цьому її 

будуть відображати такі показники як: середній рівень 
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заробітної плати в регіоні; відношення витрат на соціальний 

розвиток до кількості наявного населення  в регіоні; 

відношення витрат на соціальний розвиток до доходів 

місцевих бюджетів; співвідношення витрат на соціальний 

розвиток до загальних видатків місцевого бюджету; рівень 

зайнятості в регіоні; рівень життя населення в регіоні. 

Ресурсна ефективність регіону полягає у співвідношенні 

результатів діяльності до наявних ресурсів в регіоні. При 

цьому показниками, що будуть характеризувати ресурсну 

ефективність будуть: співвідношення прибутку до обсягу 

наявних фінансових, природних, матеріальних, трудових 

ресурсів в регіоні; відношення доходів місцевих бюджетів до 

вартості основного капіталу; відношення доходів населення до 

кількості наявного населення в регіоні. В цілому такий підхід 

до визначення факторів створення вартості на регіональному 

рівні є прийнятним і відображає найбільш вагомі показники 

впливу на її величину. 

Подібні аспекти визначення факторів вартості, що були 

наявними у праці З.О. Коваль притаманні дослідженню               

М.В. Костель та Ю.Г. Шишова,125 які також здійснювали 

вивчення напрямів та ефективності вартісно-орієнтованого 

управління підприємством. Дослідження науковців базується 

на тому, що основними факторами збільшення вартості є 

важелі забезпечення ефективності операційної діяльності, 

важелі підвищення інвестиційної привабливості та важелі 

стимулювання персоналу. Відповідно ці чинники збільшують 

ринкові можливості підприємства та сприяють зростанню 

вартості підприємства. Якщо чітко розмежовувати зазначені 

фактори на фінансові та не фінансові показники, то необхідно 

відзначати, що важелі забезпечення ефективності операційної 

діяльності проявляються через фінансові показники. Одна 

важелі підвищення інвестиційної привабливості та 
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стимулювання персоналу частково виражаються фінансовими 

та не фінансовими показниками. З огляду на це необхідно 

свідчити, що вартість регіону буде залежати від обсягу 

виробництва та реалізації продукції в регіоні, прибутку та 

рентабельності діяльності суб’єктів господарювання, що є 

складовими ефективності операційної діяльності. Щодо 

важелів підвищення інвестиційної діяльності, то на рівні 

регіону до них варто відносити обсяг інвестицій, ризики 

інвестування в регіон, інструменти стимулювання інвестицій 

на регіональному рівні. До факторів, що лежать в основі 

стимулювання персоналу на рівні регіону необхідно відносити 

заробітну плату працівників в регіоні, премії та гранти що 

отримують працівники, рівень соціальної відповідальності 

бізнесу в регіоні, соціальне забезпечення працівників та 

населення в цілому. Враховуючи ці фактори у процесі 

забезпечення вартості регіону необхідно зазначати, що 

фактори які лежать в основі важелів операційної діяльності та 

інвестиційної привабливості носять фінансову основу, а 

фактори стимулювання працівників є якісними 

характеристиками формування вартості регіону і не завжди 

можна кількісно визначити. 

У науковій літературі також існує підхід до визначення 

факторів впливу на вартість підприємств, який чітко їх 

розмежовує на основні та другорядні і з поміж цього 

виокремлюються як фінансові так і не фінансові показники. 

Зокрема такий підхід розвинутий у дослідженнях                        

М.Г. Бойко126, де фактори впливу поділяються на: 

мультидетермінанти (це фактори внутрішнього та зовнішнього 

середовища, що групуються залежно від сили та характеру 

впливу); визначальні детермінанти (фактори, що є основою 

для нарощення вартості); детермінанти-оптимізатори (є 

найбільш впливовими у процесі створення вартості), 

детермінанти доповнювані (фактори, що немають чітко 
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визначеного характеру впливу на вартість) Таким чином, 

дотримуючись зазначеної думки у процесі визначення 

вартості регіону необхідно усіх фактори ранжувати залежно 

від їх впливу на цей процес. При цьому необхідно визначати 

фактори: 1) що є фундаментом для формування вартості 

регіону; 2) є найбільш впливовими; 3) інші фактори 

внутрішнього та зовнішнього середовища, які групуються 

залежно від характеру та сили впливу; 4) фактори, 

доповнювані, які дозволять більш детально та ґрунтовно 

підійти до визначення вартості регіону. Віднесення тих, чи 

інших показників до певної групи факторів буде залежати від 

конкретних обставин в яких буде здійснюватись оцінювання 

та розробка напрямів підвищення ринкової вартості регіону. 

Розмежування факторів впливу на вартість підприємств 

досить широко подається у праці Т.А. Говорушко, Н.І. Обушна 

та Я.А. Ровний127. Автори доповнили існуючий розподіл 

факторів впливу за такими ознаками: можливість 

регулювання з боку менеджменту компанії (регульовані та 

нерегульовані); за інтенсивністю впливу (основні та 

другорядні); за терміном впливу (довгострокові та 

короткострокові); за напрямом впливу на вартість 

(стимулюючі, дестимулюючі, нейтральні); за напрямами 

формування потенціалу підприємства (виробничий, 

інноваційний, фінансово-інвестиційний, маркетинговий, 

потенціал налагодження бізнес-відносин); за характером 

впливу (потенційні та фактичні фактори); за сферою 

виникнення (фактори мікрорівня, мезорівня, макрорівня і 

мегарівня). В цілому такий широкий розподіл факторів 

дозволяє більш ґрунтовно підійти до управління вартістю на 

будь-якому рівні та її максимізації. З огляду на такий підхід, 

фактори формування вартості регіону теж можна розподіляти 

за широким переліком класифікаційних ознак, що сприятиме 

їх детальному вивченню та гнучкому реагуванню на зміну. 
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Таким чином за можливістю регулювання з боку органів 

місцевої влади можна виокремлювати фактори регульовані (на 

які можна впливати у процесі управління вартістю регіону) та 

нерегульовані (які не залежать від органів місцевої влади і їх 

не можна прогнозувати чи управляти на регіональному рівні). 

На нашу думку до регульованих факторів впливу на вартість 

регіону необхідно відносити доходи місцевих бюджетів, обсяги 

виробництва та реалізації продукції, обсяги інвестицій в 

регіоні. Нерегульовані чинники безпосередньо пов’язані із 

законодавчими обмеженнями, щодо провадження видів 

діяльності; податковим законодавством; ситуацією на 

кредитному та валютному ринку; зовнішньоекономічною 

діяльністю країни в цілому. Відповідно за іншою ознакою, а 

саме інтенсивністю впливу можна виокремлювати основні та 

другорядні фактори впливу на вартість регіону. Розподіл 

чинників на основні та другорядні буде здійснюватись 

залежно від цілей оцінки ринкової вартості. В умовах коли 

оцінка ринкової вартості регіону буде проводитись з метою 

виявлення перспектив його розвитку, посилення інвестиційної 

привабливості чи конкурентоспроможності, то основними 

факторами вартості будуть: валовий регіональний продукт, 

доходи місцевих бюджетів, прибуток суб’єктів 

господарювання; доходи населення; обсяги інвестицій; 

інноваційна активність суб’єктів господарювання, рівень 

безробіття, рентабельність виробництва, власний капітал 

суб’єктів господарювання, географічне розташування, 

вартість основного капіталу в регіоні, наявні природні 

ресурси, обсяг виробництва і реалізації продукції та інші). У 

цьому аспекті до другорядних факторів вартості будемо 

відносити: середня заробітна плата в регіоні, кількість 

підприємств в регіоні, обсяг наданих кредитів суб’єктам 

господарювання, джерела інвестицій, розвиток сфер 

діяльності в регіоні, обсяг експорту та імпорту та інші). В 

цілому у процесі оцінювання ринкової вартості, кожний 
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суб’єкт самостійно визначатиме порядок віднесення тих чи 

інших факторів до основних чи другорядних. 

Згідно із підходом Т.А. Говорушко, Н.І. Обушна та       

Я.А. Ровний128, також необхідно виокремлювати довгострокові 

та короткострокові фактори впливу на ринкову вартість 

регіону. Короткострокові фактори носять тимчасовий 

характер і можуть змінюватись в силу різних умов і обставин. 

У даному випадку до короткострокових факторів можна 

відносити показники, що характеризують економічний, 

соціальний та екологічний розвиток регіону в певний період 

часу (рік), оскільки з кожним роком ці показники змінюються і 

мають різну величну і по іншому впливають на вартість. 

Довгострокові фактори впливу на вартість регіону є 

стабільними протягом тривалого періоду (більше одного року). 

До цих факторів можна відносити географічне розміщення 

регіону, наявні природні ресурси, спеціалізація регіону та 

розвиток сфер діяльності, нормативно-законодавчі акти, що 

регулюють діяльність суб’єктів господарювання в регіоні та 

інші. 

За напрямом впливу виокремлюються стимулюючі, 

дестимулюючі та нейтральні чинники. Стимулюючі фактори, 

включають у себе ті показники ріс які на будь-якому етапі 

розвитку підвищують ринкову вартість регіону: валовий 

регіональний продукт, доходи місцевих бюджетів, експортний 

потенціал регіону; прибуток суб’єктів господарювання в 

регіоні та інші. Дестимулюючі фактори навпаки негативно 

відображаються на вартості регіону і їх наявність є загрозою її 

зниження. До дестимулюючих факторів належить рівень 

безробіття в регіоні, обсяги імпорту; дефіцит місцевого 

бюджету, знос основних засобів в регіоні, кількість збиткових 

підприємств та інші. Нейтральні фактори є стабільними у 

формуванні вартості регіону і до них можна відносити 

географічне розміщення регіону, спеціалізація регіону; 
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нормативно-правове регулювання господарських 

взаємовідносин на регіональному рівні. 

За напрямом формування потенціалу регіону можна 

виокремити фактори створення вартості, що окремо 

відображають виробничий, інноваційний, фінансово-

інвестиційний, маркетинговий, потенціал розвитку бізнесу. 

Основними факторами, що характеризують виробничий 

потенціал регіону на нашу думку є: обсяг виробництва в 

регіоні; наявність виробничих потужностей; фондовіддача 

основних засобів в регіоні; трудомісткість виробництва в 

регіоні; матеріаломісткість виробництва; співвідношення 

обсягу виробництва до кількості населення в регіоні; частка 

експорту виробленої продукції в регіоні; рівень зносу основних 

засобів. Основними факторами впливу на вартість регіону, які 

є показниками його інноваційного потенціалу є: обсяг витрат 

на інновації в регіоні; джерела фінансування інноваційних 

процесів; частка населення регіону з науковими ступенями, 

кількість підприємств, що впроваджують інновації, 

співвідношення прибутку суб’єктів господарювання регіону до 

витрат на інновації. В результаті оцінки фінансово-

інвестиційного потенціалу, можна виокремлювати наступні 

показники: величина валового регіонального продукту, 

прибуток суб’єктів господарювання регіону; співвідношення 

валового регіонального продукту до кількості наявного 

населення в регіоні; обсяг інвестицій в основний капітал в 

регіоні, обсяг прямих іноземних інвестицій в регіоні; обсяг 

прямих іноземних інвестицій в розрахунку на одну особу; 

співвідношення прибутку суб’єктів господарювання регіону до 

обсягу інвестицій за певний період часу; співвідношення 

доходів місцевих бюджетів до кількості наявного населення в 

регіоні; доходи населення; середня заробітна плата в регіоні; 

частка власних фінансових ресурсів суб’єктів господарювання 

регіону в джерела фінансування інвестицій. Відповідно 

показники оцінювання фінансово-економічного потенціалу є 

факторами формування ринкової вартості регіону і 
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характеризують настільки регіон є фінансово забезпеченим та 

інвестиційно-активним. 

Маркетинговий потенціал регіону характеризується 

наступними показниками: обсяги реалізації продукції, частка 

та структура експорту продукції, виробленої в регіоні; обсяг 

витрат на збут; розвиток рекламної діяльності; розвиток 

різних видів послуг в регіоні; співвідношення прибутку 

суб’єктів господарювання регіону до витрат на збут; 

співвідношення обсягу реалізованої продукції в регіоні до 

витрат на маркетингову діяльність. Показники 

маркетингового потенціалу впливають на ринкову вартість 

регіону з позиції того, що визначають збутову активність 

регіону та його здатність генерувати нові ідеї щодо 

виробництва та реалізації продукції. 

Фактори впливу на ринкову вартість регіону, що лежать в 

основі потенціалу розвитку бізнесу пов’язані із активністю 

розвитку бізнесових структур. У цьому аспекті основними 

показниками будуть: наявність фінансово-промислових груп; 

наявність великих підприємств; частка прибутку великих 

промислових підприємств в загальній сумі прибутку, 

отриманого суб’єктами господарювання в регіоні; зв’язки 

регіональних суб’єктів господарювання із іноземними 

партнерами; наявність бізнесу із 100% іноземного капіталу в 

регіоні; залежність виробництва в регіоні від імпортної 

сировини та інші. 

В цілому показники впливу на ринкову вартість регіону, 

що розподілені за ознакою „формування потенціалу регіону” 

дозволяють широко оцінити зміну ринкової вартості під 

впливом низки чинників виробничої, інвестиційної, 

інноваційної, маркетингової діяльності та соціально-

економічного розвитку. 

Т.А. Говорушко, Н.І. Обушна та Я.А. Ровний129 також 

виокремлюють фактори впливу на вартість за ознакою 

                                           
129

 Говорушко Т.А. Формування системи факторів вартості підприємства / Т.А. Говорушко, Н.І. Обушна, 

Я.А. Ровний // Торгівля і ринок України: збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 4. – С. 121-130. 
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«характер впливу». Ця ознака дозволяє виокремлювати 

потенційні та фактичні фактори. З огляду на цю класифікацію 

факторів, до фактичних будуть належати ті показники 

розвитку регіону, які є на даний момент часу чи були у 

минулому. До потенційних факторів необхідно відносити ті 

показники, які будуть у майбутньому і можуть як сприяти 

підвищенню вартості регіону так і становити загрозу її 

зменшення. Як приклад до потенційних факторів можна 

відносити майбутній фінансові результати діяльності суб’єктів 

господарювання, які в результаті позитивного значення будуть 

підвищувати ринкову вартість регіону, а в умовах від’ємної 

величини – знижуватимуть ринкову вартість окремого регіону. 

За сферою виникнення необхідно виокремлювати 

фактори мікрорівня, мезорівня, макрорівня та мегарівня. Це 

підхід до розподілу факторів досить доцільно застосовувати на 

регіональному рівні, оскільки саме цей розподіл найбільш 

точно дозволить управляти ринковою вартістю, з огляду на 

з’ясування місця (сфери) виникнення позитивного чи 

негативного впливу. До факторів мікрорівня необхідно 

відносити фінансові результати суб’єктів господарювання; 

середній рівень рентабельності виробництва підприємств, 

обсяг власного капіталу суб’єктів господарювання; середній 

рівень дохідності акцій суб’єктів господарювання; рівень 

фінансової стійкості підприємств; рівень ліквідності та 

платоспроможності підприємств; рівень зносу основних 

засобів підприємств, ділова репутація підприємств. До 

факторів мезорівня відносимо усі показники, що  

відображають розвиток економіки регіону, а саме: валовий 

регіональний продукт, доходи та видатки місцевих бюджетів; 

кількість підприємств в регіоні; обсяг експорту та імпорту в 

регіоні; географічне розміщення регіону, обсяг витрат на 

інноваційну діяльність в регіоні; частка населення регіону з 

науковими ступенями та тих, що підвищили кваліфікацію; 

рівень безробіття в регіоні; обсяг прямих іноземних інвестицій 

в регіоні; обсяг інвестицій в основний капітал в регіоні; 
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спеціалізація регіону; частка регіону у загальних обсягах 

виробництва та реалізації в цілому в країні; частка валового 

регіонального продукту у валовому внутрішньому продукті; 

міжнародні зв’язки регіону; наявність природних ресурсів в 

регіоні. Фактори впливу на вартість регіону, що формуються 

на макрорівні включають: нормативно-правова база; 

податкова політика держави; відсоткові ставки на 

фінансовому ринку; валютна політика країни; міжнародна 

діяльність країни; економічна та політична ситуація в країні. 

Фактори мегарівня пов’язані із економічним розвитком 

іноземних країн, які прямо чи опосередковано впливають на 

діяльність регіональних економічних суб’єктів регіону, а саме 

через інвестиційну діяльність, експортно-імпортні операцій, 

валютний та фінансовий ринок. Основними показниками, що 

лежать в основі факторів мегарівня є: відсоткові ставки на 

міжнародних та іноземних фінансових ринках; кредитні 

ставки іноземних країн; вимоги, щодо якості продукції, яка 

поставляється на ринки, політична ситуація в іноземних 

країнах; наявність економічної кризи в іноземних країнах. В 

цілому підсумовуючи цей підхід, необхідно свідчити, про 

доцільність його застосування у процесі розподілу факторів 

впливу на ринкову вартість регіону, оскільки завдяки такій 

класифікації можна досягнути високого рівня ефективності 

управління ринковою вартістю на регіональному рівні. 

В цілому відображені фактори впливу на ринкову 

вартість регіону, що виокремленні із наявних підходів до 

обґрунтування чинників створення вартості підприємств 

(компаній), дозволяють свідчити, про вагому роль чинників 

мікросередовища у забезпеченні вартості регіону. Таким 

чином це дає можливість відзначати роль підприємств у 

формуванні ринкової вартості регіону. Однак з поміж цього 

вагома роль також належить показникам, які формуються на 

регіональному рівні і характеризують мезосередовище. З 

огляду на наявність зовнішніх факторів, які формуються на 
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рівні держави та за її межами виникає також потреба у 

виокремленні групи факторів макро- та мегасередовища. 

Кожний із визначених факторів впливу на ринкову 

вартість регіону між собою взаємопов’язаний, оскільки 

фактори мікросередовища впливають на формування 

чинників мезосередовища. Наприклад фінансові результати 

окремого підприємства будуть визначати розмір фінансових 

результатів суб’єктів господарювання регіону в цілому. Таким 

же чином фактори макросередовища впливають на величину 

показників мікро- та мезосередовище, що наприклад 

обумовлено впливом законодавчої бази на здійснення певних 

видів діяльності і отримання фінансових результатів. Фактори 

мегасередовища приймають участь в зміні показників мікро-, 

мезо-, та мікросередовища, що в більшій мірі обумовлено 

впливом економічної ситуації зарубіжних партнерів на 

діяльність вітчизняних суб’єктів господарювання та зовнішню 

політику країни. 

В цілому підсумовуючи вище зазначене, необхідно 

свідчити, що ринкова вартість регіону формується під 

впливом низки факторів, які є взаємопов’язані. На рис. 2.3. 

нами відображено ієрархічне формування ринкової вартості 

регіону, що відбувається під впливом факторів мікро-, мезо-, 

макро- та мегасередовища. 

З огляду на вище зазначене, ринкова вартість регіону є 

ключовою характеристикою мезосередовища і визначається 

безліччю факторів. При цьому необхідно, свідчити, що 

важлива роль у формуванні ринкової вартості регіону 

відводиться бізнесу, який є основою для забезпечення 

переважної більшості соціально-економічних показників 

розвитку. 

Розвиток бізнесу і основні соціально-економічні 

показники розвитку регіону, формуються завдяки окремим 

підприємствам. Таким чином, необхідно відзначати, що 

основна сукупність факторів впливу на ринкову вартість 

регіону формується на рівні підприємств, які є вагомим 

рушієм регіонального розвитку. Зокрема, ринкова вартість 
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регіону залежить від результатів їх діяльності, виробничого, 

інноваційного та інвестиційного потенціалу. 

 

 
 

Рис. 2.3. Ієрархічне формування ринкової вартості 

регіону* 
*розроблено автором 

 

Визначено, що ринкова вартість регіону – це економічна 

характеристика регіону, яка визначає рівень соціальної та 

економічної корисності у співвідношенні між наявними 

ресурсами у регіоні та їх ефективним використанням за 

сферами економічної діяльності, що забезпечують реалізацію 

загальнорегіональних інтересів із генерування доданої 

вартості. Обґрунтовано, що ринкова вартість регіону залежить 
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від низки факторів мікро-, мезо-, макро- та мегасередовища. 

Володіння інформацією щодо факторів впливу на ринкову 

вартість регіону, дозволить здійснювати її оцінку та своєчасно 

визначати напрями підвищення. Подані фактори впливу на 

ринкову вартість регіону становлять основу для її оцінювання 

з метою диференціації регіонів за цією ознакою та 

встановлення тенденції її зміни. Підвищення ринкової 

вартості на регіональному рівні є запорукою досягнення 

високого рівня конкурентоспроможності та забезпечення 

фінансової стабілізації економіки регіону. 

 

2.3. Особливості формування та протікання 

кризових процесів у новітній історії фінансової 

нестабільності України 
 

Перша економічна криза відбулася у 1825 році в Англії і з 

того часу капіталістична система господарювання пережила 

двадцять один економічний цикл. Перший з них  тривав 

дванадцять років і закінчився кризою 1836 року у Англії та 

США. Через одинадцять років криза охопила Англію, США, 

Францію та Німеччину. Наступна криза (1857 р.) була 

всесвітньою, тобто охопила більшість розвинених країн світу, 

як і кризи 1866, 1873, 1882, 1890 та 1900 років. Найглибшою 

та найзгубнішою за наслідками вважається економічна криза 

1929–1933 років, яка супроводжувалася масовими 

банкрутствами підприємств, колосальним зростанням армії 

безробітних, втратою дрібними акціонерами своїх акцій. 

Економічні кризи відбувалися і після 1933 pоку, однак їх 

руйнівний характер був менш відчутним. 

Протягом останніх сорока років фінансові кризи в 

десятках країн призвели до втрати 10–30 % національних 

фінансових активів. Лише у 1975–1997 роках МВФ 

зареєстрував 158 валютних і 54 банківські кризи у більш ніж 

п’ятдесяти країнах світу. 

У 1990-х роках фінансові кризи виникали у Європі (криза 

Європейської валютної системи 1992–1993 років), у 
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Латинській Америці (мексиканська «текілова» криза                   

1994–1995 років), аргентинська криза 1999–2002 років та в 

Азії (криза 1997–1998 років у Індонезії, Кореї, Малайзії, 

Філіппінах і Таїланді)130, 131. 

Кризи 1990-х мали національні й регіональні особливості, 

вони різною мірою впливали як на ситуацію у країнах із 

ринками, що формуються, так і на світову економіку в цілому. 

Разом з тим, їх об’єднує той факт, що всі вони були кризами 

епохи фінансової глобалізації, які виникли у порівняно 

благополучних країнах, часто несподівано, що робить їх 

особливо небезпечними. 

Латиноамериканські кризи 1994–1995 років були 

фінансовими, але з тягарем минулих проблем, їх вплив не 

поширювався за межі регіону й вони не мали наслідків 

світового характеру. Кризи в Латинській Америці не були 

випадковими. Ці країни ще не встигли повністю оговтатися 

після кризи 1980-го та не перебороли причини, що її 

породили. Завищені валютні курси гальмували розвиток 

експорту й заохочували імпорт; дефіцити поточного 

платіжного балансу й держбюджету покривалися за рахунок 

залучення іноземного капіталу; боргові платежі стримували 

економічне зростання. На старі недоліки нашарувалися 

негативні аспекти глобалізації: прискорена лібералізація 

зовнішньоекономічної діяльності, поспішна й надмірна 

відкритість фінансових ринків. Присутність на ринках цінних 

паперів і банківського кредиту численних нерезидентів зі 

спекулятивними цілями створювала вибухонебезпечну 

ситуацію. Перша криза нового типу сталася в Мексиці, вона 

була раптовою і знаковою для світової економіки й 

міжнародних фінансів. 
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Останнім, наразі, епізодом фінансової дестабілізації є 

світова фінансова криза, що розпочалася на локальному 

іпотечному ринку у 2007-му році та триває досі, вражаючи 

світову фінансову та банківську системи.  

З викладеного видно, що криза за останні два століття 

стала однією з атрибутивних ознак розвитку економіки, в ході 

якої усуваються застарілі техніка і технологія, організація 

виробництва і праці, відкривається простір для зростання й 

утвердження нового. Водночас з подоланням віджитого 

неминуче виникає спад виробництва, зростає безробіття, 

знижуються доходи населення, що негативно позначається на 

умовах життя людей. 

Не оминули загальносвітові кризові процеси та тенденції і 

Україну. Сучасна фінансова криза вимагає від світової 

спільноти адекватних дій, але які з них у цьому випадку 

можна визнати такими? Для відповіді на це запитання 

необхідно проаналізувати, по-перше, справжні причини, що 

породили кризу, і, по-друге, те, наскільки глибокою і тривалою 

вона буде. Для розгляду факторів, що спричинили виникнення 

такої ситуації, слід дослідити глибинні причини подій і знайти 

правильні рецепти розв’язання існуючих проблем, створити 

механізми, що допомагатимуть згладити майбутні потрясіння 

в економіці. При цьому варто зупинитись на аналізі кризових 

процесів новітньої історії незалежної України, виокремивши 

при цьому дві кризи, що мали місце за цей час, а саме, 1991–

1999 та 2008–2017 років. 

На момент проголошення Акту про незалежність Україна 

володіла всім необхідними ресурсами для перетворення її в 

одну з високорозвинених та багатих країн світу. Однак 

непродумана й малоефективна політика законодавчої й 

виконавчої влади в період 1991–1999 років привела до 

катастрофічних наслідків: ВВП мав стійку щорічну тенденцію 

до зниження (у 1999 р. ВВП досяг свого історичного мінімуму 

– 40,8 % у порівнянні з 1990 р.). На відміну від класичної 

схеми кризи, в Україні, як і в інших країнах СНД, мала місце 

не криза надвиробництва, а криза недовиробництва. 
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Тривалість фази падіння в західних країнах становила від              

0,5 до 1,5 років, а в Україні вона тривала десять років. 

Глибина падіння ВВП і промислового виробництва в країнах 

Заходу навіть у післявоєнні роки не перевищувала 10 %, в 

Україні ж вона становила понад 50 % 132. 

Головними причинами першої економічної кризи у 

новітній історії України були наступні: 

1. Повна монополізація економіки Радянського Союзу й її 

базування на постійному дефіциті засобів виробництва для 

цивільних галузей господарства й предметів споживання. Це 

закономірно призводило до кризи недовиробництва. 

2. Орієнтація радянської економіки на переважно 

екстенсивний шлях розвитку, за якого приріст обсягів 

національного виробництва забезпечується головним чином за 

рахунок залучення додаткових ресурсів. Коли екстенсивний 

шлях розвитку економіки став вичерпувати свої потенційні 

можливості, темпи росту національного доходу стали падати. 

Цей процес тривав у країні із середини 1970-х років, але 

особливо гостро він проявився у 1990-х роках. 

3. Суб’єктивні помилки в політиці уряду та керівництва 

держави. Якщо на Заході під час економічних криз держава 

різко підсилює регулятивний вплив на попит та пропозицію, 

то в нашій країні, особливо в 1992–1994 роках, уряд усунувся 

від активної протидії спаду вітчизняного виробництва. Ставка 

робилася на стихійний ринок, але цей розрахунок себе не 

виправдав. 

Кризу 1991–1999 років в Україні можна умовно назвати 

«кризою перехідного періоду» – переходу від командно-

адміністративної системи господарювання до ринкової. Якщо 

кризи в країнах ринкової економіки проходять у їх власному 

ринковому середовищі, то в пострадянських країнах вони в 

часі співпали з переходом від адміністративно-командної 

системи господарювання до ринкової. При цьому для України 

цей перехід, а значить, і економічна криза ускладнювався 
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тим, що вона повинна була сформувати власну економічну 

систему, яка б відповідала сучасним вимогам 

високорозвиненої країни і водночас забезпечувала б її 

розвиток як самостійного державного утворення. 

Динамічне відновлення української економіки, що 

тривало протягом наступного десятиліття, було сприятливим 

для України. Основними здобутками цього періоду 

економічного підйому були:  

1. Нарощення товарного експорту майже вшестеро. 

Цьому сприяли високий попит і високі світові ціни на 

продукцію металургійної та добувної промисловостей. 

2. Надходженню в Україну значних прямих і 

портфельних іноземних інвестицій, інвестиційних та 

споживчих кредитів. 

3. Надходження в Україну значних обсягів переказів 

українських трудових мігрантів. Так, наприклад, згідно з 

доповіддю Міжнародного фонду сільськогосподарського 

розвитку (МФСР) – спеціалізованої установи ООН, 2006 року 

офіційні грошові перекази українських трудових мігрантів    

(8,4 млрд. дол.) вивели Україну на шосте місце у світі за цим 

показником. Перекази дорівнювали 8 % ВВП України і вдвічі 

перевищили прямі іноземні інвестиції в українську економіку 

з-за кордону у 2006 році – 4,8 млрд. дол. 

Низка вітчизняних та зарубіжних економістів ще 

всередині 2000 років вказувала на вразливість означених 

«точок росту» української економіки та закликала до створення 

нових. Ними мали стати сектори з високою доданою вартістю 

та ті, що базуються на новітніх технологіях, в першу чергу 

вітчизняних, на інноваціях. Як перехідний етап, 

пропонувалося демонополізувати ринки, модернізувати 

існуючі енерговитратні виробництва та сприяти створенню 

імпортозаміщувальних виробництв. Однак наміри не були 

вчасно реалізовані. 

Сучасна світова криза, що зародилась у США як криза 

ринку нерухомості та похідних фінансових інструментів, 

доволі швидко зачепила Велику Британію, невдовзі вщент 
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зруйнувала успішну економіку Ісландії – «країни найвищого 

добробуту». Серйозно постраждали практично всі країни 

Європи, згодом криза дійшла й до найвіддаленіших куточків, 

захопивши навіть Австралію. Враховуючи характер 

зародження кризи та її специфіку, насамперед найбільше (в 

абсолютних масштабах) постраждали провідні країни світу з 

добре розвиненим фондовим ринком (США, Велика Британія, 

Японія, Німеччина), пізніше криза вдарила по тих країнах, де 

не витримала тиску національна валюта (Угорщина, Україна). 

Відчутних втрат зазнали також країни з начебто чудово 

розвиненою фінансово-банківською системою, проте без 

серйозної основи в реальному секторі економіки (країни 

Балтії), а також опинились на межі економічного колапсу 

країни, що розвиваються (Пакистан). 

Світова фінансова криза, як криза ринку нерухомості і 

похідних фінансових інструментів, згідно з логікою 

глобалізації, поширилася по всьому світу, вдаривши і по 

українському фінансовому ринку (відбулось так зване «кризове 

інфікування»). Проте інтенсивність та напрями її поширення 

по країнах світу не були однаковими (див. табл. 2.2). 

З самого початку нинішня криза характеризувалась у 

науковій літературі як фінансова криза, що мало під собою 

вагомі підстави. Лише пізніше перейшли до вивчення її 

зв’язку з іншими процесами в економіці, а потім і до більш 

широкого контексту, який зачепив соціальні відносини, а 

також сфери моралі й моральності. 

Фінансове походження розгортання світової кризи 

неможливо заперечувати. Сама послідовність подій говорить 

сама за себе. Про назрівання фінансових катаклізмів 

просунуті дослідники писали задовго до вересня 2008 року. 

Експерти та аналітики, як правило, виділяють наступні 

особливості сучасної економічної кризи:  

1. Криза має безпрецедентний за масштабами характер, 

охоплюючи практично всі країни і регіони, що динамічно 

розвивались. Причому, вона сильніше позначилась на тих, хто 

був найбільш успішний в останньому десятилітті та, навпаки, 
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застійні країни та регіони постраждали від неї у меншій мірі. 

Сказане характерно і для внутрішньоекономічної ситуації, як 

в окремих країнах світу, так і для Україну, зокрема. 

Таблиця 2.2 

Етапи розвитку світової фінансової кризи 2007 року 

Терміни 
Ринки 

виникнення 
Причини Ринки охоплення Причини 

Літо 2007 
Іпотечний 

ринок США 

Масові неповернення 

платежів за 

іпотечними креди-

тами 

Європейський 

ринок іпотеки 

Сек’юритизація 

іпотеки 

21.01.2008 

22.01.2008 

Фондові 

ринки 

Європи та 

США 

Публікація 

песимістичних 

прогнозів щодо 

«охолодження» 

європейської і 

американської 

економік 

Фондові ринки Азії 

та країн BRIC 

Транспарентність 

фондових ринків 

Вересень 

2008 

Банківській 

ринок США 

Банкрутство Lehman 

Brothers , продаж 

Merrill Lynch 

Європейський 

банківський ринок 

Фінансові проблеми 

банківських установ 

Великобританії, 

Ісландії, Бельгії, 

Нідерландів, 

Німеччини, Франції 

Жовтень 

2008 

Фондовий 

ринок США 

(рекордне 

падіння 

біржових 

індексів) 

Відхилення в першо-

му читанні проекту 

закону США щодо 

підтримки фінансо-

вого ринку країни 

Фондові ринки 

Європи, Азії, країн 

BRIC та інших 

країн з перехідною 

економікою, в тому 

числі й України 

Ефект «доміно», 

початок рецесії в 

США та уповільнення 

темпів економічного 

розвитку Китаю 

Липень 

2009 

Фінансовій 

ринок США 

Монетарна політика 

США, що призвела до 

девальвації долара 

Фондові ринки 

Америки, Європи 

та Азії (падіння 

індексів) 

Підвищена ліквід-

ність фондових рин-

ків на фоні низького 

попиту на сировину 

Джерело: [133]. 

 

2. Сучасна криза носить структурний характер, тобто 

передбачає серйозне оновлення структури світової економіки і 

її технологічної бази. 

3. Криза носить інноваційний характер. В останні роки 

багато говорилося про важливість інновацій, переході 

економіки на інноваційний шлях розвитку, що саме і відбулося 
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у фінансово-економічній сфері. Але, як виявилось тепер, 

багато лідерів фінансового світу мали про них дуже туманне 

уявлення, що призвело до двояких наслідків. 

Нинішня фінансова криза відрізняється як глибиною, так 

і розмахом – вона вперше після Великої депресії охопила весь 

світ. «Спусковим гачком», що призвів у дію кризовий 

механізм, стали проблеми на ринку іпотечного кредитування 

США. Проте в основі кризи лежать більш фундаментальні 

причини, а саме макроекономічні, мікроекономічні та 

інституційні. Провідною макроекономічної причиною 

виявився надлишок ліквідності в економіці США, який, у свою 

чергу, був обумовлений багатьма іншими фінансовими «суб-

чинниками». Серед основних з них наступні: 

 домінуюча роль США у світовій економіці (30% світового 

ВВП), з її дефіцитом державного бюджету і негативним 

зовнішньоекономічним сальдо і доларом як головної валюти в 

світових розрахунках (86,3% обороту глобального валютного 

ринку) і резервах центральних банків країн світу                     

(39,6 глобальних резервів); 

 надмірно експансивна грошова політика Федеральної 

резервної системи США (емісія долара США без всілякого його 

товарного забезпечення і без контролю з боку інших учасників 

світової економіки (емісійна доларова маса в 30 разів 

перевищує світовий ВВП); 

 політика низьких процентних ставок, яку проводила 

Федеральної резервної системи США в 2001–2003 рр. 

Намагаючись запобігти циклічному спаду економіки, уряд 

США «накачував» американську економіку дешевими грошима 

через заниження ставки рефінансування для стимулювання 

попиту; 

 перерозподіл інвестиційного капіталу на користь 

фінансового сектора світової економіки (із загальної доларової 

маси 10% обслуговує оборот реального сектора економіки, а 

90% – оборот фінансових активів); 

 неефективна архітектоніка світової фінансової системи в 

умовах глобалізації; 
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 наявність величезного дисбалансу у світовій економіці, 

зокрема, великий профіцит у зовнішній торгівлі Китаю, 

значний торговельний дефіцит у США. Як наслідок, 

інвестування в американські цінні папери країнами, що 

накопичують валютні резерви (Китай) і нафтові фонди (країни 

Перської затоки); 

 недосконалість регулювання фінансових ринків на 

національному і міжнародному рівнях; 

 стрімкий розвиток ринку похідних цінних паперів, 

зокрема деривативів з їх наступною сек’юритизацією (обсяг 

реальних деривативів (похідних інструментів житлового 

ринку) досяг 680 трлн. дол. При тому, що, наприклад, в США 

вартість житлових активів складає всього лише 20 трлн. дол.); 

 необґрунтовано активна політика іпотечних банків, за 

якої споживчі позички почали видаватися малозабезпеченим 

верствам населення. Неповернення таких кредитів склало 

понад 20% всіх виданих позичок на споживчі товари і 

придбання житла; 

 фінансова спекулятивна політика інвестиційних банків і 

хедж-фондів, які отримували величезні прибутки на операціях 

купівлі-продажу цінних паперів та їх похідних, усе далі 

віддаляючи їх вартість від вартості реальних активів. У 

результаті сформувалися величезні масштаби фактично 

віртуальних капіталів, які були забезпечені заставної занадто 

переоцінених активів; 

 зростання диференціації країн світу за рівнем 

економічного розвитку і якості життя населення (більше ніж у 

90 разів). Як наслідок, перевиробництво продукції та 

перенакопичення капіталу в одних країнах світу (розвинених і 

тих, що стрімко розвиваються) і нехватка його в інших (бідних 

і більшості тих, що розвиваються); 

 ліберальна монетарна макроекономічна політика, якої 

дотримувалися у багатьох країнах світу та інші. 

Разом з тим, для економічної кризи в Україні слід 

виділити лише їй притаманні, характерні причини та 

особливості, головні з яких наступні:  
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1. Недостатній рівень розвитку економіки і внутрішнього 

ринку, недосконала та відстала структура економіки, що 

зорієнтована на експорт сировини та товарів з невисокою 

часткою доданої вартості. Неефективна державна підтримка 

вітчизняного товаровиробника. У результаті – велике 

негативне зовнішньоекономічне торговельне сальдо, яке може 

бути покритим лише зовнішніми запозиченнями. 

2. Низький рівень політичного та економічного 

управління країною, відсутність консолідованої політичної 

еліти, професійної, етичної і національно орієнтованої, здатної 

ефективно захищати національні інтереси. Як результат – 

відсутність у нації сучасних і чітких уявлень про суспільство і 

державу, про цілі та засоби зовнішньої і внутрішньої політики, 

про єдині пріоритети і цінності. В Україні немає державної 

стратегії, плану розвитку країни, в цілому, та в умовах 

глобалізації, зокрема. Кожні нові вибори до вищих органів 

влади супроводжуються внесенням поправок до Конституції, 

перезавантаженням економіки та зміною соціально-

економічних орієнтирів. Крихкість політичної системи, її 

неспроможність виробити і реалізувати швидкі та ефективні 

рішення в економічній політиці, ускладнює реалізацією 

антикризової програми та відтерміновує на перспективу 

зупинку процесу глибокої рецесії. 

3. Технологічне відставання на цілу епоху за якого 

основні сфери економіки країни відносяться до 3-4-го 

технологічного устрою, тоді як провідні економіки світу 

переходять до 6-го. Як результат – висока спрацьованість 

устаткування і як наслідок низька конкурентоздатність 

продукції. 

4. Деградація через недофінансування науково-

технічного потенціалу країни. Чітко не визначено пріоритети 

науково-технічного та інноваційного розвитку економіки 

країни. У результаті наука працює сама на себе, а економіка 

продовжує деградувати. Механізми реалізації науково-

технічних розробок в економіку країни фактично відсутні, 

недостатні фінансові ресурси і стимулів до впровадження 

інновацій. 
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5. Значний зовнішній борг.  

6. Необґрунтовано активна політика комерційних банків 

по споживчому й іпотечному кредитуванню за рахунок 

закордонних кредитів і депозитів населення. 

7. Різкий відтік короткострокового спекулятивного 

капіталу з українського фондового ринку (найбільше в Європі 

падіння фондового ринку – понад 70 %). 

8. Подорожчання американського долару в результаті 

відтоку грошових коштів нерезидентів і падіння довіри до 

українських банків. Штучна ревальвація гривні у травні             

2008 року, яка автоматично послабила позиції українських 

експортерів і сприяла зростанню зовнішньоторговельного 

дефіциту. Посилення панічних настроїв серед вкладників 

внаслідок «рейдерської атаки» на один із найбільших 

українських банків «Промінвестбанк». 

9. Порівняно низька частка малих та середніх 

підприємств у ВВП. 

10. Високий рівень інтеграції у світову економіку (близько 

60% ВВП України залежить від експорту та імпорту, що 

обумовлює високу чутливість національної господарської 

системи до глобальних процесів). Головною причиною такої 

вразливості Української економіки до кризи стало те, що 

валютні надходження в країну в своїй більшості надходять 

через екпортноорієнтовану галузь важкої та чорної металургії, 

в якій зношеність основних засобів сягає 40–60%, це сприяло 

зниженню конкурентоспроможності нашої продукції на 

міжнародному ринку, і до того ж з початком кризи 

розпочалося різке падіння цін на металургійну продукцію 

(майже у 2 рази). 

11. Крім підвищення ризику фінансових криз 

глобалізація зумовлює й інші негативні виклики національній 

фінансовій безпеці, зокрема такі: 

 оскільки понад 80 ринків, що формуються, мають не 

більше 10 % світової капіталізації, а ціни на їхні фінансові 

активи визначаються (через депозитарні розписки на акції та 

єврооблігації) у світових фінансових центрах (Лондон, Нью-

Йорк, Франкфурт та ін.), то швидкість ланцюгових реакцій 
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украй висока. Особливо гострою ситуація стає, коли країни, 

що розвиваються, до яких належить Україна, відкривають 

рахунки капіталів (вільний доступ нерезидентів на внутрішній 

фінансовий ринок), одночасно фіксуючи чи зміцнюючи курси 

своїх валют та формуючи при цьому на внутрішньому ринку 

надвисоку порівняно із зовнішнім світом дохідність на 

фінансові активи; 

 створення сприятливих умов для легалізації незаконних 

доходів (за даними FATF загальна сума доходів, що 

легалізуються, перевищує $3 трлн. на рік); 

 ускладнення діяльності щодо забезпечення стабільності 

національної валюти й банківської системи; 

 дефіцитний платіжного балансу у значній мірі залежить 

від експорту металів і зерна (ринки підвищеної конкуренції) та 

«імпорту» капіталу, високих технологій, нафти, газу (ринку 

зниженої конкуренції); 

 розширення можливостей для ухилення від сплати 

податків; 

 значні зміни в інвестиційному процесі. 

Підсумовуючи вище викладене, можна зробити наступні 

висновки: 

1. Світова фінансова криза за всіма ознаками переросла 

в глобальну економічну кризу, її руйнівні дії з фінансового 

сегмента економіки сьогодні дедалі більше перекидаються на 

реальний сектор. Нинішня криза – це криза не лише 

геоекономічного, а й геополітичного устрою світу, який 

сформувався в останні десятиріччя, а отже слід вести мову не 

лише про кризу світової економіки, а й про геополітичну 

кризу. Світова фінансова криза у багатьох своїх визначеннях 

відбиває, насамперед, суперечності нинішньої системи 

геополітичних відносин. 

2. Експерти зазначають, що Україна жодним чином не 

причетна до виникнення світової фінансової кризи ані в 

фінансовому, ані в економічному плані. Проте, вплив світової 

кризи на економіку України є значним. Аналіз динаміки 

соціально-економічної ситуації в країні дозволив окреслити 
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основні наслідки глобальної фінансової кризи для економіки 

України (які є ідентичними для переважної більшості країн) – 

погіршення макроекономічних показників, великий розмір 

зовнішнього боргу країни,  нестабільність на валютному ринку 

та його спекулятивний характер, зниження загального рівня 

життя населення, погіршення забезпеченості громадян 

товарами першої необхідності та послугами соціально-

побутової сфери. 

3. Але навіть в умовах глобалізації світової економіки не 

можна стверджувати, що причини виникнення світової 

економічної кризи пов’язані лише з фінансовою кризою, яка 

розпочалася в США. Сучасна фінансово-економічна криза, яка 

все ще продовжується в Україні, на сам перед, вітчизняного 

походження. Це об’єктивне явище, результат ігнорування 

політичними та економічними суб’єктами об’єктивних 

економічних законів, прагнення будь-якою ціною досягнути 

надвисоких статків та задовольнити понад моральні амбіції, 

декларування соціального популізму. 

За 25 років незалежності в Україні не створена сучасна 

промисловість, яка продукувала б досконалі засоби 

виробництва і предмети особистого споживання. Ринок 

насичений імпортними товарами, економіка енерговитратна. 

На одиницю валового внутрішнього продукту в Україні 

витрачається в десятки разів більше енергетичних ресурсів 

(перш за все газу), ніж у розвинених країнах.  

4. Слід підкреслити, що в даний час в Україні не просто 

тимчасова фінансово-економічна нестабільність, як у 

розвинених країнах Заходу, а системний, глибока політична, 

економічна і фінансова криза. До всього маємо кризу освіти, 

медицини, культури і моралі. Головною умовою ліквідації цієї 

системної кризи є перетворення України в правову державу 

та забезпечення верховенства права. Законів повинні 

дотримуватися і відповідати за Законами всі державні і 

громадські інституції, усі громадяни. Інакше створити 

стабільні політичну та економічну системи, квітучу економіку і 

високий добробут народу неможливо. Це аксіома, це досвід 

усіх розвинених країн світу. 
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5. Задля об’єктивності слід відзначити, що перехідний 

період від адміністративно-командного до ринкового устрою 

це особливий період в еволюції економічної системи України. 

Тому економічна криза в Україні та інших державах, які 

виникли в результаті розпаду СРСР, є таким потрясінням і її 

треба розглядати в контексті перехідної економіки з тією лише 

різницею, що властиві цьому процесу суперечності ускладнені 

залишками відносин, які дісталися від радянського періоду. 

Ряд економістів вважає, що економічна криза в Україні 

та в інших пострадянських країнах носить стадіальний 

характер, оскільки вона пов’язана з НТР, з переходом на 

принципово нову техніку і технологію, на нову 

постіндустріальну стадію розвитку. 

6. Затяжний характер виходу з економічної кризи в 

Україні зумовлений рядом причин: 

По-перше, необхідністю здійснення трансформаційних 

перетворень власне у структурі національного виробництва та 

формуванням власної економічної системи, яка б відповідала 

вимогам постіндустріального суспільства і забезпечувала б 

високотехнологічний характер розвитку усіх її галузей та сфер, 

що гарантувало б її політичний суверенітет, економічну, 

технологічну, екологічну та оборонну безпеку. Зрозуміло, що 

формування такої економіки вимагає часу, величезних 

матеріальних та фінансових затрат, напруженої творчої праці 

її народу, наявності науково-обґрунтованої стратегії розвитку 

економіки. 

По-друге, затяжний період виходу України з економічної 

кризи пов’язаний з низкою суто фінансових чинників, як то 

надмірно високий податковий тиск та система його 

адміністрування; значний відтік капіталу в офшори та за 

кордон; тіньова економіка, роздержавлення і приватизація. 

По-третє, неабиякий вплив на затяжний характер 

економічної кризи в Україні справляє війна, ведення та 

усунення наслідків якої здійснюється переважно за рахунок 

власних ресурсів, які за інших умов були б спрямовані на 

реструктуризацію української економіки та її розвиток. 

Втрата ринку з майже тримільйонним населенням дуже 
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негативно позначилася на галузях виробництва споживчих 

товарів, які вперше за довгий час зменшили обсяги 

виробництва. 

По-четверте, головна причина криз в Україні не лише у 

«класичних чинниках», а у безлічі недоліків у державній 

політиці, корупція, корпоративізм, обмінні курси, що 

зафіксовані на нереальному рівні, відсутність прозорості, 

панібратство тощо. 

7. У нинішніх умовах в Україні конструктивна функція 

кризи значно послаблена, відбувається процес накопичення 

глибоких відновлювальних диспропорцій. Вихід економіки на 

траєкторію стабільного економічного зростання 

сповільнюється глибокими відновлювальними деформаціями, 

що виникли в період економічної кризи. 

8. Положення, що склалося в економіці України, 

зобов’язує владу бути максимально критичною і обачливою у 

своїй економічній політиці. Щоб закріпити перші успіхи у 

зростання національного виробництва, яке почалося у кінці 

2016 та початку 2017 років, потрібна ефективна політика 

держави, яка повинна забезпечити щорічне зростання ВВП у 

короткотерміновій перспективі на рівні не менше 5-6%, 

інвестицій в основний капітал – 10–12 %. З урахуванням 

тіньового сектора економіки, який повинен все більше 

легалізуватися, докризовий рівень виробництва ВВП може 

бути досягнутим значно швидше. 

9. Разом з тим серед учених і політиків залишається 

переважаючим підхід, який може бути умовно позначений як 

«аналітичний оптимізм», оскільки він базується на впевненості 

в можливості відшукання принципово нових рішень щодо 

подолання кризи. Вихідним пунктом при цьому є подання, що 

криза є сигнал про загострення до межі системних, 

фундаментальних протиріч сучасності, які можуть і повинні 

бути зняті, якщо людство зуміє мобілізувати свій творчий 

потенціал і направить колективний розум на формування 

нової парадигми пристрої соціально-економічного життя. 

Підсумовуючи вище викладене, можна зробити наступні 

висновки: 
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1. Світова фінансова криза за всіма ознаками переросла 

в глобальну економічну кризу, її руйнівні дії з фінансового 

сегмента економіки сьогодні дедалі більше перекидаються на 

реальний сектор. Нинішня криза – це криза не лише 

геоекономічного, а й геополітичного устрою світу, який 

сформувався в останні десятиріччя, а отже слід вести мову не 

лише про кризу світової економіки, а й про геополітичну 

кризу. Світова фінансова криза у багатьох своїх визначеннях 

відбиває, насамперед, суперечності нинішньої системи 

геополітичних відносин. 

2. Експерти зазначають, що Україна жодним чином не 

причетна до виникнення світової фінансової кризи ані в 

фінансовому, ані в економічному плані. Проте, вплив світової 

кризи на економіку України є значним. Аналіз динаміки 

соціально-економічної ситуації в країні дозволив окреслити 

основні наслідки глобальної фінансової кризи для економіки 

України (які є ідентичними для переважної більшості країн) – 

погіршення макроекономічних показників, великий розмір 

зовнішнього боргу країни,  нестабільність на валютному ринку 

та його спекулятивний характер, зниження загального рівня 

життя населення, погіршення забезпеченості громадян 

товарами першої необхідності та послугами соціально-

побутової сфери. 

3. Слід підкреслити, що в даний час в Україні не просто 

тимчасова фінансово-економічна нестабільність, як у 

розвинених країнах Заходу, а системний, глибока політична, 

економічна і фінансова криза. До всього маємо кризу освіти, 

медицини, культури і моралі. Головною умовою ліквідації цієї 

системної кризи є перетворення України в правову державу 

та забезпечення верховенства права. Законів повинні 

дотримуватися і відповідати за Законами всі державні і 

громадські інституції, усі громадяни. Інакше створити 

стабільні політичну та економічну системи, квітучу економіку і 

високий добробут народу неможливо. Це аксіома, це досвід 

усіх розвинених країн світу. 

4. Задля об’єктивності слід відзначити, що перехідний 

період від адміністративно-командного до ринкового устрою 
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це особливий період в еволюції економічної системи України. 

Тому економічна криза в Україні та інших державах, які 

виникли в результаті розпаду СРСР, є таким потрясінням і її 

треба розглядати в контексті перехідної економіки з тією лише 

різницею, що властиві цьому процесу суперечності ускладнені 

залишками відносин, які дісталися від радянського періоду. 

Ряд економістів вважає, що економічна криза в Україні 

та в інших пострадянських країнах носить стадіальний 

характер, оскільки вона пов’язана з НТР, з переходом на 

принципово нову техніку і технологію, на нову 

постіндустріальну стадію розвитку. 

5. Затяжний характер виходу з економічної кризи в 

Україні зумовлений рядом причин: 

По-перше, необхідністю здійснення трансформаційних 

перетворень власне у структурі національного виробництва та 

формуванням власної економічної системи, яка б відповідала 

вимогам постіндустріального суспільства і забезпечувала б 

високотехнологічний характер розвитку усіх її галузей та сфер, 

що гарантувало б її політичний суверенітет, економічну, 

технологічну, екологічну та оборонну безпеку. Зрозуміло, що 

формування такої економіки вимагає часу, величезних 

матеріальних та фінансових затрат, напруженої творчої праці 

її народу, наявності науково-обґрунтованої стратегії розвитку 

економіки. 

По-друге, затяжний період виходу України з економічної 

кризи пов’язаний з низкою суто фінансових чинників, як то 

надмірно високий податковий тиск та система його 

адміністрування; значний відтік капіталу в офшори та за 

кордон; тіньова економіка, роздержавлення і приватизація. 

По-третє, неабиякий вплив на затяжний характер 

економічної кризи в Україні справляє війна, ведення та 

усунення наслідків якої здійснюється переважно за рахунок 

власних ресурсів, які за інших умов були б спрямовані на 

реструктуризацію української економіки та її розвиток. 

Втрата ринку з майже тримільйонним населенням дуже 

негативно позначилася на галузях виробництва споживчих 
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товарів, які вперше за довгий час зменшили обсяги 

виробництва. 

По-четверте, головна причина криз в Україні не лише у 

«класичних чинниках», а у безлічі недоліків у державній 

політиці, корупція, корпоративізм, обмінні курси, що 

зафіксовані на нереальному рівні, відсутність прозорості, 

панібратство тощо. 

6. У нинішніх умовах в Україні конструктивна функція 

кризи значно послаблена, відбувається процес накопичення 

глибоких відновлювальних диспропорцій. Вихід економіки на 

траєкторію стабільного економічного зростання 

сповільнюється глибокими відновлювальними деформаціями, 

що виникли в період економічної кризи. 

7. Положення, що склалося в економіці України, 

зобов’язує владу бути максимально критичною і обачливою у 

своїй економічній політиці. Щоб закріпити перші успіхи у 

зростання національного виробництва, яке почалося у кінці 

2016 та початку 2017 років, потрібна ефективна політика 

держави, яка повинна забезпечити щорічне зростання ВВП у 

короткотерміновій перспективі на рівні не менше 5-6%, 

інвестицій в основний капітал – 10–12 %. З урахуванням 

тіньового сектора економіки, який повинен все більше 

легалізуватися, докризовий рівень виробництва ВВП може 

бути досягнутим значно швидше. 

8. Разом з тим серед учених і політиків залишається 

переважаючим підхід, який може бути умовно позначений як 

«аналітичний оптимізм», оскільки він базується на впевненості 

в можливості відшукання принципово нових рішень щодо 

подолання кризи. Вихідним пунктом при цьому є подання, що 

криза є сигнал про загострення до межі системних, 

фундаментальних протиріч сучасності, які можуть і повинні 

бути зняті, якщо людство зуміє мобілізувати свій творчий 

потенціал і направить колективний розум на формування 

нової парадигми пристрої соціально-економічного життя. 

Обґрунтовано, що в умовах глобалізації світової 

економіки не можна стверджувати, що причини виникнення 

світової економічної кризи пов’язані лише з фінансовою 
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кризою, що розпочалася в США. Сучасна фінансово-

економічна криза, яка все ще продовжується в Україні, на сам 

перед, вітчизняного походження. Це об’єктивне явище, 

результат ігнорування політичними та економічними 

суб’єктами об’єктивних економічних законів, прагнення будь-

якою ціною досягнути надвисоких статків та задовольнити 

понад моральні амбіції, декларування соціального популізму. 

За 25 років незалежності в Україні не створена сучасна 

промисловість, яка продукувала б досконалі засоби 

виробництва і предмети особистого споживання. Ринок 

насичений імпортними товарами, економіка є надмірно 

енерговитратною. 
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РОЗДІЛ 3 

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ СТИМУЛЮВАННЯ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ В УМОВАХ СТРУКТУРНОЇ 

МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

3.1. Теоретичні підходи до розуміння сталого 

розвитку регіонів в умовах структурної модернізації 

економіки 
 

Передумова розвитку економіки Украъни на сучасномуу 

етапі та в найближчій перспективі є необхідність переходу на 

інноваційно-технологічну модель розвитку. Саме такий підхід 

дозволить здійснити структурну модернізацію національної 

економіки. Однак трансформувати лише виробництво є 

помилковою тезою. Для успішнго розвитку суспільства 

необхідно сприяти становленню сталого розвитку країни, і 

зокрема регіональних соціо-еколого-економічних систем, тобто 

регіонів. Для цього необхідно провести комплекс заходів 

активізуючого впливу на суб’єкти господарювання, що 

здійснюють свою діяльність на території конкретних 

регіональних соціо-еколого-економічних систем. Одним з 

пріоритетних напрямів стимулюючого впливу є інноваційно-

інвестиційне стимулювання. 

Але перед тим, як розглянути сутність інноваційно-

інвестиційного стимулювання сталого розвитку регіонів, варто 

зауважити на принциповій різниці між простором і регіоном, 

яка полягає у тому, як слушно зауважує О.Є. Бавико, що 

простір є результатом взаємодії економічних суб’єктів, а регіон 

як територіальна основа виступає однією з передумов єдності 

розташованих у його межах суб’єктів134. 

Постіндустріальний розвиток ґрунтується не стільки 

матеріальних, скільки на віртуальних ресурсах – інформації, 

інноваціях, інфраструктурі (комунікації) та інститутах 

постіндустріального суспільства. Економіка знань як складова 

частина постіндустріального розвитку спирається вже не на 
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 Бавико О.Є. Архітектоніка сучасного регіонального економічного простору / Бавико О.Є. // Економіка 
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природні ресурси, а на людський капітал, і тому ставить перед 

регіональною політикою питання про формування середовища 

для відновлення й розвитку людських і природних ресурсів. 

Істотно зростає роль гуманітарного фактора в забезпеченні 

економічного росту. Прискореними темпами створюється 

інфраструктура, яка забезпечує екологізацію господарської 

діяльності, інформатизацію управлінських процесів і 

капіталізацію людських ресурсів135. 

Основними причинами загострення регіональної 

асиметрії, на думку С.О. Тульчинської, стали: тривала 

соціально-економічна криза, яка виявила різний ступінь 

адаптованості окремих регіонів до нових економічних умов; 

невідповідність галузевої структури економіки регіонів 

сучасним тенденціям, внаслідок чого частина регіонів є 

аграрно-індустріальними і на фоні кризи агропромислового 

комплексу там спостерігаються низькі темпи економічного 

зростання; незавершеність правового оформлення механізму 

бюджетного регулювання, яке і до сьогодні не дає 

можливостей місцевим бюджетам сформувати фінансові 

ресурси для розвитку територій; асиметричність регіонального 

розвитку українських регіонів внаслідок суперечностей між 

декларуванням інноваційного чинника на найвищих щаблях 

влади і реальною практикою, коли проголошений 

інноваційний шлях не став визначальним для економіки 

регіонів та України загалом. Таким чином, у реальному житті 

диференціація соціально-економічного розвитку постійно 

відтворюється на якісно новій основі136. 

Рівень фінансово-інноваційного забезпечення 

просторового розвитку регіону описуватиме індекс фінансово-

інноваційного забезпечення просторового розвиту регіонів 

України. Зокрема, відповідно до напрацювань                    

Ю.М. Барського та В.Г. Поліщука, до показників, що 

дозволяють визначити даний рівень, відносять: капітальні 
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інвестиції за регіонами; індекс споживчих цін за регіонами (до 

грудня попереднього року); індекс фізичного обсягу валового 

регіонального продукту (у цінах попереднього року); обсяг 

реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за 

регіонами; обсяг виконаних будівельних робіт за регіонами; 

індекс обсягу сільськогосподарського виробництва за 

регіонами; обсяг реалізованої інноваційної продукції; кількість 

підприємств, що впроваджували інноваційні види 

продукції137. 

Дані показники описують регіон як простір, але не регіон 

як соціо-еколого-економічну систему. Тому варто з’ясувати 

зміст поняття сталий розвиток регіону з позицій взаємодії 

соціальної, економічної та екологічної сфер. 

Досить цікавим є дослідження, відображено у звіті 

«Глобальний сталий розвиток 2016», де сталий розвиток 

розкривається не стільки через існування триєдиного 

збалансованого зв’язку між соціальною, економічною та 

екологічною сферою як зв’язок «інфраструктура – нерівність – 

еластичність» (див. рис. 3.1). 

Зокрема, інфраструктура впливає на нерівність в рівні 

доходів і можливостей за трьома основними каналами. По-

перше, інфраструктура, яка надає базові послуги, такі як 

водопостачання, санітарія і електропостачання може 

вплинути на нерівність в залежності від якості, дизайну, 

охоплення, доступності та поширення цієї інфраструктури. 

Інфраструктура зрошення, електропостачання, а також 

дорожнє забезпечення підвищує продуктивність і знижує 

торгові витрати, що позначається на динаміці структури 

економіки, включаючи рівні доходів і розподіл робочих місць, 

а також може впливати на нерівність. Третій канал через 

підключення інфраструктури таких складових як дорожнє 

забезпечення, впливає на доступ населення до товарів, послуг 

і можливостей працевлаштування, і, отже, може впливати на 
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нерівність. З іншого напрямку взаємозв’язку, нерівність 

результатів впливає на інфраструктуру за рахунок її впливу на 

баланс політичної влади і, отже, урядових рішень і залучення 

приватних компаній з надання основних послуг, включаючи 

інфраструктуру. 

 
 

Рис. 3.1. Зв’язок «інфраструктура – нерівність – 

еластичність»138 

 

Інфраструктура впливає на стійкість через її вплив на 

доступ людей до товарів, послуг і можливостей 

працевлаштування, які впливають на здатність людей 

адаптуватися до шокових потрясінь. Якість, дизайн, розподіл, 
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взаємозв’язок і експлуатація інфраструктури також впливають 

на стійкість самої інфраструктури, яка має ефект стійкості 

людей до економічних, соціальних та екологічних потрясінь. 

Нерівність можливостей та дискримінації впливають на 

стійкість через їх вплив на соціальні норми, взаємодії та 

мережі, які впливають на здатність людей адаптуватися до 

шокових потрясінь.. 

Два потенційні зв’язки є ланками від стійкості до 

нерівності і до інфраструктури. Необхідні подальші 

дослідження, щоб виявити причини цього розриву, але 

можлива причина може включати в себе той факт, що досі 

тривають дискусії про способи оцінки стійкості, яка була 

відзначена багатьма експертами і знайшло своє відображення 

в значного числа публікацій присвячений цій темі. 

Вітчизняні вчені впродовж останніх років зробили хороші 

напрацювання в напрямку визначення сутності сталого 

розвитку регіону. Зокрема, сталий розвиток регіону з позиції 

З.В. Герасимчук та В.Г. Поліщука можна розуміти як процес 

постійного перетворення якісних та кількісних характеристик 

регіональної соціо-еколого-економічної системи, спрямованого 

на досягнення динамічної рівноваги між суспільством, 

економікою та довкіллям, що забезпечує при цьому добробут 

нинішніх та майбутніх поколінь з дотриманням принципів 

рівноважності, збалансованості, гармонійності, стабільності, 

конкурентоспроможності та безпеки регіону139. 

І.М. Вахович та О.Є. Табалова розглядають сталий 

розвиток регіону як керований процес досягнення динамічної 

рівноваги соціо-економіко-екологічної системи регіону на 

довгостроковій інноваційній основі з врахуванням 

стратегічних регіональних пріоритетів, що матиме наслідком 

відтворення потенціалу регіону та безпечний прогрес у 

задоволенні потреб і прагнень населення регіону140. 

На думку О.Ф. Новікової, О.І. Амоші, В.П. Антонюк та ін., 
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на сучасному етапі для досягнення сталого розвитку мова 

може йти тільки про інноваційно-інвестиційний розвиток, 

заснований на створенні принципово нової технічної бази 

виробництва, ухваленні нових технологічних рішень, залученні 

робочої сили нового рівня професійно-кваліфікаційної 

підготовки. Такий тип розвитку забезпечує сталість соціально-

економічної системи, відповідність соціальних стандартів 

розвиненим країнам, формує умови для забезпечення 

конкурентоспроможності країни і, як наслідок, створення 

реальної соціально орієнтованої ринкової економіки країни141. 

І.М. Лицур виходять з розуміння потенціалу сталого 

розвитку регіону, або еколого-економічного потенціалу, що на 

їхню думку полягає у внутрішній можливості інтегральної 

геосистеми “суспільство – природа” забезпечувати виконання 

нею антропоекологічної, виробничої та інших соціально-

економічних функцій142. 

М.Л. Скорик підкреслює, що суспільство є відкритою 

системою. Стосовно держави це означає вільний обмін (у 

розумних межах) інформацією, фінансами, товарами, робочою 

силою та ін. Саме це, поряд з наявністю збалансованого 

позитивного й негативного зворотного зв’язку, робить 

можливим квазірівноважний стан соціально-економічної 

структури держави на протязі тривалого часу в режимі 

самопідтримання. У протилежному випадку структура може 

існувати лише в режимі жорсткого управління і обмежений 

час, бо у ній обов’язково будуть розігруватися процеси, які 

повертатимуть систему за даних умов у стан рівноваги, а для 

суспільство це буде обертатися руйнацією старих форм 

існування та виникнення нових143. 
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На думку М.О. Баштової, сталий розвиток – це 

економічно, соціально і екологічно збалансований розвиток 

певних територій і розташованих на них міських і сільських 

поселень (населених пунктів), спрямований на узгоджене 

формування та функціонування їхньої економічної, соціальної 

і екологічної складових на основі раціонального використання 

всіх видів ресурсів (природних, трудових, виробничих, 

науково-технічних, інформаційних тощо)144. 

Д.В. Зеркалов дотримується думки, що сталий розвиток – 

це процес змін, в якому експлуатація ресурсів, напрям 

інвестицій, орієнтація науково-технічного розвитку і 

інституціональні зміни погоджені один з одним і зміцнюють 

нинішній і майбутній потенціал для задоволення людських 

потреб і спрямувань. Багато в чому, йдеться про забезпечення 

незмінної в часі – від покоління до покоління – якості життя 

людей і природного капіталу145. 

Розглянемо законодавче регулювання сталого розвитку 

регіонів в Україні. На жаль, на сьогодні питання сталого 

розвитку в офіційному законодавстві в основному асоціюється 

тільки з Рамковою конвенцією про охорону та сталий розвиток 

Карпат, яку було ратифіковано 7 квітня 2004 року146. Відтоді 

з’явилося 20 нормативних актів, що базуються на даній 

конвенції і визначають основні напрямки інтегрованого 

підходу до управління земельними ресурсами, збереження та 

стале використання біологічного та ландшафтного 

різноманіття, просторового планування, сталого та 

інтегроване управління водними ресурсами та річковими 

басейнами, сталого сільського та лісового господарства, 

сталого транспорту та інфраструктури, сталого туризму, 
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промисловості та енергетики, культурної спадщини та 

традиційних знань, системи оцінки/інформації про стан 

довкілля, моніторингу та раннього попередження, а також 

підвищення обізнаності, освіта та участь громадськості. 

Розглянемо поняття капіталізації економіки регіонів. У 

виробничому процесі виділяють капіталізацію чинників 

виробництва, капіталізацію процесу виробництва і 

капіталізацію результатів виробництва. Сутність капіталізації 

чинників виробництва полягає в необхідності їх використання 

в умовах ринку в капіталістичному виробництві. Капіталізація 

процесу виробництва характеризується ефективність 

використання всіх складових з метою збільшення додаткової 

вартості і зростання прибутку. Капіталізація результатів 

виробництва є безпосередньо перетворенням створеної 

вартості в новий капітал147. 

А. Барановський стверджує, що капіталізація – це 

ринкова вартість компанії розрахована шляхом множення 

загальної кількості акцій даного емітенту на середню ціну 

кращих котувань акції на купівлю-продаж148.                            

Н.Ю. Брюховецька зазначає, що капіталізацією є 

використання частини додаткової вартості на розширення 

виробництва, або це процес вкладення частини прибутку в 

цінні папери й одержання прибутку на них у вигляді 

відсотків149. 

В економічній енциклопедії С.В. Мочерного капіталізація 

розглядається як використана частина додаткової вартості на 

розширення капіталістичного виробництва, а також процес 

вкладання частини доходів у цінні папери й отримання на них 

прибутку в формі відсотка150. Капіталізація доходу (прибутку), 

в сучасному словнику економіки Макмілана, це – витрачання 
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прибутку на збільшення капіталу, тобто перетворення 

прибутку в капітал151. 

Як стверджує Л.М. Пронько, капіталізація (capitalization) – 

оцінка вартості підприємства, земельної ділянки, цінних 

паперів та іншого майна, шляхом визначення суми 

очікуваного доходу за період, протягом якого планується його 

використання152. 

Найбільш важливим механізмом підвищення капіталізації 

регіону є розвиток фондового ринку, який, будучи 

структуроутворюючим елементом ринкової економіки, 

виконує виключно важливу функцію в її становленні та 

розвитку. Ще до фінансової кризи 2008 р. даний ринок в 

Україні так і не став ефективним механізмом залучення 

інвестицій в реальний сектор економіки, а з моменту його 

настання постраждав значніше, ніж в інших країнах світу. 

Капіталізація з точки зору динаміки економічного розвитку 

регіону охоплює як сферу виробництва, так і сферу ринкового 

обігу, в першу чергу фінансовий потенціал ринкових 

перетворень в економіці регіонів. Специфікою фондового 

ринку є те, що в країні практично відсутній внутрішній 

інвестор; велика кількість угод укладається для отримання 

спекулятивного прибутку; досить часто акції купуються на 

початку торгів тільки для того, щоб пізніше подорожче 

продати їх і заробити на цьому. Основними причинами цього є 

макроекономічна і фінансова нестабільність, значний обсяг 

державного регулювання економіки, низький рівень 

капіталізації організованого ринку і взагалі незначна його 

частка в обігу цінних паперів, відсутність прозорості в 

ціноутворенні, яку може забезпечити тільки фондова біржа153. 

Дієвим і ефективним методом розвитку фондового ринку, 

підвищення капіталізації регіону, а також забезпечення соціо-
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еколого-економічного розвитку регіональних систем є 

фінансовий інжиніринг. На сучасному етапі фінансовий 

інжиніринг можна розуміти як конструювання нових 

фінансових продуктів (інновацій), надання нових фінансових 

послуг; використовує цінні папери та фінансові інструменти у 

вигляді контрактів для створення їх гібридних та синтетичних 

комбінацій; застосовується для управління ризиками, 

ліквідністю та доходністю; перерозподілу грошових ресурсів та 

інформації, передбачає вироблення схем оптимізації 

фінансової в цілому та податкової зокрема, виробничої та 

маркетингової діяльності із врахуванням законодавчих та 

ринкових недосконалостей154. 

Цілісні, великомасштабні і комплексні зміни у регіонах і 

містах необхідні, щоб зробити їх більш стійкими до 

нарощування потенціалу для поглинання майбутніх потрясінь і 

стресів в соціальних, економічних і технологічних системах, а 

також на розвиток інфраструктури за рахунок процесів 

еволюції і адаптації до них. У світі, у багатьох регіонах і 

містах, проходять перетворення стійкості, які спрямовані на 

інтеграцію ефективності використання ресурсів, якості життя, 

а також вирішення соціальних і політичних проблем. Підходи, 

що мають на меті втілення зеленої інфраструктури до міського 

планування, максимально використовує функції природного 

середовища в міських районах, одночасно захищаючи її, і 

мають безліч екологічних і соціальних вигод, в тому числі для 

сталого управління водними ресурсами, видалення, 

скорочення використання енергії в будівлях, поліпшення 

якості повітря, і здоров’я людини і хорошого самопочуття. 

У тих районах, де процес індустріалізації ще на ранніх 

стадіях, важливо сприяти поширенню технологій щодо 

пом’якшення наслідків забруднення повітря, використовуючи 
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каталізатори, фільтри і заміну використання поновлюваних 

джерел енергії, щоб зробити регіони і міста більш безпечними і 

стійкими. Успішна інтеграція заходів щодо пом’якшення 

наслідків зміни клімату в містах вимагає деталізованих даних 

для політики кращого інформування і планування в областях, 

що характеризуються високим рівнем урбанізації та бідності і 

низьким рівнем забезпечення інфраструктури. 

Впровадження екологічно чистих і доступних сучасних 

технологій в будинках може знизити рівень смертності і 

захворювань, обумовлених забрудненням повітря всередині 

приміщень, збільшення прав і можливостей жінок, а також 

забезпечення здорового навколишнього середовища для 

навчання дітей. Сучасні технології, такі як «E-VOIDs», 

модернізують інфраструктури високої щільності проживання 

населення для забезпечення кращого освітлення і вентиляції, і 

в даний час розробляються і реалізуються в бідних громадах 

великих міст. Інноваційне фінансування, що походить з 

фондового ринку, і має відношення до фінансового 

інжинірингу, включає такі інструменти як облігації 

соціального впливу (SIBs), які винагороджують інвесторів, що 

вкладають у позитивні соціальні наслідки (наприклад, 

інвестиції в більш безпечну дорожню інфраструктуру для 

зменшення смертності в результаті ДТП), а також зелені 

облігації, що мають на меті вкладення  інвестицій у 

скорочення викидів вуглецю (наприклад, за рахунок низьких 

викидів транспортних засобів загального користування або 

інвестиції в збільшення ходьби і велосипедної 

інфраструктури). 

 

3.2. Регіональні асиметрії інноваційного розвитку 

регіонів України 

 

На сьогодні для регіонів України характерні такі 

проблеми розвитку інноваційної діяльності, що безумовно 

негативно впливає на структурну модернізацію економіки: 

відсутністю чіткого бачення національних пріоритетів в 
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інноваційній сфері, системачного і системного управління 

держави інноваційними, незадовільним інституціональним 

регулюванням інноваційних транформацій, суперечливістю і 

малоефективністю нормативно-правової бази інноваційної 

діяльності; недостатнім використанням інноваційного 

потенціалу вітчизняної науки; вкрай низьким фінансовим 

забезпеченням наукової і науково-технічної діяльності; 

низькою інноваційною активністю підприємств, що 

здійснюють свою фінансово-господарську діяльність в Україні; 

низьким рівнем якості матеріального забезпечення навчально-

наукових організацій та закладів. 

Важливим джерелом залучення коштів у контексті 

інвестиційно-інноваційного стимулювання сталого розвитку 

регіону повинне стати використання коштів внутрішніх та 

зовнішніх інвесторів для фінансування важливих галузей 

економіки (таких, що використовують нові наукові досягнення 

та впроваджують у виробництво основні ідеї сталого розвитку 

регіону – альтернативна енергетика, стале сільське 

господарство, переробна галузь, сфера послуг, орієнтована на 

сталий розвиток тощо), соціальної інфраструктури (створення 

безпечних умов проживання населення регіону) та охорони 

навколишнього середовища (підвищення біорізноманітності та 

відновлення довкілля регіону)155. 

Можна стверджувати, що в Україні ще збереглися окремі 

високотехнологічні галузі (ракето-, авіа- і суднобудування), що 

дають можливості для інноваційного розвитку і структурної 

модернізації економіки, однак такі ряд важливих галузей 

(електроніка, радіопромисловість, робототехніка, інформаційні 

технології та інші) на сьогодні продовжують бути на 

невисокому рівні розвитку. 

Застосування інноваційних підходів до регіонального 

розвитку має бути зорієнтовано, на думку С.О. Білої, на 

наступне: 
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 створення на регіональному рівні ефективних 

господарських структур,орієнтованих на інтенсифікацію 

використання наявного на місцях ресурсного потенціалу; 

 формування на регіональному (та міжрегіональному) рівні 

конкурентних виробничих систем інноваційного типу; 

 посилення внутрішньої мотивації на регіональному 

(місцевому) рівні до соціально-економічного зростання; 

 першочергове задоволення внутрішніх потреб територій 

за рахунок власних і залучених ресурсів156. 

Серед відомих інноваційних підходів до управління 

регіональним розвитком, на думку І.А.Чухно, у сучасних 

умовах на особливу увагу заслуговують таких: 

 кластери – створення умов для виникнення і розвитку 

кластерів у різних сферах життєдіяльності регіону, сприятиме 

об’єднанню наукового і виробничого потенціалу регіонів, при 

правильному застосуванні може сприяти вирішенню 

стратегічних завдань регіонального розвитку, покращанню 

соціально-економічних показників та розбудові виробничої і 

соціальної інфраструктури регіону. При цьому слід 

враховувати, що попередній досвід створення кластерів на 

основі ініціативи владних структур та адміністративного 

примусу виявився неефективним, роль держави в цьому 

питанні повинна полягати в розробці ідеї, створення режиму 

підтримки для учасників кластеру тощо; 

 державно-приватні партнерства – основною задачею 

створення такого партнерства, виходячи із досвіду зарубіжних 

країн, є забезпечення розвитку соціальної інфраструктури та 

задоволення соціальних і побутових потреб населення. У нашій 

державі створені і діють державно-приватні партнерства у 

відповідних сферах, проте внаслідок недосконалості 

законодавства в цьому питанні, слабкого захисту інтересів 

приватного партнера, нестабільності правового поля і великій 

залежності цих партнерств від політичної ситуації такі 

партнерства не отримали значного поширення і їх діяльність 
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не є достатньо ефективною; 

 міжрегіональне співробітництво – в сучасних умовах цей 

підхід до управління регіональним розвитком набуває 

особливої актуальності і може принести значний зиск як 

окремим регіонам так і державі в цілому. Створення різних 

типів міжрегіонального співробітництва в економічній, 

соціальній, культурній, освітній та інших сферах, окрім 

підвищення потенціалу розвитку регіонів і досягнення 

безпосередніх економічних чи соціальних результатів від такої 

взаємодії сприятиме налагодженню міжрегіональних зв’язків, 

які ускладнились унаслідок суспільних процесів, що 

відбувалися в нашій державі останнім часом та тривалої 

спекуляції значної частини політичних сил на регіональних 

відмінностях. Міжрегіональне співробітництво з іншими 

країнами сприятиме посиленню потенціалу і темпів розвитку 

прикордонних регіонів, а також подальшій інтеграції України 

в європейське співтовариство157. 

Інновація є кінцевим результатом інтелектуальної 

діяльності людини, реалізації його фантазії, творчого пошуку, 

відкриттів, винаходів і раціоналізації. Інновація, на думку   

І.А. Чикаренко, супроводжується виведенням на ринок нового 

продукту (товару, послуги) з новими споживчими 

властивостями та вищою якістю. Підвищення ефективності та 

результативності процесу виробництва цієї продукції також 

має визначальну роль для запровадження інновації158. 

Для регіонів характерне поняття регіональних 

інноваційних систем. Вони являють сукупність 

взаємозв’язаних організацій (структур), зайнятих 

виробництвом і (або) комерційною реалізацією знань і 

технологій, а також комплексу інститутів правового, 

матеріально-фінансового, інформаційного і соціального 

характеру, що забезпечують взаємодію освітніх, наукових, 

підприємницьких і некомерційних організацій у всіх сферах 
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економіки і суспільного життя на регіональному рівні159. 

Розглянемо законодавчу базу регулювання інноваційного 

розвитку регіонів України. Постанова КМУ «Деякі питання 

визначення середньострокових пріоритетних напрямів 

інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017-

2021 роки» від 28 грудня 2016 р. № 1056 визначає наступні 

положення. Зокрема, розроблено середньострокові пріоритетні 

напрями інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 

2017-2021 роки, а саме: 1) освоєння нових технологій 

транспортування енергії, впровадження енергоефективних, 

ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних 

джерел енергії (освоєння нових технологій удосконалення 

енергетичних мереж та обладнання з урахуванням намірів їх 

гармонізації з енергетичною системою країн ЄС; освоєння 

нових технологій створення енергогенеруючих потужностей на 

основі когенераційних установок; освоєння нових технологій 

отримання альтернативних видів палива; освоєння нових 

технологій будівництва енергоефективних житлових та 

комунально-побутових будівель і приміщень; освоєння нових 

технологій отримання та накопичення енергії з відновлюваних 

джерел; освоєння нових технологій енергоефективного 

спалювання різних видів палива; освоєння нових технологій 

використання теплових насосів); 2) освоєння нових технологій 

високотехнологічного розвитку транспортної системи, 

ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та 

військової техніки (розроблення агрегатів і систем нового 

покоління для швидкісного та високошвидкісного 

залізничного транспорту; розвиток транспортної логістики, 

розроблення та впровадження інтелектуальних та цифрових 

систем; створення нових поколінь техніки і технологій в авіа-, 

судно- та ракетно-космічній галузі; розвиток систем навігації 

та керування авіаційною, корабельною та ракетною технікою); 

3) освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх 

оброблення і з’єднання, створення індустрії наноматеріалів та 

                                           
159

 Файзуллоев М.К. Формирование и развитие региональной инновационной системы: состояние и 

проблемы / М. К. Файзуллоев // матер.VII междунар. научн-практ. конф. ; отв. ред. Ю. С. Пивоваров. – 

М.: РАН ИНИОН, 2011. – Ч. 1. 
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нанотехнологій (освоєння нових технологій отримання, 

оброблення і застосування композиційних та функціонально-

градієнтних матеріалів; нові прогресивні матеріали та вироби 

з них для підприємств військово-промислового комплексу; 

промислове освоєння нових технологій отримання, оброблення 

і з’єднання конструкційних, функціональних та 

інструментальних матеріалів; створення індустрії 

нанотехнологій, наноматеріалів та виробництво продукції з 

них; освоєння нових технологій отримання, оброблення і 

застосування функціональних матеріалів у біології та 

медицині; створення нових матеріалів із застосуванням 

хімічних технологій; створення і виготовлення матеріалів для 

виробництва, акумуляції, збереження енергії, заміщення 

критичних матеріалів та охорони навколишнього природного 

середовища; створення матеріалів та технологій для 3D-

прототипування); 4) технологічне оновлення та розвиток 

агропромислового комплексу (розроблення та впровадження 

технологій виробництва, збереження і переробки 

високоякісної рослинницької продукції; розроблення та 

впровадження технологій адаптивного ґрунтоохоронного 

землеробства; розроблення та впровадження новітніх 

біотехнологій у рослинництві, тваринництві та ветеринарії; 

технологічне оновлення виробництва продукції скотарства та 

свинарства; розроблення та впровадження технологій 

створення високопродуктивних альтернативних джерел для 

отримання пального; розроблення та впровадження технологій 

виробництва діагностикумів захворювань тварин і засобів їх 

захисту; розроблення та впровадження технологій 

виробництва діагностикумів захворювань рослин); 5) 

Впровадження нових технологій та обладнання для якісного 

медичного обслуговування, лікування, фармацевтики 

(впровадження нових технологій створення диференційованих 

діагностикумів для різних видів мікобактерій-збудників 

туберкульозу; розроблення нових методів діагностики, 

лікування та профілактики найбільш поширених захворювань 

людини); 6) Широке застосування технологій більш чистого 
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виробництва та охорони навколишнього природного 

середовища (застосування технологій раціонального надро- та 

землекористування; впровадження прогресивних технологій 

водозабезпечення, водокористування та водовідведення; 

застосування технологій замкненого циклу, технологій 

очищення, переробки та утилізації промислових і побутових 

відходів; застосування технологій поводження з 

радіоактивними відходами та зменшення їх негативного 

впливу на навколишнє природне середовище; застосування 

технологій зменшення шкідливих викидів та скидів); 7) 

Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, 

робототехніки (розвиток інформаційно-телекомунікаційної 

інфраструктури, впровадження новітніх інформаційних 

технологій, зокрема, грід- та хмарних технологій, 

комп’ютерних навчальних систем, систем електронного 

бізнесу; розвиток систем інтелектуального моделювання для 

розв’язання задач у галузях економіки; обороноздатності 

держави; управління складними об’єктами в екології, біології 

та медицині; освіти; робототехніки та складних техногенних 

систем тощо160. 

Як бачимо, дана постанова орієнтується на 

впровадження сучасних технологій для досягнення 

соціального, економічного та екологічного розвитку зокрема, і 

сталого розвитку в цілому. 

Розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів з 

реалізації Концепції реформування державної політики в 

інноваційній сфері на 2015-2019 роки» від 4 червня 2015 р. № 

575-р визначає наступний План заходів реалізації Концепції 

реформування державної політики в інноваційній сфері на 

2015-2019 роки: 1) реформування системи державного 

замовлення на виконання науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт; 2) створення сприятливих умов для 

активізації інноваційної діяльності, впровадження інновацій, 

функціонування інноваційної інфраструктури; 3) 

                                           
160

 Постанова КМУ “Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної 

діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2021 роки” від 28 грудня 2016 р. № 1056. Режим доступу: 

[Електронний ресурс] / http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1056-2016-п  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/691-2012-%D1%80/paran9#n9
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/691-2012-%D1%80/paran9#n9
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1056-2016-п
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впровадження результатів наукових досліджень, винаходів та 

технологій, забезпечення реалізації прав на об’єкти 

інтелектуальної власності; 4) формування інноваційної 

культури. Зокрема, на 2017 рік передбачено: розроблення та 

подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту 

нормативно-правового акта щодо визначення та 

запровадження неподаткового механізму стимулювання 

суб’єктів господарювання до впровадження винаходів та 

технологій; впровадження навчальної системи для розвитку 

інноваційних навичок, необхідних для ефективного 

управління інноваційними процесами та проектами, 

започаткування програми підвищення кваліфікації керівників 

державних підприємств, установ та організацій з питань 

формування та реалізації державної інноваційної політики161. 

Дане розпорядження деталізує заходи інноваційного 

характеру в часі і закріплює за кожним з ним відповідальне 

міністерство чи відомство. Це дуже важливо для узгодження 

сфер відповідальності та обов’язків всіх причетних до 

впровадження інноваційної політики на сучасному етапі 

розвитку. 

Міністерство освіти і науки ухвалило Наказ «Про 

затвердження Положення про національний контактний пункт 

Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та 

інновацій «Горизонт 2020»» від 08.12.2016 № 1469, згідно з 

яким основними завданнями Національного контактного 

пункту Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень 

та інновацій «Горизонт 2020» є наступні: 1) підтримка 

інтеграції наукової сфери України до Європейського 

дослідницького простору (European Research Area – ERA) та 

активізація взаємовигідного науково-технічного та 

інноваційного співробітництва з ЄС шляхом участі в рамкових 

програмах ЄС, забезпечення інформаційної та консультаційної 

підтримки українських суб’єктів наукової, науково-технічної 

та інноваційної діяльності з питань участі у проектах 

                                           
161

 Розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції реформування 

державної політики в інноваційній сфері на 2015-2019 роки» від 4 червня 2015 р. № 575-р. Режим 

доступу: [Електронний ресурс] / http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/575-2015-р  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/575-2015-р
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програми «Горизонт 2020», методичний супровід участі 

українських суб’єктів наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності у реалізації проектів програми 

«Горизонт 2020» за тематичними напрямами, а також 

підготовка пропозицій щодо вдосконалення шляхів взаємодії з 

ЄС у сфері наукових досліджень, технологічного та 

інноваційного розвитку; 2) інформування українських 

суб’єктів наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності щодо програм ЄК у галузі досліджень та інновацій, а 

також щодо інших європейських програм, у тому числі щодо 

поточних та наступних конкурсів, умов участі, а також 

можливостей та умов подання пропозицій; 3) підвищення 

обізнаності громадськості з цілями Європейської спільноти 

щодо активізації участі у програмі «Горизонт 2020» малих та 

середніх підприємств, а також жінок та молоді; 4) надання 

консультаційної допомоги щодо пошуку партнерів, вибору 

варіантів фінансування, організації належного управління, 

правових та фінансових аспектів, митних процедур тощо у 

поточних проектах, що реалізуються за участю суб’єктів 

наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності; 5) 

організація навчальних семінарів для цільових груп (суб’єктів 

наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, МСП, 

жінок-науковців тощо) або за спеціальними темами стосовно 

актуальних проблем програми «Горизонт 2020» з питань їх 

компетенції162. 

Рамкова програма Європейського Союзу з досліджень та 

інновацій «Горизонт 2020» є важливим напрямом співпраці 

вітчизняних вищих навчальних закладів та наукових установ з 

закордонними, зокрема європейськими. А також дозволяє на 

рівні партнерських відносин співфінансувати інноваційні 

заходи, створюючи всі передумови для ефективного 

інноваційного розвитку регіонів України, долаючи наявні 

асиметрії. 

Проведемо аналіз інноваційних заходів за регіонами 

                                           
162

 Наказ МОН «Про затвердження Положення про національний контактний пункт Рамкової програми 

Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020»» від 08.12.2016 № 1469. Режим 

доступу: [Електронний ресурс] / http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0005-17  
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України. Зокрема, з’ясуємо фінансування внутрішніх витрат 

на виконання наукових та науково-технічних робіт за 

регіонами України у 2012-2015 рр., а результати зведемо у 

картодіаграму, представлену на рис. 3.2. 

Як бачимо, найкраща ситуація з фінансуванням 

інноваційних заходів за регіонами України впродовж 2012-

2015 рр. характерна для м. Київ, Харківської та 

Дніпропетровської областей. У той же час, найгірша ситуація з 

фінансуванням властива для Рівненської, Тернопільської 

Хмельницької областей. Варто зазначити, що розрив між 

фінансуванням між цими групами регіонами становить в 

межах 115 разів і більше. Звідси можемо говорити про 

асиметричність забезпечення коштами для проведення 

інноваційних заходів у різних регіонах. Тому зростає потреба у 

залученні коштів до тих регіональних соціо-еколого-

економічних систем, які мають недостачу у фінансуванні. 

Проаналізуємо наявність підприємств, що здійснюють 

інноваційну діяльність в регіонах України за 2013-2015 рр., а 

дані зведемо у таблицю 3.1. 

Як бачимо з таблиці 3.1., для регіонів України за 2014-

2015 роки намітилась тенденція до скорочення підприємств, 

що займаються інноваційною діяльністю, що є неприпустимим 

явищем. Хоча ще у 2013 р. показники були значно гірші, ніж у 

2014 р., за виключенням територій, які були окуповані, та де 

ведуться активні військові дії (АРК, м. Севастополь, Донецька 

та Луганська області). 
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Рис. 3.2. Картодіаграма фінансування внутрішніх витрат на виконання наукових та 

науково-технічних робіт за регіонами України у 2012-2015 рр., млн.грн. (розроблено авторами на 

основі 163) 
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Таблиця 3.1 

Кількість промислових підприємств за напрямами 

проведених інновацій за регіонами України  

у 2013-2015 рр., од.* 

Регіони України 

2013 рік 2014 рік 2015 рік 

Всього 

У т. ч. 

займалис

я 
інновацій

ною 

діяльніст

ю 

Всього 

У т. ч. 

займалис

я 
інновацій

ною 

діяльніст

ю 

Всього 

У т. ч. 

займали

ся 
інноваці

йною 

діяльніс

тю 

Автономна 

Республіка Крим 
330 50 … … … … 

Вінницька 283 55 323 46 170 25 

Волинська 220 23 277 30 104 12 

Дніпропетровська 705 84 813 109 484 63 

Донецька 809 85 309 45 239 28 

Житомирська 325 57 383 48 181 28 

Закарпатська 217 15 267 16 138 14 

Запорізька 399 115 472 108 234 49 

Івано-
Франківська 

407 87 434 99 125 27 

Київська 504 68 570 66 330 44 

Кіровоградська 251 46 283 283 101 25 

Луганська 546 61 131 16 80 9 

Львівська 700 116 788 129 331 64 

Миколаївська 325 81 337 67 93 29 

Одеська 391 69 399 67 186 36 

Полтавська 407 33 412 33 185 30 

Рівненська 261 39 303 45 123 13 

Сумська 228 32 261 46 116 23 

Тернопільська 211 36 241 36 92 16 

Харківська 785 182 854 191 409 117 

Херсонська 203 48 223 54 92 19 

Хмельницька 318 58 345 38 146 18 

Черкаська 314 47 348 37 145 25 

Чернівецька 182 30 218 34 53 9 

Чернігівська 217 45 245 32 113 15 

м.Київ 554 142 774 168 497 86 

м. Севастополь 97 11 … … … … 

* – розроблено авторами на основі164 

 

Проаналізуємо міжнародне співробітництво працівників 

наукових організацій, що здійснюють інноваційну діяльність в 

регіонах України за 2013-2015 рр., а дані зведемо у                 

таблицю 3.2. 
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Таблиця 3.2 

Міжнародне співробітництво працівників наукових 

організацій, що здійснюють інноваційну діяльність за 

регіонами України  

у 2013-2015 рр., осіб* 

Регіони України 

2013 рік 2014 рік 2015 рік 

Кількість 

наукових 

працівникі

в, які 

виїжджали  
за межі  

України 

У т. ч. з 

метою 

стажування

, навчання, 

підвищення 
кваліфікації 

Кількість 

наукових 

працівникі

в, які 

виїжджали  
за межі  

України 

У т. ч. з 

метою 

стажування

, навчання, 

підвищення 
кваліфікації 

Кількість 

наукових 

працівни

ків, які 

виїжджа

ли  
за межі  

України 

У т. ч. з 

метою 

стажування, 

навчання, 

підвищення 
кваліфікації 

Автономна 

Республіка Крим 
240 80 … … … … 

Вінницька 55 29 103 28 78 49 

Волинська 27 8 12 7 26 24 

Дніпропетровська 1163 167 909 273 792 199 

Донецька 590 353 56 22 61 36 

Житомирська 118 92 55 44 51 35 

Закарпатська 59 31 64 25 80 42 

Запорізька 176 33 201 81 181 66 

Івано-

Франківська 
109 36 141 67 278 170 

Київська 84 49 59 38 65 24 

Кіровоградська 35 11 33 22 77 66 

Луганська 70 58 35 18 59 38 

Львівська 1313 918 1142 928 821 611 

Миколаївська 85 53 69 30 84 42 

Одеська 434 172 325 141 441 261 

Полтавська 155 70 112 49 97 58 

Рівненська 106 81 48 33 70 57 

Сумська 108 69 114 72 202 127 

Тернопільська 106 52 95 59 147 101 

Харківська 1355 574 975 405 1031 444 

Херсонська 45 31 33 30 - - 

Хмельницька 56 55 62 60 67 36 

Черкаська 62 38 67 35 102 66 

Чернівецька 242 97 172 87 218 139 

Чернігівська 203 178 22 5 28 20 

м.Київ 3940 1021 2412 835 2021 688 

м. Севастополь 124 52 … … … … 

* – розроблено авторами на основі165 

 

Як бачимо з таблиці 3.2., для регіонів України характерна 

асиметричність міжнародного співробітництва працівників 

наукових організацій, що здійснюють інноваційну діяльність 
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за регіонами України. Зокрема, у 2015 р. у Дніпропетровській, 

Львівській, Харківській областях та м. Києві було помічено 

найбільшу кількість працівників, які прагнуть співпрацювати 

в інноваційній галузі з іноземними установами, тим більше за 

кордоном. Разом з тим, для таких регіонів як Херсонська, 

Волинська та Чернігівська області відставання було від 

регіонів-лідерів у понад 50 разів. Тому варто активізувати 

роботу наукових працівників в регіонах України для 

успішного ефективного інноваційного розвитку. 

Інноваційну спроможність на сучасному рівні необхідно 

розглядати, на думку О.С. Кваші, як невід’ємну складову 

конкурентоспроможності національної економіки, яка 

визначається як набір інституцій, політик і факторів, що 

визначають рівень продуктивності економіки. Україна 

представлена у декількох доповідях та індексах, які оцінюють 

технологічну та інноваційну конкурентоспроможність країн і 

здійснюють їх рейтингування166. 

За даними звіту Всесвітнього економічного форуму про 

глобальну конкурентоспроможність 2016–2017 рр., рейтинги 

України в порівнянні із сукупною кількістю країн становлять: 

Глобальний індекс конкурентоспроможності в 2016 р. (WEF 

Clobal Competitiveness Index) – 85-е місце зі 138 країн (2015 р. 

– 79-е місце зі 140 країн)167; Індекс технологічної готовності у 

2015 р. (WEF Technological Readiness Index) – 64-е місце зі 139 

країн (2014 р. – 94-те місце зі 148 країн)168. 

Згідно з «Глобальним інноваційним індексом – 2016», 

опублікованим Корнелльським університетом, міжнародною 

бізнес-школою Insead та Всесвітньою організацією 

інтелектуальної власності, за рівнем розвитку інновацій 

Україна посіла 56-е місце серед 128 країни світу (у 2015 р. – 

64-е місце серед 141 країни світу)169. 
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Як дуже слушно зауважує Є.А. Фукс, в Україні слід 

одночасно відновлювати науку, проектно-конструкторську й 

інноваційну діяльність, підвищувати оплату праці вчених, 

конструкторів і кваліфікованих працівників, стимулювати їх 

повернення із зовнішньої або внутрішньої “еміграції” на свої 

робочі місця з тим, щоб перейти до інноваційного типу 

економічного зростання і пріоритетного розвитку галузей з 

високими технологіями170. Це особливо доречно в системі 

досягнення сталого розвитку регіональних соціо-еколого-

економічних систем. 

 
3.3. Інвестиційне стимулювання сталого розвитку 

регіонів 
 

Вдала політика інвестиційного стимулювання сталого 

розвитку регіону, а відтак і активізації структурної 

модернізації економіки, можливе шляхом залучення 

додаткових фінансових ресурсів у вигляді іноземних 

інвестицій, а також тих коштів, які вивезені за кордон і 

працюють на інші країни. Однак для їх повернення і 

легалізації потрібні відповідні механізми. Крім того, необхідно 

використовувати кошти, які знаходяться в 

домогосподарствах. 

Глобальні інвестиції сприятимуть не тільки зростанню 

виробництва, а й створять умови для структурної модернізації 

національної економіки. 

До основних категорій мобілізації міжнародних 

державних ресурсів для фінансування сталого розвитку 

належать офіційна допомога розвитку, додаткові ресурси у 

вигляді податкових надходжень, позики міжнародних 

фінансових інститутів (МФІ) та установ ООН. Використовуючи 

різні механізми залучення міжнародних державних 

фінансових ресурсів, стверджує Т.В. Кожухова, донори 

акумулюють значні кошти, які потім спрямовують до країн-
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реципієнтів через двосторонні та багатосторонні канали. 

Важливу роль в мобілізації та організації раціонального 

розподілу фінансових ресурсів грають держави-донори 

(зокрема, держави-члени Комітету сприяння розвитку 

Організації економічного співробітництва та розвитку (КСР 

ОЕСР)), МФІ, установи ООН та інші організації171. 

Головними джерелами середньострокового і 

довгострокового фінансування для країн, що розвиваються, є 

кредити та позики МФІ (групи Світового банку, Міжнародного 

валютного фонду ) та інших міжнародних фінансових установ. 

СБ здійснює кредитування країн, що розвиваються, шляхом 

надання інвестиційних кредитів і кредитів на цілі розвитку 

Міжнародного банку реконструкції та розвитку та 

Міжнародної асоціації розвитку . Світовий Банк на основі 

своїх оцінок ВНД на душу населення країн світу розробляє 

класифікацію країн та визначає їх відповідність критеріям 

кредитування. Станом на 2016 р. Світовим Банком 

установлено такі категорії доходів країн: низький рівень 

доходу – $1045; рівень доходу нижче середнього – $1046-

$4125; рівень доходу вище середнього – $4126-$12746172. 

Мобілізовані донорами міжнародні фінансові ресурси 

спрямовуються згідно з програмами та проектами розвитку до 

таких секторів країн, що розвиваються, як соціальна сфера 

(на освіту, охорону здоров’я, водопостачання та санітарію, 

уряд і громадське суспільство, урегулювання конфліктів, 

безпеку), економічна сфера (транспорт, комунікації, 

енергетика, банківські та фінансові послуги, бізнес), 

виробнича сфера (сільське господарство, лісництво, 

рибальство; промисловість, гірничодобувна промисловість, 

будівництво; торговельна політика; туризм), захист довкілля і 

раціональне використання природних ресурсів. У загальному 

обсязі ОДР, наданої країнам, що розвиваються, у                       

2010-2013 рр. частка коштів, спрямованих до соціальної 
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сфери становила 46,8%, економічної сфери – 24,1%, 

виробничої сфери – 7,2% , на гуманітарну допомогу – 9,5%, на 

охорону довкілля – 4,3%173. 

Законом України «Про стимулювання розвитку регіонів» 

передбачено, що 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 значення та районні бюджети) на відповідні 

роки, та інших джерел відповідно до законодавства174. 

Відповідно до цьому закону, основний акцент у 

стимулюванні сталого розвитку регіонів робиться на 

Державний та місцеві бюджети. Зважаючи на проблеми з 

фінансуванням основних соціальних видатків впродовж 

останніх років, та борговими проблеми України, що зумовлені 

зовнішнім кредитуванням, важливим елементом 

стимулювання сталого розвитку регіонів має стати 

інвестиційне стимулювання. Інвестиційно-інноваційне 

стимулювання сталого розвитку регіону має бути спрямоване 

на створення у кожному регіоні оптимальних за структурою 

основних фондів, виробничих потужностей і соціально-

культурної бази, а також відновлення довкілля з 

використанням інноваційних розробок. Даний напрямок 

стимулювання складається з двох взаємопов’язаних напрямків 

стимулювання сталого розвитку регіональної соціо-еколого-

економічної системи: інвестиційного та інноваційного 

стимулювання. Інвестиційне стимулювання направлене на 

забезпечення капіталовкладень у соціальну, економічну та 

екологічну сферу регіону для досягнення сталого розвитку 

регіональної соціо-еколого-економічної системи. Для того, щоб 

цього досягти необхідно прагнути створити сприятливий 

інвестиційний клімат регіону. 

Інвестиційно-інноваційне стимулювання сталого розвитку 
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регіону, на думку З.В. Герасимчук та В.Г. Поліщука, пов’язане 

із: фінансами комерційних підприємств усіх форм власності та 

фінансами громадських установ та доброчинних фондів, що 

діють в регіоні (кошти, що залучаються від таких суб’єктів 

господарювання, повинні бути спрямовані на вкладення у 

певні соціо-еколого-економічні проекти, що реалізуються у 

регіоні). Також вагомою є роль зведеного бюджету регіону (у 

частині здійснення бюджетного інвестування у пріоритетні 

соціальні, економічні ч екологічні проекти), та фінансів 

домогосподарств регіону ( залучення тимчасово вільних коштів 

населення для інвестування їх у важливі з точки зору сталого 

розвитку проекти)175. 

Важливою в даному аспекті є роль державного 

регулювання інвестиційної активності в системі управління 

економікою. Як зазначає І.М. Палка, створення ефективного 

механізму залучення та використання інвестицій дозволить 

узгоджувати інтереси інвесторів з інтересами і ресурсним 

потенціалом території. При цьому, провідна роль у створенні 

механізму залучення, прийняття та ефективного 

використання інвестицій належить місцевій владі. На сьогодні 

створення органами місцевої влади ефективного механізму 

залучення та використання інвестицій має на меті вирішення 

наступних завдань: послаблення податкового навантаження 

на суб’єктів економічної діяльності до оптимальних розмірів; 

стимулювання підприємницької ініціативи, спрямованої на 

зростання обсягу виробництва та реальних прибутків, 

капіталізацію коштів та інвестиційну діяльність; сприяння 

розвитку АПК, досягнення раціональної спеціалізації регіону 

щодо виробництва конкурентоспроможних видів 

сільськогосподарської сировини та продукції її переробки; 

інтенсивне оновлення основних фондів шляхом удосконалення 

амортизаційної політики та за рахунок прибутку підприємств; 

зменшення витратного навантаження на економіку з боку 

незадіяних виробництв, виведення з експлуатації фізично 

зношених основних фондів, впровадження нових 
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енергозберігаючих та енергоощадливих технологій, розвиток 

наукомістких виробництв; запровадження ефективної 

системи страхування інвестиційних ризиків шляхом 

створення державних та недержавних страхових компаній за 

участю іноземних інвесторів; узгодження грошово-кредитної 

та бюджетно-податкової політики із завданнями інвестиційної 

стратегії; передача об’єктів соціально-культурної сфери з 

балансу підприємств на баланс місцевих органів виконавчої 

влади; широке залучення іноземних інвестицій; охорона 

навколишнього середовища, розвиток рекреаційного та 

курортно-санаторного господарства, сфери послуг176. 

Разом з тим зростає роль соціально відповідального 

інвестування у забезпеченні сталого розвитку регіонів 

України. Багато вітчизняних вчених досліджували питання 

соціальних інвестицій. Звернемо увагу на деякі положення. 

Н.Я. Яневич формулює соціальні інвестиції як довготермінові 

вкладення фінансових ресурсів в об’єкти соціальної сфери з 

метою покращання якості життя людей177. Як вважають             

А.В. Бондаренко, Л.О. Омелянович, соціальні інвестиції – це 

спосіб реалізації корпоративної соціальної відповідальності за 

допомогою цільових програм, які відповідають потребам 

основних груп зацікавлених осіб – споживачів, персоналу, 

місцевих громад178. 

Ми погоджуємося з думкою І.С. Шкури, що соціально 

відповідальними або сталими та відповідальними 

інвестиціями є вкладення капіталу у матеріальній та 

нематеріальній формі, орієнтоване на створення 

довгострокових цінностей з урахуванням впливу на 

навколишнє середовище, соціальну сферу, якість управління 

та етичні зобов’язання179. 
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Проведемо аналіз інвестування за регіонами України. 

Зокрема, з’ясуємо освоєння (використання) капітальних 

інвестицій за регіонами України у 2012-2015 рр., а результати 

зведемо у картодіаграму, представлену на рис. 3.3. 

Як бачимо, найкраща ситуація з освоєння (використання) 

капітальних інвестицій за регіонами України впродовж 2012-

2015 рр. характерна для м. Київ, Харківської, Львівської, 

Дніпропетровської та Київської областей. У той же час, 

найгірша ситуація з фінансуванням властива для Луганської, 

Херсонської, Чернівеццької областей.  

Варто зазначити, що розрив між освоєнням інвестицій 

між цими групами регіонами становить в 6-10 разів і більше. 

Звідси можемо говорити про асиметричність забезпечення 

інвестиційними коштами для проведення різних заходів у 

регіонах. Тому зростає потреба у залученні інвестиційних 

коштів до тих регіональних соціо-еколого-економічних систем, 

які мають недостачу у фінансуванні. 

Як бачимо з таблиці 3.3., для регіонів України характерне 

зростання капітальних інвестицій за такими ключовими 

видами економічної діяльності як сільське господарство, 

промисловість та будівництво, за виключенням територій, які 

були окуповані, та де ведуться активні військові дії (АРК,              

м. Севастополь, Донецька та Луганська області). 

Варто зазначити, що Херсонська, Сумська, 

Кіровоградська області значно відстають від таких регіонів-

лідерів як м. Київ, Київська, Дніпропетровська, Харківська 

області. Тому потенційним інвесторам (внутрішнім та 

зовнішнім) варто звертати уваги також на розширення 

інвестиційного стимулювання соціальної, економічної та 

екологічної сфер сталого розвитку регіонів України. 
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Рис. 3.3. Картодіаграма освоєння (використання) капітальних інвестицій за регіонами 

України у 2012-2015 рр., млн.грн. (розроблено авторами на основі180) 
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Проаналізуємо в регіонах України за 2014-2015 рр., а 

дані зведемо у таблицю 3.3. 

Таблиця 3.3 

Капітальні інвестицiї за видами економічної діяльності 

за регіонами України у 2014-2015 рр., тис.грн.* 
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Вінницька 1545876 2328804 835270 2194797 2333565 1182434 

Волинська 316417 933855 1056838 851782 2771141 1399817 

Дніпропетровська 1327682 
1271548

1 
940208 1703392 15053786 1286113 

Донецька 321862 7917158 899327 505518 4964621 124223 

Житомирська 561171 1218546 440394 939850 1362909 814873 

Закарпатська 57535 747014 1300542 97422 859625 1590914 

Запорізька 605670 5447161 251619 1249348 4838889 166064 

Ів-Франківська 409995 2591175 2725532 989485 2046016 2772570 

Київська 1618698 9432450 4506534 2837615 9674264 5933494 

Кіровоградська 1269017 774343 297727 1865009 752223 344793 

Луганська 199654 4391753 107558 286640 1223309 78371 

Львівська 472027 2749137 3115556 695729 3648647 3754897 

Миколаївська 712119 1214680 345275 1229734 898051 534253 

Одеська 864098 1664610 1710928 1158534 1755783 1592938 

Полтавська 1578258 4865683 572639 2020596 3569924 973832 

Рівненська 315900 980052 973058 456541 1869427 1154889 

Сумська 849351 948925 422054 1317652 968629 445784 

Тернопільська 591555 407491 681022 920567 570534 1408801 

Харківська 922857 2811486 1221377 1794685 3407193 1702657 

Херсонська 662069 729625 336523 1286424 760970 308605 

Хмельницька 826537 924104 852699 1585237 1169708 1516269 

Черкаська 1164173 697965 379315 1636386 933140 843899 

Чернівецька 292533 190468 787008 287636 255931 1466555 

Чернігівська 852668 932824 425660 1348049 967007 703337 

м.Київ 457898 
1862724

4 
1087206

1 
896067 21000727 

1136327
3 

* – розроблено авторами на основі181 

 

Проаналізуємо регіонах України за 2013-2015 рр., а дані 

зведемо у таблицю 3.4. 
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Таблиця 3.4 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій за рахунок 

власних коштів підприємств та організацій за регіонами 

України у 2013-2015 рр.* 

Регіони України 

2013 рік 2014 рік 2015 рік 

тис.грн 

у % до 

загальн

ого 
обсягу 

тис.грн 

у % до 

загально
го обсягу 

 тис.грн 

у % до 

загальн

ого 
обсягу 

Автономна 

Республіка Крим 
4186748 27,1 … … … … 

Вінницька 3884896 63,6 3955918 69,7 4837397 65,6 

Волинська 1917473 57,6 2184521 64,4 4195059 68,0 

Дніпропетровська 17266371 81,1 18101994 88,9 23030451 88,9 

Донецька 21561143 77,2 11928354 90,7 7434538 89,5 

Житомирська 1924705 64,0 1910750 65,8 2537491 62,7 

Закарпатська 1052509 39,8 1089189 42,8 1566155 41,5 

Запорізька 5009505 73,3 5672225 80,6 6705594 86,0 

Ів-Франківська 2194077 45,7 2857195 41,8 6020902 62,7 

Київська 11459595 55,4 9502604 48,4 12747340 52,3 

Кіровоградська 2321941 72,0 2452016 78,5 2948402 72,7 

Луганська 8693628 76,5 4436365 84,9 1568060 76,1 

Львівська 5468638 55,7 5068511 53,0 7350174 54,9 

Миколаївська 2464477 49,2 2745789 72,8 3700614 61,8 

Одеська 5243808 44,2 6188911 66,1 6379867 63,9 

Полтавська 7336995 76,9 7474748 84,7 6477175 77,7 

Рівненська 1438783 50,7 1503220 53,6 2472977 57,1 

Сумська 1829849 67,2 1960813 70,1 2406987 65,7 

Тернопільська 1213216 40,8 1309890 50,6 1767538 46,2 

Харківська 5867554 63,1 5376313 66,9 7311900 65,0 

Херсонська 1068957 50,3 1438794 65,2 2178084 70,1 

Хмельницька 1896342 52,1 1857843 45,6 2910695 42,7 

Черкаська 2362406 69,2 2575063 78,9 3155511 70,3 

Чернівецька 618506 27,4 681027 40,4 830132 29,8 

Чернігівська 1797762 63,3 2063441 78,7 2636960 74,3 

м.Київ 49893579 71,0 50294027 74,1 61181291 69,4 

м. Севастополь 702150 29,2 … … … … 

* – розроблено авторами на основі182 

 

Як бачимо з таблиці 3.4., для таких регіонів України як 

Дніпропетровськ та Запорізька область характерний високий 

рівень вкладання коштів з боку власних коштів підприємств 

та організацій. Натомість для Чернівецької, Тернопільської та 

Хмельницької областей властивий досить низький рівень 

освоєння (використання) капітальних інвестицій за рахунок 

власних коштів. 

Відповідно до аналітичної доповіді Національного 
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інституту стратегічних досліджень, на заваді підвищенню 

інвестиційної спроможності регіонів стоїть низка проблем: 1) 

недостатнє інституційне забезпечення інвестиційної політики 

в регіонах та на місцях; 2) недосконалість інструментів 

розкриття внутрішнього потенціалу регіонів; 3) падіння 

обсягів залучення інвестицій внаслідок погіршення соціально-

економічної ситуації в країні і падіння інвестиційної 

привабливості регіонів Сходу України через ведення бойових 

дій на їх території; 4) неефективність окремих інструментів 

фінансування капітальних проектів; 5) низька ефективність 

розподілу інвестицій, низька віддача від інвестицій183. 

Погоджуємося з думкою О.О. Романенко, що основою 

активізації інвестиційної та інноваційної діяльності на рівні 

регіонів є запровадження відповідних економічних стимулів. 

Такими стимулами на сучасному етапі можуть бути: 

зарахування податкових надходжень, отриманих внаслідок 

реалізації інфраструктурних інвестиційних та інноваційних 

проектів, до місцевих бюджетів; надання пільгового 

поворотного фінансування для реалізації регіональних 

інфраструктурних інвестиційних та інноваційних проектів за 

рахунок коштів державного та місцевих бюджетів; сприяння 

реалізації проектів на основі механізму державно-приватного 

партнерства; подальше розширення повноважень 

регіональних органів влади у сфері організації та регулювання 

інвестиційної діяльності184. 

Цікава думка Р.В. Ілльєнка, що полягає в тому, що 

обласна цільова програма інвестиційного розвитку регіону 

повинна бути побудована за наступними принципами: 

принцип взаємозв'язку та наступності програм (програми та 

проекти на кожному етапі реалізації повинні бути 

взаємозалежні за завданнями); принцип нарощування зусиль 

(необхідно забезпечити відтворення ресурсів у процесі 

реалізації стратегії, тобто можливість використати на 

наступних етапах ресурси, що були створені на попередніх 
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етапах); принцип економії ресурсів (при розробці програми 

важливо, щоб ефект від її реалізації був ширше, ніж 

безпосереднє вирішення програмних завдань. Мова йде про 

створення загальних сприятливих соціальних, технологічних, 

інституціональних та організаційних умов, що підвищують 

загальну ефективність економіки, соціальної сфери); принцип 

“середовищного впливу” (програми повинні бути спрямовані 

на формування умов для вирішення певного роду проблем, 

наприклад, міграції за рахунок створення найбільш 

сприятливих умов життєдіяльності та формування нових 

робочих місць); принцип інституціонального розвитку 

(ефективність програм визначається змінами в організаційній 

та інституціональній сферах)185. 

Відповідно до аналітичної доповіді Національного 

інституту стратегічних досліджень, принципами регулювання 

регіонального розвитку на сучасному етапі є наступні: 

рівноцінна участь держави, регіонів та громад у формуванні 

важелів ресурсного забезпечення, що сформує зацікавленість 

всіх суб’єктів – держави, регіонів та громад у забезпеченні 

власного розвитку, широке залучення приватного сектора до 

ресурсного вирішення місцевих проблем; стимулюючий 

характер фінансових та інвестиційних важелів, що вимагає 

від органів місцевого самоврядування надання переваги 

важелям, використання яких дасть мультиплікативний ефект 

для подальшого розвитку громад; цільова спрямованість 

важелів – використання їх суто з метою досягнення 

визначених параметрів економічного зростання; відбір 

важелів, що дозволять забезпечити інтенсивний тип 

економічного зростання; ефективність використовуваних 

важелів, яка унеможливить нецільове і нераціональне 

використання коштів і ресурсів; відповідальність громад за 

використання тих чи інших важелів, яка усуне можливість 

перекладання обов’язків щодо забезпечення громад 

публічними послугами на державу чи на приватний сектор186. 
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За роки реформування економіки України на новий лад, 

її структурні диспропорції значно погіршилися. Можна з 

впевненістю вважати, що без структурно-технологічних змін, 

створення нової візії інноваційного розвитку трансформувати 

економіку неможливо. Найгострішою проблемою структурної 

модернізації галузей економіки України є розвиток сталого 

машинобудування. Однак подолання структурно-технологічної 

асиметрії потребує глобальних фінансових ресурсів, що 

передбачає розв’язання проблем, пов’язаних із активізацією 

іноземних та вітчизняних інвестицій. 

 

3.4. Капіталізація креативного потенціалу регіону як 

складова регіональної політики фінансової стабілізації  
 

Зміна епохи традиційних методів виробництва та 

технологічний прорив призвів до перегляду існуючих 

пріоритетів суспільного розвитку та спрямованої 

трансформації суспільства. Переважаючим акцентом такої 

модернізації економіки стає креативна складова, а бачення 

суспільного добробуту формується через призму визнання 

культури та креативного потенціалу суспільства одним з 

найбільших активів та багатств будь-якої нації. При цьому, 

базисом регіонального розвитку залишається формування 

збалансованої структури наявних фінансових, матеріальних та 

трудових ресурсів та забезпечення органічної взаємодії 

внутрішніх механізмів фінансової стабілізації. 

В таких умовах спрямованої структурної модернізації 

економіки по новому розкривається і зростає значення та роль 

людського капіталу. Зміна співвідношення між людиною і 

суспільством, перетворення людини на головний фактор 

суспільно-економічного прогресу супроводжується глибокими 

змінами у самій людині, «переростанням» людини економічної 

(homo economicus) в людину творчу (homo creator). Тобто, 

людина, її розвиток є рушійною силою суспільно-економічного 

прогресу й одночасно саме людина є мірилом успішності тих 
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нововведень та вдосконалень, які плануються або 

здійснюються187. 

В цілому, досвід розвинених країн Європи, які вже понад 

десятиліття успішно впроваджують технології креативного 

розвитку, доводять, що в основі економічних, політичних і 

суспільних перетворень мають лежати положення про 

необхідність аналізу не тільки речових ринків і відчутних 

активів, але і ринків нематеріальних активів, в тому числі  

креативних індустрій, заснованих на науково-технічному 

прогресі та інноваціях на всіх етапах створення і просування 

товару, а також специфічних знаннях і креативних здібностях 

людини. 

Найважливішу увагу в політиці фінансової стабілізації в 

умовах модернізації економіки, слід приділити відновленню та 

зміцненню рівня фінансової стабільності регіонального 

розвитку як фундаментальної основи економічного зростання. 

Саме тому вважаємо, що успішність національних 

економік, чи окремих регіональних систем залежатиме від 

здатності створювати додану вартість на основі використання 

наявних ресурсів, як матеріальних, так і нематеріальних, що 

вимагає використання ефективних, гнучких, ситуативних 

управлінських заходів, спрямованих на стабілізацію 

регіональних економічних систем. Власне, з цієї позиції 

важливим є оцінка рівня кореляції креативного потенціалу та 

процесу капіталізації національної економіки, що вимагає 

проведення етимології визначення цих понять. 

Поняття «капіталізація економіки» бере свої витоки із 

марксистського вчення про капітал та розглядає капіталізацію 

як процес перетворення доданої вартості на капітал під яким 

розумілось майно, багатство. 

Згодом теорію капіталізації почали розглядати в контексті 

системного підходу з позиції процесу, стану та відношення. 

Так, Б. Буркинський та В.Горячук, як процес – розглядають 

капіталізацію через призму інвестування та створення 
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сприятливих для нього умов, що включають первісне 

нагромадження капіталу, створення доданої вартості, 

переструктуризацію економіки за видами діяльності, видами 

капіталу та технологічними укладами, з позиції стану як 

узагальнюючий показник економічного становища 

господарюючих суб’єктів різних рівнів, з позиції відношення – 

через призму відносин щодо власності на капітал та 

суперечністю між суспільним характером виробництва та 

приватною формою привласнення188. 

О.Ю. Амосов та Н.Л. Гавкалова розглядають капіталізацію 

як стратегічний напрямок розвитку регіону, акцентуючи увагу 

на важливості процесів формування та ефективного 

використанням людського, інтелектуального та соціального 

капіталу, тобто мова йде про формування та ефективне 

використання синтезованого капіталу регіону задля зростання 

його вартості 189. 

З цієї позиції сам процес капіталізації стає можливим 

завдяки кругообігу природних, виробничих, фінансових та 

трудових ресурсів регіону та їх синергетичної взаємодії, що 

забезпечує сталий соціально-економічний розвиток. 

Тобто, формується позиція за якої процеси капіталізації 

виходять за рамки виключно матеріального нагромадження 

капіталу, та поширюються на соціальні аспекти, що закладені 

в теорії соціального капіталу, започаткованої американським 

вченим Теодором Шульцем, ядром якої є творча та  

ініціативна людина, з високим освітнім рівнем та ступенем 

професіоналізму. 

С. Фішер визначає соціальний капітал як міру втіленої у 

людині здатності приносити дохід, що включає вроджені 

здібності і талант, а також освіту й набуту кваліфікацію»190 . 

Дж. Коулмен говорить, що “соціальний капітал залежить 

від властивостей соціальної структури, характеру відкритості 

соціальних мереж, тривалості соціальних відносин та 
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множинності зв’язків (множинний зв’язок між двома людьми 

означає, що вони пов’язані кількома видами діяльності або 

ролями)191. 

П. Бурдьє визначає соціальний капітал як «ресурси, 

засновані на родинних відносинах і відносинах в групі 

членства» і підкреслює значення вигоди, «яка акумулюється, 

завдяки членству в групі, є базисом можливих солідарностей». 

У своїх роботах автор звертає увагу на динаміку соціального 

капіталу, його здатність до конвертації в інші форми капіталу 

- символічний, економічний, культурний192. 

Таким чином, соціальний капітал пов’язаний з тим, що 

кожний економічний суб’єкт тим або іншим способом 

включений, інтегрований у систему соціальних відносин. Це 

капітал спілкування, співробітництва, взаємодії, взаємної 

довіри і взаємодопомоги, що формуються в просторі 

міжособистісних (інтерперсональних) економічних відносин193. 

Розширення використання категорії соціального капіталу 

пов’язане із переходом до епохи креативної економіки та 

формування парадигми креативного потенціалу. 

Багато науковців трактують креативний потенціал через 

призму культурного капіталу, як первинної форми творчого 

розвитку. 

У розумінні П. Бурдьє культурний капітал – це мовна та 

культурна компетенція людини, багатство у формі знань або 

ідей, які легітимізують статуси та владу, підтримують 

встановлений соціальний лад, існуючу суспільну ієрархію.                

П. Бурдьє представляє культурний капітал через такі соціальні 

інститути, як освіта, наука, мистецтво. Джерелом формування 

культурного капіталу він вбачає синергію матеріальної та 

нематеріальної культури. Сам культурний капітал виступає 

джерелом утворення та підсилення інтелектуального капіталу 

і, як результат, джерелом конструювання на макрорівні 
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 Бурдье П. Формы капитала / П. Бурдье // Экономическая социология. – 2002. – Т. 3. – № 5. – С. 60-74. 
193
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соціального капіталу цивілізації як ключового фактора 

зростання фінансового капіталу та добробуту суспільства194. 

Дослідження культурного капіталу в економічній сфері 

було здійснено Д. Тросбі. Вчений стверджував про те, що 

суспільство виражає притаманний йому образ дій та думок 

через культуру. Носій культурного капіталу є об’єктом, який 

має культурну цінність, а сам капітал є активом, який втілює, 

накопичує та підвищує культурну цінність у додаток до будь-

якої попередньо закладеної економічної цінності. Таким 

чином, кожна людина, вважає Д. Тросбі, може оцінити 

культурну цінність будь-якого об’єкту. Крім того, наявність 

зазначених елементів у рамках яких обертається 

нематеріальний культурний капітал, визначає існування та 

утворення культурних мереж, відносин з підтримки людської 

діяльності, розмаїття культурного самовираження у середині 

спільноти. Усе це дозволяє говорити дослідникові про 

культурні «екосистеми» та культурне розмаїття. Культурний 

капітал здатний створювати потік товарів та послуг, які 

будуть мати як культурну, так і економічну цінність. Таким 

чином, Д. Тросбі доводить, що культурні активи не можуть 

бути спожиті повністю. Вони беруть участь у подальшому 

виробництві культурних товарів та послуг 195. 

Однак, прихід нового етапу суспільного розвитку і 

всеохоплююче проникнення креативності як форми реалізації 

інноваційних та культурних проектів дозволяє говорити про 

формування саме креативного потенціалу, що якісно 

відрізняється від культурної складової. 

Своєрідну перевірку такого взаємозв’язку соціального, 

людського та креативного капіталу провів американський 

соціолог Р. Кушинг. Його дослідження доводять, що теорія 

соціального капіталу належним чином не описує регіональний 

розвиток та інновації. Такі тенденції краще пояснюються 

наявністю креативних спільнот, що виступають центрами 

розвитку, інновацій та економічного росту, характерними 
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рисами яких є високий рівень різноманітності, винахідливості, 

концентрації високотехнологічних індустрії. 

При цьому, креативний потенціал охоплює не тільки 

знання і навички у традиційному розумінні людського 

капіталу, а й його культурний та соціальний аспекти, що 

дозволяють інтегрувати культурні цінності в суспільне 

виробництво. Людина накопичує соціальний (громадський) 

капітал у спільній творчій діяльності з іншими людьми все 

своє життя, передає його іншим людям в різних формах 196. За 

рахунок високого рівня мобільності та зростаючої долі 

інноваційності креативний потенціал регіональної соціально-

економічної системи розглядаємо як здатність соціально-

економічної системи до розвитку галузей креативної 

економіки на основі генерації та аналізу ідей, варіантів для 

підвищення ефективності та конкурентоспроможності 

регіональної економіки в майбутньому. Таким чином, 

креативний потенціал виступає не тільки як індивідуальна 

характеристика, а як суспільний процес в масштабах 

національного та регіонального значення. 

Специфічними властивостями креативного процесу, 

продукту і особистості є їх оригінальність, спроможність, 

валідність, адекватність завданню, тому креативний потенціал 

представляємо як сукупність якостей, умінь, знань і навичок, 

які використовуються для створення чогось концептуально 

нового, для задоволення потреб людини і суспільства в цілому. 

Важливим аспектом розвитку креативного потенціалу в 

сучасних умовах є його взаємозв'язок з інноваційним 

потенціалом і залежність від людського та інтелектуального 

потенціалу. Таким чином, креативний потенціал є основним 

джерелом розвитку інноваційного потенціалу. 

А. Буччі та Дж. Сердже розробили модель, у якій описано 

єдиний напрямок впливу креативного потенціалу на 

економічне зростання. Модель Буччі та Сердже увібрала 

елементи моделей зростання та інновацій, але й має низку 

особливостей. По-перше, розробники моделі явно доводять 
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роль людського капіталу в економічному зростанні. По-друге, 

було зроблено свідоме заміщення традиційного для 

економічних моделей зростання поняття «культурного 

виробництва» на «культурний капітал» . Нова модель виходить 

із визначення культурного капіталу, запропонованого            

Д. Тросбі, та його підсилюючого значення для економічного 

зростання. Для А. Буччі та Дж. Сердже знання та навички 

мають креативне, творче значення. Креативність як така 

продукується культурним капіталом. Останній є незалежним 

чинником розвитку, комплементарним до людського капіталу. 

На конвертаційні властивості креативного потенціалу та 

його вплив на економічне зростання вказували в тому числі П. 

Дімаджіо та Дж. Мор. На їхню думку, спершу креативний 

потенціал конвертується у соціальний, а потім в економічний. 

Успішна конвертація залежить від демонстрації власниками 

культурного капіталу власних пізнань та компетенцій серед 

учасників обраної ними культурної мережі 197. 

Найбільш активно форми прояву креативного потенціалу 

та участі індивідуума у процесі забезпечення соціально-

економічного зростання окремих таксономічних одиниць та 

національної економіки загалом описує Р. Флоріда через 

концепцію «креативного класу». Він представляє креативний 

клас як людей нової формації, а їх креативний потенціал 

визнає базисом успішного розвитку. 

Згідно представленої теорії, відмінністю представників 

креативного класу є їх особлива мотивація у професійній 

діяльності. Гроші для них не виступають головним фактором 

задоволення від роботи, найбільш важливим для них стає 

зміст роботи, можливість випробувати себе, досягнути оцінки 

своїх професійних здобутків. З цієї позиції, однією з основних 

цінностей креативного класу виступає індивідуалізм та 

свобода. 

Дослідження Р. Флоріди підтверджують залежність 

регіонального розвитку не тільки від звичного розуміння 

людського капіталу, але і від креативного класу. Головною 

                                           
197

 Осаул А.О Креативність як основа розвитку конкурентоспроможної національної економіки /                 

А.О. Осаул // Вісник Запорізького національного університету. – 2012. – № 4(16). – С. 180-188. 



 

158 

умовою в цьому контексті виступає взаємозв’язок культури та 

мистецтва з регіональним розвитком, а отже формується 

новий стандарт оцінки такого взаємозв’язку. 

Таким чином, Р. Флоріда говорить про необхідність 

формування креативного суспільства. Досягнення цієї мети 

можливе за умови переорієнтування регіональної політики, 

спрямованої на «підтримку креативності у всіх її різновидах і 

проявах, а також створення такого суспільства, яке було б 

привабливим, перш за все для креативних особистостей, а не 

тільки для високотехнологічних компаній» 198. 

Отже, процеси капіталізації нерозривно пов’язані з 

розвитком креативного потенціалу, а подекуди саме 

креативний потенціал визначають ключовим фактором 

успішності процесу створення доданої вартості за рахунок 

зростання якісних характеристик людських ресурсів, що 

призводить до збільшення їхньої ринкової вартості та 

ефективності використання. З цієї позиції розглядаємо 

капіталізацію креативного потенціалу як якісну складову 

політики фінансової стабілізації. 

Оскільки традиційні підходи до визначення суті 

капіталізації ґрунтуються на матеріальних аспектах створення 

доданої вартості, а креативний потенціал представляє собою 

нематеріальні блага, варто проаналізувати критерії, які 

визначатимуть ефективність капіталізації креативного 

потенціалу в контексті реалізації політики фінансової 

стабілізації. 

Вперше розрахунок рівня кореляції креативного 

потенціалу та рівня соціально-економічного розвитку 

визначено Р. Флорідою за допомогою «індексу креативності», 

що об’єднує в собі три рівнозначних фактори 199: 

1) «індекс таланту» – побудованого на основі визначення 

частки населення зі ступенем бакалавра та вище, що 

відображає присутність і концентрацію людського капіталу в 

регіоні. При цьому концентрація креативного класу 
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визначається на основі основних професійних категорій - 

«креативних професіоналів» та «суперкреативного ядра». 

2) «індекс технологій», розрахований згідно 

загальноприйнятого індексу Tech Pole (за допомогою якого 

вимірюється обсяг і концентрація економіки регіону за 

секторами росту, таких як: програмне забезпечення, 

електроніка, сфера біомедицини та інженерних послуг). Крім 

того, до складу «індексу технологій» автор включає «індекс 

інновацій», виражений в кількості патентів на душу 

населення; 

3) «індекс толерантності» сформованого як композиційний 

індекс, що включає такі складові: «гей-індекс» за допомогою 

якого оцінюється відкритість та соціальна толерантність 

регіону; «індекс богеми» за допомогою якого оцінюється 

насиченість регіону людьми творчих професій, які 

безпосередньо продукують культурні товари та послуги та 

забезпечують творчу  різноманітність регіону; «індекс 

плавильного котла» який відображає рівень кореляції між 

імміграцією та наявністю високотехнологічних індустрій, що 

дозволяє оцінити відкритість регіону до емігрантів. 

Сформований на основі визначених факторів, індикатор 

розвитку креативних індустрій в регіоні дає більш чіткі 

уявлення стосовно рівня їх розвитку, ніж звичайний показник 

наявності креативного класу, оскільки відображає сукупні 

наслідки концентрації креативного класу та економічних, 

науково-технічних результатів його діяльності. 

Однак, застосування розробленої Р. Флорідою методики 

оцінки рівня розвитку креативних індустрій, в контексті 

соціально-економічного розвитку регіонів України, має певні 

труднощі. Зокрема, вагомою проблемою є відсутність 

статистичних даних за низкою важливих показників, таких як 

рівень толерантності регіональних спільнот, можливість 

самовираження тощо. Крім того, відсутня чітка статистична 

база стосовно працівників, які в Україні відносять до 

креативного класу. 

Разом з тим, розроблений Р. Флорідою індекс креативності 

став базовим у подальших дослідженнях впливу креативного 



 

160 

потенціалу на забезпечення соціально-економічного розвитку 

окремих міст, регіонів та країн. 

Найбільш узагальненим став глобальний індекс 

креативності (The Global Creative Index), що розраховується  на 

основі показників для 82 країн. Цей індекс, як і інші індекси, 

розроблені Р. Флоридою, розглядається в трьох аспектах: 

технології (НДДКР у відсотках від ВВП, кількість дослідників, 

зайнятих у НДДКР; кількість патентів, виданих на душу 

населення); талант (відсоток зарахованих в установах надання 

середньої та професійної освіти; частка робочої сили країни, 

що займається вирішенням найважливіших проблем у своїй 

повсякденній роботі); толерантність (опитування з питань 

толерантності по відношенню до етнічних і расових меншин; 

дослідження з питань толерантності до окремих соціальних 

груп населення). 

Дещо доповненим є комплексний індекс креативної 

економіки (Composite Index of the Creative Economy), 

розроблений для вимірювання креативного потенціалу округу 

креативних регіонів Фландрії (Бельгія). Цей показник визначає 

три  аспекти реалізації креативного потенціалу: «інновації», 

«підприємництво» і «відкритість» та, на відміну, від методики 

«3Т» Р. Флориди, доповнений економічними показниками, що 

визначають бізнес-діяльність та інфраструктуру 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). 

Представники ЮНКТАД (Конференція ООН з торгівлі та 

розвитку) у першому звіті з розвитку креативної економіки 

визначили 4 групи основних макроекономічних показників, 

що визначають рівень її розвитку та характер впливу 

креативного потенціалу на суспільний добробут і рівень 

соціально-економічного розвитку територій: 

 основні економічні показники, що визначають розвиток 

креативних індустрій в регіоні (частка креативних товарів та 

послуг у ВВП країни, рівень зайнятості у сферах креативної 

економіки); 

 непрямі показники кількісного впливу, які визначають 

вплив розвитку креативних індустрій на традиційні сфери 

економіки (ефект мультиплікатора); 
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 показники, що визначають другорядний вплив 

креативних індустрій на розвиток регіонів, які кількісно 

можна оцінити через їх внесок у результати нововведень в 

секторах економіки; 

 непряма оцінка впливу розвитку креативних індустрій на 

якість життя населення, освіти та культурної ідентичності. 

Таким чином, в основу розроблених методологічних 

підходів до рівня розвитку креативного потенціалу закладено 

не тільки суто економічний ефект, що визначається 

макроекономічними показниками, а й соціальна складова, що 

відображає рівень  та якість життя населення через 

опосередкований характер впливу реалізації креативного 

потенціалу.  

Оскільки реалізація креативного потенціалу характеризує 

єдність культурного, людського, соціального та інституційного 

капіталу (рис. 3.4) та виступає детермінантом соціально-

економічного розвитку регіону, вважаємо, що базові критерії 

рівня ефективності капіталізації креативного капіталу повинні 

охоплювати показники, що формують індекс креативності.  

 
Рис. 3.4. Модель взаємозв’язку креативного потенціалу 
* – розроблено автором 

 

Сформована модель дасть змогу врахувати недоліки уже 

існуючих методик оцінки впливу розвитку креативного 

Людський капітал 

Соціальний 
капітал 

Інституційний капітал 

Культурний 
капітал 

Креативний 

 

 потенціал 



 

162 

потенціалу, що можуть використовуватись на різні рівні 

таксономічних одиниць від окремих міст до окремих країн.З 

позиції інституційного капіталу оцінка креативного потенціалу 

повинна охоплювати соціальні умови, які сприяють творчій 

діяльності, а також визначають умови використання та 

розподілу різних форм капіталу, а саме рівень розвитку 

соціально-культурної інфраструктури, інфраструктури 

інформаційних та комунікаційних технологій, фінансової 

інфраструктури, рівень розвитку креативного 

підприємництва, загальні показники легкості ведення бізнесу 

та відкритості регіонів до різних форм творчої діяльності. 

В контексті впливу та розвитку людського капіталу, 

наслідки капіталізації креативного потенціалу будуть 

визначатися рівнем доступності та якості знань, а також 

рівнем мобільності людського капіталу, що сприятиме 

культурному обміну, передачі навичок і знань, а також 

генеруванню нових ідей у суспільстві. 

Вимірювання впливу креативного потенціалу на 

соціальний капітал базується на визначенні якості 

креативного середовища, що мобілізує та підтримує соціальну 

взаємодію та проявляється у таких аспектах: інституційна 

довіра, взаємність, соціальна справедливість, відкритість, 

толерантність, а також можливість участі у громадському, 

політичному та соціальному житті регіону. 

Капіталізація  креативного потенціалу з позиції розвитку 

культурного капіталу визначається рівнем участі у 

культурному житті, в тому числі сприяння діяльності 

представників креативного класу,  доступу  громадян  до 

культурних благ, розвитку  культурної інфраструктури тощо.  

При цьому важливим є збереження національної культурно-

мистецької продукції. 

З урахуванням вищевикладеного індекс креативності, як 

узагальнюючий показник ефективності капіталізації 

креативного потенціалу, формується на основі  наступних 

складових: 

1. «Талант» – характеризує креативне суспільство 

загалом та базується на основних соціально-демографічних 
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показниках та показниках, що відображають характер 

соціальної взаємодії (відкритість, толерантність, соціальна 

активність). Такі показники сформовані з урахуванням того, 

що регіон в якому концентрується креативний потенціал 

повинен розвивати, стимулювати, заохочувати і 

винагороджувати всіх талантів, дозволяючи людям проявляти 

свою соціальну активність. Крім того, такі регіони мають бути 

відкритими та толерантними до людей з різним життєвим 

досвідом і культурами, що забезпечить генерацію і потік ідей 

та полегшуватиме комунікаційну взаємодію. 

Спираючись на наявні статистичні дані цю групу 

показників сформуємо на основі наступних індикаторів: 
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Частка працівників зайнятих у сфері креативних індустрій,% до 

наявного населення 

Частка працівників зайнятих у сфері креативних індустрій,% до 

облікової чисельності найманих працівників 

Частка працівників, що мають повну вищу освіту, % до облікової 

кількості штатних працівників 

Частка працівників, що навчена новим професіям, % до облікової 

кількості штатних працівників 

Частка працівників, вищої категорії, що зайняті в економіці 

України, % до облікової кількості штатних працівників 

Частка працівників наукових організаціях, % до загальної 

кількості найманих працівників 

Чисельність виконавців наукових і науково-технічних робіт, 

осіб/10 тис. Населення 

Чисельність дослідників, осіб/10 тис. Населення 

Чисельність авторів раціоналізаторських пропозицій, осіб/10 тис. 

Населення 

Частка працівників зайнятих у сфері креативних індустрій,% до 

наявного населення 

*складено автором 

 

При цьому, ряд показників, щодо відкритості та 

толерантності окремих  регіонів не знаходять свого 

відображення у статичних даних, тому для їх оцінки варто 

застосувати метод анкетування та опитування населення 

регіону. Разом з тим, з метою уникнення суб’єктивізму щодо 

поставлених питань таке опитування варто проводити не 

тільки для свого регіону, а й для решти регіонів України, що 

дозволить нівелювати фактор особистісного сприйняття та 

поінформованості про локальні ініціативи інших регіонів. 
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2. «Культурне середовище і туризм» визначає якість 

культурного середовища регіону та участь людей культурній 

діяльності, а також оцінює рівень розвитку туризму, що 

виступає одним з кращих способів просування і 

потенціювання культурних цінностей регіону. 
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Частка пам'яток, занесених до Державного реєстру нерухомих 
пам'яток України на кінець звітного періоду, ураховуючи ті, що входять 

до складу комплексів (ансамблів), % до загальної кількості пам’яток 

Забезпеченість об’єктів природно-заповідного фонду землями, га у 
розрахунку на 1 об’єкт природно-заповідного фонду 

Частка земель, наданих об’єктами природно-заповідного фонду у 
постійне користування, % у загальній площі природно заповідного фонду 

Відвідуваність об’єктів природно-заповідного фонду, на 10 тис. 
Населення 

Відвідуваність музеїв за рік, у розрахунку на 100 осіб 

Коефіцієнт оновлення музейного фонду 

Рівень забезпеченості музеїв предметами основного фонду, од. у 
розрахунку на 1 музей 

Кількість бібліотек у розрахунку на 100 тис. Осіб 

Бібліотечний фонд, примірників на 100 жителів 

Забезпеченість бібліотек бібліотечним фондом, тис. прим у 
розрахунку на 1 бібліотеку 

Забезпеченість читачів бібліотечним фондом, прим. 

Читаність (відношення книговидачі до кількості читачів ЄРК) 

Обертаність бібліотечного фонду (відношення книговидачі до 
бібліотечного фонду) 

Відвідуваність бібліотек, у розрахунку на 1000 осіб 

Активність виставкових заходів (кількість учасників одного 
проведеного заходу) 

Відвідуваність виставок та виставкових заходів, осіб, що відвідали 
один проведений захід 

Забезпеченість населення демонстраторами фільмів, у розрахунку 
на 100 тис. Населення 

Кількість місць у залах для демонстрування фільмів, на 100 
жителів 

Відвідування демонстраторів фільмів, у розрахунку на 100 жителів 

Кількість місць у залах театрів для глядачів, у розрахунку на 10 
тис. Осіб 

Загальна кількість відвідувачів театрів, у розрахунку на 100 осіб 

Активність театральної діяльності, театральних вистав проведених 
одним театром 

Кількість клубних закладів у розрахунку на 100 тис. Осіб 

Кількість місць у клубних закладах у розрахунку на 100 осіб 

Відвідування концертних організацій, у розрахунку на 100 осіб 

Творча діяльність колективів, бригад і виконавців сольних 
концертів, концертів проведених одним творчим колективом, 

концертною організацією 

Інтенсивність туристичного потоку, частка населення, яке 
здійснило хоча б одну туристичну подорож за рік  

Загальна кількість туристів, у тому числі організованих і 
самодіяльних, у розрахунку на 100 тис. Населення 

Кількість туроднів, дні 

Середня тривалість перебування одного туриста в даній країні 
(регіоні), дні 

*складено автором 
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3. «Технології та інновації», які одночасно сприяють і 

залежать від креативної діяльності та охоплюють сферу 

розробок, виробництва і реалізації конкурентоспроможних 

інновацій. 

До цієї групи показників відносимо ті, що визначають 

якість інноваційної інфраструктури в регіоні, та її здатність 

забезпечити створення, освоєння та реалізацію інновацій. 
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Доступність мережі Інтернет, (частка населення що має 

доступ) 

Частка інноваційно-активних підприємств у загальній 

кількості промислових підприємств,% 

Частка реалізованої інноваційної продукції у загальному 

обсязі промислової продукції, % 

Рівень забезпеченості населення інноваційною продукцією, 

що є новою для ринку, тис. грн. у розрахунку на 1000 населення 

Рівень забезпеченості населення інноваційною продукцією, 

тис. грн. у розрахунку на 1000 населення 

Частка інноваційної продукції реалізованої за межі України, 

% 

Частка інноваційної продукції, що є новою для ринку у 

загальному обсязі реалізованої інноваційної продукції, % 

Частка інноваційної продукції, що є новою для 

підприємства, у загальному обсязі реалізованої інноваційної 

продукції, % 

Частка промислових підприємств, що впроваджували 

організаційні інновації,% 

Частка промислових підприємств, що впроваджували 

маркетингові інновації 

Наукова та науково-технічна активність організацій, робіт 

на 1 підприємство 

Рівень впровадження прогресивних технологічних процесів у 

промисловості, процесів на 1 організацію 

Внутрішні поточні витрати на наукові та науково-технічні 

роботи, виконані власними силами наукових організацій, тис. грн. 

на од. 

Частка організацій у яких використані раціоналізаторські 

пропозиції, % 

*складено автором 

 

4. «Бізнес» визначає можливості комерціалізації 

таланту представників креативного класу з позиції наявності 

та доступності відповідної інфраструктури – культурної, 

соціальної, науково-освітньої, а також умов організації та 
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легкості ведення бізнесу та наявності  належного фінансового 

забезпечення. 
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Рентабельність операційної діяльності креативних індустрій, 

% 

Фінансові результати діяльності креативних індустрій до 

оподаткування, млн. грн. 

Кредити надані в освіту, % до загального обсягу наданих 

кредитів по регіонах 

Кредити надані у сферу культури та спорту, % до загального 

обсягу наданих кредитів по регіонах 

Відношення витрат місцевих бюджетів на ЗМІ до ВРП 

Відношення витрат місцевих бюджетів на культуру та 

мистецтво до ВРП, грн. 

Відношення витрат місцевих бюджетів на охорону об’єктів 

природно заповідного фонду до ВРП, грн. 

Відношення витрат місцевих бюджетів на освіту до ВРП, 

грн. 

Частка витрат місцевих бюджетів на охорону об’єктів 

природно заповідного фонду у загальних витратах місцевих 

бюджетів,% 

Частка витрат місцевих бюджетів на культуру у загальних 

витратах місцевих бюджетів, % 

Частка витрат місцевих бюджетів на ЗМІ у загальних 

витратах місцевих бюджетів, % 

Частка витрат місцевих бюджетів на освіту у загальних 

витратах місцевих бюджетів, % 

Капітальні інвестиції у сфері культури, % до загального 

обсягу капітальних інвестицій в регіон 

Капітальні інвестиції у сфері освіти, % до загального обсягу 

капітальних інвестицій в регіон 

Інвестиції в основний капітал, надані в освіту, грн./чол. 

Інвестиції в основний капітал, надані в сферу культури та 

мистецтва, грн./особу 

*складено автором 

 

Таким чином, рівень ефективності капіталізації 

креативного потенціалу буде визначатися не тільки прямим 

внеском креативних індустрій у ВРП, а й непрямим ефектом, 

що виявляється у зниженні соціальної напруженості, 

формуванні культурної ідентичності та високого рівня 

толерантності атмосфери у суспільстві.  

Основними критеріями ефективності капіталізації 

креативного потенціалу є: 



 

167 

 зростання частки наукоємної продукції у ВВП; 

 підвищення рівня спеціалізація і кооперації у сфері 

інноваційної діяльності господарюючих суб’єктів; 

 зростання частки наукоємного виробництва; 

 підвищення рівня професійної підготовки працівників; 

 підвищення економічної та соціальної динаміки 

регіонального розвитку; 

 формування креативного середовища; 

 підвищення рівня соціальної мобільності; 

 зниження соціальної напруги; 

 посилення економічної, культурної, соціальної 

комунікації. 

Таким чином, критерії ефективності капіталізації 

креативного потенціалу регіону доводять, що джерела та 

фактори економічного зростання територіальних суспільних 

систем пов’язані не тільки з розвитком великих 

корпоративних структур, а визначаються також якістю 

креативного середовища регіону. 

Парадигмальні зміни економічних та соціальних процесів 

призвели до структурної модернізації економіки та вимагають 

формування нових регулятивних принципів і нових 

інструментів забезпечення стабільності національної 

економіки. Основним акцентом державної та регіональної 

політики має стати підвищення автономії та фінансової 

самостійності територіальних суспільних систем у 

розпорядженні власними надходженнями та диверсифікація 

джерел власних надходжень. 

В цьому контексті, саме креативний потенціал стає 

потужним  резервом соціально-економічного розвитку регіонів 

та якісною складовою політики фінансової стабілізації. 

Зміна системи формування та реалізації пріоритетних 

напрямів політики фінансової стабілізації дозволить 

сконцентрувати державні фінансові ресурси на проривних 

напрямах науково-технічного розвитку. Правильні пріоритети 

регіональної політики, орієнтовані на пробудження творчої 

активності та регіональної інноваційності, сприятиме 
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культурній та духовній різноманітності, поліпшенню якості 

людського, соціального, культурного та інституційного 

капіталу, забезпечуватиме розвиток малого та середнього 

бізнесу, а отже забезпечуватиме високий рівень капіталізації, 

не тільки окремих галузей, а й регіонів та гарантуватиме 

фінансову стабільність. 
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РОЗДІЛ 4 

ОЦІНКА БЮДЖЕТНОЇ СПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ У 

СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

4.1. Методичні засади оцінки бюджетного 

забезпечення депресивних регіонів у системі соціально-

економічної безпеки  
 

З поглибленням депресивності більшості регіонів України, 

одне із пріоритетних завдань регіональної політики полягає у 

стимулюванні регіонів до розвитку та гарантування їх 

соціально-економічної безпеки. 

Усвідомлення цього вимагає формування нової 

парадигми методологічних та методичних засад забезпечення 

соціально-економічної безпеки в регіоні, орієнтованих на 

підвищення ефективності використання економічного, 

соціального та екологічного потенціалів території на основі 

удосконалення бюджетного регулювання на різних 

територіальних рівнях. 

Передумовою формування таких засад є наявна 

інформаційна база про сьогодення та перспективи розвитку 

регіонів країни, рівень їх депресивності та бюджетні 

можливості подолання. Тому завданням дослідження є 

формування методичних засад оцінки бюджетного 

забезпечення депресивних регіонів у системі соціально-

економічної безпеки. 

Результати дослідження повинні бути спрямовані на 

визначення частки та причин депресивних регіонів, оцінку 

рівня їх соціально-економічної безпеки та  бюджетного 

забезпечення. 

Задля досягнення результату у методику оцінки 

бюджетного регулювання в системі забезпечення соціально-

економічної безпеки депресивного регіону доцільно включити 

3 етапи оцінки: 

1) аналіз та оцінка рівня соціально-економічного 

розвитку регіонів; 
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2) аналіз та оцінка рівня соціально-економічної безпеки 

регіонів;  

3) аналіз та оцінку бюджетного забезпечення 

депресивних регіонів. 

Для оцінки рівня соціально-економічного розвитку 

регіону використаємо систему показників, що наведена у   

табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 

Показники оцінки рівня соціально-економічного 

розвитку регіону 
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Групові показники Часткові показники оцінки 
Х

n 

Е
к
о
н

о
м
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Розвиток 
виробництва та 

сфери послуг 
регіону 

Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу, грн. 
Х

1 

Обсяг реалізованої продукції  на одну особу, грн. 
Х

2 

Інвестиції в основний капітал на одну особу, грн. 
Х

3 

Обсяг реалізованих послуг у розрахунку на одну особу, грн. 
Х

4 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств на одну особу, 
грн. 

Х

5 

Розвиток 
зовнішньо-
економічної 

діяльності регіону 

Експорт товарів та послуг у розрахунку на одну особу, дол. 
США 

Х

6 

Імпорт товарів та послуг у розрахунку на одну особу, дол. США 
Х

7 

Коефіцієнт покриття експортом імпорту 
Х

8 

Рівень фінансового 
забезпечення 

регіону 

Прямі іноземні інвестиції на одну особу, дол.США. 
Х

9 

Доходи місцевого бюджету на одну особу, грн. 
Х

10 

Податкові надходження до бюджету на одну особу, грн. 
Х

11 

Офіційні трансферти від органів державного управління на 
одну особу, грн. 

Х

12 

С
о
ц

іа
л
ь
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Рівень 
матеріального 
забезпечення 

регіону 

Доходи населення на одну особу, грн. 
Х

13 

Середньомісячна заробітна плата найманих працівників, грн. 
Х

14 

Витрати населення на одну особу, грн. 
Х

15 

Рівень розвитку 
соціальної 

інфраструктури 

Забезпеченість житлом у середньому на одну особу, м
2

 
Х

16 

Кількість підприємств роздрібної торгівлі (на 10 тис. 
населення) 

Х

17 

Забезпеченість населення амбулаторно-поліклінічними 
закладами (на 10 тис. населення) 

Х

18 

Кількість місць для глядачів у залах для демонстрування 
фільмів (на 100 чол. населення) 

Х

19 

Кількість місць у закладах культури клубного типу (на 100 чол. 
населення) 

Х

20 

Рівень безробіття в 
регіоні 

Рівень безробіття за методологією МОП, % 
Х

21 
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Продовження табл. 4.1 

Рівень порушення 

громадського 
порядку 

Кількість зареєстрованих злочинів (на 10 тис. населення) 
Х

22 

Кількість осіб, які вчинили злочини (на 10 тис. населення) 
Х

23 

Рівень 
демографічного 
стану в регіоні 

Чисельність наявного населення 
Х

24 

Частка населення працездатного віку до загальної кількості 
населення, % 

Х

25 

Коефіцієнт народжуваності 
Х

26 

Коефіцієнт смертності 
Х

27 

Рівень стану 

здоров’я населення 
регіону 

Рівень травматизму, пов’язаного з виробництвом, кількість 
потерпілих на 1000 працюючих, осіб 

Х

28 

Забезпеченість населення  лікарями і середнім медичним 
персоналом (на 10 тис. населення) 

Х

29 

Забезпеченість населення  лікарськими лікарняними ліжками 
(на 10 тис. населення) 

Х

30 

 

Виокремлені у процесі дослідження групи показників 

відображають найбільш важливі ділянки соціально-

економічного розвитку регіону. Вони характеризують 

параметри, ігнорування якими перешкоджає розвитку 

соціально-економічної сфери. 

Наступним етапом є формування масиву даних для 

аналізу та оцінки соціально-економічного розвитку регіону, 

відповідно до кожного із запропонованих напрямів. 

Далі відбувається врахування того, що одні показниками 

є стимуляторами, тобто здійснюють позитивний вплив на 

соціально-економічний розвиток регіону та його безпеку, а 

інші негативний і є дестимуляторами. Відповідно до цього, 

відбувається стандартизація значень показників, тобто їх 

нормування, згідно якої абсолютні значення показників 

замінюються відносними величинами. 

Для об’єктивного визначення рівня соціально-

економічного розвитку регіону використаємо практику 

застосування інтегрального показника, в якому не 

передбачається взаємозамінність факторів, які знаходяться у 

діапазоні від 0 до 1. Така умова притаманна середній 

геометричній, яка передбачає, що чим більше зменшується 

одна часткова оцінка, тим важче компенсувати це іншою 

частковою оцінкою. Іншими словами, низьке значення хоча б 
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однієї із часткових оцінок істотно знижує інтегральну 

оцінку200. 

 m jXX       (4.1) 

 

де m – кількість об’єктів аналізу (і = 1,2, … m); 

xj – значення j-тої ознаки, що характеризує розвиток 

регіону. 

 

За результатами інтегральних оцінок проводиться 

ранжування регіонів. Регіону з найвищим значенням 

присвоюється найвищий ранг, що відповідає першому місцю 

із усієї сукупності.  

Наступним етапом аналізу є віднесення регіонів до 

депресивного типу. На даному етапі аналізу будемо виходити з 

ознак депресивності регіонів, наведених у ЗУ «Про 

стимулювання розвитку регіонів», якими є 201: 

1) регіон, в якому протягом останніх п’яти років 

середній показник обсягу валового регіонального продукту (до                   

2004 року – обсягу валової доданої вартості) на одну особу є 

найнижчим; 

2) промисловий район, в якому протягом останніх 

трьох років рівень зареєстрованого безробіття та частка 

зайнятих у промисловості є значно вищими, а обсяг 

реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) на одну 

особу та рівень середньомісячної заробітної плати є значно 

нижчими за відповідні середні показники розвитку територій 

цієї групи; 

3) сільський район, в якому протягом останніх трьох 

років щільність сільського населення, коефіцієнт природного 

приросту населення, рівень середньомісячної  заробітної плати 

та обсяг реалізованої сільськогосподарської продукції (робіт, 

послуг) на одну особу є значно нижчими, а частка зайнятих у 

                                           
200

 Вахович І.М. Організаційно-економічний механізм формування та реалізації стратегії розвитку 

регіону / З.В.Герасимчук, І.М.Вахович//Монографія. Луцьк: ЛДТУ, 2002. – 248 с. 
201

 Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів». – №280-IV від 08.09.2005р. – Електронний 

ресурс. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2850-15. 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2850-15
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сільському господарстві  є значно вищою за відповідні середні 

показники розвитку територій цієї групи; 

4) місто обласного, республіканського в Автономній 

Республіці Крим значення, в якому протягом останніх трьох 

років  рівень зареєстрованого, зокрема довготривалого, 

безробіття є значно вищим, а рівень середньомісячної 

заробітної плати є значно нижчим за відповідні середні 

показники розвитку територій цієї групи; 

5) населений пункт, на території якого з 1996 року 

ліквідовані вугледобувні та вуглепереробні підприємства, але 

не були здійснені в повному обсязі заходи щодо вирішення 

соціально-економічних та екологічних питань, передбачені 

проектами ліквідації зазначених підприємств. 

З цією метою визначимо рівень соціально-економічної 

небезпеки регіонів, тобто визначення таких регіонів, які не 

можуть самостійно подолати соціально-економічні проблеми та 

потребують системної підтримки.  

Для оцінки рівня соціально-економічної безпеки регіонів 

пропонується використовувати систему показників, поданих у 

табл. 4.2. 

Таблиця 4.2 

Порогові значення показників визначення соціально-

економічної безпеки 
 
 

Показник 

П
о
р
о
го

в
е
 

з
н

а
ч
е
н

н
я
  

 
Обґрунтування порогового значення 

Х
а
р
а
к
т
е
-

р
и

с
т
и

к
а
 

П
о
з
н

а
ч
е
н

я
 

п
о
к
а
з
н

и
к
а
  

1 2 3 4 5 

Показники, що характеризують рівень соціальної безпеки регіону  

Рівень безробіття, % ≤ 7,6 Середній рівень за країнами ЄС. За 
дослідженнями А.І.Сухорукова, 
С.Л.Воробйова, Т.П.Крупельницької 202 

Д Y

1 

Частка оплати праці у 
структурі доходів 
населення регіону, % 

≥ 50 За дослідженнями А.Татаркіна, 
О.Романової, О.Куклина, В.Яковлєва 203 

С Y

2 

Частка працездатного 
населення у загальній 
кількості населення, % 

≥ 60 За власними дослідженнями, виходячи із 
співвідношення суми соціальних внесків 
та наповненням соціальних фондів 

С Y

3 

 

                                           
202

 Герасимчук З.В. Економічна безпека регіону: діагностика та механізми забезпечення / Герасимчук 

З.В., Вавдіюк Н.С. : Монографія. – Луцьк: Настир’я 2006. – 244 с. 
203

 Татаркин А. Экономическая безопасность как объект регионального исследования / Татаркин А., 

Романова О., Куклин О., Яковлев В. // Вопросы экономики, 1996. – № 6. – С. 78-89. 
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Продовження табл. 4.2 

1 2 3 4  

Забезпеченість населення 
житлом, кв.м/особу 

≥ 20 За дослідженнями К.І.Єфремова, 
Є.І.Георгадзе 204; Т.М.Агапової 205 

С Y

4 

Коефіцієнт 
народжуваності, проміле 

≥14,6 За дослідженнями А.І.Сухорукова, 
С.Л.Воробйова, Т.П.Крупельницької 206 

С Y

5 

Коефіцієнт смертності, 
проміле 

≤ 11,1 За дослідженнями А.І.Сухорукова, 
С.Л.Воробйова, Т.П.Крупельницької 7 

Д Y

6 

Питома вага соціальних 
допомог у загальному 
обсязі доходу населення 
регіону, % 

≤ 12 За дослідженнями К.І.Єфремова, 
Є.І.Георгадзе 5, виходячи із порогу частки 
населення, що мають доходи нижчі 
прожиткового мінімуму (≤ 10) з 
коригуванням на 2 % 

Д Y

7 

Рівень зайнятості 
працездатного населення, 
% 

≥80,0 Власні дослідження, виходячи з 
розрахунку рівня фактичного безробіття 
працездатного населення 

С Y

8 

Показники, що характеризують рівень економічної безпеки регіону  

Коефіцієнт покриття 
експортом імпорту 

≥1 За дослідженнями А.І.Сухорукова 7 С Y

9 

Частка експорту у ВРП 
регіону, % 

≥50 За дослідженнями А.І.Сухорукова 
[206, с.59] 

С Y

10 

Частка імпорту у ВРП 
регіону, % 

≤ 50 За дослідженнями А.І.Сухорукова  
[206, с.59] 

Д Y

11 

Інвестиції в основний 
капітал, у % до ВРП 

≥ 20 За дослідженнями Сенчагова В.К.  
[207, с.53] 

С Y

12 

Рівень зносу основних 
засобів, % 

≤ 50 За більшістю методик оцінки фінансового 
стану [208, с.111] 

Д Y

13 

Частка  реалізованої 
інноваційної продукції у 
загальному обсязі 
промислової, % 

≥ 15 За дослідженнями Сенчагова В.К.  С Y

14 

Відношення обсягу 
трансфертів із 
державного бюджету у 
доходах бюджету до ВРП, 
% 

≤ 5 За дослідженнями Сундука А.М. [209] Д Y

15 

 

Наведені у табл. 4.2. показники поділено на дві групи: 

соціальні та економічні. Кожен показник віднесено до однієї з 

груп: стимуляторів (С) або дестимуляторів (Д). Стимуляторами 

у даному випадку є показники, кількісне збільшення яких 

позитивно відображається на рівні безпеки і порогове їх 

значення позначене зі знаком «більше (≥)» певного кількісного 

                                           
204

 Ефремов К.И. Вопросы оценки экономической безопасности региона / Ефремов К.И., Георгадзе Е.И. // 

Вопросы статистики. –  002. – № 2. – С. 57-59. 
205

 Агапова Т.Н. Методика и инструментарий для мониторинга экономической безопасности региона / 

Агапова Т.Н. // Вопросы статистики. – 2001. – № 2. – С. 44-48. 
206

 Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки України/за редакцією академіка НАН 

України С.І.Пирожкова. Відповідальні виконавці А.І.Сухоруков, С.Л.Воробйов, Т.П.Крупельницька. – 

К., НІПМБ, 2003. – 42 с. 
207

 Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник / Под ред. В.К.Сенчагова. – 2- е изд. – М.: 

Дело, 2005. – 896 с. 
208

 Вахович І.М. Фінансовий менеджмент бізнес-процесів. – Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 

друкарня «Волиньполіграф»
тм

, 2014. – 640 с. 
209

 Сундук А.М. Економічна безпека України в регіональному вимірі: Дис. канд. екон. наук: 08.10.01 / 

НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України. – К., 2006. – 205 арк. 
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вимірника. Дестимуляторами, відповідно, є показники, 

збільшення яких негативно відображається на рівні безпеки і 

їх порогове значення позначене зі знаком «менше (≤)» певного 

кількісного вимірника. Таким чином, у методику дослідження 

взято підхід, за яким пороги безпеки поділено пропорційно у 

відсотковому значенні від порогового значення рівня безпеки 

з відхиленням у 25 % – для зони загроз, більше якого параметр 

відповідатиме зоні депресії. Такий підхід, на нашу думку, є 

найбільш об’єктивним, адже дозволяє визначити додаткову 

зону загроз, що є проміжною зоною між зонами безпеки та 

депресії. Числовий вираз відхилення у 25 % обрано за 

прикладом більшості методик стандартної похибки від певного 

нормативу (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 

Порогові значення показників безпеки за зонами 

Показники 
Порогові значення 

Поріг безпеки 
Поріг 
загроз 

Поріг 
депресії 

Показники, що характеризують рівень соціальної безпеки регіону 

Рівень безробіття, % ≤ 7,60 7,60 - Y1 ≤ 9,50 Y1 - 9,50 
Частка оплати праці у структурі 

доходів населення регіону, % 
≥ 50,0 

50 -Y2 ≥ 40,0 
 

Y2- 40,0 
 

Частка працездатного населення у 
загальній кількості населення, % 

≥ 60,0 
60 - Y3≥ 48,0 

 
Y3- 48 

 
Забезпеченість населення житлом, 

кв.м/особу 
≥ 20,0 

20 - Y4≥ 16,0 
 

Y4 - 16 
 

Коефіцієнт народжуваності, проміле ≥14,6 14,6 - Y5 ≥ 11,7 Y5 - 11,7 
Коефіцієнт смертності, проміле ≤ 11,1 11,1 - Y6 ≤ 13,9 Y6 -13,9 

Питома вага соціальних допомог у 
загальному обсязі доходу населення 

регіону, % 
≤ 12,0 

12,0 - Y7 ≤ 15 
 
 

Y7 - 15 
 
 

Рівень зайнятості працездатного 
населення, % 

≥ 80,0 
80 - Y8 ≥ 64,0 

 
Y8 - 64,0 

 
Показники, що характеризують рівень економічної безпеки регіону 

Коефіцієнт покриття експортом 
імпорту 

≥ 1,00 1,0 - Y9≥ 0,80 Y9 - 0,80 

Частка експорту у ВРП регіону, % ≥ 50,0 50,0 - Y10≥ 40,0 Y10 - 40,0 
Частка імпорту у ВРП регіону, % ≤ 50,0 50,0 -Y11 ≤ 62,5 Y11 - 62,5 

Інвестиції в основний капітал, у % 
до ВРП 

≥ 20,0 20 - Y12≥ 16,0 Y12 - 16,0 

Рівень зносу основних засобів, % ≤ 50,0 50,0 - Y13≤ 62,5 Y13 - 62,5 
Частка  реалізованої інноваційної 

продукції у загальному обсязі 
промислової, % 

≥ 15,0 
15 - Y14≥ 12,0 

 
Y14 - 12,0 

 

Відношення обсягу трансфертів із 
державного бюджету у доходах 

бюджету до ВРП, % 
≤ 5,00 5,00 - Y15 ≤ 6,30 Y15 - 6,30 
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Для оцінки рівня бюджетного забезпечення регіонів 

пропонується використання системи показників, поданої у 

табл. 4.4. 

Таблиця 4.4 

Показники оцінки рівня бюджетного забезпечення 

регіонів 

Показники Zn 

Доходи місцевих бюджетів на одну особу (враховуючи міжбюджетні трансферти), грн. Z1 

Видатки місцевих бюджетів на одну особу (враховуючи міжбюджетні трансферти), грн. Z2 

Середній рівень доходів місцевих бюджетів на одну особу (без міжбюджетних 

трансфертів), грн. 
Z3 

Середній рівень витрат місцевих бюджетів на одну особу (без міжбюджетних 

трансфертів), грн. 
Z4 

Частка трансфертів у доходах місцевих бюджетів, % Z5 

Частка внутрішніх джерел фінансування у доходах місцевих бюджетів,% Z6 

Частка податкових надходжень регіону в обсязі ВРП, % Z7 

Співвідношення доходів і видатків місцевого бюджету на одну особу без міжбюджетних 

трансфертів, грн. 
Z8 

Співвідношення між податковими надходженнями, зібраними на території регіону та 

обсягом видатків місцевого бюджету  з урахуванням міжбюджетних трансфертів, % 
Z9 

Співвідношення між обсягом доходів без міжбюджетних трансфертів до видатків з 

урахуванням міжбюджетних трансфертів, % 
Z10 

 

Наведена сукупність показників дозволяє оцінити обсяги 

доходності місцевих бюджетів, рівень їх самофінансування, 

податкової спроможності. 

 

4.2. Аналіз та оцінка соціально-економічного 

розвитку регіонів України 
 

Аналіз та оцінку соціально-економічного розвитку 

регіонів за економічним блоком здійснюватимемо в розрізі 

оцінки виробництва та сфери послуг, зовнішньоекономічної 

діяльності та фінансового забезпечення в регіонах. 

Основним показником, що характеризує розвиток 

виробництва регіону є валовий регіональний продукт. 

Аналізуючи величину виробництва валового регіонального 

продукту у розрахунку на одну особу в розрізі регіонів України 

за період 2010-2015 р., спостерігаємо ріст даного показника в 

середньому у 1,5 рази. Так, у 2015 році найвищим він є у           

м. Києві (111442 грн.), Дніпропетровській (49699 грн.), 
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Полтавській (43038 грн.), Київській (40188 грн.),  та Донецькій 

(35676 грн.) областях. Найнижче значення – у Чернівецькій 

(16404 грн.), Тернопільській (17169 грн.), Закарпатській 

(17332 грн.), Рівненській (19289 грн.), Хмельницькій (20655 

грн.) та Волинській (20953 грн.) областях (рис.4.1). 

Так, за результатами аналізу обсягу виробленого валового 

регіонального продукту у розрахунку на душу населення 

виявлено міжрегіональні відмінності, які своєю чергою, 

зумовлюють різну податкову базу регіонів і, відповідно, різний 

рівень доходів місцевих бюджетів. 

Рівень економічного розвитку регіону характеризує 

показник обсягу реалізованої продукції на одну особу. У               

2010-2015 роках найбільші обсяги реалізованої продукції були 

зосереджені у Дніпропетровській, Київській, Одеській, 

Запорізькій, Харківській областях, місті Києві. У 2015 році 

найвищі обсяги були у традиційно у місті Києві (32209 грн.), 

серед областей –у Київській (16722 грн.), Дніпропетровській 

(14780 грн.), Одеській (14128 грн.) та Харківській (13238 грн.) 

областях, найнижчий – у Луганській (3251 грн.), Донецькій 

(3813 грн.), Тернопільській (6773 грн.), Вінницькій (7046 грн.) 

та Сумській (7211 грн.) областях. 

 
Рис. 4.1. Динаміка ВРП на душу населення за період 

2010-2015 років, грн. 
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У 2010-2015 роках у регіональній диференціації обсягу 

інвестицій в основний капітал на одну особу також 

спостерігалися нерівності (рис. 4.2). 

 
Рис. 4.2. Динаміка інвестицій в основний капітал за 

регіонами України на одну особу у 2010-2015 роках, грн. 

 

Так, у 2015 році максимальне значення цього показника 

у м. Києві (22845 грн.) перевищує мінімальне у Луганській 

області (374 грн.) у 61 раз. Лідируючі позиції займають м. Київ 

(22845 грн.) та Київська область (10785 грн.). Високі значення 

цього показника у Івано-Франківській (6434 грн.), 

Дніпропетровській (5950 грн.), Полтавській (5659 грн.) та 

Запорізькій (4105 грн.) областях. Найнижчі обсяги інвестицій 

в основний капітал спостерігалися у Луганській (374 грн.), 

Чернівецькій (1229 грн.), Херсонській (2154 грн.), 

Закарпатській (2092 грн.) та Миколаївській (2192 грн.) 

областях. 

Показники роздрібного товарообороту є індикаторами 

купівельної спроможності населення, здатності задовольнити 

свої первинні потреби та характеризують безпечні показники 

життєдіяльності населення та впливають на стан соціальної 

безпеки в регіоні. Розглядаючи розвиток 

зовнішньоекономічної діяльності регіону проаналізуємо обсяги 

експорту та імпорту товарів і послуг, коефіцієнт покриття 

експортом імпорту. Результати аналізу обсягів експорту 

товарів і послуг у розрахунку на одну особу за регіонами 
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України свідчить про наявність значної диференціації між 

регіонами. 

Оцінка рівня фінансового забезпечення регіону 

передбачає аналіз таких показників як прямі іноземні 

інвестиції, доходи місцевого бюджету, податкові надходження 

до бюджету та офіційні трансферти від органів державного 

управління. 

Результати аналізу показали суттєві нерівності у 

надходженні прямих іноземних інвестицій на душу населення 

регіону. Так, у 2010-2015 роках найбільші значення цього 

показника спостерігались у м. Київ (9935,2 грн. на одну особу), 

Дніпропетровській (2766,3 грн. на одну особу), Київській  

(1150 грн. на одну особу) та Харківській (780,5 грн. на одну 

особу) областях. Найнижчі значення спостерігаються у 

Тернопільській (64,4 грн. на одну особу), Чернівецькій (88,1 

грн. на одну особу), Чернігівській (121,6 грн. на одну особу), 

Кіровоградській (161,6 грн. на одну особу) та Хмельницькій 

(172,5 грн. на одну особу) областях (рис. 4.3). 

 
Рис. 4.3. Динаміка прямих іноземних інвестицій за 

регіонами України на одну особу у 2010-2015 роках, грн. 
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регіонів України. За підсумком інтегрального індексу рівня 

розвитку регіонів до депресивних за економічним блоком у 

2015 році належать 9 регіонів України: Тернопільська, 

Закарпатська, Луганська, Волинська, Івано-Франківська, 

Чернігівська, Сумська, Хмельницька,  Рівненська. Ранжування 

регіонів за індексом економічної складової депресивного стану 

зображено на рисунку 4.4. 

 
Рис. 4.4. Ранжування регіонів за індексом економічної 

складової рівня розвитку регіонів у 2015 році 
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– неефективність використання природно-ресурсного 

потенціалу регіону, про що свідчить негативна динаміка 

показників розвитку виробництва та сфери послуг регіону; 

– порушення оптимальної структури операцій 

зовнішньоекономічної діяльністю, в основі якої закладено 

експортносировинну орієнтацію економіки регіону, що в свою 

чергу стримує розвиток виробництва продукції та зниження 

валового регіонального продукту. 

Аналіз та оцінку рівня розвитку регіонів за соціальним 

напрямом здійснюватимемо в розрізі оцінки рівня 

матеріального забезпечення регіону, розвитку соціальної 

інфраструктури, рівня безробіття, порушення громадського 

порядку, рівня демографічного стану та стану здоров’я 

населення регіону.  Важливим показником, що 

характеризують стан матеріального забезпечення населення є 

доходи населення на одну особу (рис. 4.5). 

 
Рис. 4.5. Динаміка доходів населення на одну особу за 

регіонами України у 2010-2015 роках, грн. 
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знижується під впливом інфляційних процесів, що мають 

місце в економічному розвитку України. Подібна ситуація 

посилює соціальну небезпеку в депресивному регіоні, 

знижуючи рівень та якість життя його мешканців. 

З рис. 6 прослідковуємо, що протягом 2010-2015 років 

середньомісячна заробітна плата поступово зростає в розрізі 

областей. Найвищий рівень даного показника зафіксовано у 

м. Київ (5376 грн.), Донецькій (3858 грн.), Дніпропетровській 

(3641 грн.), Київській (3489 грн.) та Запорізькій (3432 грн.) 

областях. Найнижче значення у таких областях як 

Тернопільська (2527 грн.), Чернівецька (2578 грн.), Херсонська 

(2617 грн.) та Чернігівська (2690 грн.) області, що негативно 

впливає на матеріальне забезпечення населення.  

 
Рис. 4.6. Динаміка середньомісячної заробітної плати 

найманих працівників за регіонами України у                            

2010-2015 роках, грн. 
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Івано-Франківській (0,474) областях. Лідерами по 

забезпеченню об’єктами соціальної інфраструктури 

виступають  Винницька (0,819), Львівська (0,730), 

Хмельницька (0,759), Харківська (0,712) та Тернопільська 

(0,686) області. Низькі значення цього показника були у 

Закарпатській (0,486), Волинській (0,521) та Миколаївській 

(0,531 )областях. Найгірші – у Луганській (0,086) та Донецькій 

(0,151) областях. Рівень порушення громадського порядку 

протягом 2010-2015 років в розрізі регіонів поступово зростав. 

За рівнем злочинності та кількістю зареєстрованих злочинів за 

відповідний період лідирують Тернопільська (0,763), Івано-

Франківська (0,739), Донецька (0,704), Волинська (0,558) та 

Закарпатська (0,478) області. Що негативно впливають на 

криміногенну ситуацію в регіоні та створюю соціальну 

небезпеку на фоні економічного розладу. 

Аналіз рівня демографічного стану за регіонами України у 

2010-2015 роках проводився за часткою населення 

працездатного віку до загальної кількості населення, 

коефіцієнтом народжуваності та коефіцієнтом смертності 

(рис. 4.7.-4.8.). 

 
Рис. 4.7. Диференціація коефіцієнта народжуваності за 

регіонами України у 2010-2015 роках, % 
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Рівненській (13,9 %), Закарпатській (13,3 %), Волинській         

(12,8 %) областях та м. Київ (12,3 %) областях. З найнижчими 

показниками виступають Луганська (2,4 %), Донецька (3,9 %), 

Чернігівська (8,7 %) та Сумська (8,8 %) області. 

Найнижчий рівень смертності зафіксовано у Луганській 

(9,3 %) Луганській (6,5 %), Закарпатській (12,4 %), Рівненській 

(12,7 %) областях та м. Київ (10,5 %). Загальний коефіцієнт 

смертності перевищує коефіцієнт народжуваності, що є 

негативною тенденцією в поглибленні соціально-економічної 

безпеки в депресивному регіоні. 

 
Рис. 4.8. Динаміка коефіцієнта смертності за регіонами 

України у 2010-2015 роках, % 

 

Визначення рівня стану здоров’я населення регіону 

потребує оцінки його складових рівня травматизму, 

пов’язаного з виробництвом, забезпеченості населення 

лікарями і середнім медичним персоналом, забезпеченості 

населення лікарськими лікарняними ліжками. Результати 

ранжування регіонів за індексом соціального розвитку  

зображено на рисунку 4.9. 
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Рис. 4.9. Ранжування регіонів за індексом соціальної 

складової рівня розвитку регіонів у 2015 році. 

 

Отже, низький рівень соціального розвитку регіону 

можна пояснити низкою причин: 

– погіршення демографічної ситуації у регіонах в 

результаті зменшення народжуваності, збільшення кількості 

осіб пенсійного віку, зменшення частки населення 

працездатного віку, що є джерелом формування та розвитку 

трудового потенціалу регіону та зниження соціально-

економічного розвитку; 

– підвищення рівня криміногенності регіону, що 

зумовлено відсутністю ефективної регіональної  політики 

залучення  молоді до високопродуктивної професійної діяльності 

та високим рівнем безробіття; 

– низький рівень здоров’я населення, що зумовлений 

нерозвиненістю соціальної інфраструктури (зокрема закладів 

охорони здоров’я, побуту) та низьким рівнем матеріального 

забезпечення. 
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4.3. Оцінка рівня соціально-економічної безпеки 

регіонів  
 

Забезпечення соціальної-економічної безпеки регіону як 

складової системи національної безпеки стає надзвичайно 

важливою в умовах модернізації економіки, що має на меті 

послабити відмінності у рівнях соціально-економічного 

розвитку регіонів та долати небезпечні ситуації у сферах 

економіки, що призводять до посилення стану небезпеки. На 

рисунку 10 наведено результати оцінки рівня соціальної 

безпеки регіонів України. 

Проведене дослідження засвідчує, що за більшістю 

показників соціальної безпеки, фактичні значення за 

регіонами є нижчими порогових. Не перетнув поріг безпеки 

показник, що характеризує частку оплати праці у структурі 

доходів населення за усіма регіонами, окрім міста Київ. У зоні 

загроз знаходиться коефіцієнт народжуваності у більшості 

регіонів країни, за виключенням Закарпатської та Рівненської 

областей. 

Така ж ситуація і щодо коефіцієнта смертності, безпечне 

значення якого спостерігається лише у місті Київ. 

Загрозливим за усіма без виключення регіонами України 

є показник, що визначає рівень зайнятості працездатного 

населення. Якщо за часткою працездатного населення у 

загальній кількості населення ситуація у більшості регіонів (за 

виключенням Івано-Франківської, Тернопільської та 

Чернівецької областей) є прийнятною, то рівень 

працевлаштування працездатного населення за усіма без 

виключення регіонами є незадовільним. 

Найбільші регіональні асиметрії серед соціальних 

параметрів безпеки спостерігаються щодо рівня безробіття 

населення. Так, у АР Крим, Дніпропетровській, Запорізькій, 

Київській, Луганській, Одеській, Харківській областях, містах 

Київ та Севастополь, рівень безробіття знаходиться у межах 

порогових значень, тоді як у інших 18 регіонах ситуація є 

загрозливою. 

Рівень безпеки спостерігається за усіма регіонами за 

рівнем забезпеченості населення житлом та часткою 

працездатного населення у загальній кількості. 
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Рис. 4.10. Графічне зображення часткових індексів соціальної безпеки у регіонах України  

(за даними 2010-2015 років)
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Разом з тим, проведений аналіз дозволив визначити 

найбільш проблемний показник для соціальної безпеки, а саме: 

питому вагу соціальних допомог у загальному обсязі доходів 

населення регіону, за яким усі регіони, за виключенням міста 

Київ, перебувають у депресивному стані. 

Цей показник є важливим індикатором соціальної 

безпеки, оскільки, з одного боку, фактично характеризує 

частку населення, що потребує соціального захисту, а з іншого 

– засвідчує значне фінансове навантаження на бюджети усіх 

рівнів для вирішення найбільш важливих соціальних питань. 

Інтегральний індекс рівня соціальної безпеки засвідчив, 

що поріг безпеки досягнуло лише місто Київ, тоді як усі інші 

регіони знаходяться у зоні загроз (рис. 4.10). Найнижчий 

рівень за соціальними параметрами спостерігається у 

Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Сумській, 

Тернопільській,  Чернігівській областях.  

Найсуттєвіші асиметрії спостерігаються щодо відношення 

обсягу трансфертів із державного бюджету у доходах бюджету 

до ВРП, рівнем зносу основних засобів, рівнем покриттям 

експортом імпорту та часткою реалізованої інноваційної 

продукції у загальному обсязі промислової (рис. 4.11.-4.12.). 

За показником зовнішньоекономічної діяльності регіонів, 

зокрема, коефіцієнтом покриття експортом імпорту, рівень 

безпеки за даними 2010-2015 років спостерігається в            

АР Крим, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, 

Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, 

Луганській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, 

Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, 

Чернівецькій областях та місті Севастополь. Тобто, у                      

18 регіонах із 27. При цьому у Волинській, Закарпатській, 

Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Тернопільській, 

Харківській, Чернігівській областях та місті Київ, 

спостерігається незадовільний рівень даного показника. При 

цьому Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська, 

Тернопільська, Харківська та Чернігівська області знаходяться 

у зоні загроз, а Волинська, Львівська області і місто Київ у зоні 

депресії. 

Тому регіональна політика у цих регіонах повинна бути 

спрямована на стимулювання експортоорієнтованих 
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виробництв та послуг. Враховуючи прикордонне з ЄС та 

іншими країнами становище Волинської та Львівської 

областей, даний тип політики є визначальним при вирішенні 

економічних проблем регіонів та зменшення їх 

імпортозалежності. 

При цьому показник, що характеризує частку експорту у 

ВРП регіону, має безпечне значення лише у п’яти регіонах 

країни (Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, 

Запорізькій та Миколаївській областях). За рівнем 

імпортноорієнтованості економіки, чотири регіони країни 

знаходяться у зоні депресії (Волинська, Закарпатська, 

Київська області та місто Київ), два регіони (Львівська, 

Одеська області) – у зоні загроз та усі інші регіони (21 регіон) – 

у зоні безпеки.  

За рівнем інвестицій в основний капітал, одинадцять 

регіонів України знаходяться у зоні депресії, лише чотири 

регіони країни (Київська область, АР Крим, міста Київ та 

Севастополь) перетнули поріг безпеки за рівнем інвестицій в 

основний капітал. Відповідно, інші 12 регіонів країни за 

рівнем інвестування основного капіталу знаходяться у зоні 

загроз. 

За рівнем зносу основних засобів лише Волинська, Івано-

Франківська, Київська, Тернопільська, Чернівецька області та 

місто Севастополь знаходяться у зоні безпеки. Тоді як десять 

регіонів країни знаходяться у зоні депресії, інші ж 11 регіонів 

– у зоні загроз. Така ситуація знову ж таки свідчить про 

низький рівень капіталізації економіки, що стає на перешкоді 

нарощенню виробничого потенціалу суб’єктів господарювання 

регіону.  

Найбільш загрозливою є ситуація з інноваційною 

активністю підприємств регіонів, що відображається на частці 

реалізованої інноваційної продукції. За даним показником усі 

без виключення регіони України протягом 2010-2015 років 

знаходяться у депресивному стані, що свідчить про відсутність 

конкурентного потенціалу країни на міжнародних ринках. 
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Рис. 4.12. Графічне зображення часткових індексів економічної безпеки у регіонах України 

(за даними 2010-2015 років)
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У трьох регіонах країни – Полтавській, Сумській та 

Закарпатській областях, частка реалізованої інноваційної 

продукції у загальному обсязі промислової перевищує 

значення в інших регіонах, однак цього рівня недостатньо, 

щоб потрапити у зону загроз, а з часом – і безпеки. 

Нерівномірною за регіонами України є ситуація за таким 

параметром безпеки, як частка трансфертів у ВРП, рівень 

безпеки за яким спостерігається лише у двох регіонах – місті 

Київ та Дніпропетровській області. Тоді як у двадцяти регіонах 

рівень самофінансування регіонів значно нижчий порогу 

депресії. При цьому найнижчий рівень спостерігається у 

Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Закарпатській та 

Волинській областях. 

Розрахувавши інтегральний рівень економічної безпеки, 

слід вказати, що поріг безпеки за сукупністю вибраних 

параметрів перетнув лише один регіон, зокрема Полтавська 

область. Ще вісім регіонів (АР Крим, Донецька, Запорізька, 

Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Сумська і Херсонська 

області) знаходяться у зоні загроз економічному розвитку. 

Відповідно, 18 регіонів знаходяться за вибраними 

параметрами економічної безпеки у стані депресії. 

Така ситуація свідчить про незадовільну ситуацію в 

регіонах країни та створює загрози подальшої їх 

конкурентоспроможності. 

Порівняння рівнів соціальної та економічної безпеки 

регіонів подано на рис. 4.13. Як засвідчують результати 

співставлення рівнів соціальної та економічної безпеки, 

найбільше скупчення регіонів України (63 %) спостерігається у 

квадранті 6, що характеризує загрозливий стан соціальних 

параметрів безпеки та депресивний рівень параметрів 

економічної безпеки. Така ситуація є вкрай тривожною та 

вимагає розробки комплексного санаційного механізму 

виправлення ситуація та визначення правильних векторів 

руху соціально-економічних регіональних систем. Акценти при 

цьому слід надавати економічним пріоритетам, як таким, що 

містять фінансові можливості підтримки соціальної сфери.  
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Рис. 4.13. Позиціонування регіонів України за рівнем 

соціально-економічної безпеки: 

 
1 – Р Крим, 2 – Вінницька, 3 – Волинська, 4 – Дніпропетровська, 5 – 

Донецька, 6 – Житомирська, 7 – Закарпатська, 8 – Запорізька, 9 - Івано-
Франківська, 10 – Київська, 11 – Кіровоградська, 12 – Луганська, 13- Львівська, 
14 – Миколаївська, 15 – Одеська, 16 – Полтавська, 17 – Рівненська, 18 – 
Сумська, 19 – Тернопільська, 20 – Харківська, 21 – Херсонська, 22 – 
Хмельницька, 23 – Черкаська, 24 – Чернівецька, 25 – Чернігівська, 26 – м. Київ, 
27 - м.Севастополь, Д – депресія, З – загроза, Б - безпека. 
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При цьому допускається використання зовнішньої 

підтримки депресивних регіонів за умови наявних коштів. 

Разом з тим, якщо регіони, що знаходяться у квадранті 6 

для виходу із депресивного стану вимагають зовнішньої 

підтримки, і їх 63 %, то такою зовнішньою підтримкою 

потенційно є регіони, що знаходяться у квадрантах більш 

безпечних зон. Однак і інші регіони, за результатами аналізу, 

не є самодостатні.  

Так, наступним за скупченням регіонів (29,6 %) є 

квадрант 5, що відповідає загрозливому рівню як соціальних, 

так і економічних параметрів безпеки. Для цих регіонів 

важливим є формування виваженої регіональної політики, 

спрямованої на формування інноваційних засад для розвитку 

економіки та пошуку внутрішніх резервів покращення 

ситуації. Сподівання вирішити проблеми регіонів квадранту 6 

є малоймовірними, оскільки ці регіони потребують 

прикладання максимуму зусиль на вирішення власних 

проблем як соціального, так і економічного характеру. 

Лише один регіон за економічними параметрами досяг 

рівня безпеки – це Полтавська область, яка за соціальними 

параметрами знаходиться у загрозливому стані. Тому 

регіональна політика повинна бути спрямована на вирішення 

комплексу соціальних проблем.  

За соціальними параметрами лише місто Київ досягло 

безпечного рівня, тоді як за економічними – воно у 

загрозливому стані, що зумовлено похибками 

зовнішньоекономічної діяльності та низьким рівнем 

інноваційності промислової продукції.  

Таким чином, проведений аналіз свідчить про комплекс 

соціальних та економічних прогалин регіонів країни, і 

дозволяє виокремити найбільш загрозливі регіональні 

проблеми, що блокують подальший конкурентоспроможний 

поступ країни у світові економічні перспективи. Такими 

економічними проблеми, в першу чергу є, незадовільний 

рівень інноваційної активності, низька експорто- та висока 

імпортоорієнтованість економіки, низька фінансова 

самодостатність регіонів, незважаючи на проголошений курс 
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на децентралізацію. Найбільш болючими соціальними 

проблемами є демографічні та проблеми зубожіння населення. 

Соціальні та економічні проблеми пов’язані між собою, адже 

низька купівельна спроможність, породжена низьким рівнем 

економічного розвитку, стримує подальший розвиток ринків 

товарів і капіталу.  

Найбільш поширеними економічними проблемами 

депресивних регіонів країни є: 

 низька частка експорту у ВРП – зустрічається у 14 із 17 

економічно депресивних регіонах, що свідчить про ендогенну 

орієнтованість економіки регіонів, яка спричиняє негативні 

валютні тенденції в країні; 

 незадовільний рівень зносу основних засобів – 

зустрічається у 8 із 17 економічно депресивних регіонах, що 

свідчить про низький рівень капіталізації економіки, яка 

спричиняє технологічне відставання економіки країни;  

 низька частка реалізованої інноваційної продукції – 

зустрічається в усіх економічно депресивних регіонах країни, 

що свідчить про низьку інноваційну активність регіонів, яка 

стає на перешкоді нарощення конкурентоспроможності 

економіки країни; 

 високий обсяг трансфертів до ВРП – зустрічається у 16 із 

17 економічно депресивних регіонів країни, що свідчить про 

незадовільну бюджетну політику; 

 в країні та спричиняє недофінансування важливих 

соціально-економічних проектів у регіонах; 

 низький обсяг інвестицій в основний капітал до ВРП – 

зустрічається в 11 регіонах країни, що свідчить про 

незадовільну політику фінансування активів суб’єктів 

господарювання, що спрямована на вирішення поточних, а не 

довгострокових цілей.  

Таким чином, проведений аналіз дозволив виявити 

основні економічні проблеми регіонів, на які слід звернути 

особливу увагу при формуванні антидепресивних механізмів 

та розробки санаційних програм і заходів. 

Перейдемо до оцінки бюджетного забезпечення регіонів 

країни, за яким виявлено системні регіональні проблеми.  
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4.4. Оцінка рівня бюджетного забезпечення 

розвитку регіонів України 
 

Децентралізація фінансових відносин, що є характерною 

рисою сучасного економічного розвитку України, зумовлює 

підвищення ролі місцевих органів влади в забезпеченні 

ефективного розвитку своїх територій. Це викликає 

необхідність вирішити низку проблем, пов’язаних з 

удосконаленням методів формування та використання 

фінансових ресурсів адміністративно-територіальних одиниць. 

Успішне вирішення проблем соціально-економічного розвитку 

регіонів, задоволення потреб територіальної громади 

безпосередньо залежить від результативності залучення та 

ефективності використання фінансових ресурсів регіону. 

Враховуючи те, що фінансовою базою функціонування 

органів місцевого самоврядування виступають місцеві 

бюджети, соціально-економічний розвиток регіону в значній 

мірі визначається бюджетним потенціалом, тобто тим обсягом 

фінансових ресурсів,  достатнім для стимулювання розвитку 

виробництва та сфер діяльності, які не можуть функціонувати 

самостійно. 

По-перше, бюджетний потенціал регіону характеризує 

потенційну можливість акумулювання фінансових ресурсів у 

бюджеті відповідного рівня, а по-друге, – доцільно дослідити 

реальний бюджетний потенціал, який фактично здатний 

сформувати та забезпечити  регіон у визначених умовах. 

З метою виявлення особливостей бюджетного 

забезпечення населення за регіонами країни доцільною є 

оцінка середнього рівня доходів та витрат на душу населення 

(рис. 4.14.-4.15.). 
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Рис. 4.14. Динаміка рівня доходів місцевих бюджетів на одну 

особу за регіонами України у 2010-2015 роках, грн. (без 

міжбюджетних трансфертів) 

 

За рівнем доходів місцевих бюджетів, утворених самостійно 

лідирують м. Київ (7654,9 грн. на одну особу), Дніпропетровська 

(4043 грн. на одну особу), Київська (3548,7 грн. на одну особу), 

Запорізька (3183,5 грн. на одну особу), Полтавська (3340 грн. на 

одну особу), Одеська (2899,9 грн. на одну особу), Харківська                 

(2889 грн. на одну особу), та Черкаська (2560,1 грн. на одну особу) 

області, що зумовлено високою економічною активністю регіонів 

та вищою сумою податкових відрахувань до місцевих бюджетів. 

Регіонами, в яких витрати бюджетів задовольняються за рахунок 

міжбюджетних трансфертів є  Луганська (977,8 грн. на одну 

особу), Закарпатська (1644,6 грн. на одну особу), Донецька (1656,8 

грн. на одну особу), Тернопільська (1742,7 грн. на одну особу), 

Чернівецька (1819,9 грн. на одну особу), Івано-Франківська 

(1859,9 грн. на одну особу), Рівненська (1901,4 грн. на одну особу) 

та Волинська (2118,3 грн. на одну особу) області. 
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Рис. 4.15. Динаміка рівня видатків місцевих бюджетів на 

одну особу за регіонами України у 2010-2015 роках, грн. (без 

міжбюджетних трансфертів) 

 

У розрізі регіонів України обсяги витрат місцевих бюджетів на 

одного мешканця характеризуються значними відмінностями: 

найвищі показники спостерігаються у м Києві (9650,2 грн. на 

одного мешканця), Дніпропетровській (7390,6 грн. на одного 

мешканця), Київській (7351,2 на одного мешканця), Волинській 

(7338,7 грн. на одного мешканця), Рівненській (7225,7 грн. на 

одного мешканця), Полтавській (7183,5 грн. на одного мешканця), 

Кіровоградській (7107,4 грн. на одного мешканця), Львівській 

(7045,5 грн. на одного мешканця) областях, найнижчі у Луганській 

(2025 грн. на одного мешканця), Донецькій (3191,5 грн. на одного 

мешканця), Харківській (6333,3 грн. на одного мешканця), 

Херсонській (6423,7 грн. на одного мешканця) так Чернівецькій 

(6461 грн. на одного мешканця) областях.  

Наведені дані свідчать, що система формування місцевих 

бюджетів потребує подальшого реформування. Передусім 

необхідно поставити витрати місцевих бюджетів у залежність від 

доходів на відповідних територіях, створити зацікавленість 

місцевих органів самоврядування і громади в розвитку 

виробництва й підвищенні прибутковості своїх територій, 

підтримати економічно відсталі регіони. Для цього необхідна 
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перебудова фінансових відносин – розробка фінансового 

механізму території, що є складною і динамічною системою. 

Однак перебудова регіональних фінансів не може зводитися до 

розробки принципів формування місцевих бюджетів. Вона 

стосується всієї сукупності відносин щодо розподілу й 

використання фінансових ресурсів, які створюються на даній 

території, перерозподільчих регіональних процесів. 

Невідповідність доходів та видатків місцевих бюджетів у 

регіонах України подано на рис. 4.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.16. Невідповідність доходів та видатків місцевих 

бюджетів у 2015 році, млн. грн. 

 

При обмежених можливостях централізованого фінансування 

слід порівняти свої потреби з внутрішніми ресурсами розширеного 

відтворення, тобто економічні результати функціонування 

господарства мають гарантувати виконання програм 

економічного і соціального розвитку. З метою виявлення 

співвідношення між обсягом видатків місцевого бюджету з 

врахуванням міжбюджетних трансфертів і податковими 

надходженнями, зібраними на території регіону проведемо оцінку 

їх співвідношення за період 2010-2015 років (рис. 4.17). 
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Рис. 4.17. Частка видатків місцевих бюджетів у податкових 

надходженнях у 2010 та 2015 роках, %. 

 

У 2010 році в м. Києві, Дніпропетровській, Київській та 

Донецькій областях витрати місцевих бюджетів складали 74,2 %, 

56,2 %, 54,1 % та 53,5 %  величини зібраних на території регіону 

податків, у 2015 році частка видатків по областях помітно 

зменшилась. Тобто, регіони стають більш економічно активними, 

тому за рахунок власних коштів можуть профінансувати свої 

поточні потреби в повному обсязі. 

Частка податкових надходжень в обсязі валового 

регіонального продукту регіонів показує віддачу окремого регіону 

у вигляді частки податкових надходжень в економічну діяльність 

держави. Так, за 2010-2015 роки у Волинській, Івано-

Франківській, Полтавській, Київській, Закарпатській, Донецькій 

областях та м. Київ частка податкових надходжень найнижча від 

3,5 %  до 6,1 % на одиницю ВРП. Хоча, Донецька область та м. 

Київ належить до економічно розвинутих регіонів. Такий результат 

пояснюється непрозорістю процедури збирання у регіонах 

податків, та незацікавленістю органів місцевої влади нарощувати 

суми податків з метою збільшення дотацій для регіону. Найбільші 

податкові надходження у ВРП  спостерігається у АР Крим,              

м. Сімферополь, Житомирській, Запорізькій, Рівненській, 

Хмельницькій, Сумській, Чернівецькій та Чернігівській областях 

(рис. 4.18). 
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Низький рівень наповнення дохідної частини місцевих 

бюджетів коштами від податкових надходжень показує 

недостатність та обмеженість в нарощенні дохідної бази у 

депресивних регіонах, що створює проблеми в напрямі вирішення 

питань щодо якісного виконання завдань органами місцевої 

влади. 

 
Рис. 4.18. Частка податкових надходжень у ВРП за регіонами 

України у 2010-2015 роках, млн. грн., % 

 

Адже регіони з низьким рівнем податкових надходжень не 

зацікавлені в наповненні бюджетів власними коштами, не 

стимулюють розвиток підприємництва в регіоні та не створюють 

привабливий інвестиційний клімат як основи соціально-

економічної безпеки в депресивному регіоні. Важливе місце в 

організації міжбюджетних відносин та бюджетному регулюванні 

займають міжбюджетні трансферти, які є складовою частиною 

доходів місцевих бюджетів. Вони виступають важливим джерелом 

фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку 

депресивних регіонів. Тому розрахуємо питому вагу трансфертів у 

доходах місцевих бюджетів (табл. 4.5). 
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2015 році 29,9 %, збільшилась на 21,0 %. Динаміку частки 

трансфертів у доходах місцевих бюджетів зображено на рисунку 

4.19. 

Таблиця 4.5 

Питома вага міжбюджетних трансфертів у доходах місцевих 

бюджетів протягом 2010-2015 років 

Регіони України 
Частка трансфертів у доходах місцевих бюджетів, % 2015- 

2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

АР Крим 45,2 48,0 45,0 42,5 - - -45,2 

Вінницька 63,1 64,0 65,4 63,2 63,6 66,4 3,3 

Волинська 71,1 72,8 73,9 73,9 74,7 72,2 1,1 

Дніпропетровська 35,8 37,1 42,2 36,6 38,3 49,9 14,1 

Донецька 37,9 41,9 48,3 39,3 46,7 57,2 19,3 

Житомирська 64,4 65,5 66,7 66,8 66,9 69,0 4,6 

Закарпатська 72,3 74,5 75,7 76,6 76,3 75,4 3,1 

Запорізька 45,8 46,1 48,4 47,3 48,6 55,9 10,1 

Івано-Франківська 69,1 68,5 71,4 71,9 73,2 73,7 4,6 

Київська 45,9 48,6 50,8 46,6 50,2 54,9 9 

Кіровоградська 62,0 63,6 63,7 62,0 62,1 65,6 3,6 

Луганська 50,1 50,7 53,6 50,9 56,7 60,1 10 

Львівська 58,9 60,0 61,5 62,2 63,2 65,2 6,3 

Миколаївська 56,3 57,9 58,5 59,4 60,5 63,6 7,3 

Одеська 47,2 51,8 54,8 52,6 55,0 58,0 10,8 

Полтавська 47,5 44,7 45,3 45,6 49,1 56,5 9 

Рівненська 67,4 68,7 70,4 71,4 72,7 74,3 6,9 

Сумська 57,4 57,0 58,1 58,5 60,5 65,4 8 

Тернопільська 71,9 73,1 73,6 73,4 74,8 74,3 2,4 

Харківська 46,6 46,8 49,2 46,7 39,9 57,3 10,7 

Херсонська 64,1 65,1 66,0 66,7 67,4 67,6 3,5 

Хмельницька 65,8 66,9 67,7 66,0 67,2 68,3 2,5 

Черкаська 58,1 60,2 59,3 58,9 61,8 64,1 6 

Чернівецька 68,4 69,7 72,2 71,8 73,9 72,8 4,4 

Чернігівська 63,0 63,7 65,0 63,3 64,7 66,2 3,2 

м. Київ 8,9 25,2 41,4 21,9 37,7 29,9 21 

м. Севастополь 37,5 40,3 39,9 34,3 - - -37,5 

 

Зростання частки трансфертів у доходах місцевих свідчить 

про недостатність обсягу власних коштів та про посилення 

залежності органів місцевої влади від рішень держави. Як 

наслідок, знижується мотивація до нарощення дохідної бази та 

створення власних резервів наповнення місцевого бюджету. 
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          Рис. 4.19. Динаміка частки міжбюджетних трансфертів у 

доходах місцевих бюджетів за регіонами України у 2010 та         

2015 роках, % 

 

Тому критичне звуження реальної податкової бази через спад 

обсягів виробництва, поглинання податків і неподаткових 

надходжень із неплатежами і боргами, «вилучення» підприємств з-

під дії податку на прибуток з огляду на їх збитковість, 

приховування податків і вивезення вітчизняного капіталу за 

кордон – основні причини зменшення дохідної бази бюджетів 

регіонів. Отже, система надання трансфертних платежів, що 

сформувалася в Україні потребує негайних змін. Адже на сьогодні 

різко скоротилась кількість територій, які хочуть забезпечувати 

себе самостійно, відсутня матеріальна зацікавленість, наслідок 

зростання кількості регіонів – одержувачів фінансової допомоги. 

Рівень бюджетного самозабезпечення регіону залежить від частки 

власних доходів у видатках місцевих бюджетів. 

Розрахунки оцінки бюджетного забезпечення розвитку 

регіонів України показали найвищий рівень протягом                         

2010-2015 років у містах Києві та Севастополі. 

Серед областей, лідерами є Дніпропетровська, Полтавська, 

Київська та Донецька області. В АР Крим також спостерігається 

високий рівень бюджетного забезпечення, однак слід брати до 

уваги, що дані для даного регіону взято без 2014 та 2015 років – 

найбільш проблемних у зв’язку з військовими подіями на сході 

України, анексією Криму, зменшенням експортного потенціалу 
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країни та негативними валютними коливаннями. Регіонами-

аутсайдерами є Закарпатська, Волинська, Чернівецька, 

Тернопільська, Рівненська області. 

Таблиця 4.6 

Інтегральний індекс бюджетного забезпечення за регіонами 

України 

Регіони України 

Значення показника 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2010-

2015 

1. АР Крим 0,56 0,74 0,85 0,77 - - 0,72 

2. Вінницька 0,42 0,57 0,62 0,57 0,57 0,53 0,54 

3. Волинська 0,37 0,48 0,52 0,46 0,46 0,49 0,46 

4. Дніпропетровська 0,59 0,80 0,84 0,78 0,79 0,71 0,75 

5. Донецька 0,58 0,76 0,78 0,77 0,74 0,49 0,68 

6. Житомирська 0,42 0,56 0,61 0,54 0,55 0,52 0,53 

7. Закарпатська 0,36 0,47 0,50 0,44 0,45 0,44 0,44 

8. Запорізька 0,53 0,74 0,78 0,71 0,71 0,64 0,68 

9. Ів-Франківська 0,38 0,52 0,54 0,47 0,47 0,46 0,47 

10. Київська 0,55 0,71 0,74 0,71 0,69 0,66 0,67 

11. Кіровоградська 0,44 0,57 0,64 0,58 0,59 0,55 0,56 

12. Луганська 0,51 0,69 0,72 0,66 0,68 0,39 0,59 

13. Львівська 0,45 0,60 0,65 0,57 0,58 0,55 0,56 

14. Миколаївська 0,46 0,62 0,68 0,60 0,60 0,56 0,58 

15. Одеська 0,52 0,67 0,72 0,66 0,65 0,60 0,63 

16. Полтавська 0,50 0,73 0,80 0,71 0,69 0,64 0,67 

17. Рівненська 0,40 0,52 0,57 0,50 0,49 0,47 0,49 

18. Сумська 0,46 0,63 0,70 0,61 0,60 0,55 0,59 

19. Тернопільська 0,36 0,48 0,52 0,47 0,47 0,45 0,46 

20. Харківська 0,52 0,70 0,77 0,71 0,69 0,61 0,66 

21. Херсонська 0,41 0,56 0,61 0,54 0,53 0,51 0,52 

22. Хмельницька 0,41 0,54 0,59 0,55 0,55 0,52 0,52 

23. Черкаська 0,45 0,60 0,67 0,60 0,59 0,56 0,57 

24. Чернівецька 0,39 0,52 0,55 0,49 0,48 0,47 0,48 

25. Чернігівська 0,42 0,57 0,62 0,57 0,57 0,53 0,54 

26. м. Київ 0,86 0,82 0,74 0,83 0,75 0,93 0,82 

27. м. Севастополь 0,60 0,81 0,91 0,87 - - 0,79 

 

Так, найвищий рівень бюджетного забезпечення 

спостерігається протягом 2010-2015 років у містах Києві та 

Севастополі. Серед областей, лідерами є Дніпропетровська, 

Полтавська, Київська та Донецька області. В АР Крим також 

спостерігається високий рівень бюджетного забезпечення, однак 

слід брати до уваги, що дані для даного регіону взято без 2014 та 

2015 років – найбільш проблемних у зв’язку з військовими подіями 

на сході України, анексією Криму, зменшенням експортного 
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потенціалу країни та негативними валютними коливаннями. Тому 

вирішення виявленої проблеми потребує комплексного та 

системного підходу покращення ситуації з забезпеченням 

позитивного тренду у наступні роки. 

Визначено, що високими показниками як соціального, так і 

економічного розвитку характеризуються лише два регіони 

України – місто Київ та Дніпропетровська область. Високим 

рівнем економічного розвитку та низьким рівнем соціального 

розвитку характеризуються лише два регіони України, зокрема 

Донецька область та місто Севастополь (дані до 2013 року 

включно). Така ситуація зумовлена певними протиріччями 

соціально-економічної політики, яка проводилась у даних регіонах, 

з акцентом на економічне зростання без належної уваги до 

вирішення соціальних питань. 

Проведений аналіз свідчить про комплекс економічних 

прогалин регіонів країни, і дозволяє виокремити найбільш 

загрозливі регіональні проблеми, що перешкоджають подальшим 

конкурентоспроможним крокам країни у світові економічні 

перспективи. Такими економічними проблеми, в першу чергу є, 

незадовільний рівень інноваційної активності, низька експорто- та 

висока імпортоорієнтованість економіки, низька фінансова 

самодостатність регіонів, незважаючи на проголошений курс на 

децентралізацію. Найбільш болючими соціальними проблемами є 

демографічні та проблеми зубожіння населення. Соціальні та 

економічні проблеми пов’язані між собою, адже низька купівельна 

спроможність, породжена низьким рівнем економічного розвитку, 

стримує подальший розвиток ринків товарів і капіталу. 

Подолання стану небезпеки та забезпечення соціально-

економічної безпеки сприятиме модернізації системи соціально-

економічних відносин, швидкій інтеграції України до європейської 

спільноти. 

 

4.5. Бюджетна децентралізація у регіональній політиці 

фінансової стабілізації 

 

Актуальним питанням сьогодення в Україні є процеси 

становлення та розвитку бюджетної децентралізації у регіональній 
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політиці фінансової стабілізації, що обумовлено прагненням 

центральних органів влади поліпшити систему управління 

державою. При цьому центральний уряд намагається обмежити 

свою діяльність стратегічними загальнодержавними функціями та 

передати повноваження на місця. 

Дослідження основних аспектів, проблем та перспектив 

бюджетної децентралізації у регіональній політиці фінансової 

стабілізації вимагає, насамперед, вивчення самого поняття 

«бюджетна децентралізація». Загалом, сутність бюджетної 

децентралізації трактують як процес перенесення надходження 

доходів та/або здійснення витрат грошових коштів на нижчий 

рівень влади при збереженні фінансової відповідальності 210. 

О.Д. Василик під поняттям «бюджетної децентралізації» 

розуміє процес передачі повноважень (функцій, компетентності, 

відповідальності) від центральних органів влади до місцевих. 

Тобто, це є перерозподіл функцій і повноважень єдиної державної 

влади між відповідними органами державної влади з одного боку, 

і органами регіонального (місцевого) самоврядування з іншого 

боку 211. 

Влучним, на наш, погляд є вислів Роя Бахла, який трактує  

бюджетну децентралізацію як «розширення прав і можливостей 

людей шляхом розширення прав і можливостей їх місцевих урядів 

(місцевого  самоврядування) 212. 

На думку американського економіста Ч. Тібо. бюджетна 

децентралізація дає змогу субнаціональним органам управління 

отримувати автономію щодо фінансування та забезпечення 

населення суспільними громадськими послугами, підвищуючи 

конкуренцію серед місцевих урядів та ефективність їх діяльності, 

оскільки місцеві органи влади краще інформовані про потреби 

своїх резидентів, ніж центральний уряд 213. 

Слід зазначити, що бюджетна децентралізація може бути 

досягнута шляхом врегулювання системи справляння зборів, 

встановлення місцевих податків на власність та податків з 
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договорів купівлі-продажу, шляхом отримання міжбюджетних 

трансфертів з центрального уряду, грантів чи місцевих позик. При 

цьому, передача коштів може бути за умови звіту про їх 

витрачення так і без нього 214.  

Відмітимо, що в Україні в 2015 році здійснено перший етап 

бюджетної децентралізації, що полягав у прийнятті змін до 

Бюджетного та Податкового кодексів України щодо передачі 

органам місцевого самоврядування додаткових бюджетних 

повноважень і закріплення стабільних джерел доходів для їх 

реалізації. 

Основними пріоритетами запроваджених змін, які безумовно 

сприятимуть структурній модернізації економіки визначено: 

 розширення прав органів місцевого самоврядування у 

прийнятті рішень та надання їм повної бюджетної самостійності 

щодо наповнення своїх бюджетів та здійснення видаткових 

повноважень;  

 збільшення джерел формування дохідної бази місцевих 

бюджетів за рахунок передачі окремих доходів з державного 

бюджету, запровадження нового виду податку – акцизного 

податку з кінцевих продажів, розширення бази оподаткування 

податком на нерухомість; 

 запровадження нового механізму бюджетного регулювання – 

систему тотального збалансування усіх місцевих бюджетів 

замінено системою горизонтального вирівнювання 

податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень на 

одного жителя. При цьому, вирівнювання здійснюється лише по 

одному податку – податку на доходи фізичних осіб, решта 

платежів залишаються в повному розпорядженні місцевих органів 

влади. 

Крім того, для здійснення видатків на делеговані державою 

повноваження в галузях освіти та охорони здоров’я запроваджено 

нові субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 

освітню та медичну. 

Що надзвичайно важливо, підвищено фіскальну незалежність 

органів місцевого самоврядування щодо місцевих податків та 
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зборів, зокрема шляхом надання права самостійного визначення 

ставок податків та встановлення пільг з їх сплати.  

Проте, процесам формування бюджетної децентралізації у 

регіональній політиці фінансової стабілізації в Україні притаманні 

певні проблеми, а саме: 

 відсутність чіткого розподілу бюджетних функціональних 

повноважень органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування;  

 розподіл рівня відповідальності між органами державної та 

місцевої влади;  

 визначення ефективності та відповідності рівню доходів 

місцевих бюджетів відповідно до обсягу делегованих та власних 

повноважень та ін. 215. 

З метою вдосконалення процесів бюджетної децентралізації в 

Україні розглянемо існуючі зарубіжні моделі бюджетної 

децентралізації (табл. 4.7). Дослідимо характерні ознаки 

вищенаведених моделей децентралізації. За способом 

розмежування доходів між рівнями бюджетної системи 

розрізняють американську, канадську, німецьку та китайську 

моделі. 

В американській моделі більша частина видатків та доходів 

кожного з бюджетних рівнів фінансується за рахунок власних 

джерел, забезпечуючи самостійність бюджетної політики регіону. 

Якщо ж фінансові ресурси отримуються в рамках горизонтального 

вирівнювання, то вони використовуються не на покриття витрат 

по поточному споживанню, а на розвиток.  

Слід зазначити, що головним принципом американської 

моделі бюджетного федералізму є забезпечення незалежності 

повноважень у сфері оподаткування штатів і федерального уряду. 

При цьому рівні податків досить твердо закріплені за відносно 

самостійними, формованими переважно за рахунок власних 

джерел, бюджетами. 

                                           
215

 Беспалий В.В. Бюджетна децентралізація органів місцевого самоврядування / [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1077%3A150915-17&catid= 

127%3A1-915&Itemid=157&lang=ru 

http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1077%3A150915-17&catid


 

208 

Таблиця4.7 

Моделі бюджетної децентралізації 
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 Зайдель Б. Бюджетный федерализм: сравнительный анализ по странам / Б. Зайдель, Д. Веспер // Регион: экономика и социология. – 1999. – № 2. – С. 16-47. 
217

 Богачева О. Российская модель бюджетного федерализма в свете мирового опыта / О. Богачева // Мировая экономика и международные отношения. – 1995. – № 9. – 

С. 104-125. 

Класифікатор Модель Територіальна приналежність 

За способом 

розмежування доходів 
між рівнями бюджетної 

системи 

Американська США 

Канадська Канада, Швейцарія, Австрія 

Німецька Німеччина, РФ 

Китайська Китай 

За співвідношенням 
переваг і недоліків 
централізації влади 

класифікація 
Б. Зайделя, 

Д. Веспера216 

Розподільча модель 

бюджетно-податкових 
взаємовідносин 

Німеччина 

Модель «конкуруючого» 

федералізму 
США 

За типом організації 
класифікація 
О.Богачевої217 

Децентралізовані моделі США, Канада 

Кооперативні моделі Німеччина, Швейцарія, РФ 

За схожістю підходів до 
регулювання 

міжбюджетних 

відносин та 
співвідношенням ролі 

центральних і 
регіональних властей 

класифікація 

Г. Хьюза, 
С. Сміта 

Модель з достатньо 

високою самостійністю 

Австралія, США, Канада, 

Великобританія, Японія 

Модель із значною 
самостійністю 

Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія 

Модель із недостатньо 
високою самостійністю 

Австрія, Німеччина, Швейцарія 

Модель із значною 
фінансовою залежністю 

Бельгія, Франція, Італія, Греція, 
Нідерланди, Португалія, Іспанія 
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 Шуба В. Б. Модели межбюджетных отношений конкретных стран: общее и особенное / В. Б. Шуба // Финансы. – 2003. – № 10. – С. 62-64.  

Класифікатор Модель Територіальна приналежність 

За обсягом 
повноважень 

регіональної влади з 

встановлення власних 
податків 

класифікація  
В Шуби218 

Централізована Франція 

Децентралізована США 

Змішана Німеччина, РФ 

За способом місцевого самоуправління 

Англосаксонська 
Австралія, США, Канада, 

Великобританія, Індія, Нова Зеландія 

Континентальна Франція, Італія, Іспанія, Бельгія, 

Змішана Німеччина, Австрія, Японія, РФ 

Радянська Куба, КНР 

За рівнем розвитку 
державності 

класифікація 
А.Гессера 

«Одвічно вільні країни» 
Великобританія, Нідерланди, 

Швейцарія, США 

Лібералізовані 

країни з центральною 
владою 

Франція, Італія, Іспанія, 
Німеччина 

Продовження табл.4.7 
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Так, федеральні податки надходять переважно у 

федеральний бюджет, податки штатів – до бюджетів штатів, 

місцеві податки – до місцевих бюджетів. До того ж, згідно із 

законодавством, правом встановлювати власні податки 

володіє не тільки федеральний уряд, але і уряди штатів і 

територій, а також місцеві органи влади в містах, графствах, 

округах і т.д. 

Фінансова система США побудована таким чином, що 

центральне місце у ній належить федеральному бюджету. При 

цьому, через нього проходять близько 65% сукупних доходів і 

витрат консолідованого бюджету, 35% – частка інших двох 

рівнів, розподіляється між штатами та місцевими органами 

влади у відношенні 2 до 1. 

Що стосується розподілу витрат, то за федеральними 

органами закріплені витрати загальнонаціонального значення, 

а саме на: 

 військові цілі;  

 міжнародні справи; 

 фінансову підтримку будь-яких галузей і секторів 

національного господарства;  

 утримання федерального державного апарату;  

 управління федеральним державним боргом і т.д. 

Відмітним є те, що значна частина державних витрат, 

пов'язаних з фінансуванням соціальних потреб місцевого 

господарства та адміністративного апарату припадає на 

частку влади штатів і місцевих органів. 

Дохідна частина бюджетів наповнюється в основному за 

рахунок податкових надходжень. При цьому податкові 

надходження формуються таким чином: єдиними та 

обов'язковими для всіх жителів країни є федеральні податки, в 

свою чергу місцеві податки розрізняються за штатами. Крім 

того, відмінними є і способи надходження податків до 

бюджетів різних рівнів, а саме: у доходах федерального 

бюджету переважають прямі податки, в доходах штатів – 

непрямі, в доходах місцевих органів влади – прямі, майнові 

податки. 
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Більше того, суттєво різниться структура дохідної 

частини бюджету кожного з рівнів: 

 прогресивна шкала застосовується для федеральних 

податків, відповідно саме основний тягар їх сплати лягає на 

найбільш забезпечені верстви населення;  

 плоска або в деяких випадках регресивна шкалам 

характерна для  місцевих податків, що забезпечує більш 

рівномірну участь мешканців тієї чи іншої території у 

формуванні дохідної частини її бюджету.  

Характерними ознаками сучасної податкової системи в 

США є: 

 прогресивний характер оподаткування (ефективна 

податкова ставка для платників із найвищими доходами 

досягає 50%); 

 дискретність податкових відрахувань (кожну вищу 

ставку податку можна застосовувати лише до чітко визначеної 

частини бази оподаткування); 

 регулярні зміни в законодавстві щодо ставок 

оподаткування; 

 універсальність обкладання; 

 наявність великої кількості цільових знижок, пільг і 

винятків; 

 відокремленість податкових відрахувань до фондів 

соціального забезпечення;  

 фіксований мінімальний рівень індивідуальних доходів, 

що не підлягають оподаткуванню219. 

Слід відмітити, що основними федеральними податками 

США є:  

 федеральний прибутковий податок з населення; 

 федеральний податок на прибуток корпорацій; 

 податкові відрахування до фондів соціального 

страхування (здійснюють і роботодавці, і наймані 

працівники); 

 федеральний податок на спадщину та дарування; 

                                           
219

 Проскура К.П. Зарубіжний досвід організації податкового адміністрування / К.П. Проскура / 
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 федеральні акцизи; 

 мито220. 

Високий ступінь децентралізації забезпечує штатам США 

широкі податкові повноваження, які мають право вводити 

такі ж прямі податки, як і на рівні федерації, визначати 

ставки і базу оподаткування. При цьому, основними 

податками на рівні штатів є:  

 податок з продажів; 

 прибутковий податок з населення; 

 податок на доходи корпорацій; 

 податок на спадщину і дарування; 

 акцизні податки, податок на корисні копалини; 

 ліцензійні збори; 

 податок на капітал; 

 відрахування на виплату допомоги з безробіття; 

 податок на ділову активність та ін. 

В свою чергу, місцеві бюджети отримують доходи з таких 

джерел: 

 податок на нерухомість; 

 податок на продажі; 

 доходи від послуг комунального господарства; 

 надходження від випуску місцевих позик і лотерей; 

 різні збори та інші види надходжень. 

Муніципалітети мають різний рівень доступу до 

надходжень від місцевих податків, так як на їх стягування 

потрібно отримувати дозвіл штатів. 

Таким чином, американська модель вирізняється 

високим ступенем децентралізації управління податково-

бюджетними процесами по вертикалі влади і бюджетної 

системи у поєднанні із пріоритетністю федерального 

законодавства. Дана модель забезпечує дотримання 

загальнодержавних інтересів і можливість федерального 

центру надавати в основному цільову фінансову підтримку 

територіальним утворенням. При цьому, федеральний уряд не 
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ставить за мету вирівнювання територій, податковий 

потенціал яких виявляється нижче середнього рівня. 

Канадська модель характеризується класичним соціально 

орієнтованим бюджетним федералізмом. При цьому місцеві 

органи влади мають власні податки і користуються правом 

додавати свої ставки до базової федеральної ставки. 

Так, у Канаді для кожного рівня влади існують як 

загальні, так і індивідуальні податки. Зокрема, на 

федеральному рівні основними податками є особистий 

прибутковий податок, податок з доходів корпорацій, а також 

податок на додану вартість. 

Провінції мають повноваження приймати закони з усіх 

регіональним і місцевим питань та самостійно визначати 

власну податкову політику. Також, провінції та муніципалітети 

мають право додавати свої ставки до базової федеральної 

ставки. Наприклад, загальна ставка федерального податку на 

доходи корпорацій становить 28,84%, а провінційна частина 

податку на доходи корпорацій коливається від 14 до 17%, за 

винятком Квебека, де вона становить 8,9%. Отже, сумарна 

ставка податку на доходи корпорацій може досягати 45,84%. 

Окрім того, у Канаді відсутня єдина система збору 

податків – перш за все  особистого прибуткового податку та 

податку на доходи корпорацій. До прикладу, провінція Квебек 

самостійно збирає і розпоряджається своєю частиною 

особистого прибуткового податку. 

Проте, канадська модель має істотні відмінності від 

американської моделі бюджетного федералізму. 

Загальнонаціональні та провінційні органи влади Канади 

націлені на загальне вирівнювання соціально-економічних 

умов життєдіяльності населення. При цьому для виділення 

трансфертів враховуються ступені відставання фінансової 

забезпеченості провінцій від середньо національного 

розрахункового рівня. 

В рамках німецької моделі міжбюджетні відносини 

базуються на «загальних» податках, надходження від яких 

розподіляються між всіма рівнями бюджетної системи. Пряма 

фінансова допомога із бюджетів вищих рівнів відносно 
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невелика, однак існують численні і доволі значні федеральні і 

спільні програми регіонального розвитку. 

Слід зазначити, що для німецької моделі бюджетного 

федералізму визначальною рисою є зростаюча тенденція до 

одноманітного розподілу ресурсів між землями. При цьому, 

повноваження на здійснення витрат між усіма рівнями влади 

у Німеччині розподілені у відповідності з принципами 

класичного бюджетного федералізму. 

Особливостями німецької модель бюджетного 

федералізму є створення високого ступеня однорідності 

регіональних суспільно корисних послуг для населення. 

Впровадження її дозволило у короткі терміни за рахунок 

масивних трансфертів до земель Східної Німеччини створити 

сучасну соціальну інфраструктуру, розвинути підприємництво 

і стабілізувати суспільне життя 221 . 

Проте, система бюджетного податкового вирівнювання 

можливостей у Німеччині викликає дію різноспрямованих і 

спірних стимулів. Створюється ситуація, коли економічно 

більш розвинуті землі не дуже зацікавлені зміцнювати свою 

податкову базу або переслідувати осіб, що ухиляються від 

податків, оскільки значні суми фактично власних доходів 

через федеральний уряд перераховуються до фінансово 

слабких земель 222. 

Китайська модель передбачає збір податків регіональною 

владою, а центр визначає частково за допомогою формул, але 

найчастіше за згодою, скільки кому лишити. При цьому 

доводяться завдання щодо перерахування податкових 

платежів в центральний бюджет. Центральна влада не 

втручається в справи місцевої до тих пір, поки остання 

виконує всі завдання належним чином. Відповідно, такий 

стан речей породжує відсутність стимулів до раціонального 

використання бюджетних коштів. 
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Б. Зайдель та Д. Веспер класифікують моделі 

децентралізації за співвідношенням переваг і недоліків 

централізації влади. При цьому, розподільча модель бюджетно-

податкових взаємовідносин Німеччини характеризується тим, 

що розподіл доходів використовується у якості інструменту 

регулювання «нерівних» умов життя. Навпроти, при моделі 

«конкуруючого» федералізму США кожен регіон і муніципальне 

утворення конкурують виходячи із власних переваг. До того 

ж, окремі регіони можуть проводити власну бюджетну 

політику. 

О. Богачева розподіляє моделі за типом організації на 

децентралізовану та кооперативну. Децентралізованій моделі 

притаманні функціонування двох відносно незалежних рівнів 

державної влади (федерального і субфедерального) та 

наявність паралельних і незалежних систем адміністрування 

податків. Для цих моделей характерними рисами є те, що 

центральна влада фактично не ставить за мету фінансове 

вирівнювання та мало уваги звертає на фіскальні дисбаланси 

в розвитку окремих територій. Таким чином, місцева влада у 

своїй діяльності має покладатися перш за все на власні сили.  

У кооперативній моделі здійснюється ставка на спільне 

використання федерально-регіональних податків. При цьому, 

надлишкова централізація податкових функцій веде до 

обмеження фінансової самостійності регіональних та місцевих 

органів влади. Також, для кооперативної моделі характерними 

є тісна співпраця різних рівнів влади, активна політика 

центральної влади з подоланням фіскальних дисбалансів на 

різних рівнях управління та фінансового вирівнювання. Отже, 

в державах з кооперативною моделлю бюджетного 

федералізму центральна влада активно турбується про 

забезпечення єдиних стандартів громадських послуг у межах 

усієї території країни. 

Класифікація Г. Хьюза та С. Сміта враховує схожість 

підходів до регулювання міжбюджетних відносин та 

співвідношення ролі центральних і регіональних властей. В 

основі моделі з достатньо високою самостійністю регіональних 

та місцевих властей лежить широке коло бюджетних 
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повноважень. Модель із значною самостійністю визначає 

значну участь нецентральної влади у фінансуванні соціальних 

видатків. Модель із недостатньо високою самостійністю 

передбачає відчутну автономію та наявність співпраці 

бюджетів різного рівня. Тоді як модель із значною фінансовою 

залежністю характеризується значною фінансовою залежність 

регіонів від центру. 

В.Б. Шуба в основу класифікації моделей кладе обсяг 

повноважень регіональної влади з встановлення власних 

податків. В умовах централізованої моделі перелік 

регіональних податків і їх ставки визначаються центральною 

владою. Відповідно, децентралізована модель визначається 

наявністю повноважень у регіональної влади самостійно 

встановлювати власні податки. Тоді як змішана модель 

характеризується тим, що кількість регіональних податків 

обмежується визначеним, хоча і обмеженим переліком або ж 

визначаються максимальні ставки. 

За способом місцевого самоуправління розрізняють 

англосаксонську, континентальну, змішану та радянську 

моделі. Англосаксонській моделі характерні високий рівень 

автономії місцевого управління, відсутність органів державної 

влади місцевого рівня. 

Континентальна модель визначається поєднанням 

місцевого самоуправління і місцевих адміністрацій, а також, 

обмеженою автономією місцевого самоврядування. 

Характерною рисою континентальної (французької) моделі 

державного управління є високий ступінь централізації влади, 

що полягає в системі адміністративного контролю центральної 

влади над місцевими органами, а також в строгій ієрархічній 

підпорядкованості місцевої влади, при всій їх автономності, 

центральним органам влади. 

Відповідно, змішана модель є поєднанням елементів 

англосаксонської та континентальної моделі. З одного боку 

органи місцевого самоврядування не є державними органами, 

а з іншого збережене державне управління на місцевому рівні, 

що визначає особливості фінансування видаткових 

повноважень, як власних так і делегованих. 
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Характерними особливостями радянської моделі є 

відсутність комунальної власності та місцевих бюджетів, 

функціонування органів місцевого самоврядування в системі 

органів центральної влади, жорстка централізація управління. 

Дана модель існувала в партійно-адміністративній 

державі, при цьому її характерними ознаками були: 

 вищі органи виконавчої влади затверджували бюджети 

нижчих органів влади; 

 розпис витрат згори до низу, змінити щось на місцях було 

неможливо; 

 кожному бюджету приписувалися доходи, що 

покривають затверджені потреби; 

 індивідуальні нормативи відрахувань з податків до 

бюджетів територій; 

 при недостатності зібраних податків з вищого бюджету 

надходила індивідуальна дотація; 

 відсутність самостійності регіональної та місцевої влади. 

Таким чином, радянська модель породжувала 

неефективні міжбюджетні відносини, які формувалися 

внаслідок того, що всі податкові збори йшли в «центр», звідки 

розподілялися по регіонах (республіках), а це призводило до 

занепаду економічної та соціальної активності місцевої влади 

та населення. 

За рівнем розвитку державності розрізняють «одвічно 

вільні країни» та лібералізовані країни з центральною владою. 

При цьому, в так званих «одвічно вільних країнах» традиційно 

високий рівень громадських свобод, що супроводжується 

повною відмовою від централізації. Тоді як у лібералізованих 

країнах з центральною владою спостерігається загальне 

підпорядкуванні бюрократичному апарату з невеликою 

часткою реального управління на місцевому рівні. 

У західній літературі досить чітко простежується думка, 

що монопольне становище держави на певній території 

сьогодні вже не вписується в систему поглядів сучасної 

регіональної політики фінансової стабілізації. Звідси 

радикальне переосмислення державних інституцій та 
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відповідне їх реформування в рамках моделі бюджетної 

децентралізації є сьогодні важливою і пріоритетною 

проблемою. 

Основу модернізації економіки через впровадження 

бюджетної децентралізації в Україні формують три послідовні 

кроки: 

 створення незалежного базового рівня територіально-

адміністративного устрою. Система міжбюджетних відносин 

України визначена сформованим територіально-

адміністративним поділом, який не змінився з часів розпаду 

Радянського Союзу. Однак, згідно з європейським досвідом 

середня площа областей України цілком відповідає сучасним 

європейським стандартам (середня площа області України – 

24,1 тис. км2; економічні планові регіони Великобританії – 

22,1 тис. км2, Франції – 24,7 тис. км2). Це дозволяє зробити 

висновок, що обласний поділ в Україні певним чином 

відповідає вимогам сьогодення; 

 поетапне впровадження змін до структури та механізму 

центрального рівня управління. Водночас слід провести 

децентралізацію управління на цьому рівні та розширити 

повноваження обласних рад, звільнивши тим самим 

центральні органи влади від розв’язання місцевих проблем; 

 закріплення на законодавчому рівні нового механізму 

функціонування регіональної влади. 
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РОЗДІЛ 5 

РОЗВИТОК РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ У РЕГІОНАЛЬНІЙ 

ПОЛІТИЦІ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ 

 

5.1. Роль ринку фінансових послуг у регіональній 

політиці фінансової стабілізації 
 

Регіональна політика фінансової стабілізації передбачає 

формування конкурентоспроможної економіки регіону, що 

прямо залежить від поєднання та використання різноманітних 

механізмів кредитування й інвестування. Мобілізація 

фінансових ресурсів, трансформація їх в інвестиції, які так 

потрібні регіонам, відбувається за посередництвом фінансових 

інститутів ринку фінансових послуг. Ця складова фінансової 

системи забезпечує виконання важливих функцій економіки, 

зокрема, забезпечує процес переміщення фінансового капіталу 

між секторами економіки та регіонами країни, процес 

розрахунків між суб’єктами господарювання, дає можливість 

зберегти та примножити вартість вкладеного капіталу, страхує 

населення і бізнес від різних ризиків, а також виконує безліч 

інших важливих функцій, що створюють для економіки 

регіонів нові можливості динамічного розвитку та підвищують 

якість життя населення. 

Як відомо, соціально-економічна система регіону 

складається з кількох сфер: 

1) виробнича сфера (промисловість, будівництво, 

сільське господарство); 

2) сфера послуг (торгівля, транспорт, зв’язок, житлово-

комунальне господарство, побутове обслуговування, соціальне 

страхування, соціальне забезпечення, фінансові послуги); 

3) соціальна сфера (наука, освіта, охорона здоров’я, 

культура, мистецтво, спорт); 

4) адміністративна сфера (виконавчі органи влади, 

поліція, комітети тощо). 

Ринок фінансових послуг є важливою складовою сфери 

послуг регіону та одним з елементів соціально-економічної 

системи регіону, де здійснюється купівля – продаж, розподіл і 
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перерозподіл фінансових активів країни між сферами 

економіки. Не дивлячись на те, що в історії економічної теорії 

саме поняття «фінансова послуга» довго не виокремлювалось і 

не досліджувалось, в той же час в реальній економіці термін 

«фінансова послуга» широко використовується і більш того 

закріплений в законодавчих актах. Зокрема, в США відомий 

американський закон Ліча-Блайлі «Федеральний закон США 

про модернізацію фінансових послуг» (Financial Services 

Modernization Act), Закон Великобританії «Про фінансові 

послуги та ринки» (Financial Services and Markets Act) 2000 р., 

в РФ Закон «Про захист конкуренції на ринку фінансових 

послуг», Закон України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг» 2001 р. та ін.  

Під «фінансовою послугою» в тлумаченні українського 

законодавства розуміють операції з фінансовими активами, 

що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок 

чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених 

законодавством, – і за рахунок залучених від інших осіб 

фінансових активів, з метою отримання прибутку або 

збереження реальної вартості фінансових активів223. Згідно із 

Законом України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг» ринок фінансових 

послуг – це сфера діяльності його учасників з метою надання 

та споживання певних фінансових послуг. До них належать 

професійні послуги на ринках банківських послуг, страхових 

послуг, інвестиційних послуг, операцій з цінними паперами та 

інших видах ринків, що забезпечують обіг фінансових 

активів224. 

Учасниками ринку фінансових послуг виступають, з 

одного боку, особи, які відповідно до закону мають право 

надавати фінансові послуги на території України (фінансові 

установи або провайдери фінансових послуг); особи, які 
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провадять діяльність з надання посередницьких послуг на 

ринках фінансових послуг; з іншого боку – споживачі 

фінансових послуг, а також органи, що здійснюють державне 

регулювання та саморегулювання ринків фінансових послуг. 

Як складова соціально-економічної системи, ринок 

фінансових послуг складається з елементів (банки, 

небанківські фінансово-кредитні установи, інші провайдери 

фінансових послуг, клієнти), між якими існує взаємозв’язок. 

Як система ринок фінансових послуг має такі властивості: 

 ринок фінансових послуг є підсистемою більшої системи – 

соціально-економічної системи регіону. Таким чином, 

зовнішнім середовищем ринку фінансових послуг виступатиме 

регіон, а внутрішнім – провайдери фінансових послуг, 

споживачі, самі фінансові послуги, а також взаємозв’язки між 

ними; 

 на ринку фінансових послуг існує можливість виділення 

більш дрібних взаємопов’язаних систем – регіональна 

банківська система, регіональна страхова система, 

регіональна система недержавного пенсійного страхування 

тощо; 

 ринок фінансових послуг утворює стійкі взаємозв’язки 

між окремими його елементами. Безумовно, існують тісні 

зв’язки між виробниками і провайдерами тієї чи іншої 

послуги, більш того, не менш міцні зв’язки можуть утворювати 

і, звичайно, утворюють між собою різні провайдери 

фінансових послуг, наприклад, страхові компанії і банки; 

 фінансова послуга має властивість цілісності, оскільки 

властивості окремих її елементів, не зводяться до суми 

властивостей складових її елементів. Вивчення окремо тієї чи 

іншої фінансової послуги не дає можливості зрозуміти її 

споживчі властивості, поки не буде здійснене порівняння її 

характеристики з іншими пропозиціями аналогічних послуг на 

ринку; 

 така властивість ринку фінансових послуг як організація 

випливає з того, що цей ринок здатний до самоорганізації. 

Так, наприклад, більшість банків в розпал фінансової кризи 
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піднімають ставки по вкладах, в посткризовий період 

більшість банків відновлюють іпотечні програми, програми 

кредитування бізнесу тощо. 

Конвергенція діяльності на фінансовому ринку з надання 

банківських послуг, послуг на ринку цінних паперів і 

страховому ринку призвела до того, що утворився єдиний 

ринок фінансових послуг. Учасників цього ринку в кожній 

окремо взятій країні об’єднує використання аналогічних 

методів, однакової термінології, ідентичної нормативної бази 

та органів державного регулювання, що регламентують їх 

діяльність. 

В умовах структурної модернізації вітчизняної економіки 

та змін, що відбуваються в світі, постає питання формування 

в Україні національного ринку фінансових послуг як єдиної 

системи законодавчого, інформаційного та інфраструктурного 

забезпечення учасників цього ринку. Значною мірою від того, 

наскільки розвинений і працездатний ринок фінансових 

послуг, залежить розвиток інших секторів економіки. Оскільки 

сфера фінансових послуг характеризується складністю і 

комплексністю, то очевидна необхідність комплексного 

вивчення цієї сфери, а також адекватних форм управління 

нею як єдиною системою. 

Якщо окремі інститути сектору фінансових послуг (банки, 

страхові компанії) достатнім чином вивчені і регулюються, то 

багато інших, не менш значимих суб’єктів ринку фінансових 

послуг (небанківські кредитні організації, лізингові та 

факторингові компанії, фінансові компанії, довірчі 

товариства тощо) практично випали з поля зору регулюючих 

органів, особливо на регіональному рівні. Як показали 

дослідження, інформація щодо обсягів наданих послуг 

багатьох регіональних провайдерів не обліковується, не 

обробляється і не аналізується. З іншого боку, очевидна 

потреба населення і бізнесу в достовірних даних щодо 

функціонування тих чи інших провайдерів фінансових послуг. 

Прямим підтвердженням цього є значне збільшення кількості 

фінансових брокерів і консультантів, а також компаній, що 
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ведуть свою діяльність в регіонах, і займаються захистом прав 

споживачів фінансових послуг. 

Все це обумовлює необхідність детального дослідження 

особливостей функціонування регіональної сфери фінансових 

послуг, визначення ефективних методів оцінки рівня його 

розвитку, і якості наданих фінансових послуг, що дозволить 

виявити диспропорції розвитку сфери фінансових послуг, і 

підвищити ефективність її функціонування на макро- і 

мезоекономічних рівнях. 

Здійснення структурної модернізації економіки 

об’єктивно зумовило розширення спектру учасників ринку 

фінансових послуг та збільшення обсягу послуг, що ними 

надаються. Виділення окремих сегментів цього ринку, згідно з 

класифікацією функціонування самих фінансових послуг, 

дозволяє оцінити діяльність його учасників. Однак відсутність 

показників оцінки, в першу чергу кількісного та якісного 

виміру ринку фінансових послуг, викликає необхідність 

подальшої розробки цієї проблеми. 

Система показників ринку фінансових послуг повинна 

являти собою комплекс взаємопов’язаних показників, що 

всебічно характеризують стан і розвиток ринку фінансових 

послуг в цілому, а також окремих його складових. Основні 

показники, що відображають стан і розвиток ринку 

фінансових послуг, повинні базуватися, насамперед, на 

побудові узагальнюючих макроекономічних показників. Група 

таких узагальнюючих показників є складовою системи 

національних рахунків, що дають можливість проводити 

аналіз відповідних динамічних і статистичних показників. 

Обсяг фінансових послуг представлений групою 

показників, що характеризують результати виробничої 

діяльності на ринку фінансових послуг в цілому та окремих 

його сегментів. Реалізація поставленого завдання вимагає в 

першу чергу організації робіт в області статистичного 

вивчення ринку фінансових послуг. Тому, на нашу думку, 

послідовність дій повинна бути наступною: 
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1. Вирішення проблеми класифікації фінансових послуг. 

Визначення номенклатури видів діяльності, що належать до 

фінансових послуг (у тому числі характерних для 

зовнішньоекономічної діяльності з урахуванням рекомендацій 

Світової організації торгівлі та специфіки внутрішнього ринку 

послуг). 

Проведені дослідження показали, що в науковій 

літературі, законодавчих та інших нормативних актах немає 

однакового підходу до класифікації фінансових послуг225. 

Разом з тим аналіз існуючих фінансових послуг являє собою в 

узагальненому вигляді все різноманіття фінансових послуг, що 

складаються з чотирьох груп: а) банківські послуги; б) страхові 

послуги та накопичувальне пенсійне забезпечення; в) 

інвестиційні послуги та операції на ринку цінних паперів; г) 

інші фінансові послуги. Така узагальнююча класифікація 

фінансових послуг, що складається з чотирьох груп, може бути 

покладена в основу визначення основних макроекономічних 

показників. 

2. Створення комплексної системи статистичних 

показників, що характеризують систематизацію діючих 

показників з фінансових послуг. Розробка всього понятійного 

апарату статистики фінансових послуг, адекватного ринковій 

економіці, а також методології обчислення відсутніх 

показників. 

3. Удосконалення методів дорахунку обсягів послуг на 

обсяги прихованої (неформальної) діяльності. 
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державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг // Режим доступу: http://nfp.gov.ua/content/rzviti-

nackomfinposlug.html; Горбач Л.М. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / 

Л.М. Горбач, О.Б. Каун. – К.: Кондор, 2006. – 436 с.; Еш С.М. Ринок фінансових послуг: підруч. / С.М. 

Еш. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 400 с.; Кремень В.М. Фінансова статистика [Текст]: навч. 

посіб. / В.М. Кремень, О.І. Кремень. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 368 с.; Маслова С.О. Ринок 

фінансових послуг: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / С.О. Маслова, О.А. Опалов. – К.: Кондор, 

2006. – 192 с.; Приходько Наталія Василівна. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. / Приходько Н.В. – 

Миколаїв: НУК, 2007. – 72с.; Ринок фінансових послуг: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / 

[Коваленко М.А., Радванська Л.М., Лобанова Н.В., Швороб Г.М.]. – Херсон: Олді-плюс, 2005. – 572 с.; 

Сич Є.М. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. / Є.М. Сич, В.П. Ільчук, Н.І. Гавриленко. – К.: ЦУЛ, 

2012. – 428 с.; Ходаківська В.П. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: навч. посіб. / В.П. Ходаківська, 

В.В. Беляєв. – К.: ЦУЛ, 2002. – 616 с. 
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Вимоги до системи соціально-економічних показників 

розвитку ринку фінансових послуг пов’язані з необхідністю 

врахування оцінки процесу та результатів створення нових 

фінансових послуг, інтернаціонального характеру сучасного 

ринку фінансових послуг. 

Разом з тим в умовах структурної модернізації економіки 

перед статистикою ринку фінансових послуг стоїть завдання 

інформаційного відображення обсягів споживання населенням 

та суб’єктами господарювання фінансових послуг як однієї з 

характеристик рівня життя населення та комфорту ведення 

бізнесу, а також ефективності роботи фінансових компаній, 

що надають фінансові послуги. Виходячи з такого підходу і 

користуючись методом аналогій, статистичне спостереження 

за фінансовими послугами має вестися за наступними 

напрямами: 

1) узагальнюючі показники надання фінансових послуг 

населенню і організаціям; 

2) задоволення потреб населення і суспільства у 

фінансових послугах та рівень їх доступності; 

3) торгівля фінансовими послугами (експорт – імпорт); 

4) показники, що дозволяють виявити основні тенденції 

розвитку ринку фінансових послуг і динаміку змін, що 

відбуваються на ньому. 

Перша група представлена узагальнюючими 

показниками, що характеризують результати пропозиції 

професійної діяльності на ринку фінансових послуг в цілому та 

відбивають обсяг і структуру фінансових послуг, що 

надаються в регіоні. 

Особливий розділ показників повинен бути відведений 

оцінкам рівня задоволення потреб населення і організацій на 

ринку фінансових послуг. Зазначені показники можуть бути 

доповнені оцінкою потенційних можливостей конкуренції між 

фінансовими установами, що надають послуги кожного виду, 

а також одночасно показниками можливостей вибору з боку 

споживачів послуг. 

В умовах подолання країною економічної замкнутості та 

виходу її у світовий економічний простір важливого значення 
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набуває врахування міжнародних зв’язків як по лінії експорту 

та імпорту, так і в аспекті впливу зарубіжного досвіду на 

розвиток ринку фінансових послуг.  

Виходячи з вищевикладених вимог до показників 

розвитку ринку фінансових послуг, система показників, що 

характеризують розвиток цієї сфери діяльності фінансових 

посередників, може бути представлена наступними блоками: 

1. Показники надання фінансових послуг. 

Вихідним показником для розрахунку валового 

внутрішнього продукту на стадії надання фінансових послуг є 

валовий випуск фінансових послуг (ВВфп). Валовий випуск 

фінансових послуг являє собою сумарну вартість фінансових 

послуг, що надані в звітному періоді і включають всі платні 

послуги. 

Треба відзначити, що в міжнародній практиці валовий 

випуск не є оціночним показником результатів економічної 

діяльності, а служить вихідною базою для розрахунку валової 

доданої вартості (ВДВ) та інших показників. Це пов’язано з 

тим, що на загальний обсяг випуску впливає проміжне 

споживання, що входить до нього та відображає вартість 

витрат минулої праці на виробництво продуктів і послуг. 

Однак точність розрахунку ВВ є необхідною передумовою 

точності і повноти розрахунку ВДВ та інших показників 

результатів виробничої діяльності. 

Валовий випуск фінансових послуг (ВВфп) – сумарна 

вартість всіх вироблених (наданих) за рік в економіці країни 

фінансових послуг і визначається за формулою: 
 

ВВфп = ВВб + ВВс + ВВп + ВВі + ВВін,   (5.1) 
 

де ВВб – валовий випуск банківських послуг; 

ВВс – валовий випуск послуг страхових компаній;  

ВВп – валовий випуск послуг пенсійних фондів; 

ВВі – валовий випуск послуг інститутів спільного 

інвестування (інвестиційних фондів).  

ВВін – валовий випуск послуг інших фінансових установ 

(кредитних спілок, ломбардів, лізингових та факторингових 

компаній, довірчих товариств, фінансових компаній). 
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Згідно з фінансовою статистикою, випуск банківських 

послуг складається з двох частин: безпосередньої оплати 

послуг банків (комісії за ведення рахунків клієнтів, обмін 

валюти, банківські перекази, зберігання цінностей у сейфах 

тощо), що вимірюється безпосередньо розміром прямих 

платежів за ці послуги, і побічно вимірюваних послуг 

банківського фінансового посередництва, що визначається як 

різниця між відсотками, отриманими банками за розміщення 

грошових коштів (надані кредити), і відсотками, сплаченими 

ними за користування залученими грошовими коштами: 
 

ВВб = ВБ + ПВПФП,    (5.2) 
 

де ВБ – виручка за безпосередньо надані банківські 

послуги; 

ПВПФП – побічно вимірювані банківські послуги 

фінансового посередництва; 

Послуги страхових компаній включають послуги зі 

страхування життя та послуги з інших видів страхування, ніж 

страхування життя (майна, ризиків, відповідальності тощо). 

Для страхових організацій випуск послуг – це страхові премії, 

отримані страховими організаціями за всіма видами 

страхування, плюс чистий дохід від інвестування технічних 

резервів страхування мінус страхові виплати (відшкодування) 

за всіма видами страхування і зміна технічних резервів 

страхування (скориговане на зміну їх вартості в результаті 

зміни цін): 
 

BBс = СП – СВ + ЧДтр – ΔТСР,   (5,3) 
 

де СП – страхові премії за усіма видами страхування; 

СВ – страхові виплати за усіма видами страхування; 

ЧДтр – чистий дохід (відсотки), отриманий страховими 

компаніями від інвестованих страхових технічних резервів у 

цінні папери або інші ліквідні фінансові інструменти; 

ΔТСР – зміна технічних страхових резервів.  

Валовий випуск послуг пенсійних фондів можна 

визначити за формулою: 
 

ВВп = ПВ – НПВ,     (5.4) 
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де ПВ – вкладення в недержавний пенсійний фонд 

(пенсійні внески); 

НПВ – недержавні пенсійні виплати. 

Валовий випуск послуг інститутів спільного інвестування 

(інвестиційних фондів) може бути представлений такою 

формулою: 
 

ВВі = ВІ + ПВІП,     (5.5) 
 

де ВІ – виручка за безпосередньо надані інвестиційні 

послуги; 

ПВІП – побічно вимірювані інвестиційні послуги 

фінансового посередництва. 

За аналогічним підходом можна визначити валовий 

випуск послуг інших небанківських фінансово-кредитних 

установ. 

Проміжне споживання (ПСфп) у виробництві (наданні) 

фінансових послуг можна представити рівняннями: 

ПСфп = ∑ вартості фінансових послуг – ∑ спожитих 

фінансових послуг;  

ПСфп = ∑ побічно вимірюваних послуг фінансового 

посередництва. 

Таким чином, проміжне споживання – показник витрат, 

пов’язаних з виробництвом (наданням) послуг, що 

складаються зі спожитих у процесі виробництва товарів і 

послуг. Визначення проміжного споживання в різних галузях 

економіки має свої особливості, які обумовлені особливостями 

організаційної структури і технічних процесів. 

Запропонована система показників функціонування 

ринку фінансових послуг зведена у таблиці 5.1. 

Таким чином, застосування системи запропонованих 

показників функціонування ринку фінансових послуг дає 

можливість забезпечити однаковість в розрахунку показників 

послуг, повноту відображення в державній статистиці 

економічних процесів, що відбуваються, оцінювати та 

прогнозувати стан і розвиток ринку фінансових послуг, 

домогтися порівнянності показників з міжнародними 

стандартами. 



 

229 

Таблиця 5.1 

Система показників функціонування ринку фінансових 

послуг 
№ 

з/п 

Показники Методика визначення 

1. Показники ринку фінансових послуг 

1.1 Валовий випуск фінансових послуг 
(ВВфп) – сумарна вартість всіх 
вироблених (наданих) за рік в 
економіці країни фінансових послуг 

ВВфп = ВВб + ВВс + ВВп + ВВі + ВВін, 
де ВВб – валовий випуск банківських послуг; 
ВВс – валовий випуск послуг страхових компаній;  
ВВп – валовий випуск послуг пенсійних фондів; 
ВВі – валовий випуск послуг ІСІ.  
ВВін – валовий випуск послуг інших фінансових 
установ (кредитних спілок, ломбардів, лізингових 
та факторингових компаній, трастових 

товариств, фінансових компаній).  

1.2 Проміжне споживання (ПСфп) у 
виробництві (наданні) фінансових 
послуг 

ПСфп = ∑ вартості фінансових послуг – ∑ 
спожитих фінансових послуг. 

1.3 Валова додана вартість (ВДВфп) у 
виробництві (наданні) фінансових 
послуг 

ВДВфп = ВВфп - ПСфп. 
 

1.4 Частка фінансових послуг (Yфп) у 
валовому випуску платних послуг 

Yфп = ВВфп / ВВ, 
де ВВ – валовий випуск надання платних послуг. 

1.5 Частка фінансових послуг (Іфп) у 
валовому внутрішньому продукті 

Іфп = ВВфп / ВВП. 
 

1.6 Темп зростання обсягу фінансових 
послуг 

Тфп = ВВфп1 / ВВфп0 * 100%, 
де ВВфп1, ВВфп0 – валовий випуск фінансових 

послуг у звітному і базисному періодах. 

2. Задоволення населення і суспільства у фінансових послугах 

2.1 Обсяг надання (ОНфп) фінансових 
послуг на душу населення 

ОНфп = ВВфп / ЧН, 
де ЧН – чисельність населення. 

2.2 Темп зростання (ТфпЧН) обсягу 
фінансових послуг на душу 
населення 
 

ТфпЧН = ОНфп1 / ОНфп0 * 100%, 
де ОНфп1, ОНфп0 – обсяг надання фінансових 
послуг на душу населення в звітному і базовому 
періодах. 

2.3 Показник інституційної 

забезпеченості (ІЗ) населення 
фінансовими установами 

ІЗ = КФУ / ЧН,  

де КФУ – кількість фінансових установ, що 
надають фінансові послуги. 

 

Ринок фінансових послуг складається з інституційних 

суб’єктів-резидентів, які зайняті переважно фінансовим 

посередництвом, тобто виробничою (як це прийнято вважати 

в СНР) діяльністю, за якої суб’єкт бере на себе зобов’язання 

придбати фінансові активи, беручи участь у фінансових 

операціях на ринку. Фінансові корпорації беруть гроші в 

одних суб’єктів ринку, приймаючи на себе певні зобов’язання, 

і потім використовують їх на ринку фінансових послуг з 

більшою ефективністю, що дозволяє їм не тільки виконувати 

власні зобов’язання, а й отримувати прибуток. 

Завдання збільшення ВВП країни вимагає прискорення 

розвитку ринку фінансових послуг. Крім того, не слід забувати 

і про мультиплікативний ефект розвитку цього ринку в 
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частині підвищення продуктивності праці в реальному секторі 

товарного виробництва. Не можна заперечувати, що надання 

професійних послуг, пов’язаних з трансформацією грошових 

коштів у грошовий капітал, призвело до появи нового ринку, 

що має свою класифікацію, функції, показники тощо. У 

зв’язку з цим подальшого дослідження потребують виявлення 

динаміки і тенденцій розвитку ринку фінансових послуг.  

 

5.2. Оцінка розвитку ринку фінансових послуг 
 

Будучи одним із секторів соціально-економічної системи 

регіону, ринок фінансових послуг відіграє важливу роль в 

регіональній політиці фінансової стабілізації. Основними 

провайдерами фінансових послуг в Україні виступають 

комерційні банки та небанківські фінансово-кредитні 

установи (НФКУ), до яких відносять страхові компанії, 

кредитні установи (кредитні спілки, інші кредитні установи, 

юридичні особи публічного права), факторингові компанії, 

ломбарди, лізингові фірми, недержавні пенсійні фонди, 

довірчі товариства (трасти), фінансові компанії та інститути 

спільного інвестування (ІСІ). 

За 25 років незалежності в Україні сформувалась певна 

інституціональна структура ринку фінансових послуг, яка на 

початок 2017 року налічувала 96 комерційних банків і 10316 

їх структурних підрозділів (філій, відділень тощо) та 2126 

фінансових установ небанківського сектору послуг (табл. 5.2).  

Вже історично склалося, що одним із головних 

провайдерів фінансових послуг як за кількістю установ, так і 

за розміром активів, виступають комерційні банки, які є 

універсальними фінансовими посередниками на ринку. Аналіз 

динаміки показників діяльності банків в Україні свідчить про 

поступове зменшення їх кількості в регіонах та очищення 

банківської системи від неплатоспроможних банків (табл. 5.3). 
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Таблиця 5.2 

Кількість фінансово-кредитних установ, які надають фінансові послуги і внесені до 

Держреєстру в розрізі регіонів станом на 01.02.2017 р.* 
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с
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Україна 96 10316 309 450 154 604 457 668 2 64 304 

Вінницька - 343 1 11 3 14 5 5 - - - 
Волинська - 211 - 8 2 10 4 1 - - - 

Дніпропетровська 8 943 13 18 9 27 69 39  4 21 
Донецька - 431 10 38 1 39 48 3 1 6 5 

Житомирська - 233 - 2 2 4 3 1 - - - 
Закарпатська 1 298 1 13 2 15 4 - - - - 

Запорізька 3 492 10 16 6 22 17 2 - - 4 
Івано-Франківська - 288 3 23 3 26 8 3 - 2 4 

Київська - 463 5 8 1 9 16 10 - - 2 
Кіровоградська - 244 - 6 1 7 14 - - - 2 

Луганська - 141 3 45 3 48 19 1 - - - 
Львівська 5 682 5 23 3 26 19 14 - 2 9 

Миколаївська - 304 1 5 5 10 3 5 - - 1 
Одеська 4 743 10 14 2 16 31 17 - 1 9 

Полтавська 2 437 3 7 3 10 7 6 - - 5 
Рівненська - 247 - 8 2 10 1 - - - - 

Сумська - 273 - 6 1 7 6 1 - - - 
Тернопільська  180 - 20 2 22 4 - - - - 

Харківська 4 772 16 27 7 34 41 20 1 2 18 
Херсонська - 254 1 8 1 9 5 2 - 1 2 

Хмельницька - 255 - 20 3 23 5 4 - - - 
Черкаська - 336 1 19 1 20 7 2 - - 2 

Чернівецька - 218 1 12 1 13 4 - - - - 
Чернігівська 2 270 2 12 1 13 5 2 - - - 

м. Київ 67 1258 219 40 89 129 94 528 - 46 214 
АРК - 0 2 24 - 24 13 - - - 4 

м. Севастополь - 0 2 17 - 17 5 2 - - 2 

* Складено авторами за офіційними даними НБУ, Нацкомфінпослуг та НКЦПФР. 
**Примітка: кількість банків та їх структурних підрозділів дано за виключенням неплатоспроможних банків станом на 

01.01.2017 р., кількість КУА дано станом на 30.06.2016 р.
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Так, за останні сім років кількість банків, що мають 

банківську ліцензію, скоротилась в 1,8 рази (або на                        

77 установ). Найбільш суттєве скорочення спостерігалось 

протягом 2015 року, коли було відкликано банківську ліцензію 

та розпочато процедуру ліквідації 43 банків. Зменшилась і 

кількість банків з іноземним капіталом (на кінець 2016 року на 

14 установ порівняно з кінцем 2010 року). Станом на 1 січня 

2017 року в Україні функціонувало 96 банків (без врахування 

неплатоспроможних банків), з них 38 – банки з іноземним 

капіталом. Упродовж останніх років банки виводилися з 

ринку, зокрема за непрозору структуру власності, за 

порушення банківського законодавства в сфері фінансового 

моніторингу (ліквідація) або шляхом самоліквідації. Після 

націоналізації Приватбанку держава домінує в банківському 

секторі (частка державних банків в чистих активах з 28,1% на 

початку 2016 року сягнула 51,3% на кінець року) та є повним 

монополістом на ринку банківської IT інфраструктури226. 

Загальні активи банків щороку зростали (табл. 5.3), але 

без врахування валютних коливань вони скорочувалися. Проте 

їх частка у ВВП країни суттєво зменшилась на кінець                

2016 року порівняно з кінцем 2010 та 2013 років і становила 

76,8%. Основна складова приросту загальних активів в 

останньому році – збільшення портфеля ОВДП та похідних 

інструментів Приватбанку внаслідок переходу банку до 

державної власності. За умов слабкого кредитування інші 

банки здебільшого кредитували юридичних осіб та вкладали 

ресурси в ОВДП. 

Вже який рік поспіль вітчизняна банківська система 

фіксує збитки. Протягом 2009-2011 рр. банківська система 

України була збитковою внаслідок важкого й довготривалого 

подолання наслідків світової фінансової кризи. Після 

відновлення прибуткової діяльності протягом 2012-2013 рр., у 

2014 р. банківська система знову відчула на собі радикальне 

погіршення макроекономічної ситуації, внаслідок чого збитки 

                                           
226

 Огляд банківського сектору. Випуск 2. Лютий 2017 [Електронний ресурс] / Періодичні видання 

Національного банку України. – Режим доступу до журн.: 

ttps://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=15727773&cat_id=36450 
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банківської системи в цілому за 2014 р. сягнули 53 млрд. грн., 

за 2015 р. – 66,6 млрд. грн.  

Таблиця 5.3 

Основні показники діяльності банків на ринку 

фінансових послуг України на кінець періоду* 

Показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 
2016 

р. 

Кількість банків, 

включених до 

Державного 

реєстру банків 

194 198 176 182 182 182 182 

Кількість банків, 

що мають 

банківську 

ліцензію 

176 176 175 179 162 119 99 

з них з іноземним 

капіталом 
55 53 53 49 51 41 41 

у т.ч. зі 100% 

іноземним 

капіталом 

20 22 22 19 19 18 18 

Загальні активи 

банків, млрд. грн. 

(залишки коштів) 

1 090,2 1 211,5 1 267,9 1 408,7 1 520,8 1571,4 
1 

737,3 

Співвідношення 

загальних активів 

банків до ВВП, % 

100,7 92,0 90,0 96,8 97,1 79,4 76,8 

Регулятивний 

капітал, млрд. 

грн. 

160,9 178,4 178,9 205,0 188,9 129,8 109,6 

Рівень 

достатності 

(адекватності) 

капіталу, % 

20,83 18,90 18,06 18,26 15,60 12,31 12,69 

Доходи банків, 

млрд. грн. 
136,8 142,8 150,4 168,9 210,2 199,2 190,7 

Витрати банків, 

млрд. грн. 
149,9 150,5 145,6 168,9 263,2 265,8 350,1 

Чистий прибуток 

(збиток), млрд. 

грн. 

-13,0 -7,7 4,9 1,4 -53,0 -66,6 -159,4 

Рентабельність 

(збит-ковість) 

активів, % 

-1,45 -0,76 0,45 0,12 -4,07 -5,46 -12,60 

Рентабельність 

(збит-ковість) 

капіталу, % 

-10,19 -5,27 3,03 0,81 -30,46 -51,91 
-

116,74 

* Складено авторами за офіційними даними НБУ 
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Основною причиною збиткової діяльності банків є 

погіршення якості їх кредитного портфеля через 

незадовільний фінансовий стан значної кількості 

позичальників та погіршення їх платіжної дисципліни 

внаслідок комплексу негативних чинників (погіршення 

кон’юнктури зовнішніх ринків, повільні темпи відновлення 

промислового виробництва після падіння, погіршення стану 

ринку праці, зниження платоспроможного попиту населення 

тощо) 227. У 2016 році зафіксовано історично високий збиток 

банківського сектору – 159 млрд. грн., що зумовлено 

резервуванням кредитного портфеля Приватбанку. Для решти 

банків відрахування в резерви значно знизилися, а сукупні 

збитки зменшилися до 23 млрд. грн. порівняно з 66 млрд. грн. 

у 2015 році.  

Капіталізація банківської системи поступово 

відновлюється, проте темпи відновлення капіталізації банків є 

недостатніми, адже не покривають зменшення власного та 

регулятивного капіталу банківської системи228. Так, 

починаючи з 2013 року спостерігається суттєве зниження 

розміру регулятивного капіталу банків, який на кінець              

2016 року зменшився на 95322,3 млн. грн. або 46,5 % 

порівняно з кінцем 2013 року. Рівень достатності 

(адекватності) капіталу також знизився з 18,26 % до 12,69 %. 

Недостатні темпи відновлення капіталізації банківської 

системи України призводять до погіршення фінансової 

стійкості як окремих банків, так і банківської системи в 

цілому. 

Визначити рівень задоволення потреб у банківських 

послугах дозволяє певним чином показник кількості 

банківських установ на 10 тис. осіб населення. Отже, 

насиченість банківськими установами різних регіонів України 

є вкрай нерівномірною (табл. 5.2 та рис. 5.1). 

                                           
227

 Ризики та ключові напрями посткризового відновлення банківської системи України [Електронний 

ресурс] / Національний інститут стратегічних досліджень. – Режим доступу: 

http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/bank_sustem-93e11.pdf 
228

 Ризики та ключові напрями посткризового відновлення банківської системи України [Електронний 

ресурс] / Національний інститут стратегічних досліджень. – Режим доступу: 

http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/bank_sustem-93e11.pdf 
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Рис. 5.1. Діючі структурні підрозділи банків в окремих 

регіонах на 01.01.2017 р., од./од. на 10 000 осіб населення229 

 

Найбільше банківських установ розташовано в 

розвинутих промислових регіонах України: м. Києві 

(зосереджено 70% від загальної кількості банків), у 

Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Львівській та 

Запорізькій областях. Така асиметрична концентрація 

пояснюється насамперед тим, що зазначені регіони є найбільш 

розвинутими промисловими регіонами України і мають досить 

високий інвестиційний рейтинг. Окремі регіони не мають 

власних регіональних банків, а лише філії та відділення 

Приватбанку, Ощадбанку та інших переважно великих 

столичних банків (табл. 5.2). Найменше діючих структурних 

підрозділів банків зосереджено у північно-західних областях 

країни (Тернопільська, Волинська, Рівненська, Житомирська 

обл. та ін.) (рис. 5.1). 

Одним із лідерів серед провайдерів банківських послуг в 

регіонах Україні є КБ «ПриватБанк», з яким на кінець               

2016 року за даними GFK Ukraine співпрацюють 51% 

українців – фізичних осіб та понад 56% корпоративних 

                                           
229

 Огляд банківського сектору. Випуск 2. Лютий 2017 [Електронний ресурс] / Періодичні видання 

Національного банку України. – Режим доступу до журн.: 
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клієнтів. До того ж ПриватБанк вважається одним з найбільш 

інноваційних банків світу. Так, орієнтовний перелік основних 

фінансових послуг, що надаються КБ «ПриватБанк» своїм 

клієнтам включає в себе230: 

1. Послуги приватним особам: 

– депозити фізичних осіб; платежі та перекази; кредити 

(картка Універсальна; оплата частинами; авто в кредит; 

кредит на житло); 

– платiжнi картки: картка Унiверсальна; картка для 

виплат, картка Gold, Iнтернет-картка; картки рiвня VIP; 

картка ЮНІОРА; картка MasterCard World; пенсiйна картка; 

картка для мам; картки Криму; інвалідам; 

– вiддалений банкiнг: Приват24; мобiльнi додатки;               

SMS-banking; банкомати; термінали самообслуговування; 

– сервіси до платіжної картки: послуга накопичення 

«Скарбничка»; регулярні платежі; Бонус Плюс; платежі по 

телефону; переказування зарплати з карток інших банків на 

картку для виплат регулярним платежем; депозитна 

властивість картки; 

– фінансовий консалтинг; недержавне пенсійне 

забезпечення (ВПФ «ПриватФонд»); 

– купівля електронних квитків; оренда сейфів;                      

VIP-обслуговування індивідуальних клієнтів. 

2. Послуги суб’єктам бізнесу: 

– депозити для корпоративних клієнтів; 

– відкриття та ведення рахунків і здійснення платежів: 

рахунок у банку; цілодобове обслуговування; зарахування 

торговельної виручки; Приват24 для бізнесу; безготівкові 

платежі; регулярні платежі; платежі за телефоном; платіжні 

вимоги; еквайринг; оплата частинами; Бонус Плюс; мобільний 

міні-термінал; «Нотаріальні платежі»; прийом платежів; міні-

відділення Кліринг у «Приват24»; 

– кредити: гарантований платіж; овердрафт; кредитний 

ліміт; застрахований кредитний ліміт; кредит під залог 

депозиту; лізинг сільськогосподарської техніки; 
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https://privatbank.ua/ua/business/universalnyje-reshenija/platezhi-po-telefonu-dlya-korporativnyh-klijentov/
https://privatbank.ua/ua/business/universalnyje-reshenija/platejnie-trebovanija/
https://privatbank.ua/ua/business/universalnyje-reshenija/platejnie-trebovanija/
https://privatbank.ua/ua/business/universalnyje-reshenija/ekvajring/
http://chast.privatbank.ua/pp_site/business?lang=ua
https://privatbank.ua/ua/business/srednemu-i-krupnomu-biznesu/program-bonus-plus/
https://privatbank.ua/ua/business/universalnyje-reshenija/mobilnyj-platezhnyj-terminal/
https://privatbank.ua/ua/business/universalnyje-reshenija/mobilnyj-platezhnyj-terminal/
https://privatbank.ua/ua/notary-payments/
https://privatbank.ua/ua/business/universalnyje-reshenija/prijem-platezhej-ot-naselenija/
https://privatbank.ua/ua/business/universalnyje-reshenija/mini-otdelenije/
https://privatbank.ua/ua/business/universalnyje-reshenija/mini-otdelenije/
https://privatbank.ua/ua/business/universalnyje-reshenija/kliring-v-privat24/
https://privatbank.ua/ua/business/universalnyje-reshenija/garantyrovanyi-platej/
https://privatbank.ua/ua/business/srednemu-i-krupnomu-biznesu/overdraft/
https://privatbank.ua/ua/business/universalnyje-reshenija/kreditnij-limit-na-raschetnij-schet/
https://privatbank.ua/ua/business/universalnyje-reshenija/kreditnij-limit-na-raschetnij-schet/
https://privatbank.ua/ua/business/srednemu-i-krupnomu-biznesu/uslugi-strahovanija/
https://privatbank.ua/ua/business/universalnyje-reshenija/kreditovanie-biznesa/kredit-pod-depozit/
https://privatbank.ua/ua/business/universalnyje-reshenija/kreditovanie-biznesa/kredit-pod-depozit/
https://privatbank.ua/ua/business/universalnyje-reshenija/lizing-sel-hoz-tehniki/
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– картки: картка «Ключ до рахунку»; корпоративні картки; 

реєстрові поповнення; 

– зарплатний проект і сервіси для колективу: сервіс «Облік 

робочого часу»; зарплатний проект; страхування колективу; 

послуги безпеки УкрДок – електронний управлінський 

комплекс; 

– торгове фінансування, документарні операції: банківські 

гарантії; вексельні операції; акредитивне обслуговування; 

міжнародне інкасо; міжнародні банківські гарантії; 

міжнародні акредитиви; 

– електронний облік, звітність та інші сервіси: електронний 

документообіг; електронні звіти; Приват24-1С; 1С онлайн; 

презентація банківських послуг в офісі; оренда приміщень у 

відділеннях ПриватБанку; відеоконференції; проведення 

тендерів у ПриватБанку; «Дисконтний клуб»; термінал 

самообслуговування; статус контрагента; поліс ОСЦПВ для 

бізнесу; страхування авіаквитків для партнерів; Недержавний 

пенсійний фонд; онлайн-продаж квитків на заходи; Папка24. 

3. Послуги бюджетним організаціям:  

– повернення податків фізичним особам; обслуговування 

чеків Державного казначейства України; платежі 

реєстраційних служб; приймання готівки; 

– валютні рахунки; зарплатний або студентський проект. 

4. Послуги страховим компаніям:  

– регулярні платежі; приймання платежів; грошові 

перекази; зарахування торгової виручки на рахунок; 

– оплата частинами; валютні операції; 

– картка для виплат; картка класу Gold; 

– зарплатний проект; мобільний додаток для агентів з 

приймання платежів;  

– УБКІ – доступ до бази «Українського бюро кредитних 

історій». 

Крім того для своїх клієнтів КБ «ПриватБанк» пропонує 

операції з цінними паперами, агентську програму, продаж 

заставного майна, проведення тендерів та ін. 

Серед великої кількості фінансових послуг, що надаються 

банківськими установами корпоративному сектору економіки 

https://privatbank.ua/ua/business/universalnyje-reshenija/korporativnaya-karta-t/
https://privatbank.ua/ua/reestrovoe-popolnenie/
https://privatbank.ua/ua/business/srednemu-i-krupnomu-biznesu/uchet-rabochego-vremeni/
https://privatbank.ua/ua/business/srednemu-i-krupnomu-biznesu/uchet-rabochego-vremeni/
https://privatbank.ua/ua/business/universalnyje-reshenija/zarplatnyj-projekt/
https://privatbank.ua/ua/business/universalnyje-reshenija/strahovanie-kollektivov/
https://privatbank.ua/ua/business/srednemu-i-krupnomu-biznesu/kadrovaja-bezopasnost/
https://privatbank.ua/ua/elektronnyj-dokumentooborot/
https://privatbank.ua/ua/elektronnyj-dokumentooborot/
https://privatbank.ua/ua/business/srednemu-i-krupnomu-biznesu/garantii-v-nacionalnoy-valyute/
https://privatbank.ua/ua/business/srednemu-i-krupnomu-biznesu/garantii-v-nacionalnoy-valyute/
https://privatbank.ua/ua/business/srednemu-i-krupnomu-biznesu/vekselnie-operacii/
https://privatbank.ua/ua/business/srednemu-i-krupnomu-biznesu/akkreditivnoe-obsluzhivanie/
https://privatbank.ua/ua/business/srednemu-i-krupnomu-biznesu/mezhdunarodnoje-inkasso/
https://privatbank.ua/ua/business/srednemu-i-krupnomu-biznesu/mezhdunarodnyje-bankovskije-garantii/
https://privatbank.ua/ua/business/srednemu-i-krupnomu-biznesu/mezhdunarodnyje-akkreditivy/
https://privatbank.ua/ua/nds/
https://privatbank.ua/ua/nds/
https://privatbank.ua/ua/business/universalnyje-reshenija/elektronnyje-otchety/
https://privatbank.ua/ua/business/1c/
https://privatbank.ua/ua/business/universalnyje-reshenija/1s-onlajn-dl-a-vashej-kompanii/
https://privatbank.ua/ua/business/universalnyje-reshenija/prezentacija-bankovskih-produktov-v-vashem-ofise/
https://privatbank.ua/ua/business/universalnyje-reshenija/arenda-pomeschenij/
https://privatbank.ua/ua/business/universalnyje-reshenija/arenda-pomeschenij/
https://privatbank.ua/ua/business/universalnyje-reshenija/online/
https://privatbank.ua/ua/provedenie-tenderov/
https://privatbank.ua/ua/provedenie-tenderov/
https://privatbank.ua/ua/business/universalnyje-reshenija/club-privatbank-vip/
https://privatbank.ua/ua/business/universalnyje-reshenija/terminal-samoobsluzhivanija/
https://privatbank.ua/ua/business/universalnyje-reshenija/terminal-samoobsluzhivanija/
https://privatbank.ua/ua/business/universalnyje-reshenija/status-kontragenta/
https://privatbank.ua/ua/polis-osgpo-dl-a-juridicheskih-lic/
https://privatbank.ua/ua/polis-osgpo-dl-a-juridicheskih-lic/
https://privatbank.ua/ua/business/universalnyje-reshenija/strahovanie-aviabiletov/
https://privatbank.ua/ua/privatfond-ul/
https://privatbank.ua/ua/privatfond-ul/
https://privatbank.ua/ua/business/universalnyje-reshenija/online-bilet/
https://privatbank.ua/ua/business/universalnyje-reshenija/papka24/
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та населенню, найбільш поширеними є депозитно-кредитні 

операції. Динаміка наданих банками кредитів та залучених 

депозитів наведена на рис. 5.2. 

 
Рис. 5.2. Динаміка депозитно-кредитних послуг 

комерційних банків 

 

Як показують дослідження, сума та частка депозитів у 

зобов’язаннях банків продовжує зростати, на сьогодні банки 

покладаються виключно на внутрішні джерела фондування. У 

2016 році спостерігався значний приплив депозитів 

корпорацій, в тому числі державних монополій. Частка 

депозитів бізнесу майже зрівнялася з депозитами населення.  

За даними аналітиків Нацбанку, зменшення реальної 

заробітної плати та очікування населення щодо можливого 

негативного розвитку геополітичної ситуації чинило тиск на 

схильність до заощаджень. Домашні господарства витрачали 

наявні кошти насамперед на споживання та надавали 

перевагу іншим формам збереження коштів, ніж банківські 

вклади. Після націоналізації Приватбанку розпочався та 

продовжується помірний відтік валютних вкладів населення. 

Як і раніше депозити розміщувалися на короткі строки, що 

характерно для періоду невизначеності щодо подальшого 

розвитку банківської системи. 

416,6
491,7

572,3
670 675

716,7

732,8

801,8
815,1

910,8

1020,7
981,6

38,5 37,3
40,6

46,1
43,1

36,2

67,7

60,9 57,8

62,6
65,1

49,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

200

400

600

800

1000

1200

2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Депозити, залучені 

банками від резидентів 

(крім депозитних 

корпорацій), млрд. грн.

Кредити, надані банками 

резидентам (крім 

депозитних корпорацій), 

млрд. грн.

Співвідношення між 

депозитами і ВВП, %

Співвідношення між 

кредитами і ВВП, %



 

239 

Аналіз залучення депозитів від домогосподарств в розрізі 

регіонів на кінець 2016 року (табл. 5.4) показав, що найбільш 

активно банки залучали кошти населення в м. Києві та 

Київській області (37,4 % до загального підсумку по Україні), 

Дніпропетровській (10,0 %), Львівській (6,5 %), Одеській (6,0%) 

і Харківській (5,9 %) областях. Найменше довіряли банкам у 

своєму регіоні та схильні до заощаджень домогосподарства 

Закарпатської, Чернівецької, Кіровоградської та 

Тернопільської областей. 

На низький рівень розвитку промисловості та незначні 

можливості підприємств щодо розміщення вільних коштів на 

депозитних рахунках банків, вказує незначна частка 

депозитів, залучених банками від нефінансових корпорацій в 

Чернівецькій (0,2 % до загального підсумку по Україні), 

Тернопільській (0,4 %), Рівненській (0,5 %), Чернігівській (0,4%) 

і Закарпатській (0,5 %) областях (табл. 5.4).  

Регіональна асиметрія спостерігається і у вартості 

надання банками депозитно-кредитних послуг. Найбільш 

«дорогими» для банків і привабливими для населення були нові 

депозити в кінці 2016 року в банківських установах 

Чернігівської, Полтавської та Кіровоградської областей, 

середньозважена річна процентна ставка за якими 

відрізнялась від середньої ставки депозитів по Україні більш 

ніж на 1,0 в.п. І навпаки, невисокою порівняно з середнім 

значенням по Україні, була вартість залучення коштів 

населення на депозитні рахунки в банках Одеської, 

Закарпатської та Тернопільської областей.  

Щодо корпоративного сектору економіки, то найбільш 

високі ставки по депозитах пропонували банківські установи у 

Волинській області (15,2 % в грудні 2016 року проти 9,0 % по 

Україні), Хмельницької (12,6 %) та Рівненської (12,0 %) 

областей. Менша ставка ніж в середньому по Україні по 

депозитах для юридичних осіб пропонувалась підприємствам 

Дніпропетровської, Житомирської, Київської областей та м. 

Києва. 
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Таблиця 5.4 

Аналіз депозитів, залучених комерційними банками в 

розрізі регіонів станом на кінець грудня 2016 року 

Регіон 

Депозити, залучені на рахунки  
(залишки коштів) 

Середньозважена річна 

процентна ставка за новими 
депозитами 

(грудень 2016 р.) 

нефінансових 
корпорацій 

(підприємств) 

домашніх 
господарств 

нефінансових 
корпорацій 

(підприємств) 

домашніх 
господарств 

млн. 

грн. 

в % до 
заг. 

підсумк

у по 
Україні 

млн. грн. 

в % до 
заг. 

підсумк

у по 
Україні 

% 

різниця 
в в.п. 
від % 

по 
Україні 

% 

різниц
я в 
в.п. 

від % 

по 
Україн

і 

Україна 
310 

559 
х 444 676 х 9,0 х 9,7 х 

Вінницька 2 758 0,9 8 793 2,0 9,3 0,3 9,9 0,2 

Волинська 2 221 0,7 5 810 1,3 15,2 6,3 9,0 –0,7 

Дніпропетровсь
ка 

18 693 6,0 44 407 10,0 8,7 –0,3 10,2 0,5 

Донецька 6 570 2,1 18 795 4,2 10,4 1,4 10,3 0,6 

Житомирська 2 093 0,7 6 460 1,5 8,8 –0,2 10,3 0,6 

Закарпатська 1 554 0,5 4 681 1,1 9,2 0,2 8,7 –1,0 

Запорізька 11 214 3,6 18 972 4,3 11,2 2,2 10,3 0,6 

Івано-
Франківська 

1 844 0,6 7 843 1,8 10,9 1,9 9,7 0,0 

Київська, м. 
Київ 

200 
376 

64,5 166 326 37,4 8,5 –0,5 9,5 –0,2 

Кіровоградська 2 742 0,9 5 003 1,1 9,8 0,8 10,7 1,0 

Луганська 1 346 0,4 3 989 0,9 11,2 2,2 9,5 –0,2 

Львівська 7 322 2,4 29 035 6,5 10,5 1,5 9,0 –0,7 

Миколаївська 3 846 1,2 7 199 1,6 9,8 0,8 10,4 0,7 

Одеська 15 802 5,1 26 590 6,0 10,3 1,3 8,4 –1,3 

Полтавська 6 597 2,1 12 457 2,8 10,0 1,0 10,8 1,1 

Рівненська 1 591 0,5 5 655 1,3 12,0 3,0 9,5 –0,2 

Сумська 2 207 0,7 6 848 1,5 10,7 1,7 10,1 0,4 

Тернопільська 1 281 0,4 5 509 1,2 9,3 0,3 8,8 –0,9 

Харківська 11 090 3,6 26 183 5,9 9,5 0,5 9,8 0,1 

Херсонська 2 746 0,9 6 382 1,4 10,6 1,6 8,9 –0,8 

Хмельницька 2 151 0,7 7 947 1,8 12,6 3,6 10,5 0,8 

Черкаська 2 484 0,8 9 106 2,0 11,5 2,5 9,6 –0,1 

Чернівецька 651 0,2 4 911 1,1 10,0 1,0 8,9 –0,8 

Чернігівська 1 381 0,4 5 772 1,3 11,5 2,5 10,9 1,2 

АРК та місто 
Севастополь 

1 0,0 5 0,0 - - - - 

* Складено авторами за офіційними даними НБУ 

 

Основну частину активних операцій банків складають 

кредитні операції – понад 66%. За даними НБУ динаміка 

кредитів, наданих резидентам, продовжувала формуватися 

під впливом зменшення депозитної бази банків та низької 

платоспроможності позичальників на фоні стабілізації 

валютного ринку. Кредитна активність банків протягом 
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останніх років залишалася низькою. Через зменшення 

ресурсної бази, погіршення платоспроможності та платіжної 

дисципліни позичальників банки скоротили кредитування як 

бізнесу, так і громадян. Кредитоспроможність та 

платоспроможність домашніх господарств–позичальників 

унаслідок скорочення реальних наявних доходів населення 

залишалась низькою, що знайшло своє відображення як в 

уповільненні операцій за новими кредитами, так і в 

труднощах в обслуговуванні раніше отриманих кредитів у 

гривнях. 

Відповідно до регіональної асиметрії у залученні 

депозитів, відбувається і нерівномірність у кредитуванні 

банками населення та підприємств в різних регіонах країни. 

Так, статистичні дані щодо наданих кредитів в розрізі регіонів 

за останній рік свідчать, що найбільше кредитів було надано 

банками домогосподарствам і підприємствам м. Києва та 

Київської області (36 та 59,8% відповідно від загальної суми по 

Україні), Дніпропетровської (9,9 та 23,4%), Одеської (9,9 та 

2,5%) та Харківської (6,0 та 2,9%) областей (табл. 5.5). 

При цьому більш «дорогими» ніж в середньому по Україні 

послуги кредитування були для населення Львівської, 

Дніпропетровської та Запорізької областей та для підприємств 

Луганської, Донецької, Чернівецької та Полтавської областей. 

Лише для Київських суб’єктів бізнесу середньозважена 

процентна ставка по нових кредитах була нижча ніж в 

середньому по Україні. 

Таким чином, регіональний аналіз діяльності банків 

показав, що найбільш популярними депозитно-кредитними 

послугами комерційних банків користуються населення і 

бізнес лише найбільш промислово розвинутих регіонів 

України, що і надалі дає можливість підвищувати інвестиційну 

привабливість цих територій. Інші ж регіони, в яких 

спостерігається менша активність населення та підприємств, 

стикаються з проблемами фінансування внутрішніх та 

зовнішніх інвестицій для розвитку їх територій. 
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Таблиця 5.5 

Аналіз кредитів, наданих комерційними банками в 

розрізі регіонів станом на кінець грудня 2016 року 

Регіон 

Кредити надані  
(залишки коштів) 

Середньозважена річна 

процентна ставка за новими 
кредитами 

(грудень 2016 р.) 

нефінансовим 
корпораціям 

(підприємствам) 

домашнім 
господарствам 

нефінансовим 
корпораціям 

(підприємствам) 

домашнім 
господарства

м 

млн. 

грн. 

в % до заг. 
підсумку 

по Україні 

млн. 

грн. 

в % до заг. 
підсумку 

по Україні 

% 

різниця в 
в.п. від % 

по 
Україні 

% 

різни
ця в 
в.п. 

від % 

по 
Украї

ні 

Україна 822114 х 163333 х 14,2 х 29,7 х 

Вінницька 2124 0,3 3093 1,9 20,6 6,4 30,2 0,5 

Волинська 3 667 0,4 2 171 1,3 14,2 0,0 29,7 0,0 

Дніпропетр
овська 

191 996 23,4 16 183 9,9 15,6 1,4 32,1 2,4 

Донецька 12 574 1,5 7 822 4,8 25,5 11,3 28,6 –1,1 

Житомирсь
ка 

1 637 0,2 2 773 1,7 17,9 3,7 28,1 –1,6 

Закарпатсь
ка 

1 960 0,2 3 764 2,3 20,1 5,9 29,0 –0,7 

Запорізька 15 779 1,9 5 222 3,2 20,6 6,4 31,6 1,9 

Івано-
Франківськ
а 

1 848 0,2 2 431 1,5 16,9 2,7 31,0 1,3 

Київська, 
м. Київ 

491 225 59,8 58 784 36,0 12,8 –1,4 28,6 –1,1 

Кіровоград
ська 

3 415 0,4 1 681 1,0 19,3 5,1 29,8 0,1 

Луганська 524 0,1 2 697 1,7 25,7 11,5 28,1 –1,6 

Львівська 13 429 1,6 6 749 4,1 17,3 3,1 32,9 3,2 

Миколаївсь
ка 

14 187 1,7 3 446 2,1 17,9 3,7 29,7 0,0 

Одеська 20 352 2,5 16 242 9,9 19,6 5,4 30,0 0,3 

Полтавська 4 304 0,5 2 822 1,7 21,9 7,7 31,0 1,3 

Рівненська 1 429 0,2 2 149 1,3 21,2 7,0 28,5 –1,2 

Сумська 3 236 0,4 1 780 1,1 19,5 5,3 28,6 –1,1 

Тернопільсь

ка 
2 952 0,4 1 646 1,0 21,3 7,1 27,5 –2,2 

Харківська 24 104 2,9 9 734 6,0 19,8 5,6 29,2 –0,5 

Херсонська 2 248 0,3 3 681 2,3 18,9 4,7 29,3 –0,4 

Хмельниць
ка 

2 535 0,3 2 702 1,7 21,2 7,0 28,4 –1,3 

Черкаська 4 394 0,5 2 230 1,4 21,6 7,4 29,8 0,1 

Чернівецьк
а 

805 0,1 1 870 1,1 22,3 8,1 29,0 –0,7 

Чернігівськ
а 

1 390 0,2 1 655 1,0 20,9 6,7 30,2 0,5 

АРК та 
місто 
Севастопол
ь 

3 0,0 4 0,0 - - - - 

* Складено авторами за офіційними даними НБУ 
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Діяльність комерційних банків в інших секторах ринку 

фінансових послуг досліджена в наступних підрозділах 

колективної монографії. 

На відміну від банківської системи, розвиток 

небанківського фінансового сектору було ускладнено 

відсутністю ефективного законодавства, систем регулювання 

та пруденційного нагляду, що призвело до появи значної 

кількості кептивних фінансових установ та «фінансових 

пірамід», стримувало розвиток ринку фінансових послуг і 

призводило до поглиблення кризи недовіри до фінансового 

сектору в цілому231. Активи небанківських фінансових установ 

все ще залишаються незначними у порівнянні з активами 

комерційних банків. 

Ступінь розвитку ринку фінансових послуг 

обумовлюється кількістю та якістю фінансових установ, а 

також різноманітністю фінансових послуг, які вони можуть 

запропонувати. За даними Нацкомфінпослуг та УАІБ на кінець 

2016 року в Україні свою діяльність здійснювали                        

2125 небанківських фінансово-кредитних установ (НФКУ) та 

9684 їх відокремлених підрозділів, серед яких 310 страхових 

компаній, 462 кредитних спілки та 130 інших кредитних 

установ, 29 юридичних осіб публічного права, що надають 

фінансові послуги, 456 ломбардів, 650 фінансових компаній 

(які надають такі послуги, як фінансовий лізинг, факторинг, 

надання порук та гарантій), 64 недержавних пенсійних 

фондів та 22 їх адміністратора, 2 трастових товариства232. На 

ринку спільного інвестування фінансові послуги надавали                

300 компаній з управління активами ІСІ233. Динаміка кількості 

                                           
231

 Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року. Затв. Розпорядженням 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 

07.02.2017 р. № 219 [Електронний ресурс] / Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг. – Режим доступу: https://nfp.gov.ua/content/koncepciya-rozvitku.html 

 
232

 Публічний звіт про діяльність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, за 2016 рік [Електронний ресурс] / Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. – Режим доступу: 

https://nfp.gov.ua/content/rzviti-nackomfinposlug.html. 
233

 Аналітичний огляд ринку ІСІ в Україні 3-й квартал 2016 року [Електронний ресурс] / Українська 

асоціація інвестиційного бізнесу. – Режим доступу: 

http://www.uaib.com.ua/files/articles/2519/1/Q3_2016_final.pdf 

https://nfp.gov.ua/content/rzviti-nackomfinposlug.html
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фінансових установ за останні чотири роки свідчить про 

зменшення кількості всіх провайдерів небанківських 

фінансових послуг за виключенням фінансових компаній, для 

яких була характерна позитивна динаміка (рис. 5.3). 

 
Рис. 5.3. Динаміка кількості фінансових установ за               

2013-2016 роки 

 

Найбільше в регіонах розташовано відокремлених 

підрозділів таких фінансових установ як ломбарди                    

(6101 одиниця), страхових компаній (1298 од.), кредитних 

установ (1760 од.) та фінансових компаній (522 од.). Це 

пояснюється їх спрямованістю на наближення до 

безпосереднього споживача фінансових послуг та прагненням 

до створення сучасної інфраструктури шляхом подальшого 

розгалуження мережі відокремлених підрозділів. 

При цьому їх регіональне розташування, як і банківських 

установ, є вкрай нерівномірним. Переважна кількість НФКУ 

зареєстрована у м. Києві (1033 фінансові установи або 48,6%), 

відокремлені підрозділи яких працюють у різних регіонах 

країни (див. табл. 5.2). Крім того, значна кількість 

відокремлених підрозділів обліковується в тих областях, у яких 

найбільше зареєстровано фінансових установ, а саме: 

Дніпропетровській (154 установи або 7,2%), Харківській                

(114 установ або 5,4%), Донецькій (107 установ або 5,0%) та 
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Одеській (75 установ або 3,5%) областях. Найменша кількість 

небанківських фінансових установ зареєстрована в таких 

областях: Житомирській (8 установ або 0,4 %), Рівненській               

(11 установ або 0,5%); Сумській (14 установ або 0,6%) та 

Волинській і Чернівецькій областях – по 15 установ (0,7%). 

Інформація щодо обсягів наданих фінансових послуг 

наведена у таблиці 5.6. За останні роки на переважній 

більшості ринків небанківських фінансових послуг 

спостерігалося збільшення обсягів наданих фінансових послуг 

за винятком діяльності кредитних спілок. Найбільш 

капіталізований страховий ринок продемонстрував невелике 

збільшення надходжень валових страхових премій (11,1% 

порівняно з 2014 роком). За підсумком 2015 року найбільше 

чистих страхових премій надійшло від автострахування (33% 

загального обсягу), що продовжує залишатись одним з 

найбільш популярних видів страхування незважаючи на 

несприятливу економічну кон’юнктуру та низький рівень 

платоспроможності населення.  

За підсумком 2015 року сукупний обсяг активів 

страховиків, визначений згідно з зі ст. 31 Закону України «Про 

страхування» скоротився на 10,14% та станом на 01.01.2016р. 

склав 36,42 млрд. грн. 

Ключовими складовими активів страховиків в 2015 році 

стали акції (44,4%) та банківські депозити (22,3%). Розміщення 

страхових резервів переважно у вигляді банківських вкладів 

підвищує здатність страховиків розраховуватись за 

прийнятими зобов’язаннями зі страхування, проте в той же 

час підвищує чутливість до процентного ризику та ризику 

контрагента, робить компанію залежною як від фінансового 

стану банківських установ, в яких розміщені кошти, так і від 

кон’юнктури банківського ринку в цілому234.  

 

 

 

                                           
234

 Аналітичний огляд ринку небанківських фінансових послуг України за підсумком 2015 року 

[Електронний ресурс] / Національне рейтингове агентство Рюрік. – Режим доступу: 

http://www.rurik.com.ua/documents/research/non_banks_4_2015.pdf 
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Таблиця 5.6 

Обсяги наданих у 2010-2016 роках фінансових послуг за 
видами фінансових установ, млн. грн.* 

Види 
фінансових 

установ 

2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р.  2014 р. 2015 р. 2016 р  
(І пів.) 

Страхові 
компанії: 
– надходження 
страхових 
премій 
(за січень-
грудень) 

23081,7 22693,5 21508,2 28661,9 26767,3 29736,0 16327,0 

Недержавні 
пенсійні фонди: 
– пенсійні 
внески 
(залишок на 
кінець періоду) 

925,4 1102,0 1313,7 1587,5 1808,2 1886,8 1847,8 

Кредитні 

спілки: 
– видані 
кредити 
(залишок на 
кінець періоду) 

3349,5 2237,4 2531,0 2349,1 1994,4 1792,7 1778,1 

– внески на 
депозитні 
рахунки 
(залишок на 
кінець періоду) 

1945,0 1185,5 1278,5 1330,1 989,8 855,2 818,0 

Інші кредитні 
установи: 
– видані 
кредити 
(залишок на 
кінець періоду) 

1408,4 2064,9 1888,0 3981,7 5138,5 7691,0 10055,4 

Юридичні особи 
публічного 
права: 
– видані 
кредити 
(залишок на 
кінець періоду) 

2421,4 3116,3 3275,8 2732,2 2724,2 2437,5 6246,7 

Ломбарди: 
– видані 

кредити під 
заставу (за 
січень-грудень) 

5503,1 7325,1 8945,4 8368,2 8410,8 12459,7 7842,1 

Фінансові 
компанії: 
– обсяг послуг** 

7248,4 8097,3 16215,8 18235,3 31651,8 24851,9 11165,2 
 

* Складено авторами за офіційними даними Нацкомфінпослуг 

** надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів, надання 

позик, надання порук (поручительств), фінансовий лізинг (вартість укладених 

договорів фінансового лізингу), надання гарантій, факторинг, адміністрування 

фінансових активів для придбання товарів у групах. 

 

Існуючий стан української економіки з огляду на події, 

що відбуваються протягом останніх років, проявився 
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негативними тенденціями у страховій сфері. Про це свідчить: 

загальне зниження вартості активів, зменшення їх ліквідності, 

особливо активів, розміщених у банківських установах та на 

фондовому ринку; втрата доступу до такого активу, як 

нерухоме майно, розташоване на тимчасово окупованих 

територіях України (Крим, Донецьк, Луганськ); істотне 

зростання витрат на забезпечення виконання страхових 

зобов’язань у зв’язку зі значною девальвацією національної 

валюти. Зазначені фактори призвели до зменшення кількості 

страхових компаній та їх підрозділів.Сектор недержавного 

пенсійного забезпечення демонструє стабільне помірне 

зростання та набирає своєї ваги у якості інституціонального 

інвестора: при зменшенні пенсійних активів на 5,3% пенсійні 

внески учасників НПФ у 2015 році порівняно з 2013 роком 

зросли на 18,9% та склали 1886,8 млн. грн. Середній розмір 

одноразової пенсійної виплати на одного учасника НПФ, який 

отримав/ отримує пенсійну виплату одноразово, у ІІ кв.              

2016 року становив 6,3 тис. грн. (у ІІ кв. 2015 року – 5,8 тис. 

грн.). Згідно з даними Державного реєстру фінансових 

установ недержавні пенсійні фонди зареєстровано у                

8 регіонах України (табл. 5.2). Найбільша кількість НПФ 

зосереджена у м. Києві – 46, або 71,9% від загальної кількості 

зареєстрованих НПФ. За даними аналітиків, до перешкод, що 

стоять на заваді ефективному розвитку системи недержавного 

пенсійного забезпечення на сучасному етапі, слід віднести 

такі: збільшення ризиків, пов’язаних із фінансовою 

нестабільністю, у т.ч. неповернення пенсійних активів, які 

розміщені на депозитних рахунках банківських установ, до 

яких введено тимчасову адміністрацію або по яких прийнято 

рішення про їх ліквідацію; обмежений вибір фінансових 

інструментів, придатних для інвестування в них пенсійних 

коштів, внаслідок відставання розвитку ринку капіталу від 

потреб інституційних інвесторів; досить складна процедура 

доступу недержавних пенсійних фондів до зовнішніх 

фінансових ринків, до іноземних інвесторів, про що свідчить 

те, що в інвестиційних портфелях недержавних пенсійних 

фондів відсутні іноземні цінні папери; недостатня 
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зацікавленість роботодавців у фінансуванні недержавних 

пенсійних програм для працівників через недосконале 

податкове законодавство; низький рівень роз’яснювальної 

роботи щодо змісту та ролі системи накопичувального 

пенсійного забезпечення в суспільстві та недостатня 

фінансова спроможність громадян щодо участі в системі 

недержавного пенсійного забезпечення235. 

У секторі кредитної кооперації останніми роками 

відбувалося згортання активних операцій. Так з 2013 року 

сума виданих кредитними спілками кредитів своїм членам 

зменшилась на 23,7 %. При цьому обсяг кредитного портфеля 

перевищує обсяг залучених депозитних внесків (вкладів) у              

2 рази. Показник частки простроченої заборгованості у 

кредитному портфелі кредитних спілок станом на 31.12.2015 р. 

становив 25,4%, що на 2,6 в.п. більше, ніж станом на 

31.12.2014 р.236. Найбільший попит мають споживчі кредити 

61,3% від суми кредитів. Найменшу частку в загальному 

обсязі виданих кредитів 2,0%, як і в попередні періоди, має 

кредитування ведення фермерських господарств. Розвиток 

ринку кредитної кооперації останніми роками стримували: 

негативні прогнози стабільності національної валюти та як 

наслідок стрімкий відтік депозитів; падіння купівельної 

спроможності населення, відсутність впевненості у 

стабільності отримання доходів та очікування подальшого 

зниження реальних заробітних плат. 

На відміну від кредитних спілок, активи, капітал та сума 

наданих кредитів інших кредитних установ щорічно зростали. 

За територіальною ознакою переважна кількість кредитних 

установ зареєстрована в таких регіонах: м. Києві (21,4%); 

Луганській (7,9%); Донецькій (6,5%); Харківській (5,6%); 

Дніпропетровській (4,5%) областях. Водночас обсяги 

                                           
235

 Звіт про діяльність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, за 2015 рік [Електронний ресурс] / Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг. – Режим доступу: https://nfp.gov.ua/content/rzviti-

nackomfinposlug.html 
236

 Аналітичний огляд ринку небанківських фінансових послуг України за підсумком 2015 року 

[Електронний ресурс] / Національне рейтингове агентство Рюрік. – Режим доступу: 

http://www.rurik.com.ua/documents/research/non_banks_4_2015.pdf 
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кредитування населення ломбардами у 2015 році зросли у              

1,5 рази порівняно з 2013 роком і станом на 31.12.2015 р. 

склали 12459,7 млн. грн., що свідчить про відсутність доступу 

споживачів фінансових послуг до кредитних ресурсів у 

банківській сфері, в результаті чого споживачі вимушені 

користуватися дрібними та короткостроковими кредитами. 

Порівняно з 2013 роком суттєво зросли обсяги 

фінансових послуг фінансових компаній (на 36,3 % або      

6616,6 млн. грн.). Найбільше збільшення обсягів надання 

фінансових послуг відбулося по таких видах: операції з 

переказу грошових коштів; залучення фінансових активів 

юридичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх 

повернення; послуги факторингу. Найбільше скорочення 

обсягів фінансових послуг порівняно з 2014 роком 

продемонстрували фінансовий лізинг – на 92,1%                            

(237,2 млн. грн.) та надання гарантій – на 66,2% (271,2 млн. 

грн.). 

Таким чином, як показали результати дослідження ринок 

фінансових послуг залишається дуже фрагментарним із 

низькою капіталізацією через нестабільні умови ведення 

бізнесу, незахищеність права власності та низький рівень 

корпоративного управління. Крім того, подальший розвиток 

фінансового сектору стримують наявність таких чинників237: 

існування на ринку фінансових установ, які не виконують та 

не мають на меті виконувати функції фінансового 

посередництва і створюють суттєві системні ризики для 

сектору; недостатній рівень або повна відсутність гарантій 

прав захисту інтересів споживачів фінансових послуг (у т. ч. 

позичальників) і кредиторів; низький рівень стандартів 

управління платоспроможністю та ліквідністю банків; 

відсутність належної інфраструктури ринку капіталу, у т. ч. 

фондового ринку; обмежена кількість фінансових 

інструментів, у т. ч. хеджування ризиків; обов’язкова участь 

                                           
237

 Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року. Затв. Розпорядженням 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 

07.02.2017 р. № 219 [Електронний ресурс] / Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг. – Режим доступу: https://nfp.gov.ua/content/koncepciya-rozvitku.html 
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небанківських фінансових установ, які надають послуги з 

переказу коштів, у платіжних системах; зловживання 

окремими фінансовими установами умовами кредитних 

договорів; низька фінансова грамотність населення; 

відсутність ефективних інструментів виведення з ринку 

проблемних небанківських фінансових установ тощо. 

 

5.3. Роль безготівкових розрахунків у регіональній 

політиці фінансової стабілізації   
 

Світовий досвід свідчить про переваги безготівкових 

розрахунків, що створюють сприятливі умови для акумуляції 

коштів населення у фінансову систему держави, розширення 

інвестиційної бази економіки, мінімізації «тіньового грошового 

обороту» та багато інших позитивних змін, які позитивно 

впливають на фінансову стабілізацію регіонів України. У той 

же час стан розвитку системи безготівкових розрахунків та її 

інфраструктури в Україні не дозволяє забезпечити 

фінансовими ресурсами реальний сектор економіки. Тому, 

розвиток безготівкових розрахунків має бути одним із 

пріоритетів стратегії регіональної політики розвитку 

національного платіжного простору щодо фінансової  

стабілізації в умовах модернізації економіки. Саме реалізація 

такої стратегії дасть змогу вирішити важливі завдання щодо 

підвищення рівня капіталізації та функціонування всієї 

фінансової системи держави, про що свідчить досвід 

європейських країн. Розвиток будь-якого банку значною 

мірою визначається рівнем його капіталізації. Достатній 

рівень капіталізації забезпечує стабільний розвиток як 

окремому банку, так і банківському сектору в цілому. 

Підвищення капіталізації банківської системи України – це 

фінансова стабільність та належне обслуговування банками 

взятих на себе грошових зобов’язань. Саме тому підвищення 

капіталізації банківського сектору України є актуальним 

питанням для розвитку банківської системи регіонів України в 

умовах модернізації економіки та фінансової стабілізації, 

оскільки низький рівень капіталізації вітчизняних банків не в 
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змозі забезпечити банківськими ресурсами реальний сектор 

економіки. 

Сьогодні проблема капіталізації та її впливу на стійкість і 

надійність банківського сектору інтенсивно досліджується 

науковцями. Особливості розвитку банківської системи 

України та її капіталізації, а також можливі шляхи збільшення 

капіталу банками України висвітлені в працях Н. Думаса,              

Ж. Довгань, М. Диби, В. Коваленко, А. Косого, К. Черкашиної, 

О. Лаврушина, В. Міщенка, А. Мороза, Л. Примостки, П. Роуза 

та інших. Вирішенням проблем функціонування платіжних 

систем та розвитку безготівкових розрахунків в Україні 

займаються вітчизняні економісти А. Атаманцева, А. Бірюков, 

Б. Д’яченко, Н. Грищук, В. Кравець, Є. Осадчий, А. Савченко, 

П. Сенищ, О. Махаєва, В. Крилова, Л. Пономаренко,                       

А. Страхарчук, О. Чорна, та ін. 

Стабільність економічної ситуації в країні є головним 

завданням сьогодення. Успішне виконання даного завдання 

залежить від розвитку банківської системи України та 

кожного банку зокрема. Банківська система – сукупність 

різних видів національних банків і кредитних установ, що 

діють в рамках загального грошово-кредитного механізму. 

Банківська система України складається з Національного 

банку України та інших банків, а також філій іноземних 

банків, що створені і діють на території України відповідно до 

положень закону «Про банки і банківську діяльність». 

Одним із важливих факторів, які забезпечують 

можливість вітчизняної банківської системи здійснювати 

позитивний вплив на економіку, розширювати значні 

банківські послуги, не допускаючи при цьому значних 

ризиків, і відповідно зберігаючи надійність системи, є 

капіталізація238. Капіталізація – перетворення засобів (частини 

чистого прибутку, дивідендів та ін. або всього прибутку) в 

додатковий капітал, додаткові фактори виробництва (такі, як 
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 Чорна О. Є. Капіталізація банківської системи як механізм підвищення темпів економічного зростання 

країни/ О. Є. Чорна, А. В. Атаманцева // Європейський вектор економічного розвитку. – 2010. – №1(8). – 

С. 235-242. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
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засоби праці, предмети праці, робочу силу і т.д.), в результаті 

чого досягається збільшення розміру власних коштів. 

Незважаючи на наявність значної науково-методичної 

бази щодо капіталізації банківської системи, досі немає 

єдиного підходу до тлумачення поняття «капіталізація банку». 

Ми підтримуємо думку В.В. Коваленко та К.Ф. Черкашиної, що 

«капіталізація – це комплекс дій, спрямованих на реальне 

збільшення обсягу капіталу банку шляхом реінвестування 

отриманого прибутку, залучення грошових коштів та їх 

еквівалентів ззовні, а також за рахунок концентрації та 

консолідації»239. 

Станом на 01.01.2016 року в Україні функціонують             

117 банків (без врахування неплатоспроможних банків). 

Зобов’язання банків становлять 1 151 млрд. грн. з них: кошти 

суб’єктів господарювання – 318 млрд. грн., кошти фізичних 

осіб – 389 млрд. грн. Капітал на 01.01.2016 рік становить              

104 млрд. грн. (рис. 5.4). Чим вищий капітал, тим вища 

стійкість банку, тобто власний капітал банку слугує 

забезпеченням за всіма операціями – від видачі кредитів до 

купівлі цінних паперів. При цьому незначний обсяг власного 

капіталу помітно знижує інвестиційні можливості кредитної 

установи. Капітал – це фінансовий фундамент банківської 

системи, від якого залежить надійність всієї економічної 

системи та динаміка подальшого розвитку. Власний капітал 

банку, залучені та позичені кошти є джерелом формування 

ресурсної бази кожного банку. 

Установи 117 українських банків станом на 1 січня              

2016 р. обслуговували 69,8 млн. клієнтів – юридичних і 

фізичних осіб (резидентів і нерезидентів), які відкрили поточні 

та вкладні (депозитні) рахунки. З 69,8 млн. клієнтів: 67,7 млн. 

фізичні особи і 2,1 млн. суб’єкти господарської діяльності (у 

тому числі 1,1 млн. – фізичні особи-підприємці)240. 

 

                                           
239

 Коваленко в.в. Капіталізація банків: методи оцінювання та напрямки підвищення [текст]: 

[монографія] / В.В.Коваленко, К.Ф.Черкашина. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 153 с. 
240

 Основні показники діяльності банків України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96
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Рис. 5.4. Динаміка показників діяльності банків України 

за 2010-2015 рр. 

 

Загальна кількість відкритих рахунків клієнтів на 

01.01.2016 рік склало 112,2 млн., у тому числі: поточних –  

95,6 млн. (85,2% від загальної кількості рахунків, відкритих у 

банках); вкладних (депозитних) – 16,6 млн. (14,8% від 

загальної кількості рахунків, відкритих у банках, рис. 5.5). 

Із 117 функціонуючих банків, 98 є банки-члени 

карткових платіжних систем. Більше 43 млн. осіб (що 

становить 62% від усіх клієнтів банків), є держателями 

платіжних карток, які на сьогодні вже займають значний 

сегмент ринку. Платіжна картка є інструментом безготівкових 

розрахунків. 

 
 

Рис. 5.5. Динаміка кількості клієнтів та рахунків в банках 

України, млн. 
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Безготівкові розрахунки є стратегічним напрямом 

розвитку банківської системи. Збільшення обсягів 

безготівкових розрахунків сприятиме зміцненню фінансової 

системи та економічному розвитку країни. Адже близько             

220 млрд. грн. готівки перебувають в обігу, крім цього у 

населення, за різними оцінками, накопичено від 40 до                

70 млрд. доларів США. Ці кошти можуть бути залучені в 

економіку і працюватимуть на її зростання. Розширення 

сфери використання безготівкових розрахунків також 

сприятиме залученню фінансових ресурсів до банківської 

системи держави, завдяки чому значно зросте її кредитний 

потенціал. В Україні учасники ринку усвідомлюють значущість 

безготівкових розрахунків, адже це зручно, надійно, швидко і 

безпечно. 

В Україні є інфраструктура для широкого впровадження 

безготівкових розрахунків. На 01.01.2016 року це 31 млн. 

активних карток, мережа банкоматів – 33 тис.,                         

POS-терміналів – 195 тис. штук241. При цьому користувача 

необхідно стимулювати до безготівкових розрахунків, 

надаючи йому певні бонуси і знижки, а також залучаючи до 

програм лояльності. Банкам необхідно активно працювати над 

підвищенням рівня фінансової грамотності населення. 

Позитивна репутація надійної і стабільної фінансової установи 

є основним капіталом будь-якого банку. 

У 2015 році в Україні продовжували активно зростали 

безготівкові розрахунки з використанням платіжних карток та 

поширювалися новітні технології, інноваційні продукти та 

сервіси, розвивалася платіжна інфраструктура для 

обслуговування безконтактних платіжних карток. Частка 

безготівкових платежів із використанням платіжних карток 

збільшилась за обсягом операцій на 6,2% і становила                

384,8 млрд. грн. (31,2% від загального обсягу операцій за 

платіжними картками). За кількістю операцій частка 

безготівкових розрахунків зросла на 9,6% і становила               
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1 286,8 млн. операцій (65,5% від загальної кількості операцій 

за платіжними картками). 

Порівнюючи дані 2015 року з 2010 роком (держателями 

карток здійснені 1965 млн. операцій, з яких безготівкові 

операції становлять 1287 млн. (65%), а готівкові – 678 млн. 

(35%)), кількість безготівкових операцій зросла на                        

1166 млн. шт., що є безумовно позитивним, і якщо 

враховувати, що у 2010 році здійснено всього 692 млн. 

операцій, з яких безготівкові операції становили 121 млн. 

(17%), а готівкові – 571 млн. (83%), то у 2015 році держателі 

карток стали активніше користуватися платіжними картками 

при оплаті за товари та послуги, що сприяє розвиткові 

українського ринку безготівкових платежів (рис. 5.6). 

Загальна сума операцій у 2015 році склала 1232 млрд. 

грн., з яких 385 млрд. грн. (31%) складають безготівкові 

платежі та 848 млрд. грн. (69%) – готівка. Це означає, що 

майже 70% користувачів платіжних карток знімають готівку у 

банкоматах, а потім використовують її у розрахунках за 

товари та послуги. 

 
Рис. 5.6. Кількість операцій з використанням платіжних 

карток, емітованих українськими банками протягом                 

2010-2015 років, млн. операцій 

 

Сума безготівкових платежів з використанням платіжних 

карток за 2010 рік склала 29 млрд. грн. (7%), а отримання 

готівки – 421 млрд. грн. (93%, рис. 5.7). Протягом п’яти років 
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сума безготівкових операцій зросла на 24%, а кількість на 

48%242. 

 
Рис. 5.7. Сума операцій з використанням платіжних 

карток, емітованих українськими банками протягом                   

2010-2015 років, млн. грн. 

 

Можна відзначити, що населення готове більш активно 

використовувати платіжні картки для безготівкових 

розрахунків, однак інфраструктура часто не відповідає 

бажанням клієнтів. Відсоток зростання все ще сильно 

залежить від торгово-сервісної мережі обслуговування карток 

(за станом на 1 січня 2011 року кількість підприємств торгівлі 

та сфери послуг, у яких встановлено торговельні платіжні 

термінали та імпринтери, становила 57753 од., а на 1 січня 

2016 року – 131264 од., що на 73511 од. більше). 

За даними НБУ, станом на 01.01.2016 року українськими 

банками емітовано 59,31 млн. платіжних карток, з яких                

30,8 млн. активно використовувалися під час здійснення 

платіжних операцій. Майже усі регіони використовують тільки 

50% платіжних карток (за якими була здійснена хоча б одна 

видаткова операція за останні три місяці) від усіх емітованих 

українськими банками платіжних карток, термін дії яких не 

закінчився, що можна побачити на рис. 5.8, де представлена 

динаміка кількості емітованих платіжних карток у 

регіональному розрізі станом на 01.01.2016 рік. 
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Рис. 5.8. Динаміка кількості платіжних карток у 

регіональному розрізі станом на 01.01.2016 року (шт.) 

 

І хоча за останні шість років у торгівлі та сфері 

обслуговування зросла кількість банкоматів і платіжних 

терміналів, населення, однак, не поспішає списувати в архів 

живі гроші й переходити на електронні. Аргументом є те, що 

на ринку чи у перукарні або в крамничці біля дому в такий 

спосіб майже ніде не розрахуєшся. Тому більшість 

використовує «пластиковий гаманець» лише для зняття 

готівки. Динаміка кількості платіжних пристроїв у 

регіональному розрізі наведено на рис. 5.9.  

На 01 січня 2016 року порівняно з 01 січня 2015 року 

збільшилася загальна кількість: активних безконтактних 

платіжних карток – на 0,4 млн. шт. (33,1%) і становила                  

1,5 млн. шт.; торговельних платіжних терміналів, що 

обслуговують безконтактні платіжні картки – на 22,2 тис. од. 

(33,6%) і становила 88,2 тис. од. Кількість підприємств торгівлі 

та сфери послуг, що надають можливість своїм клієнтам 

здійснювати безготівкові розрахунки зросли за 2015 рік на 

6,3% (7759 од.) і становили 131 264 од. Держателі платіжних 

карток переважну більшість операцій здійснювали в Україні 
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(98,1%). За межами України здійснювалось лише 1,9% 

операцій. 

 

 
Рис. 5.9. Динаміка кількості платіжних пристроїв у 

регіональному розрізі за 2015 рік (шт.) 

 

Серед банків за кількістю платіжних карток та 

інфраструктури їх обслуговування станом на 01 січня                 

2016 року лідерами були ПАТ КБ «ПриватБанк», АТ 

«Ощадбанк» та АТ «Райффайзен Банк Аваль». Що стосується 

регіонального розрізу щодо кількості платіжних карток та 

інфраструктури їх обслуговування, то найбільші показники за 

кількістю платіжних карток, банкоматів та платіжних 

терміналів демонструють м. Київ, Дніпропетровська та 

Харківська області (рис. 5.9). 

В умовах модернізації економіки та фінансової 

стабілізації в регіонах України бізнес позитивно оцінює 
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грамотності населення та популяризації безготівкових 

платежів. 

Постановою Правління Національного банку України від 

18.06.2015 року № 391 затверджено «Комплексну програму 

розвитку фінансового сектору України до 2020 року»243. 

Програма включає багато важливих аспектів, які є не тільки 

вузькоспеціалізованими (стосуються фахівців та учасників 

ринку банківських послуг), а й такими, що стосуються 

кожного українця, оскільки визначатимуть умови обігу 

платіжних засобів на фінансовому ринку. Серед основних 

засобів досягнення можна виділити розвиток системи 

безготівкових розрахунків.   

Однією з основних тенденцій, якими пронизана 

програма, є максимальний розвиток в Україні систем 

безготівкових розрахунків, які в 2020 році повинні зумовити 

скорочення обсягу готівки в обігу з теперішніх 18% (відносно 

ВВП) до 12%. Рівень безготівкових платежів у локальній 

платіжній системі, який зараз становить 1,2%, повинен зрости 

не менше, ніж до 30%. До кінця 2016 року Національний банк 

України має розробити та втілити в життя концепцію політики 

готівкового обігу, спрямованої на ефективне, безперебійне та 

безпечне проведення операцій із готівкою, а також на 

поступове зниження долі готівкового обігу на користь 

безготівкового шляхом забезпечення доступу до ринку 

міжнародних систем інтернет-розрахунків, а також створення 

умов щодо збільшення безготівкових розрахунків через 

впровадження інноваційних платіжних продуктів та розвитку 

електронних платежів. 

Перші кроки на шляху до цього відбуваються вже 

сьогодні. За даними НБУ, в Україні зареєстровано 7 платіжних 

систем, платіжними організаціями яких є банки, та                        

9 організацій, платіжними організаціями яких є небанківські 

установи. 21 травня 2015 року НБУ зареєстрував платіжну 

систему WebMoney.UA – організацію дочірнього підприємства 
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«Фінансова компанія «Елмі» як внутрішньодержавну систему 

розрахунків. Платіжною організацією цієї компанії є банк 

«Народний капітал», на рахунках якого акумульовано кошти, 

що й забезпечує зобов’язання користувачів із викупу права 

вимоги в титульних знаках системи. 

В умовах модернізації економіки, щодо наявної сьогодні 

системи, то вона повинна підлягати докорінним змінам, а 

саме: перегляду правил розподілу прибутку між Урядом та 

НБУ, які будуть спрямовані на поступове нарощування 

загальних резервів для досягнення рівня 7% у 2016 році, 10% 

у 2017 році від монетарних зобов’язань. 

Загальні резерви – це кошти, мобілізовані банком за 

рахунок прибутку після оподаткування для відшкодування 

непередбачених збитків від різних видів невизначених 

ризиків. За результатами фінансового року комерційні банки 

створюють резервний фонд, який по суті є загальним 

резервом, тобто резервом коштів для покриття збитків від 

статутної діяльності. Загальні резерви – це кошти, що 

мобілізуються для страхування невизначених ризиків, що 

властиві для діяльності банків. 

Макроекономічна стратегія розвитку України до                  

2020 року передбачає досягнення фінансовим сектором таких 

показників: індекс споживчих цін має бути не вище 5 % 

річних; рівень золотовалютних резервів – не нижче                            

$ 38,7 млрд.; рівень доларизації кредитів і депозитів – менше 

40%;  рівень відсоткових ставок за новими кредитами в 

національній валюті – не вище 12 % річних. 

Карткові продукти для багатьох банків завжди були серед 

пріоритетних. Особливо якщо мова йде про банки-лідери 

ринку. З допомоги зарплатних проектів банки нарощують 

обсяги емісії платіжних карток, а відтак збільшують свій 

прибуток від комісій за відкриття та обслуговування картки. 

За надання такого продукту, як зарплатний проект, банки 

мають конкретну вигоду, адже під час зарахування коштів на 

картки співробітників компанія платить банку комісію. Крім 

того, працедавцю сплачує і річне обслуговування картки. 
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Звичайно, це ще одна стаття доходів для банку, бо він отримує 

комісію за обслуговування. Головною перевагою є те, що 

зарплатні проекти є безкоштовною готівкою для банку. Тобто 

банк може нею скористатися й, скажімо, продати дорожче, як 

кредит.  

До того ж, дуже рідко корпоративний клієнт обмежується 

співпрацею з обраною ним фінансовою установою тільки за 

зарплатним проектом. Просуваючи зарплатні проекти, банки 

пропонують клієнту-юридичній особі скористатися не тільки 

послугою зарахування зарплат на картки, але й кредитними, 

депозитними продуктами, розрахунково-касовими та іншими 

операціями. 

Для банків залучення клієнта на продукт «зарплатний 

проект» цікаво і перспективно. В такій співпраці банк 

зацікавлений не стільки в отриманні доходів від 

обслуговування компанії і збільшенні пасивів на рахунках, 

скільки в отриманні можливості залучення фізичних осіб 

(працівників компанії) на обслуговування. 

Розширення сфери використання безготівкових 

розрахунків в умовах модернізації економіки щодо фінансової 

стабілізації також сприятиме залученню фінансових ресурсів 

до банківської системи держави, завдяки чому значно зросте 

її кредитний потенціал.  

Для підтримки та подальшого зростання фінансової 

системи необхідно, щоб гроші функціонували в системі 

переважно у безготівковому вигляді. Це дозволить покращити 

фіскальну дисципліну, оскільки передбачає більш чітку 

фіксацію фінансових операцій на ринку, контроль бази 

оподаткування і т.д., що буде сприяти детінізації економіки. 

Переведення кожних 10% наявного готівкового обігу в 

безготівковий вдвічі збільшуватиме залишки на 

кореспондентських рахунках банків. Така тенденція, навіть 

без урахування економії на забезпеченні готівкового обігу, 

посилить банківську систему, здешевить кредити, дасть 

імпульс розвитку економіки, сприятиме зростанню 

виробництва товарів і послуг, зміцнить національну валюту.  



 

262 

В умовах модернізації економіки збільшення обсягів 

безготівкових розрахунків сприятиме зміцненню і стабілізації 

фінансової системи та економічному розвитку країни.  

 

5.4. Ринок грошових переказів в Україні в умовах 

модернізації економіки 
 

В умовах модернізації економіки раціоналізація 

регіональної структури економіки багато в чому залежить від 

тенденцій розвитку національної та регіональної економічних 

систем у сфері фінансового ринку. В останні десятиріччя в 

Україні відбувається посилення регіональної асиметрії у 

динаміці різноманітних економічних показників. Як наслідок, 

спостерігаються диспропорції регіонів як за найважливішими 

характеристиками економічного розвитку, так і темпами 

зростання.  

Для України з її великою територією (Україна займає   

45 місце серед 194 країн світу за площею території) і 

низьким рівнем розвитку інфраструктури ринку фінансових 

послуг у регіонах характерна асиметрія капіталізації 

економіки центру і регіонів. Її подолання є найважливішою 

умовою зміцнення економічної єдності країни та 

прискореного економічного і соціального розвитку. 

В країнах, що розвиваються, міжнародні грошові 

перекази посідають друге місце серед зовнішніх фінансових 

потоків, поступаючись лише прямим іноземним інвестиціям. 

В системі внутрішніх фінансових потоків держав грошові 

перекази також складають значну величину, зокрема в 

Україні, оскільки масштаби міграції робочої сили в межах 

різних регіонів України є досить значними. 

В умовах модернізації економіки грошові перекази є 

важливою складовою фінансової системи держави, та 

важливим джерелом фінансових ресурсів населення у багатьох 

країнах. У сучасному світі, де зростає рівень відкритості 

економік різних країн, вільний рух робочої сили, капіталів і 

товарів, грошові перекази є невід’ємною складовою як 

зовнішніх фінансових потоків, так і внутрішніх. Відповідно 
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перекази є також важливою складовою фінансів населення 

країни, невід’ємною частиною його фінансового потенціалу. 

Слід відмітити, що на сьогоднішній день не існує адекватних 

оцінок масштабів явища грошових переказів саме для 

України, впливу на макроекономічну кон’юнктуру і фінансову 

політику держави. Саме цей факт вказує на важливість 

дослідження цієї проблеми. 

Вагомий внесок у дослідженні грошових переказів та їх 

вплив на економіку країни зробили такі зарубіжні дослідники, 

як А. Барахас, Дж Борхас, Р. Брехер, Р. Лукас, Г. Рапопорт,           

Б. Робертс, О. Старк та інші. Велику увагу дослідженню 

грошових переказів приділили вітчизняні науковці:                       

М. Вербовий, М. Відякіна, А. Гайдуцький, О. Залєтов,                        

О. Купець, І. Майданік, О. Малиновська, та ін. 

Платіжні системи відіграють провідну роль в економіці 

країни, забезпечуючи здійснення суб’єктами економіки 

переказу коштів і розрахунків за зобов’язаннями, що 

виникають у процесі економічної діяльності. Надійні, 

ефективні платіжні системи є запорукою стабільного 

функціонування фінансової системи та економіки країни 

загалом. Платіжні системи мають важливе значення для 

ефективної реалізації центральним банком монетарної 

політики. За допомогою платіжних систем центральний банк 

або учасники ринку за потреби здійснюють підтримку 

ліквідності інших учасників з метою забезпечення розрахунків 

за зобов’язаннями в усій фінансовій системі країни.  

У світі постійно зростає кількість небанківських 

технологічних систем грошових переказів і різних 

можливостей швидкого і безпечного переказу коштів. Цей 

процес, зрозуміло, не обходить і Україну. Переказ в Україні 

може здійснюватися за допомогою внутрішньодержавних та 

міжнародних платіжних систем. Платіжна система (крім 

внутрішньобанківської платіжної системи) діє відповідно до 

правил, установлених платіжною організацією відповідної 

платіжної системи. Внутрішньобанківська платіжна система 

діє відповідно до внутрішніх документів банку. Діяльність 
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платіжної системи має відповідати вимогам законодавства 

України244. 

Процеси глобалізації у світовій економіці сприяють 

розвитку систем грошових переказів. Україна була однією з 

країн-лідерів з надходження грошових переказів із-за кордону 

(як трудових мігрантів так і представників діаспори). У               

2014 році зазначений показник склав 6,5 млрд. дол. США що 

на 24% (2,048 млрд. дол. США) менше рівня за 2013 рік. Обсяг 

приватних грошових переказів в Україну в 2013 році склав 

8,54 млрд. дол. США, що на 13,4% (1,01 млрд. дол. США) 

більше показника 2012 року. Введення різних перешкод для 

роботи українських мігрантів в різних країнах, напружені 

відносини з Росією і криза в економіках різних країн привели 

до зниження показника перерахувань з-за кордону.  

За даними НБУ у І-му півріччі 2016 року за допомогою 

систем, створених як резидентами, так і нерезидентами обсяг 

грошових переказів в Україну склав 1198 млн. $ США, за межі 

України – 172 млн. $ США, в межах України – 1708 млн. $ 

США, тоді як в 1-му півріччі 2015 року переказано в Україну – 

1174 млн. $ США, перекази за кордон досягли 229 млн. $ 

США, а в межах України – 1627 млн. $ США. На ринку 

панують міжнародні системи грошових переказів, через які за 

той же період здійснили переказ в Україну 1161 млн. $ США, 

тоді як сума перерахувань за межі країни склала 220 млн. $ 

США. Внутрішньоукраїнський обсяг переказів склав 33,87 

млрд. грн. Динаміка сум переказів, у розрізі систем-резидентів 

та нерезидентів у 2015 році представлена на рис. 5.10.  

                                           
244 Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 2001, N 29, ст.137 ) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2346-14 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2346-14
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Рис. 5.10. Динаміка сум переказів, у розрізі систем-

резидентів та нерезидентів у 2015 році, млн. дол. США 

 

Протягом 2015 року на території України здійснювали 

діяльність 47 систем переказу коштів (28 систем, створені 

резидентами, 19 систем, створені нерезидентами), якими було 

переказано у межах України – 75466 млн. грн., в Україну – 

2526 млн. $ США, за межі України – 431,5 млн. $ США                 

(рис. 5.11). 

 

 
 

Рис. 5.11. Динаміка суми переказів, здійснених через 

системи переказу коштів протягом 2013-2015 років, млн. дол. 

США 

 

Системами переказу коштів (СПК) створеними 

резидентами (три міжнародні системи,                                           
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переказано у межах України – 75,4 млрд. грн., в Україну –  

16,7 млн. $ США , за межі України – 11,5 млн. $ США. У межах 

України з використанням внутрішньодержавних та 

міжнародних систем переказу коштів, створених банками, у 

2013 році було переказано 4,57 млрд. грн., у 2014 – 7,64 млрд. 

грн., (що більше в 1,7 рази), а у 2015 році загальна сума 

переказів збільшилася у 3,6 рази і становила 27,7 млрд. грн. У 

порівнянні з попереднім роком у 2015 році загальна сума 

переказів збільшилася у 3,6 рази (рис. 5.12). Таке зростання 

зумовлене значним збільшенням виплат з Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб. 

Лідером за сумою переказів, здійснених у межах України, 

стала міжнародна система «Welsend» (33% від загальної суми 

переказів), платіжною організацією якої є АБ «Укргазбанк». 

Учасниками даної системи є 26 банків та 6 небанківських 

установ. Другою за сумою переказів є міжнародна система 

«PrivatMoney» (27% від загальної суми переказів), платіжною 

організацією якої є ПАТ КБ «ПриватБанк», а учасниками –     

24 банки та 1 небанківська установа. 

 
Рис. 5.12. Динаміка обсягу транскордонних переказів, 

здійснених банками України протягом 2013-2015 років, млн. 

дол. США 

 

Внутрішньодержавна система «FLASHPAY» – третя за 

сумою переказів (14% від загальної суми переказів, 

учасниками якої є 8 небанківських установ), але є лідером за 

кількістю переказів (77,9 млн. переказів – 97%) у 2015 році 
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сума яких становила 50 гривень. В інших системах, створених 

банками, середня сума одного переказу складала 11 тис. грн. 

Четверте місце зайняла внутрішньодержавна система «Аваль-

Експрес» (13% від загальної суми переказів). Далі йдуть 

внутрішньодержавні системи «ПРАВЕКС-ТЕЛЕГРАФ» та                

СТП «Швидка копійка» (8% та 2% відповідно від загальної суми 

переказів).  

У порівнянні з попередніми роками загальна сума 

транскордонних переказів знизилася. Таке зниження є, 

зокрема, результатом зупинення діяльності міжнародної 

системи переказу коштів «AVERS», яка припинила свою 

діяльність у зв’язку з ліквідацією її платіжної організації                  

АТ «Банк «Фінанси та кредит» (18.12.2015, рис. 5.13).  

За допомогою 12-ти внутрішньобанківських систем 

переказу коштів було здійснено переказів на загальну суму              

8 млрд. грн. 

 
Рис. 5.13. Динаміка розподілу транскордонних переказів, 

здійснених з використанням систем переказу коштів, 

створених банками у 2015 році, млн. дол. США 
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«EximCash» – 4,6 млрд. грн. (платіжна організація –                         

АТ «УкрексімБанк»), та «За мить» – 3,2 млрд. грн.                            
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внутрішньобанківських системах переказу коштів у 2015 році 

склала 24,8 тис. грн., що у 2,5 рази більше ніж у 2014 році245. 

 

 
Рис. 5.14. Перекази, здійснені з використанням 

внутрішньобанківських систем переказу коштів, у 2015 році 

 

Використовуючи СПК, створених небанківськими 

установами, в межах України було здійснено 320 млн. 

переказів на суму 39,7 млрд. грн. Лідером за кількістю і сумою 

переказів серед цих платіжних систем стала система 

«Поштовий переказ», через яку в межах України було 

здійснено 141 млн. переказів на суму 21 млрд. грн., другою – 

система «ІнтерПейСервіс» – 6 млрд. грн. Розподіл сум 

переказів, здійснених у межах України з використанням 

систем переказу коштів, створених банками та 

небанківськими установами України, у 2015 році порівняно з 

2014 роком суттєво змінився. Доля переказів, виплачених з 

використанням систем переказу коштів, створених банками, у 

2015 році зросла за рахунок виплат коштів з Фонду 

гарантування вкладів (рис. 5.15). Разом з тим, найбільша 

частка виплачених переказів у межах України припадає на 

системи переказу коштів, створені небанківськими 

установами. 

                                           
245 Платіжні системи та розрахунки // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=76254&cat_id=36042 
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Рис. 5.15. Динаміка структури переказів, здійснених у 

межах України з використанням СПК створених банками та 

небанківськими установами України (сума, %) 

 

Загальна кількість переказів, що надійшли в Україну у 

2015 році через системи переказу коштів створених 

нерезидентами (яких функціонувало 19 систем), склала               

14,9 млн. переказів, що на 71% більше, ніж у 2014 році. 

Загальна кількість переказів, відправлених з України 

становила 1,4 млн. переказів, що на 27% більше, ніж у                   

2014 році (рис. 5.16). 

 
 

Рис. 5.16. Динаміка кількості транскордонних переказів, 

здійснених через системи-нерезиденти протягом                            

2013-2015 рр. (млн.) 
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Загальна сума переказів, що надійшли в Україну, склала 

2509,2 млн. дол. США, що на 27% менше, ніж у 2014 році, а 

сума переказів, відправлених з України, склала 420 млн. дол. 

США, що на 16% менше, ніж у 2014 році. У межах України 

через системи-нерезиденти у 2015 році здійснено 27,8 тис. 

переказів на суму 98,8 млн. грн. або 4,6 млн. дол. США                 

(рис. 5.17). 

 
Рис. 5.17. Динаміка суми транскордонних переказів, 

здійснених через системи-нерезиденти протягом                          

2013-2015 років (млн.) 

 

Середня сума транскордонних переказів в Україну склала 

168,4 дол. США, що є на 58% менше за попередній рік, та за 

межі України – 300 дол., що теж зменшилась на 34%. Щодо 

розподілу ринку транскордонних переказів між його 

провідними учасниками порівняно із 2014 роком, то він 

майже не змінився (рис. 5.18). 

Через системи переказу, створені резидентами США, 

надійшло в Україну 49%, з України – 44% від загальної суми 

переказів, через системи, створені резидентами Росії – 49% 

отриманих в Україні та 55% з України від загальної суми 

переказів,  через системи  інших країн – 2% та 1% відповідно. 

Найбільше переказів в Україну було здійснено у доларах 

США  63%, у російських рублях – 23%, у євро  13%, менше 

1%  у канадських доларах. З України було здійснено перекази 

у доларах США  71%, у російських рублях – 19%, у євро  10% 

(рис. 5.19). 
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Рис. 5.18. Розподіл транскордонних переказів, здійснених 

через системи-нерезиденти у 2015 році (у розрізі систем) 

 

У регіональному розрізі найбільші загальні суми коштів 

отримані у м. Києві (14% від загальної суми коштів, 

отриманих в Україні через системи переказу коштів, створені 

нерезидентами), у Дніпропетровській (9%), Харківській (8%) та 

Львівській областях (7%). Відправлені з м. Києва (21% від 

загальної суми коштів, відправлених з України через системи 

переказу коштів, створені нерезидентами), Одеської (11%), 

Харківської (11%) та Дніпропетровської областей (10%). 

Розподіл суми транскордонних переказів, здійснених із 

використанням міжнародних систем переказу коштів, 

створених нерезидентами, у 2014 році в регіональному розрізі 

наведено на рис. 5.19. 

Дані щодо регіонального розподілу грошових переказів 

дають можливість оцінити не тільки обсяг грошових переказів, 

які надходять у певну область, а й наявність зв’язку українців 

за кордоном із територіями їхнього походження. Оскільки 

грошові перекази – це приватні кошти, які важко спрямувати 

в певне джерело заходами політики, то їхній обсяг у розрізі 

регіонів матиме велике значення для розробки ефективної 
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регіональної політики саме як індикатор залученості українців 

за кордоном до розвитку регіону їхнього походження. 

 

Рис. 5.19. Розподіл суми транскордонних переказів, 

здійснених із використанням міжнародних систем переказу 

коштів, створених нерезидентами у регіональному розрізі, % 

та у розрізі валюти, % 

 

Загальна кількість юридичних осіб, які уклали договори з 

платіжними організаціями систем переказу коштів, створених 

нерезидентами на 01.01.2016 року, склала 52, із них 45 є 

учасниками російських систем переказу коштів. Росія в      

2015 році залишалася лідером за обсягами грошових потоків в 

Україну, але їх надходження зменшилися в порівнянні з     

2014 роком на 42,5% – з 2 млрд. дол. США до 1,2 млрд. дол. 

США в 2015246. 

Всього на країни СНД в 2015 році припадало понад 32% 

обсягу грошових переказів, що надійшли із-за кордону. З 

інших країн світу найбільше переказів надходило зі 

                                           
246

 Платіжні системи та розрахунки // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=76254&cat_id=36042 
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Сполучених Штатів Америки (12,4% від загального обсягу 

грошових переказів в Україну), що на 4,2% менше, ніж в    

2014 році. З країн Європейського Союзу в 2015 році надійшло 

1,6 млрд. дол. США, що на 16,3% менше, ніж в попередньому 

році. Частка країн ЄС від загального обсягу грошових 

переказів склала майже 39%. Найбільші обсяги надійшли з 

Німеччини (6,5% від загальної кількості надходжень), але вони 

також зменшилися в порівнянні з минулим роком на 17,8%. 

Зростання обсягів грошових переказів в Україні спостерігався 

з Ізраїлю, Канади, Китаю і Польщі (разом на 15,4%). 

Україна залишається країною-реципієнтом 

транскордонних переказів. Впродовж 2015 року сума коштів, 

отриманих в Україні з використанням міжнародних систем 

переказу коштів, створених нерезидентами, майже у шість 

разів перевищує суму коштів, відправлених за її межі                       

(рис. 5.10). 

Ринок грошових переказів відіграє значну роль в 

економіці нашої країни і є одним з найбільш перспективних 

напрямків бізнесу, що стрімко розвивається як за обсягами, 

так і за якістю. Даний ринок пропонує банкам і 

небанківським установам хороші перспективи і створює 

можливості для нових цікавих проектів та подальшої 

інтеграції в світові ринки. Сьогодні вітчизняні тарифи 

переказу грошей нижчі за світові тарифи, і є всі підстави 

вважати, що ця послуга незабаром буде ще комфортнішою й 

дешевшою. Але для цього необхідно, щоб більшість 

внутрішньобанківських систем переказів набули статусу 

міжнародних, та стали розширювати географію насамперед за 

рахунок співпраці з вітчизняними банками, а також банками 

колишніх союзних республік та Європи. 

Збільшення обсягів переказів мають прямий зв’язок з 

економічним зростанням в Україні та впливають на такі 

макро-економічні індикатори, як ВВП, інфляцію, процентну 

ставку та обмінний курс. Якщо грошові перекази 

інвестуються, вони стимулюють зростання виробництва, а 
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якщо йдуть на споживання, то викликають позитивний 

мультиплікаційний ефект247. 

Грошові перекази є важливим джерелом надходження 

іноземної валюти в Україну, що допомагає запобігти різким 

змінам поточного рахунку в період нестабільності, поліпшити 

кредитний рейтинг країни та сприяти припливу інвестицій. 

Саме тому, при впровадженні норм з метою стабілізації 

грошово-кредитного та валютного ринків слід враховувати 

їхній вплив на грошові перекази та не створювати додаткових 

перепон для притоку валюти в країну. 

В умовах модернізації економіки та конкуренції 

діяльність платіжних систем перш за все спрямована на 

серйозну роботу з існуючою клієнтською базою. Де необхідні 

ефективні заходи з утримання споживачів і зміцненню 

партнерських відносин, потрібні інструменти для 

індивідуального підходу і параметри для сегментації 

клієнтської бази. У свою чергу, і клієнтам важливо відчувати, 

що ринок фінансових послуг не стоїть на місці, розвивається і 

здатний запропонувати нові сервіси. Тому платіжним 

системам необхідно шукати нові шляхи завоювання ринку, 

намагатися зацікавити клієнта так, щоб він користувався як 

можна більш широким спектром послуг і як можна частіше. 

Факторами, що перешкоджають розвитку платіжних 

систем перш за все, є психологічна неготовність (менталітет) 

населення і низький рівень розвитку інфраструктури, низька 

фінансова грамотність населення, без підвищення якої ніякі 

високотехнологічні послуги не будуть затребувані і потерплять 

крах. При цьому усі кредитні установи проблему низької 

фінансової грамотності населення вважають однією з 

найбільш актуальних на сьогоднішній день, тому таким 

установам необхідно працювати над вирішенням даної 

проблеми, а саме: розробити інформаційні матеріали 

(брошури, відеоролики), відкрити портал в Інтернеті, 

проводити конкурси серед клієнтів з метою популяризації 

                                           
247 Ластовецька Р.О. Механізми впливу грошових переказів на економіку країни -донора та країни-

реципієнта / Дисертація на здобуття наукового ступеня к.е.н. – Львів. – 2016. – 251 с. // [Електронний 

ресурс].– Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/dis_lastovetska.pdf 
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платіжних послуг і «круглі столи», а також публікації в засобах 

масової інформації, виступи на телебаченні, проведення 

навчальних семінарів, конференцій і виїзних презентацій на 

підприємствах, і т.ін.). Далі в ряду факторів, що стримують 

розвиток фінансових послуг на регіональному рівні, є недовіра 

населення до даних видів послуг, тарифна політика, 

відсутність достатньої і доступної інформації про банківські 

послуги, недосконалість законодавчої бази, а також 

недостатня «активність» банківських установ. 

В умовах модернізації економіки щодо перспектив 

розвитку регіонального ринку платіжних послуг його учасники 

пов’язують з клієнтоорієнтованою моделлю ведення 

роздрібного бізнесу: підвищенням фінансової грамотності 

населення шляхом роз’яснювальної роботи, впровадженням 

нових банківських продуктів і послуг для фізичних осіб, 

подальшим розширенням інфраструктурної мережі, розвитком 

віддалених каналів обслуговування, функціональним 

наповненням банкоматів і пристроїв самообслуговування, 

підвищенням якості та оперативності обслуговування клієнтів, 

проведенням рекламних заходів, розвитком «зарплатних» 

проектів, розробкою програм лояльності для всіх цільових 

аудиторій, впровадженням нових технологій, розширенням 

спектру здійснюваних операцій. 

 

5.5. Напрями підвищення ефективності 

функціонування ринку фінансових послуг в регіонах 
 

Під час проведення дослідження при спробі 

ознайомитися з показниками роботи регіонального ринку 

фінансових послуг на основі інформації, яку збирають 

регіональні органи статистики, з’ясувалося, що 

цілеспрямовано інформація про компанії-провайдерів 

фінансових послуг не збирається і, як наслідок, ніким не 

аналізується і не вивчається. Досить детальною інформацією 

про діяльність регіональних банків володіє НБУ по 

відповідному регіону, яке регулярно проводить різні 

дослідження в сфері регіональної банківської системи. Що 
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стосується діяльності небанківських фінансових установ 

(страхових компаній, лізингових компаній, недержавних 

пенсійних фондів, ІСІ, кредитних брокерів і різних 

мікрофінансових організацій), то на регіональному рівні вона 

взагалі не вивчається. 

В умовах структурної модернізації економіки протягом 

останніх 10 років сектор фінансових послуг (і країни і 

регіональний) зазнав значних змін. У зв’язку з його 

прискореним розвитком, значно збільшилася кількість 

фінансових продуктів, що пропонуються на ринку, зросла 

кількість різноманітних організацій, які ці продукти 

пропонують. Ефективно працююча сфера фінансових послуг 

забезпечує не лише можливість управління фінансовими 

потоками в рамках даного регіону, а й здатна забезпечити 

приплив інвестицій з-за кордону, або зацікавити національних 

інвесторів в розміщенні коштів всередині конкретного регіону. 

Крім того, будучи однією з галузей економіки, що динамічно 

розвивається, сектор фінансових послуг здатний створити 

нові робочі місця, причому для фахівців високої кваліфікації, 

що володіють спеціальними знаннями, як в області передових 

електронних технологій, так і в сфері управління фінансами. 

При цьому, ми стикаємося з відсутністю первинної 

інформації про функціонування провайдерів на регіональних 

ринках фінансових послуг (які представлені не лише банками 

та страховими компаніями). Більш того, відсутність контролю 

над процесами, що відбуваються на ринку фінансових послуг 

(а контроль неможливий, якщо відсутня об’єктивна 

інформація про об’єкт контролю) може бути небезпечним, 

оскільки відкриває широке поле для створення різних 

організацій, що не мають банківських або страхових ліцензій, 

які не привертають уваги з боку контролюючих органів, і, 

разом з тим, можуть надавати фінансові послуги на умовах, 

які ніхто не контролює, вводити в оману споживачів 

фінансових послуг, або надавати послуги на свідомо 

невигідних для споживача умовах. У свою чергу, знання і 

розуміння процесів, що відбуваються на ринку фінансових 

послуг, може допомогти регіональним органам влади 
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приймати зважені рішення, спрямовані на розвиток 

регіональної економіки в цілому. 

У той же час в адміністрації регіону завжди є важелі 

впливу на ситуацію на регіональному ринку фінансових 

послуг. Такий вплив може здійснюватися у двох напрямах: 

1. Адміністративним регулюванням: 

– нагляд за практикою нав’язування додаткових 

фінансових послуг з боку банків та інших фінансових установ; 

– нагляд за недобросовісною рекламою фінансових послуг, 

особливо, що стосується умов кредитних продуктів. 

2. Створення стимулів для розвитку регіональної сфери 

фінансових послуг: 

1) одним з найбільш дієвих методів щодо розвитку ринку 

фінансових послуг, з одного боку, і захисту споживачів на 

цьому ринку, з іншого – є створення системи фінансового 

омбудсмена в регіоні. Фінансовий омбудсмен покликаний 

допомагати вкладникам і позичальникам, які мають претензії 

чи прохання до банків, вирішити ці проблеми цивілізованим 

способом у позасудовому порядку; 

2) реалізація Регіональних програм з розвитку фінансової 

грамотності. Розробка і проведення подібних цільових програм 

може стосуватися не лише питань, пов’язаних з різними 

аспектами таких фінансових послуг як кредитування, або 

розміщення вкладів, а й різних питань, пов’язаних з 

діяльністю НПФ. В середньому, по регіонах України, відсоток 

людей, які так і не визначилися з розміщенням 

накопичувальної частки пенсії становить ~ 80-90% (за різними 

оцінками), тому регулярне проведення різних програм 

підвищення грамотності допоможе вирішити відразу ж кілька 

завдань; 

3) розвиток інститутів регіональних фондів підтримки 

підприємництва, що надають поручительства за 

зобов’язаннями (кредитами) суб’єктів малого і середнього 

бізнесу; 

4) всебічна підтримка інституту кредитних брокерів, 

існуючих в регіоні, як учасників ринку, що, з одного боку, 

підвищують фінансову грамотність населення, з іншого боку – 
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допомагають провайдерам, які пропонують якісні фінансові 

послуги, отримати достатній клієнтський потік. 

До двох головних груп обмежень, що властиві 

регіональній сфері фінансових послуг, на даний момент 

можна віднести: 

– низьку доступність кредитних послуг для населення і 

регіонального бізнесу; 

– низьку фінансову грамотність населення та суб’єктів 

малого й середнього бізнесу регіону, що часто не дозволяє їм 

скористатися фінансовими послугами в повному обсязі і на 

більш вигідних для клієнта умовах.  

Перше обмеження, що властиве регіональній сфері 

фінансових послуг, складно подолати зусиллями місцевих 

органів влади, оскільки воно залежить, переважно, від самих 

провайдерів і стратегії розвитку, що ними реалізується. Певні 

важелі впливу на систему є у центральних органів влади, у 

НБУ (наприклад, зниження нормативів обов’язкового 

резервування), але застосування їх в поточній ситуації може 

значно підвищити ризики, присутні у фінансовій сфері. 

Друге обмеження, багато в чому, може бути знято шляхом 

створення силами місцевих органів влади фінансово-

консультаційного центру, до основних функцій якого б 

відносилися: 

– постійний моніторинг всіх умов надання фінансових 

продуктів усіма провайдерами регіону (в т.ч. небанківськими 

кредитними організаціями); 

– контроль за дотриманням прав споживачів у сфері 

надання подібних послуг; 

– надання консультаційних послуг населенню і суб’єктам 

малого й середнього бізнесу щодо умов та нюансів тих чи 

інших фінансових продуктів. Такі послуги можна зробити 

платними; 

– моніторинг фактичного співвідношення декларованих 

умов наданих фінансових продуктів і фактичних умов, на 

яких, в результаті укладаються договори; 

– надання гарантій по кредитах (за моделлю гарантійного 

фонду підтримки підприємництва або у співпраці з ним); 
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– встановлення співпраці і контролю за діяльністю 

кредитних брокерів, що діють на території регіону; 

– проведення семінарів, круглих столів, виставок та інших 

заходів, які могли б стати майданчиком для обговорення 

проблем і обмежень властивих регіональній сфері фінансових 

послуг, як серед провайдерів, так і серед населення і суб’єктів 

малого та середнього бізнесу; 

– встановлення контактів і залучення в регіон провайдерів, 

що надають якісні фінансові послуги, приватних інвесторів та 

інвестиційних спільнот; 

– консультації з написання бізнес-планів і оформлення 

документів, необхідних для користування фінансовими 

послугами. 

Створення такого центру, за умови достатньої 

інформованості громадян і підприємців, могло б значно 

підвищити ефективність ринку за рахунок підвищення 

фінансової грамотності користувачів фінансових послуг, а 

також допомогло б у розвитку провайдерам, які надають 

дійсно якісні фінансові послуги. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Розглядається економічне зростання як економічна 

категорія, його типи і фактори, що на нього впливають. 

Розглянуті основні зарубіжні теорії та моделі регіонального 

економічного зростання і розвитку. Наведено класифікацію, 

що дозволяє дати характеристики за рівнем розвитку з позиції 

індустріального економічного зростання всіх країн світу. 

Систематизовані напрямки і школи теорій просторового 

зростання, розкрито їх зміст, визначено основні, перш за все, 

просторові чинники зростання і розвитку. Проаналізовано 

основні чотири групи моделей економічного зростання – 

неокласичні, кумулятивні, нові та інші в яких виявлено 

визначальні чинники економічного зростання і його темпів. 

Виділені сильні і слабкі сторони цих теорій і моделей з позиції 

їх можливого практичного застосування в реальних 

українських умовах. 

2. Досліджено теоретичні підходи до розуміння сталого 

розвитку регіонів в умовах структурної модернізації 

економіки. Зокрема, визначено теоретичний зміст понять 

“сталий розвиток регіонів” та “капіталізація регіонів”, і 

встановлено їх зв’язок зі структурною модернізацією 

економіки на сучасному етапі. 

3. Визначено регіональні асиметрії інноваційного розвитку 

регіонів України. А саме інновація як кінцевий результат 

інтелектуальної діяльності людини розглядається в системі 

нормативно-правових документів Європейського Союзу та 

міжнародного співробітництва в галузі сучасних технологій, 

які дозволять залучити фінансові ресурси для подолання 

регіональних розбіжностей в освоєнні наукових напрацювань, 

і відповідно вплинути на структурну модернізацію економіки 

країни. 

4. Проаналізовано інвестиційне стимулювання сталого 

розвитку регіонів. Під час дослідження встановлено, що 

політика інвестиційного стимулювання сталого розвитку 

регіону, а відтак і активізації структурної модернізації 
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економіки, можливе шляхом залучення додаткових 

фінансових ресурсів у вигляді іноземних інвестицій, а також 

тих коштів, які вивезені за кордон і працюють на інші країни. 

5. Встановлено, що креативний потенціал регіону за 

рахунок єдності культурного, людського, соціального та 

інституційного  капіталу виступає потужним  резервом 

соціально-економічного розвитку регіонів та якісною 

складовою політики фінансової стабілізації. 

6. Обґрунтовано, що капіталізація креативного потенціалу 

забезпечує  успішність процесу створення доданої вартості за 

рахунок зростання якісних характеристик людських ресурсів, 

що призводить до збільшення їхньої ринкової вартості та 

ефективності використання. 

7. Запропоновано методичні підходи до оцінки 

бюджетного забезпечення депресивних регіонів у системі 

соціально-економічної безпеки, що передбачають такі 

напрями дослідження: 1) аналіз та оцінка рівня соціально-

економічного розвитку регіонів; 2) аналіз та оцінка рівня 

соціально-економічної безпеки регіонів; 3) аналіз та оцінку 

бюджетного забезпечення депресивних регіонів. 

8. Обґрунтовано причини низького рівня соціального та 

економічного розвитку регіонів. Визначено значні регіональні 

диспропорції протягом 2010-2015 років у співвідношенні за 

рівнями бюджетного забезпечення та рівнями соціально-

економічного розвитку. Лише у місті Київ спостерігається 

високий рівень бюджетного забезпечення, підтверджений 

високим рівнем соціально-економічного розвитку. Високим 

рівнем бюджетного забезпечення, однак низьким рівнем 

соціально-економічного розвитку, характеризується АР Крим, 

Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська, Одеська, 

Полтавська, Харківська області та м.Севастополь. Така 

ситуація зумовлена в першу чергу значно вищими 

регіональними асиметріями соціально-економічного розвитку у 

порівнянні з регіональними асиметріями бюджетного 

забезпечення. Виявлені диспропорції зумовлюють потребу 

перегляду регіональної політики бюджетного забезпечення, 

адже навіть достатність фінансових надходжень не 



 

282 

призводить до покращення соціально-економічної ситуації в 

регіонах.  

9. Низькими рівнями і бюджетного забезпечення, і 

соціально-економічного розвитку, є більшість регіонів країни 

(17 регіонів, що становить 63 % від загальної кількості 

регіонів). Така ситуація є несприятливою для забезпечення 

регіонального розвитку у країні. За такої ситуації 

прослідковуються взаємозв’язані процеси нарощення впливу, з 

одного боку, незадовільного бюджетного забезпечення на 

рівень соціально-економічного розвитку, а з іншого – низького 

рівня соціально-економічного розвитку, що спричиняє 

низький рівень бюджетного наповнення. Тому вирішення 

виявленої проблеми потребує комплексного та системного 

підходу покращення ситуації з забезпеченням позитивного 

тренду у наступні роки.  

10. Огрунтовано, що основу модернізації економіки 

через впровадження бюджетної децентралізації в Україні 

формують три послідовні кроки: створення незалежного 

базового рівня територіально-адміністративного устрою, 

впровадження змін до структури та механізму центрального 

рівня управління, закріплення на законодавчому рівні нового 

механізму функціонування регіональної влади. 

11. Запропоновано методичний підхід до оцінки ринку 

фінансових послуг, згідно з яким статистичне спостереження 

за фінансовими послугами має вестися за наступними 

напрямами: 1) оцінка узагальнюючих показників надання 

фінансових послуг населенню і організаціям; 2) оцінка рівня 

задоволення потреб населення і суспільства у фінансових 

послугах та рівня їх доступності; 3) аналіз та оцінка торгівлі 

фінансовими послугами (експорт – імпорт); 4) оцінка 

показників, що дозволяють виявити основні тенденції 

розвитку ринку фінансових послуг і динаміку змін, що 

відбуваються на ньому. 

12. Встановлено, що ринок фінансових послуг 

залишається дуже фрагментарним із низькою капіталізацією 

через нестабільні умови ведення бізнесу, незахищеність права 

власності та низький рівень корпоративного управління. 
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Визначено чинники, що стримують подальший розвиток 

фінансового сектору в Україні, а саме: існування на ринку 

фінансових установ, які не виконують та не мають на меті 

виконувати функції фінансового посередництва і створюють 

суттєві системні ризики для сектору; недостатній рівень або 

повна відсутність гарантій прав захисту інтересів споживачів 

фінансових послуг (у т. ч. позичальників) і кредиторів; 

низький рівень стандартів управління платоспроможністю та 

ліквідністю банків; відсутність належної інфраструктури 

ринку капіталу, у т. ч. фондового ринку; обмежена кількість 

фінансових інструментів, у т. ч. хеджування ризиків; 

обов’язкова участь небанківських фінансових установ, які 

надають послуги з переказу коштів, у платіжних системах; 

зловживання окремими фінансовими установами умовами 

кредитних договорів; низька фінансова грамотність 

населення; відсутність ефективних інструментів виведення з 

ринку проблемних небанківських фінансових установ тощо. 
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