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АНОТАЦІЯ 

 

Іванов Д.В. Механізми державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій в Україні. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з 

державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного 

управління. – Харківський регіональний інститут державного управління 

НАДУ при Президентові України. – Харків, 2021. 

Дисертаційна робота присвячена обґрунтуванню теоретичних 

положень та розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення 

механізмів державного регулювання розвитку економічного потенціалу 

територій в Україні.  

У роботі узагальнено теоретичні підходи до визначення розвитку 

економічного потенціалу територій як державно-управлінської категорії. 

Уточнено визначення поняття «розвиток економічного потенціалу території» 

як якісні незворотні збалансовані зміни системи взаємопов’язаних потенціалів, 

що забезпечують раціональне використання ресурсів, ефективне 

функціонування галузей економіки та побудова впорядкованих суспільних 

відносин, здатних через взаємодію забезпечити високий рівень 

конкурентоспроможності територіальної громади в довгостроковій перспективі. 

Визначено, що його складовими з урахуванням положень триєдиної концепції 

сталого розвитку є: ресурсна, фінансова, інвестиційна, інноваційна, трудова, 

соціальна, екологічна, організаційна, управлінська, інституційна. 

Запропоновано уточнене визначення поняття «механізм державного 

регулювання розвитку економічного потенціалу територій» як сукупності 

взаємопов’язаних принципів, методів, засобів та інструментів задля 

забезпечення процесу розвитку економічного потенціалу територій. 

Наголошено, що складовими системи державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій мають бути: суб’єкт державного 
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регулювання, мета і цілі, закони, принципи, закономірності, функціональні 

механізми, методи і інструменти, об’єкт державного регулювання та 

взаємозв’язки між ними. 

Узагальнено закордонний досвід державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій, що дало можливість виокремити 

диференційований (базується на вибірковій підтримці нарощування 

економічної спроможності громади); маркетинговий (використання переваг 

брендингу територій,  результатів впливу соціальної реклами та реалізації 

маркетингового підходу); інституціональний (базується на ефективній 

співпраці всіх зацікавлених сторін в нарощуванні місцевого економічного 

потенціалу території, розбудові сприятливого інституціонального 

середовища) види державного регулювання розвитку економічного 

потенціалу територій за кордоном, що  дає змогу швидко і проактивно 

реагувати на виклики зовнішнього середовища, з якими стикається 

вітчизняна система державного управління. Узагальнено практику 

застосування інноваційних інструментів  нарощування економічного 

потенціалу територій та можливості їх імплементації у вітчизняну практику – 

формування спеціальних податкових округів, облігації та інші форми 

запозичень, запозичення в банківських установах, гранти міжнародних 

донорських організацій, приватні фінанси домогосподарств, концепція 

корпоративної соціальної відповідальності.  Узагальнено принципи та 

механізми їх запровадження. 

Систематизовано періоди здійснення державної політики розвитку 

економічної політики в умовах децентралізації в Україні:  перший – 

формування державної політики розвитку економічного потенціалу 

територій (1990-1999 рр.); другий – становлення державної політики 

розвитку економічного потенціалу територій (2000-2009 рр.); третій – 

занепад державної політики розвитку економічного потенціалу територій 

(2010-2014 рр. ); четвертий – активізація державної політики розвитку 

економічного потенціалу територій (2015-2017 рр.); п’ятий – розбудова 
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державної політики розвитку економічного потенціалу територій (2018- 

дотепер), що дало змогу розробити науково обґрунтовані практичні 

рекомендації щодо вдосконалення механізмів державного регулювання 

розвитку економічного потенціалу територій в Україні. 

Розроблено концептуальні положення стратегії розвитку економічного 

потенціалу територій в Україні, що включають в себе бачення майбутнього, 

місію, стратегічну мету, стратегічні напрями та операційні цілі щодо їх 

досягнення, сценарії розвитку подій та являють собою запоруку міцності 

управлінського аспекту даного процесу завдяки використанню переваг 

стратегування задля переходу від наздоганяючого темпу розвитку 

національної економічної системи до випереджаючого на засадах концепції 

сталого розвитку. Реалізація запропонованих стратегічних орієнтирів 

сприятиме сталому розвитку території на інноваційних засадах, забезпеченню 

синергетичного ефекту від взаємодії всіх зацікавлених сторін, забезпечить 

конкурентоспроможність місцевої економічної системи. Вищезазначені 

теоретичні рекомендації можуть  стати основою для узгодження дій 

центральної та місцевої публічної влади в розбудові системи коротко-, 

середньо- та довгострокових цілей розвитку економічного потенціалу 

територій, гармонізації стратегічних цілей розвитку країни та пріоритетів 

регіонального розвитку з урахуванням внутрішніх і зовнішніх факторів впливу. 

Дорожньою картою та механізмом реалізації даної концепції є система 

взаємоузгоджених програм та проектів на державному, регіональному та 

місцевому рівнях. 

Обґрунтовано теоретичні положення, що розкривають особливості 

формування комплексного механізму державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій через  удосконалення всіх його складових 

(правового, організаційного, інформаційного, соціального, економічного 

функціональних механізмів) з використанням переваг маркетингового 

підходу за визначеними напрямами: маркетинг іміджу, маркетинг 

привабливості, маркетинг інфраструктури, маркетинг кадрового потенціалу 
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завдяки брендингу, бенчмаркінгу, стратегуванню, децентралізації, 

проведенню PR-компаній, ефективної комунікації, коучінгу, консалтингу, 

фасилітації та медіації даного процесу, що  дозволить місцевим органам 

публічної влади приводити в дію локальну економічну систему  через 

розвиток  її унікальних переваг. Сформульовано практичні рекомендації з 

удосконалення інструментів функціональних механізмів державного 

регулювання  розвитку економічного потенціалу територій України. 

Розглянуто можливість створення місцевого агентства розвитку 

економічного потенціалу території як локомотива позитивних змін в даній 

сфері. Визначено, що запропоновані заходи сприятимуть розробці і реалізації 

виважених державно-управлінських рішень, направлених на довгостроковий 

просторовий розвиток, зміцнення конкурентоспроможності громад, 

покращення їх інвестиційної привабливості та підвищення рівня і якості 

життя місцевого населення. 

 

ANNOTATION 

 

Ivanov D.V. Mechanisms of state regulation of territories economic 

potential development in Ukraine. - Qualifying scientific work on the rights of 

the manuscript. 

The dissertation for obtaining a scientific degree of the Candidate of 

Sciences in Public Administration on a specialty 25.00.02 – mechanisms of public 

administration. - Kharkiv Regional Institute of Public Administration NAPA under 

the President of Ukraine. - Kharkiv, 2021. 

The dissertation is devoted to substantiation of theoretical positions and 

development of practical recommendations on improvement of state regulation 

mechanisms of territories economic potential development in Ukraine. 

The work generalizes theoretical approaches to determining the territories 

economic potential development as a public administration category. The definition of 

the concept "territory economic potential development" as qualitative irreversible 
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balanced changes in the system of interconnected potentials was clarified, which 

allows to ensure rational use of resources, efficient functioning of economic sectors 

and building orderly social relations, able to ensure a high level of competitiveness in 

the long run. It is determined that its components, taking into account the provisions 

of the threefold concept of sustainable development, are as follows: resource, 

financial, investment, innovation, labor, social, environmental, organizational, 

managerial, institutional. The specified definition of the concept "mechanism of state 

regulation of territories economic potential development" as set of interconnected 

principles, methods, means and tools for maintenance of process of economic 

potential development of territories is offered. It is emphasized that the components of 

the system of state regulation of territories economic development should be: the 

subject of state regulation, purpose and goals, laws, principles, patterns, functional 

mechanisms, methods and tools, the object of state regulation and the relationship 

between them. 

The foreign experience of state regulation of economic potential 

development of territories is generalized, which made it possible to single out 

differentiated (based on selective support for building the economic capacity of the 

community); marketing (use of the advantages of branding territories, the results of 

the impact of social advertising and the implementation of the marketing approach); 

institutional (based on effective cooperation of all stakeholders in building local 

economic potential of the territory, building a favorable institutional environment) 

types of state regulation of territories economic potential abroad, which allows to 

respond quickly and proactively to environmental challenges facing the national 

system of public administration. The practice of using innovative tools to increase the 

territories economic potential and the possibility of their implementation in national 

practice – the formation of special tax districts, bonds and other forms of borrowing, 

borrowing from banks, grants from international donors, private household finances, 

the concept of corporate social responsibility. The principles and mechanisms of their 

implementation are generalized. 
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The periods of realization of the state policy of economic policy 

development in the conditions of decentralization in Ukraine are systematized: the 

first – formation of the state policy of economic potential development of 

territories (1990-1999); the second – the formation of state policy for the economic 

potential development of the territories (2000-2009); third – the decline of state 

policy for the economic potential development of the territories (2010-2014); 

fourth – intensification of the state policy of economic potential development of 

territories (2015-2017); fifth – the development of state policy for the economic 

potential development of territories (2018-present), which allowed to develop 

scientifically sound practical recommendations for improving the mechanisms of 

state regulation of economic development of territories in Ukraine. 

Conceptual provisions of the strategy for the economic potential development 

of territories in Ukraine, which include vision of the future, mission, strategic goal, 

strategic directions and operational goals to achieve them, scenarios and represent the 

strength of the managerial aspect of this process through the use of strategic benefits 

for transition from catching up with the development of the national economic system 

to the advanced concept of sustainable development. The implementation of the 

proposed strategic guidelines will contribute to the sustainable development of the 

territory on an innovative basis, ensuring a synergetic effect from the interaction of all 

stakeholders, will ensure the competitiveness of the local economic system. The 

above theoretical recommendations can be the basis for coordinating the actions of 

central and local public authorities in building a system of short-, medium- and long-

term goals of economic potential, harmonization of strategic development goals and 

regional development priorities taking into account internal and external factors. The 

roadmap and mechanism for implementing this concept is a system of mutually 

agreed programs and projects at the state, regional and local levels. 

Theoretical provisions revealing features of formation of the complex 

mechanism of the state regulation of economic potential development of territories 

through improvement of all its components (legal, organizational, information, 

social, economic functional mechanisms) with use of advantages of the marketing 
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approach in certain directions are substantiated: image marketing, attractiveness 

marketing, infrastructure marketing, marketing of human resources through 

branding, benchmarking, strategizing, decentralization, conducting PR-companies, 

effective communication, coaching, consulting, facilitation and mediation of this 

process, which will allow local public authorities to lead system through the 

development of its unique advantages. Practical recommendations for improving 

the tools of functional mechanisms of state regulation of economic potential 

development of the territories of Ukraine are formulated. The possibility of 

creating a local agency for economic potential development of the territory as a 

locomotive of positive changes in this area is considered. It is determined that the 

proposed measures will contribute to the development and implementation of 

sound government decisions aimed at long-term spatial development, 

strengthening the competitiveness of communities, improving their investment 

attractiveness and the level and life quality of locals. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Запровадження якісного державного 

регулювання розвитку економічного потенціалу територій  в Україні  

сьогодні є трендом якісної трансформації всієї системи державного 

управління. Це підтверджується необхідністю дотримання низки зобов’язань, 

які взяла на себе держава для досягнення Цілей сталого розвитку до 2030 р., 

реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і 

його державами-членами, реалізації Національної стратегії «Цілі сталого 

розвитку України на період до 2030 року», Державної стратегії регіонального 

розвитку на період до 2027 р., регіональних та місцевих стратегій сталого 

розвитку. Тому важливим завданням учених-управлінців є теоретичне 

обґрунтування нових концептуальних підходів до цих процесів, розроблених 

відповідно до міжнародних стандартів з урахуванням світових тенденцій 

просторового розвитку. 

Фактором гальмування останнім часом виступають проблемні 

питання зі створення з боку держави сприятливих умов розвитку 

економічного потенціалу територій, які перешкоджають подальшій успішній 

імплементації реформи децентралізації влади в Україні. Вітчизняна практика 

застосування механізмів державного регулювання розвитку економічного 

потенціалу територій  доводить, що, зважаючи на досить розгалужену 

нормативно-правову базу в зазначеній сфері, є необхідність подальшого 

удосконалення законодавчого забезпечення процесу як основи 

функціонування цих механізмів. Відсутність в управлінців комплексного  

стратегічного бачення напрямів нарощування місцевого економічного 

потенціалу та неготовність місцевих органів влади брати на себе 

відповідальність за розвиток територіальної економічної системи знижує 

темпи економічного зростання в цілому на місцевому, регіональному та 

національному рівнях державного управління. Нерівномірності розвитку 
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економічного потенціалу територій стають відображенням недосконалостей 

державного регулювання розвитку економічного потенціалу територій  в 

Україні. Осучаснення управлінських підходів та дійових механізмів 

відкриває шляхи до розвитку територій країни в довгостроковій перспективі. 

Вагомий внесок у розбудову теорії розвитку економічного потенціалу 

територій та функціонування національних економічних систем був 

здійснений такими зарубіжними вченими, як Т. Бартік, Н. Еттлінджер,  

К. Крейнер, К. Морган, Н. Мурай, К. Нюур, М. Портер, Л. Різ, Р. Розенфелд, 

Дж. Тендлер та ін. 

Механізмам державного регулювання розвитку галузей та сфер 

економіки приділяли увагу: О. Амосов, В. Бакуменко, В. Воротін, А. Дєгтяр,  

В. Ємельянов, Д. Карамишев, В. Князєв, Ю. Ковбасюк, В. Корженко, 

М. Корецький, Ю. Куц,  М. Латинін, С. Майстро, В. Мамонова, В. Мартиненко, 

О. Радченко, В. Солових, Н. Статівка, Ю. Ульянченко та ін.  

Проблеми забезпечення ефективного державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу регіонів та територій досліджувалися багатьма 

науковцями як у теоретичному, так і у прикладному плані. Їм присвячено 

роботи О. Бобровської, Є. Борщука, І. Дєгтярьової, І. Дунаєва, І. Жувагіна, 

М. Коваленка,  В. Ковальчук, М. Лахижи, Т. Лозинської, Ю. Молодожен, 

К. Пастух, С. Степаненка та ін. 

Комплексне наукове дослідження механізмів державного регулювання 

розвитку економічного потенціалу потребує подальшого поглиблення на 

основі обґрунтування напрямів їхнього вдосконалення з позицій системного 

підходу. Саме тому питання підвищення дієвості цих механізмів є 

надзвичайно актуальними для науки і практики державного управління. 

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

Дисертацію виконано в рамках науково-дослідної роботи кафедри 

економічної політики та менеджменту Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України за науковими темами: «Розвиток сільських територій в 
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Україні в умовах децентралізації: виклики та можливості» (номер державної 

реєстрації 0119U001388); «Механізми взаємодії держави та бізнесу в умовах 

глобального інноваційного розвитку» (номер державної реєстрації 

0116U007247). Роль здобувача полягає в теоретико-методичному 

обґрунтуванні механізмів державного регулювання розвитку економічного 

потенціалу територій  в Україні.   

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

обґрунтування теоретичних положень та розробка практичних рекомендацій 

з удосконалення механізмів державного регулювання розвитку економічного 

потенціалу територій в Україні.  

Для досягнення поставленої мети були визначені та вирішувалися 

такі завдання дослідження: 

 узагальнити теоретичні підходи до визначення змісту розвитку 

економічного потенціалу територій як державноуправлінської категорії; 

 узагальнити закордонний досвід щодо державного регулювання 

розвитку економічного потенціалу територій з метою розроблення 

рекомендацій з його адаптації до умов України;  

− визначити сучасний стан функціонування механізмів державного 

регулювання розвитку економічного потенціалу територій в Україні;  

 розробити концептуальні положення Стратегії розвитку 

економічного потенціалу територій в Україні; 

– обґрунтувати теоретичні положення, що розкривають особливості 

формування комплексного механізму державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій в Україні. 

Об’єктом дослідження є державне регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій. 

Предметом дослідження є механізми державного регулювання 

розвитку економічного потенціалу територій в Україні. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу 

дисертаційної роботи становлять загальнонаукові прийоми досліджень і 
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спеціальні методи, що ґрунтуються на сучасних наукових засадах. У роботі 

використано історичний та логічний методи – під час дослідження 

теоретичних засад державного регулювання розвитку економічного 

потенціалу територій. На основі теоретичних засад діалектики розкрито 

суперечності, що виконують роль рушійної сили державного регулювання 

розвитку економічного потенціалу територій. За допомогою абстрактно-

логічного методу, зокрема прийомів аналогії та зіставлення, індукції, 

дедукції, шляхом теоретичних узагальнень було уточнено зміст понять 

«механізм державного регулювання розвитку економічного потенціалу 

територій» та «розвиток економічного потенціалу територій», 

сформульовано загальні висновки та висновки до розділів. Під час 

дослідження сучасного стану функціонування механізмів було використано 

методи системного та порівняльного аналізу, а задля оцінювання динаміки, 

структури й дієвості механізмів державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій – методи формалізації і статистичний, 

зокрема, такі прийоми останнього, як графічний, порівняльний та 

розрахунково-конструктивний, було використано під час визначення 

напрямів удосконалення механізмів державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій. 

Інформаційними джерелами дисертаційного дослідження стали 

закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів 

України, нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади, 

документи зі стратегічних програм розвитку, офіційні матеріали Державної 

служби статистики України, дані міжнародних науково-аналітичних установ, 

монографії, відкриті Інтернет-бази даних, академічні публікації вітчизняних і 

зарубіжних вчених та особисті напрацювання здобувача. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в роботі 

досліджено конкретне науково-прикладне завдання щодо теоретико-

методичного забезпечення державного регулювання розвитку економічного 

потенціалу територій в Україні та запропоновано відповідні наукові 
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положення, підходи й рекомендації задля їхнього практичного упровадження 

в діяльність органів виконавчої влади України. У межах реалізації 

дисертаційного дослідження одержано результати, що відрізняються 

науковою новизною й виносяться на захист, а саме: 

уперше:  

 розроблено концептуальні положення Стратегії розвитку 

економічного потенціалу територій в Україні, ключовими з яких є такі: 

вихідний концепт (ідеї національного розвитку, потреби та інтереси 

місцевого  населення, спроможність територій раціоналізувати і нарощувати 

власний економічний потенціал); бачення майбутнього (економічна 

могутність громад та реалізованість інтересів її жителів щодо досягнення 

гідного рівня життя на рідній землі); місія (забезпечення стійкого зростання 

національної економічної системи); стратегічна мета (створення сприятливих 

умов для активізації суб’єктів господарювання шляхом реалізації їхніх 

економічних інтересів); стратегічні напрями (комплексний місцевий 

економічний розвиток; розбудова місцевої соціокультурної сфери; 

технологічна модернізація об’єктів інфраструктури; партнерська взаємодія 

щодо реалізації місцевих економічних ініціатив); сценарії розвитку подій 

(модернізаційний, інерційний, турбулентний);  

удосконалено:  

 обґрунтування комплексного механізму державного регулювання 

розвитку економічного потенціалу територій, який  включає  правовий, 

організаційний, економічний, інформаційний та соціальний функціональні 

механізми і використовує переваги маркетингового підходу за визначеними 

напрямами: маркетинг іміджу, маркетинг привабливості, маркетинг 

інфраструктури, маркетинг кадрового потенціалу завдяки брендингу, 

бенчмаркінгу, стратегуванню, децентралізації, проведенню PR-кампаній, 

ефективної комунікації, коучингу, консалтингу, фасилітації та медіації 

даного процесу, що  дозволить місцевим органам публічної влади приводити 

в дію локальну економічну систему  через розвиток  її унікальних переваг; 
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– узагальнення закордонного досвіду, що дозволило виокремити 

диференційований (базується на вибірковій підтримці нарощування 

економічної спроможності громади); маркетинговий (використання переваг 

брендингу територій,  результатів впливу соціальної реклами та реалізації 

маркетингового підходу); інституціональний (базується на ефективній 

співпраці всіх зацікавлених сторін у нарощуванні місцевого економічного 

потенціалу території, розбудові сприятливого інституціонального 

середовища) види державного регулювання розвитку економічного 

потенціалу територій за кордоном, що дає змогу швидко і проактивно 

реагувати на виклики зовнішнього середовища, з якими стикається 

національна система державного управління. 

дістали подальшого розвитку: 

 періодизація державної політики розвитку економічного потенціалу 

територій в умовах децентралізації в Україні, зокрема визначено п’ять 

періодів: перший – формування державної політики розвитку економічного 

потенціалу територій (1990–1999 рр.); другий – становлення державної 

політики розвитку економічного потенціалу територій (2000–2009 рр.); третій 

– занепад державної політики розвитку економічного потенціалу територій 

(2010–2014 рр. ); четвертий – активізація державної політики розвитку 

економічного потенціалу територій (2015–2017 рр.); п’ятий – розбудова 

державної політики розвитку економічного потенціалу територій (2018 – 

дотепер), що дало змогу розробити науково обґрунтовані практичні 

рекомендації з удосконалення механізмів державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій; 

 уточнення змісту понять: розвиток економічного потенціалу 

територій як процес кількісних та якісних незворотних збалансованих змін 

системи взаємопов’язаних потенціалів, що забезпечують раціональне 

використання ресурсів, ефективне функціонування галузей економіки, 

побудову впорядкованих суспільних відносин, здатних через синергічну 

взаємодію забезпечити високий рівень конкурентоспроможності 
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територіальної громади в довгостроковій перспективі; механізм державного 

регулювання розвитку економічного потенціалу територій як сукупність 

взаємопов’язаних принципів, методів, засобів та інструментів задля 

забезпечення розвитку економічного потенціалу територій. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

розроблені дисертантом теоретичні положення в сукупності становлять 

методичну основу конкретних пропозицій для упровадження в 

державноуправлінську практику.  

Висновки, пропозиції та рекомендації, що містяться в дисертації, 

були використані:  

– у діяльності Департаменту економіки і міжнародних відносин 

Харківської обласної державної адміністрації, зокрема щодо розробки 

концептуальних положень стратегії розвитку економічного потенціалу 

територій в Україні, що включають у себе бачення майбутнього, місію, 

стратегічну мету, стратегічні напрями та операційні цілі щодо їхнього 

досягнення, сценарії розвитку подій та являють собою запоруку міцності 

управлінського аспекту цього процесу завдяки використанню переваг 

стратегування задля переходу від наздоганяльного темпу розвитку 

національної економічної системи до випереджального на засадах концепції 

сталого розвитку (довідка від 27 жовтня 2020 р. № 05-30/4027); 

– у діяльності Савранської районної державної адміністрації 

Одеської області, зокрема, пропозиції щодо формування комплексного 

механізму державного регулювання розвитку економічного потенціалу 

територій як сукупності інтегрованих удосконалених елементів (правового, 

організаційного, інформаційного, соціального, економічного функціональних 

механізмів та їхніх складників) із використанням переваг інноваційного 

підходу, які забезпечують довгостроковий просторовий розвиток  через 

реалізацію інтересів усіх зацікавлених сторін та їхню ефективну взаємодію 

(довідка від 27 жовтня 2020 р. № 01-46/1912); 
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– Громадською спілкою «Слобожанські стратегії» під час 

розроблення у 2020 р. проєктів енергозбереження та енергоефективної 

модернізації приміщень комунальної форми власності, які було адресовано 

до органів місцевого самоврядування Харківської області, а також під час 

підготовки SWOT-аналізу і методичних рекомендацій з партисипативного 

стратегічного планування для місцевих територіальних громад України 

(довідка від 1 грудня 2020 р. № 01Н-12\20); 

– під час розроблення програм та викладення дисциплін 

«Стратегічне управління» та «Макроекономічна політика та аналіз її 

ефективності» за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та 

адміністрування» у ХарРІ НАДУ при Президентові України (акт від 7 грудня 

2020 р. № 01-891/07-11). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

роботою автора. Усі результати отримані безпосередньо здобувачем і 

відображені в опублікованих ним працях. У дисертації не використовується 

ідей та розробок, що належать співавторам, спільно з якими було 

опубліковано окремі наукові праці. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного 

дослідження оприлюднено на міжнародних і всеукраїнських науково-

практичних конференціях, форумах, конгресах, засіданнях круглих столів. 

Зокрема, апробація проходила: на Ювілейному ХХ Міжнародному 

науковому конгресі «Публічне управління XXI століття: портал 

можливостей» (м. Харків, 2020 р.); міжнародних науково-практичних 

конференціях «Модернізація системи державного управління: теорія та 

практика» (м. Львів, 2013 р.), «Проблеми і перспективи інноваційного 

розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів» (м. 

Харків, 2019 р.), «Публічне управління в Україні: історія державотворення, 

виклики та перспективи» (м. Одеса, 2020 р.); The IV th International scientific 

and practical conference «Integration of scientific bases into practice» (м. 

Стокгольм, 2020 р.); всеукраїнській науково-практичній конференції 
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«Модернізація державного управління та європейська інтеграція» (м. Київ, 

2013 р.). 

 Публікації. Основні положення дисертації опубліковано у 15 

наукових працях загальним обсягом 5,26 авт. арк., у тому числі: 1 публікація 

в колективній монографії, 6 статтях, опублікованих у наукових фахових 

виданнях з дeржaвнoгo управління, 1 статті, що розміщена у виданні, 

включеному до міжнародних баз даних, та 7 тезах доповідей у збірниках 

матеріалів науково-практичних заходів. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ 

ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЙ 

 

1.1. Розвиток економічного потенціалу територій як державно-

управлінська категорія 

 

На сучасному етапі розвитку України посилення впливу інтеграційних 

процесів на усі сфери суспільного життя, процесів децентралізації 

управління, прискорений розвиток соціально-економічних систем вимагає 

зміцнення конкурентних переваг територій. Важливим аспектом даного 

процесу є приділення уваги розвитку економічного потенціалу територій, 

який є передумовою забезпечення якісних перетворень та шляхом до 

реалізації положень триєдиної концепції сталого розвитку  як на державному, 

так і на регіональному, і на місцевому рівнях. 

Ситуація ускладнюється ще й тим, що стереотипи територіального 

управління, що складися, негнучкість управлінських методів призвели до 

економічного спаду, зниження ефективності управління і рівня життя 

населення та значній диференціації розвитку адміністративно-територіальних 

одиниць України [4]. 

Відтак, назріла необхідність перегляду існуючих підходів до 

здійснення державної економічної політики. Так, С.В. Майстро  розуміє її як 

механізм використання інструментів регулювання для досягнення 

національних інтересів [6]. Але якщо розглядати здатність території 

розвивати свій економічний потенціал як результат реалізації національного 

інтересу, то саме він виступає нагальним завданням реалізації державної 

економічної політики. 

Розвиток економічного потенціалу територій слід розуміти не тільки як 

здатність забезпечення високого рівня добробуту території як суб’єкта 

господарювання, а і як систему, що здатна самостійно генерувати все нові 
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ступені запланованого довгострокового зростання. Зважаючи на мінливість 

та невизначеність впливу факторів зовнішнього середовища, реалізація 

даного завдання неможлива без пошуку  принципово нових підходів до 

державного управління, а також визначення ролі і місця економічного 

потенціалу в процесі сталого розвитку територій [5]. 

Розглянемо більш детально сутність категорії «розвиток економічного 

потенціалу території».  

Дослідження наукових робіт  свідчить про відсутність серед вчених 

єдиного бачення сутності розвитку економічного потенціалу як державно-

управлінської категорії, визначення його змісту, складових та базових 

елементів, що входять до його складу. На нашу думку, розгляд даної 

категорії необхідно здійснювати у декілька етапів. Так, на першому етапі слід 

прослідити етимологію категорії «потенціал», на другому – дослідження 

поняття «потенціал території», на третьому – «економічний потенціал», на 

четвертому – «економічний потенціал територій», на п’ятому – «розвиток 

економічного потенціалу територій». 

Розглянемо етимологію даного терміну.  Наукове використання 

терміну «потенціал» бере свій початок ще  у філософських трактуваннях 

Аристотеля, який розглядав акт і потенцію як основу онтологічного 

розвитку. Відповідно буття розподілялося на потенціальне й актуальне, а 

становлення (розвиток) розглядався як перехід від першого до другого [9].  

Розглядаючи тлумачення даної категорії варто зазначити, що слово 

«потенціал» походить від латинського «potentia», що означає сила, міць, 

можливості [12]. 

Саме тому погоджуємося, що категорію «потенціал» можна розглядати 

з таких позицій: 

– потенціал – як здатність; 

– потенціал – як сукупність ресурсів; 

– потенціал – як результат відносин між суб'єктами господарської 

діяльності; 
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– потенціал – як можливість [8]. 

Відповідно до онтологічної картини  дисертаційного дослідження, 

варто звертати увагу на симбіоз даних властивостей, що розкривають його з 

точки зору науки державного управління. 

Імпонує думка колективу авторів [7] розглядають потенціал як  

максимальні можливості функціонування територіального утворення з 

врахуванням чинників впливу шляхом раціонального використання усіх 

видів ресурсів для досягнення поставлених цілей. 

Категорію «потенціал» можна розглядати як передумову розвитку на 

національному, регіональному та місцевому рівнях. Саме локальний рівень є 

найбільш практично-прикладною сферою розвитку економічного потенціалу 

і уособленням державно-управлінської категорії «територія». 

Базовою у розумінні змісту поняття «територія» виступає концепція 

просторової організації суспільства. У її контексті простір, як характеристика 

території, розглядається у двох напрямах. Перший акцентує увагу на 

території як простій протяжності Другий напрям зосереджує увагу на 

конкретній географічній території та її характеристиках: ландшафті, 

корисних копалинах, біологічному розмаїтті, соціальній освоєності [28; 29]. 

На нашу думку, з позицій державного управління дана категорія є значно 

ширшим поняттям у своєму розумінні, оскільки як відкрита система вона 

постійно взаємодіє із зовнішнім середовищем і направлена на реалізацію 

власної мети розвитку. 

Влучною є думка Мамонової В.В., яка наголошує, що територія – 

багатофункціональна соціально-економічна система, що має просторове 

розташування та відносну відокремленість від зовнішнього середовища, 

складається з елементів, зв’язків та відносин між ними, а також процесів, що 

відбуваються через реалізацію різних комбінацій взаємодії елементів 

системи. Її елементами є населення, природні ресурси, підприємства та 

органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування. Зв’язки між 

елементами такої системи відрізняються за типологічними характеристиками 
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і можуть бути вертикальними, що формують відносини підпорядкування; 

горизонтальними, що зумовлюють взаємодію та відносини співробітництва; 

зворотними, що відображають певну реакцію на управлінські впливи. 

Процеси, що відбуваються в територіальній системі, охоплюють усі сфери 

суспільного життя: політику, управління, економіку, соціум, навколишнє 

природне середовище, в якому здійснюється життєдіяльність населення [30]. 

Відтак, при використанні у дисертаційному дослідженні категорії 

«територія» мається на увазі не лише географічний простір, але і частина 

регіону і держави, яка репрезентує місцевий (локальний) рівень державного 

управління і знаходиться у сфері компетенції органів місцевого 

самоврядування та контролюється органами виконавчої влади. 

У Енциклопедії з державного управління потенціал території 

розглядається як сукупність засобів, сил і ресурсів, які характеризують 

наявний стан території, визначають її конкурентні переваги та можливості 

розвитку [10, c. 276]. Дане поняття розглядається з позицій комплексного 

підходу, де економічний потенціал є однією з його складових на ряду з  

географічним, демократичним, соціальним та управлінським. Їх логічне 

поєднання є передумовою розвитку територій. 

Колектив авторів окреслює поняття потенціал території як внутрішню 

властивість, котра в межах геоекосистеми може стосуватися будь-якої 

соціально-економічної функції. Він трактується як можливості сукупних 

ресурсів і компетенцій об’єкта управління створювати результат для 

зацікавлених осіб за допомогою реалізації бізнес-процесів [8]. Вважаємо за 

необхідне доповнити дане тлумачення терміну екологічною складовою з 

позицій забезпечення збалансованості елементів з позицій реалізації 

концепції сталого розвитку на локальному рівні.  

Сучасний економічний словник розглядає категорію економічного 

потенціалу як сукупна здатність економіки країни, її галузей, підприємств, 

господарств здійснювати виробничо-економічну діяльність, випускати 
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продукцію, товари, послуги, задовольняти запити населення, суспільні 

потреби, забезпечувати розвиток виробництва і споживання [14]. 

Напрацювання науковців є категорією, що змінюється відповідно до 

кількісних та якісних процесів, які відбуваються в процесі еволюції 

суспільства. Варто простежити зміну у співвідношенні його різновидів. 

К.В. Ухаль [18] наголошує, що еволюція підходів до розгляду  категорії 

«економічний потенціал території» відбувалася у три етапи: 

– І етап - доіндустріальний (акцент робився на географічному 

положенні території, розвиток поділу праці) 

– ІІ етап - індустріальний (прискорений розвиток продуктивних 

сил, поява нових галузей економіки, розвиток транспортної системи); 

– ІІІ етап - постіндустріальний (активне накопичення фінансового 

капіталу, розвиток наукоємних галузей, зростання ролі інновацій та 

людського капіталу). 

Узагальнення сучасних наукових напрацювань авторів дає змогу 

перейти до синтезу поняття «економічний потенціал території».  

Таблиця 1.1 

Підходи до визначення поняття «економічний потенціал території» 

Підходи Автор Сутність визначення категорії 
Семенов В.Ф., 
Басюк О.В. [7] 

Економічний потенціал території – це сукупна здатність 
наявних у її межах економічних ресурсів забезпечити 
виробництво максимально можливого обсягу 
матеріальних благ і послуг, що відповідають потребам 
суспільства на даному етапі його розвитку. 

Ресурсний 

Ілларіонова О.О. 
[13]  

Економічний потенціал території – сукупність ресурсів 
території, що використовуються чи можуть бути 
мобілізовані, приведені в дію для забезпечення розвитку 
окремої території в інтересах населення, бізнесу та 
держави. 

Мочалов Б.М. 
[17] 
 

Економічний потенціал території – сукупна здатність 
галузей  народного господарства виготовляти 
промислову, сільськогосподарську продукцію, 
здійснювати капітальне будівництво, перевозити вантаж, 
надавати послуги населенню  

Галузевий  

Яременко О.М. 
[19] 

Економічний потенціал території  - сукупність галузей 
економіки, підприємств, установ, які виробляють 
промислову, сільськогосподарську, будівельну 
продукцію, надають різні послуги виробничого й 
невиробничого призначення тощо. 
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Продовження табл. 1.1 

Інституціо
нальний 

Тесла Д.В. [21] 
Чернюк Д. 
Самоукін Л.І. 

Економічний потенціал території - система відносин, що 
виникають між окремими працівниками, трудовими 
колективами, а також управлінським апаратом 
підприємств, установ та галузей господарства 

Давискіба К.В. 
[16] 

Економічний потенціал території - система, що 
складається з підсистем інвестиційного, інноваційного, 
природно-ресурсного і трудового  потенціалів, кожний з 
яких характеризується певним кількісним і якісним 
станом відповідних видів економічних ресурсів 

Системний  

Макогін З.Я.  
[20] 

Економічний потенціал території - складна система, яка 
починає формуватися на рівні підприємств, 
домогосподарств, піднімаючись вище і формуючи 
економічний потенціал галузі, регіону, а також 
суспільства в цілому.  

Макаренко М.В. 
[10] 
 

 

Економічний потенціал території -  комплексне поняття, 
що включає в себе певні сукупності потенціалів 
території, залежно від особливостей його  розвитку, а 
також відповідних механізмів і часу їх залучення в 
господарський оборот з метою підвищення рівня 
конкурентоспроможності й соціально-економічного 
розвитку території. 

Комплексн
ий 

. Орлатий М.К, 
Романюк С.А., 
Дегтярьова І.О.  
[15] 

Економічний потенціал території -  комплекс складових 
взаємопов’язаних потенціалів: інвестиційного, 
інноваційного, трудового, природно-ресурсного, 
виробничого 

 

Розбіжності у тлумаченні серед науковців поняття «економічний 

потенціал території» породжує наявність певних суперечностей щодо його 

ідентифікації. Так, теоретичні напрацювання науковців дозволили 

виокремити наступні підходи до його визначення: ресурсний, галузевий, 

інституціональний, системний, комплексний. 

Сутність даних наукових підходів розривається  наступним чином. 

Ресурсний підхід розглядає розвиток економічний потенціал території 

як сукупність ресурсів, що визначають конкурентні переваги території. При 

цьому вони виступають визначальним фактором виробничого процесу. Саме 

унікальність ресурсної бази території є стартовою умовою забезпечення 

сталого розвитку територіальної громади. Ресурсний підхід акцентує увагу на 

ендогенних чинниках розвитку, тоді як зовнішнє середовище виступає 
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потенційною можливістю максимізувати ефект та реалізувати інтереси 

суспільства. 

Галузевий підхід до економічного потенціалу території пояснює 

необхідність концентрації спроможностей галузей економіки, розташованих 

в рамках адміністративно-територіальної системи задля її  ефективної 

трансформації. Він є успадкованим від пострадянського бачення 

територіального розвитку, що вбачає економічний розвиток через надання 

пріоритетності окремим напрямкам. 

Інституціональний підхід окреслює економічний потенціал території 

як цілісну систему ієрархічних взаємовідносин, що склалася в межах 

територіальної громади. Вона складається з формальних та неформальних 

зв’язків між всіма зацікавленими сторонами в збалансованому розвитку 

адміністративно-територіальної одиниці. Даний процес потребує координації 

з боку держави щодо забезпечення стійкого економічного відтворення. 

Системний підхід пояснює економічний потенціал території як єдину 

систему, що складається з сукупності визначених елементів. Її ефективність 

функціонування залежить від ступеню їх взаємодії між собою та з зовнішнім 

середовищем. Таке тлумачення категорії передбачає вивчення всіх частин 

системи та процесів і зв’язків взаємодії, шо пов’язують їх між собою. 

Комплексний підхід визначає економічний потенціал території 

передбачає інтеграцію та концептуалізацію складових. При цьому 

враховуються всі аспекти взаємодії елементів задля забезпечення 

конкурентоспроможності територіальної громади. Такий підхід передбачає 

єдність процесу управління задля досягнення максимального результату при 

мінімальних затратах [31].   

Відповідно до об’єкту дисертаційного дослідження надалі будемо 

використовувати системний підхід, який розглядає економічний потенціал 

території як єдину систему, до складу якої входять окремі підсистеми, що 

функціонують одночасно, тісно взаємопов’язані  і здатні створити 

синергетичний ефект від взаємодії між собою. 
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Надалі необхідно простежити сутність категорії «розвиток». У 

філософському енциклопедичному словнику розвиток трактується як 

незворотна, спрямована, закономірна зміна матеріальних та ідеальних 

об’єктів [22]. Тобто, за результатами  розвитку як процесу  відбувається 

трансформація в новий, більш якісний стан об’єкта управління, що 

спричинює зміну всіх його складових компонентів. 

З системного підходу імпонує думка, що процес розвитку пов’язаний із 

перетворенням у структурі об’єкта, що представляє собою сукупність 

функціонально пов’язаних один з одним елементів, відношень і залежностей. 

Тому у матеріальному і духовному світі, в якому усі предмети перебувають у 

стані постійного руху, про розвиток можна говорити відносно об’єктів з тією 

або іншою системною будовою, тобто розвиток є властивістю системних 

об’єктів [23]. Ключовими властивостями даного процесу є незворотність 

змін, удосконалення, ускладнення системи, покращення її структури, 

збільшення пристосованості до зміни умов зовнішнього середовища. 

Узагальнення наукових напрацювань теоретиків дало змогу розширити 

понятійний апарат науки «Державне управління» власним баченням 

тлумачення категорії «розвиток економічного потенціалу територій. На нашу 

думку, розвиток економічного потенціалу територій – це процес кількісних і 

та якісних незворотних збалансованих змін системи взаємопов’язаних 

потенціалів, що забезпечують раціональне використання ресурсів, ефективне 

функціонування галузей економіки, побудову впорядкованих суспільних 

відносин, здатних через синергічну взаємодію забезпечити високий рівень 

конкурентоспроможності територіальної громади в довгостроковій 

перспективі [31]. 

З точки зору розвитку економічного потенціалу територій необхідно 

простежити за напрацюваннями вчених щодо його видів. 

Так, група науковців  вважає, що даний процес включає в себе   

інвестиційний, інноваційний, природно-ресурсний і трудовий потенціали [7]. 

Але на нашу думку, такий перелік не є вичерпним з точки зору можливостей 
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реалізації концепції сталого розвитку, частинами якої є ще й соціальна та 

екологічна складові. 

Натомість, Макаренко М.В. наголошує, що основу розвитку 

економічного потенціалу території як передумови формуванням його 

конкурентних переваг складають  ресурсний, фінансовий, інноваційний, 

потенціал якості життя в регіоні, екологічний, організаційний та кластерний 

потенціал [11]. З точки зору збалансованості розвитку територіальної 

громади даний підхід може бути розширений шляхом включення до нього 

складової розвитку соціального потенціалу, що відображає якісне 

відтворення населення як носія унікального людського капіталу. 

Колектив авторів у роботі [25] розкриває розвиток економічного 

потенціалу територій як складну систему, що складається з інвестиційного, 

інноваційного, виробничого та трудового потенціалів. 

Цікавим з точки зору практичної сторони здійснення державного 

управління є думка Щербакової Є.В., яка розкриває  відмінності у складових 

розвитку економічного потенціалу території на мікро-, мезо- та макрорівні в 

залежності від потреб розвитку економіки адміністративно-територіальної 

одиниці. Так, для мікрорівня вона виокремлює фондовий, логістичний, 

конкурентний, ресурсний, маркетинговий, інноваційний та збутовий; для 

мезорівня – ринковий, внутрішньоекономічний, освітній та потенціал 

соціальної сфери; для макрорівня він відрізняється такими унікальними 

видами, як промисловий, агропромисловий та потенціал соціального 

розвитку [24]. Однак, запропонований перелік складових економічного 

потенціалу територій потребує уточнення та доповнення з позицій триєдиної 

концепції сталого розвитку. 

На нашу думку, складовими розвитку економічного потенціалу 

території з урахуванням положень триєдиної концепції сталого розвитку має 

відбуватися шляхом розбудови ресурсного, фінансового, інвестиційного, 

інноваційного, трудового, соціального, екологічного, організаційного, 

управлінського, інституційного потенціалів (рис. 1.1.). 
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Рис. 1.1. Складові системи сталого розвитку економічного потенціалу 

територій [31] 

 

До складових ресурсного потенціалу територій включають географічне 

положення, природні ресурси, земля, всі види виробничих ресурсів. 

Фінансовий потенціал територій включає в себе бюджетний процес, 

установи, фінансово-економічної інфраструктури, фінансову безпеку та 

фінансову стійкість адміністративно-територіальної системи. 

Інвестиційний потенціал охоплює кількість залучених та накопичених 

інвестиційних ресурсів, наявність сприятливих умов для залучення 

довгострокових інвестицій, сприятливе інвестиційне середовище. 

Елементами інноваційного потенціалу територій є наявність та стан 

функціонування установ науково-технологічної інфраструктури, інноваційні 

розробки нової продукції, техніки та технологій, бізнес-інкубатори, 

інноваційні центри тощо, використання інформаційних систем. 
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Трудовий потенціал територій характеризується  наявністю 

висококваліфікованого персоналу, рівнем продуктивності праці, 

інтелектуальним потенціалом населення. 

Соціальний потенціал територій визначається  рівнем життя населення, 

якістю та доступністю соціальних послуг, розвитком установ соціальної 

інфраструктури, перспективами та можливостями для молоді. 

Екологічний потенціал територій складається з можливості збереження 

у належному стані природно-рекреаційних зон, якісної питної води та 

чистого повітря, наявність організації з переробки побутових відходів. 

Організаційний потенціал територій розкривається у стані брендингу та 

позиціонування території, організованість систем планування та контролю. 

Управлінський потенціал територій окреслює  досягнення політичного 

консенсусу, ефективність функціонування органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування 

Інституційний потенціал територій презентує  можливість реалізації 

власного інтересу всіма зацікавленими сторонами щодо розвитку території, 

бізнес-довіра та бізнес-культура, стан функціонування формальних та 

неформальних інститутів [31]. 

Розвиток економічного потенціалу території повинен відбуватися в 

рамках триєдиної концепції сталого розвитку. Сутність  сталого розвитку 

території в даному випадку розкриваються через  динамічні структурні 

зрушення, що сприяють збалансованому задоволенню  сучасних інтересів, 

але не створюють загрозу для реалізації права майбутніх поколінь 

задовольняти власні назріваючі потреби.  

Сталий розвиток економічного потенціалу територій здійснюється на 

основі моделі збалансування економічної, екологічної та соціальної сфер 

задля підвищення якості життя громадян та забезпечення соціально-

економічного розвитку територій. У широкому розумінні це представляється 

досягненням потрійного ефекту розвитку щодо економічної (стан 

територіальної економіки), соціальної (забезпечення бюджетних видатків 
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соціального спрямування, демографічний стан) та екологічної (збереження 

біосфери на засадах функціонування «зеленої економіки», «зеленої 

енергетики», «чистого виробництва») сфер життєдіяльності суспільства в 

межах окремої адміністративно-територіальної одиниці [27]. 

Кожен із зазначених компонентів системи розвитку економічного 

потенціалу територій характеризується кількісним та якісним виміром 

відповідних показників. Даний процес має відбуватися на принципах 

економічної, соціальної та екологічної рівноваги, а ефективна реалізація 

залежить від науково обґрунтованого державного регулювання. 

Фактори розвитку економічного потенціалу територій науковці 

класифікували  за такими критеріями: 

 – використанням (ті, що використовуються, і ті, що не 

використовуються);  

– впливом: прямого та опосередкованого впливу;  

– інтенсивністю впливу (малозначущі, значущі, дуже значущі);  

– умовами створення (природні і штучні);  

– можливостями управлінського впливу: керовані і некеровані;  

– сферами виникнення стосовно об’єкта управління (зовнішні, 

внутрішні (наддержавного, державного і регіонального рівня);  

– сферами реалізації: правові, економічні, соціальні, демографічні, 

культурні, психологічні, управлінські, політичні та ін.;  

– типом впливу: загальні і специфічні;  

– тривалістю впливу: тактичні і стратегічні;  

– тривалістю дії: коротко-, середньо-, довгострокової, постійної дії;  

– якістю впливу: позитивні і негативні [15, с. 46-47]. 

Важливий аспект щодо виявлення сутнісних ознак розвитку 

економічного потенціалу як державно-управлінської категорії та як фактору 

сталого розвитку розкривається через висвітлення таких його видів: 

1. Базовий (наявний) – необхідний для вирішення питань місцевого 

значення, формування і реалізації програм соціально-економічного розвитку. 
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2. Прихований – потенціал, спроможний генерувати інновації. 

3. Надлишковий – потенціал, від якого немає ефекту. 

4. Від’ємний – потенціал, в якому відсутній елемент, що не дозволяє 

використовувати можливості органів влади. 

5. Сукупний або інтегральний потенціал території [1]. 

Більш детально у дисертаційному дослідженні приділено увагу 

останньому виді економічного потенціалу території. Саме він забезпечує 

бажаний синергетичний ефект від взаємодії всіх його складових та є 

передумовою забезпечення ідей концепції сталого розвитку населених 

пунктів. 

Виділення внутрішнього та зовнішнього потенціалу є важливим 

аспектом у контексті дослідження розвитку економічного потенціалу як 

державно-управлінської категорії. Внутрішній потенціал представлений 

ресурсами та компетенціями, які дозволяють реалізувати шанси, що 

надаються. Він є характеристикою внутрішніх сторін території у виробництві 

товарів і послуг та отриманні відповідного ефекту. Величина внутрішнього 

потенціалу в значній мірі залежить від кількості й якості економічних 

ресурсів, якими володіє територія та визначається його здатністю адекватно 

реагувати на зміну ситуації, можливістю швидкої зміни переліку публічних 

послуг відповідно до потреб населення територіальної громади [26]. 

Зовнішній економічний потенціал території характеризує її експортні 

можливості. Він  визначає його здатність забезпечувати стійке положення на 

регіональному та національному рівнях. Територія має обмежений вплив на 

зовнішній (ринковий) потенціал через складність, динамічність, 

непередбачуваність зовнішнього середовища. Його величина істотно 

залежить від чинників зовнішнього середовища [8]. Проте, на нашу думку під 

час реалізації державно-управлінського впливу обов’язково слід враховувати 

не тільки можливості, але і загрози, що приховують в собі потенційні 

обмеження з огляду на важкопередбачуваність майбутніх змін. 
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Так, до основних зовнішніх факторів належать політичні, економічні та 

соціальні умови (формуються за межами території), які обмежують або 

стимулюють його функціонування. Політичні умови впливають на 

функціонування економічного потенціалу через політичну структуру, рівень 

політичної та законодавчої стабільності, податкове законодавство, 

антимонопольне регулювання, державне регулювання зовнішньої торгівлі та 

ін. [15, с. 45]. 

Для більш глибшого розуміння сутності розвитку економічного 

потенціалу території  доцільним є виокремлення його основним 

характеристикам. 

 Розділяємо думку науковців [8], які дотримуються підходу, згідно 

якого зміст розвитку економічного потенціалу підприємства складають дві 

компоненти:  

– об'єктивна - це сукупність трудових, нематеріальних, 

матеріальних і природних ресурсів, залучених і не залучених з яких-небудь 

причин у виробництво, які володіють реальною можливістю брати участь в 

ньому; 

– суб'єктивна - це здібності населення, колективів до використання 

ресурсів і створення максимального обсягу матеріальних благ і публічних 

послуг і здатності управлінського апарату територіальної громади. 

Надалі необхідно зупинитися на принципах розвитку економічного 

потенціалу територій. Одним із ключових є принцип раціонального та 

економічно ефективного використання економічного потенціалу території, 

який спрямований на припинення руйнівного впливу виробництва на 

природне середовище, перехід до еколого-економічних моделей його 

розвитку. Значення цього принципу зростає у зв’язку з поглибленням 

дефіциту деяких природних ресурсів за нерівномірного їх географічного 

розподілу. Для успішного просування країни шляхом ринкових реформ 

важливе значення має принцип комплексного розвитку економічного 

потенціалу території, який базується на комплексному використані 
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природних, трудових, фінансових та інших ресурсів та основних засобів 

виробництва [15, с. 45]. 

Розвиток економічного потенціалу розкриває наявні та перспективні 

потужності території для зростання обсягів промислового, 

сільськогосподарського виробництва чи інших сфер діяльності людини, що 

забезпечують фінансові надходження до місцевих бюджетів,  є комплексною 

характеристикою, яка дозволяє визначити потенціал суб’єктів 

господарювання, розміщених на території ради, інфраструктури 

комунального господарства, їх фінансове забезпечення, розкриває 

особливості транспортного сполучення в межах території ради з районними 

та обласними центрами, іншими населеними пунктами тощо [10, c. 276]. 

Науковці вказують на пряму залежність прискореного сталого розвитку 

території саме від її здатності, можливості, спроможності ефективно 

використовувати обмежені ресурси на місцях. 

Методологічними принципами дослідження чинників розвитку 

економічного потенціалу територій є визнання їх різноманіття, 

доповнюваності, взаємозв’язку, взаємовпливу, узгодженості, змінності, 

можливої латентності, різної результативності в різних умовах, що зумовлює 

необхідність їх системного виявлення, конкретизації та аналізу щодо 

кожного регіону. Чим більше буде виявлено впливів, тим більше може бути 

виявлено й потенційних можливостей для розвитку території . Відповідно, й 

регіональну політику необхідно будувати таким чином, щоб забезпечувати 

синергетичний ефект від управлінського впливу на ці причини зокрема від 

узгодженого використання комплексу задіяних чинників, враховуючи, що 

зміцнення якихось із них спричиняє ланцюгові зміни і приводить до вищих 

результатів [15, с. 47]. 

У сучасних дослідженнях при визначенні ролі і значення економічного 

потенціалу як запоруки сталого розвитку території , як правило, охоплюється 

три аспекти: 
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1) суб'єкт економічного потенціалу – економіка території, соціально-

економічна система; 

2) джерела формування економічного потенціалу – власні ресурси, 

здатність створювати продукцію, здійснювати виробничу діяльність і т.д.; 

3) цільова характеристика використання економічного потенціалу – 

забезпечення розвитку та економічного зростання, збільшення доходів 

території [3]. 

Сталий розвиток території значною мірою також визначається і рівнем 

насичення економічними об’єктами і зв’язками : чим більше таких об’єктів і 

чим тісніше зв’язки між ними , тим вища його здатність формувати позитивні 

синергетичні ефекти [2].  

Опис економічного потенціалу території здійснюється на основі 

засвідчених керівниками даних і документів, які містять інформацію про 

територію, громаду і раду за комплексом показників і характеристик, які 

визначаються для кожної складової окремо [10, с. 276]. Документ, що містить 

в собі вичерпну інформацію про стан розвитку наявного економічного 

потенціалу території, - паспорт територіальної громади. В ньому знаходиться 

перелік та опис сучасного стану наявної інфраструктури території, 

географічні дані, перелік громадських об’єднань та їх активність у процесі 

забезпечення стратегічного державного управління. 

Особливе місце у процесі формування економічного потенціалу 

території посідає інфраструктура, яка включає допоміжні, обслуговуючі 

сфери життєдіяльності людини, що забезпечують постійне ефективне 

функціонування інших сфер і галузей. Розрізняють виробничу, управлінську, 

ринкову, соціальну та екологічну інфраструктури [10, с. 276]. 

Основними закономірностями розвитку економічного потенціалу 

території є: виробнича спеціалізація, комплексність дій, відносна 

автономність, сталий розвиток, соціальна спрямованість, управлінська 

зумовленість [15, с. 44]. 
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Якщо  розглядати розвиток економічного потенціалу території як 

систему, то ієрархічно вищою системою для нього буде економічний 

потенціал регіону, держави та наддержавних утворень.  Розуміння того, що 

території представляють собою відкриті системи, які складаються з багатьох 

підсистем, дозволить виокремити основні чинники, що впливають на його 

розвиток. 

Однак, на нашу думку, не слід розглядати розвиток економічного 

потенціалу більш високого ієрархічного рівня як просту суму потенціалів 

більш нижчого рівня. Це пояснюється  такою властивістю, як синергізм 

складних систем. Вони  з'являються у результаті взаємодії всіх існуючих 

елементів даної системи і не відстежуються в жодному окремо. Відповідно, 

можна стверджувати, що економічний потенціал території може значно 

перевищувати суму економічних потенціалів функціонуючих суб'єктів 

господарювання. При цьому відбувається і зворотній зв'язок – розмір 

економічного потенціалу окремого економічного суб’єкта визначається 

величиною і рівнем розвитку економічного потенціалу території, на якій 

воно розташоване. 

Варто наголосити на тому, що розвитку економічного потенціалу 

території властива певна унікальність. Відповідно, даний процес в окремій 

адміністративно-територіальній одиниці буде відбуватися завдяки  

притаманним лише йому властивостям та можливостям [31]. 

Таким чином, розкриття сутності і значення економічного потенціалу 

території є важливою передумовою збалансованого розвитку регіону та 

країни в цілому. Адже в сучасних умовах сталий розвиток є головним 

завданням державної регіональної політики. Даний процес характеризується 

гармонізацією економічної, екологічної та соціальної складових 

територіальної системи. При цьому досягнення сталого регіонального 

розвитку можливе лише за умови формування, реалізації та збереження 

економічного потенціалу території як кінцевої мети здійснення державної 

економічної політики [5]. 
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Розуміння системності даного процесу, всіх складових та 

взаємозв’язків між ними є передумовою території є важливою передумовою 

науково обґрунтованого державного управління на місцевому рівні. 

Дослідження інструментів механізму державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу території надалі є запорукою здійснення ефективної 

державної політики, що покликані забезпечити збалансованість економічної, 

соціальної та екологічної складових розвитку територіальних систем [31].  

 

1.2. Сутність механізмів державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій 

 

Ускладнення економічного стану адміністративно-територіальних 

одиниць і періодична поява кризових явищ в державно-управлінській системі  

обумовлює важливість створення дієвого  державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій України. Адже від правильності 

визначення складових залежить якість і результативність системи 

державного управління в цілому. Окрім того, наявність суперечностей між 

застарілими підходами до управління економікою населених пунктів і 

неспроможністю до комплексного управлінського впливу з боку влади 

потребує визначення змісту, сутності і складових механізмів державного 

регулювання розвитку економічного потенціалу території. 

У сучасній наукових напрацюваннях вітчизняних і закордонних вчених 

існує багато визначень державного регулювання взагалі і розвитку 

економічного потенціалу території зокрема [36-65 та ін.]. Саме тому 

дослідження даних понять є вкрай актуальною з наукової точки зору. 

Спочатку, на наш погляд, необхідно з’ясувати сутність терміну 

«державне регулювання» та його місце в державному управлінні. Так, на 

сьогодні і досі єдиного погляду серед науковців щодо співвідношення та 

демаркації даних термінів немає. Так, деякі дослідники вважають, що 
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державне регулювання і державне управління є тотожними поняттями; проте 

більшість вважають, що перше є функцією останнього.  

Відповідно до Енциклопедії з державного управління термін «державне 

управління» розкривається як діяльність держави (органів державної влади), 

спрямована на створення умов для якнайповнішої реалізації функцій 

держави, основних прав і свобод громадян, узгодження різноманітних груп 

інтересів у суспільстві та між державою і суспільством, забезпечення 

суспільного розвитку відповідними ресурсами» [360, с. 157]. Дане 

тлумачення акцентує увагу на діяльнісному аспекті категорії, сутність якої 

розкривається у її змістовному наповненні. 

У своїх працях О.Б. Коротич пояснює державне управління з точки 

зору управління територією, відповідно до якого «державне управління  

цілеспрямована діяльність з управління соціально-економічним 

територіальним комплексом країни та її регіонами, яка у демократичній 

державі має свідомо та узгоджено здійснюватися усіма органами державної 

влади (законодавчої, виконавчої та судової) від імені та в інтересах народу 

цієї держави» [39]. 

Оскільки питання розвитку економічного потенціалу території є 

вузькоспеціалізованими, вважаємо за необхідне надалі у дисертаційному 

дослідженні розмежовувати дані поняття і розглядати державне регулювання 

як складову державного управління, що забезпечує його цільову 

спрямованість. 

В.Д. Бакуменко та Ю.П. Сурмін окреслюють державне регулювання як 

«сукупність цілеспрямованих форм, методів і напрямів впливу, що 

застосовуються органами державного управління для впорядкування системи 

суспільно-економічних відносин з метою стабілізації і пристосування 

існуючої суспільно-політичної системи до умов, що змінюються» [37, с. 148]. 

Тобто, даний підхід розкриває функціональне призначення даної категорії в 

процесі здійснення державного управління. 
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Поглиблення даної думки простежується Т.О. Владіміровим, розкриває 

державне регулювання як сукупності інструментів, за допомогою яких 

держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони 

і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що 

встановлюються державними та недержавними організаціями з певними 

делегованими повноваженнями [38, с. 153]. Так, на нашу думку, автор 

пояснив інституціональне призначення державного регулювання, що 

реалізується за допомогою певних засобів впливу на об’єкти управління. 

Комплексний підхід простежується у трактуванні державного 

регулювання В.Є. Воротіним як здійсненні державою комплексних заходів 

(організаційних, правових, економічних тощо) у сфері соціальних, 

економічних, політичних, духовних та інших суспільних процесів з метою їх 

упорядкування, встановлення загальних правил і норм суспільної поведінки, 

а також запобігання негативним явищам у суспільстві [41, с. 56]. 

На наш погляд, категорії державного управління та державного 

регулювання якнайповніше розкриваються у їх діалектичному поєднанні 

через об’єкт, на який направлені дії керуючої системи. В той час як ключова 

їх відмінність, на нашу думку полягає у глибині і спрямованості такого 

впливу. 

Група науковців наголошує, що управлінський процес, поряд із 

регулюючим впливом, має ознаки спрямовуючої дії. Така діяльність суб’єкта 

владних відносин пов’язана насамперед із можливістю визначення директорії 

руху системи у межах, які забезпечують збереження відповідної структури та 

режиму її діяльності [40, с 21]. 

Під державним регулюванням розвитку економічного потенціалу 

території розуміється процес прийняття і реалізації державно-управлінських 

рішень, спрямованих на оптимальне використання, раціональність і 

нарощування існуючого економічного потенціалу з метою досягнення 

поставлених цілей економічної політики  і забезпечення сталого розвитку 

адміністративно-територіальної одиниці. Основними задачами при цьому є 
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формування, реалізація  і відтворення можливостей соціально-економічної 

системи до сталого саморозвитку [5]. 

Цілком погоджуємося з думкою авторів [3], що розвиток економічного 

потенціалу території можна умовно представити як: 

– регульований; 

– умовно регульований; 

– нерегульований. 

Регульований розвиток економічного потенціалу території та його 

складові можуть бути змінені в процесі здійснення управлінського впливу 

задля досягнення стратегічної цілі сталого розвитку, його збалансованості. 

Може бути здійснений як органами державної влади, так і органами 

місцевого самоврядування. При цьому слід розглядати населення території та 

кадровий потенціал як ключовий чинник якісних стратегічних перетворень 

території. 

Умовно регульований розвиток економічного потенціалу території 

може бути скоригованим, проте для цього необхідний певний проміжок часу, 

як правило довгостроковий, що включатиме в себе декілька економічних 

циклів. 

Нерегульований розвиток економічного потенціалу території фактично 

не піддається управлінському впливу. 

Не можна не акцентувати увагу на тому, що між державним 

регулюванням та саморегулюванням розвитку економічного потенціалу 

території повинно бути раціональне співвідношення. Визначення даної 

пропорції є важливим завданням всієї системи державного управління, 

особливо в умовах здійснення трансформаційних процесів. 

Автори наголошують, що даний процес визначається багатьма 

факторами – рівня розвитку виробничих сил, політичної організації держави, 

національних і демографічних особливостей території, характеру історичного 

етапу її розвитку[42].  
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З позицій системного підходу М.А. Латинін наголошує, що механізм 

державного регулювання є складовою системи державного регулювання, яка, 

крім того, включає в себе суб’єкти регулювання (державні органи), об’єкти 

регулювання. При цьому система працює під впливом певного 

навколишнього середовища. Це середовище представлене політичною та 

правовою, демографічною та екологічною, техніко-економічною і соціально-

культурною складовими [44]. На вході в таку систему поступають ресурси як 

потенційні можливості території, а на виході реалізується мета державного 

регулювання економічного потенціалу території. 

На нашу думку,  складовими системи державного регулювання 

розвитку економічного потенціалу територій мають бути: суб’єкт державного 

регулювання, мета і цілі, закони, принципи, закономірності, функціональні 

механізми, методи і інструменти, об’єкт державного регулювання, 

взаємозв’язки між ними (рис. 1.2). 

Розгляд складових механізмів державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій доцільно розпочати з суб’єкта такого 

впливу. На нашу думку, до них слід віднести місцеві органи виконавчої 

влади та їх територіальні представництва, а також органи місцевого 

самоврядування, на які покладена основна частина функцій в даній сфері. 

При цьому суб’єкт державного регулювання в даному випадку є чітко 

структурованим і характеризується впливом політико-управлінських еліт. 

Проте, на нашу думку, регулююча підсистема має тісно взаємодіяти з 

представниками громадянського суспільства та місцевим бізнесом задля 

якнайповнішої реалізації та розвитку економічного потенціалу 

адміністративно-територіальної одиниці.  

Державне регулювання розвитку економічного потенціалу територій є 

цілеспрямованим, направленим на досягнення визначеної стратегічної мети, 

яка реалізується через реалізацію певного набору завдань. 

На нашу думку, метою державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій є створення сприятливих стратегічних 
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можливостей для всебічного стійкого нарощування економічної 

спроможності, самодостатності та саморозвитку адміністративно-

територіальних одиниць. 

 

 

Рис. 1.2. Система державного регулювання розвитку економічного 

потенціалу територій 

 

Відповідно, реалізація завдань державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій сприятиме досягненню вищезазначеної 

мети. До них відносяться: 
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– комплексне нарощування ресурсного, фінансового, 

інвестиційного, інноваційного, трудового, соціального, екологічного, 

організаційного, управлінського потенціалу;  

– забезпечення стійкого зростання економічної, соціальної та 

екологічної сфер життєдіяльності населення; 

– прозорий справедливий перерозподіл доходів всередині 

територіальної громади; 

– розвиток інституціональної сфери територій; 

– реалізація комплексу синергетичних заходів до саморозвитку 

адміністративних одиниць. 

Дії держави щодо досягнення окресленої мети та завдань буде дієвим 

за умови дотримання  балансу інтересів жителів громади з приводу бачення 

майбутнього стану розвитку економічного потенціалу території, що 

відкриває для всіх рівний шлях до досягнення бажаного статусу та однакових 

для всіх можливостей реалізації власних здібностей. 

Це буде можливим за умови орієнтації влади на суспільні цінності, які 

мають виступати взірцем та мірилом ефективності здійснення державної 

політики у даній сфері. Їх слід враховувати, оскільки вони пронизують усі 

сфери людської свідомості, є мотиваторами поведінки населення та 

інструментом об’єднання жителів відповідно до їх ідейних інтересів.  

Г. Одінцова наводить такі закони, які, вважаємо, мають бути враховані 

під час реалізації механізмів державного регулювання розвитку економічного 

потенціалу територійі: єдність системи управління, пропорційність суб’єкта і 

об’єкта управління, поєднання централізації та децентралізації, 

співвідношення керуючої та керованої підсистем [48, с. 111–112]. 

Дефініція “принцип” (від лат. principium - основа, початок)  

трактуєтьсяяк переконання, погляд на речі або вихідне положення будь-якої 

теорії, вчення [47, с. 660].  

Найбільш доцільними принципами державного регулювання економіки 

які є влучними з точки зору розвитку економічного потенціалу територій є 
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наступні: наукової обґрунтованості; погодження інтересів, системності, 

цілеспрямованості, пріоритетності; комплексності; адаптації; мінімальної 

достатності; ефективності [49, с. 33]. На нашу думку, даний список не є 

вичерпним, вищезазначених слід додати принцип гнучкості, який забезпечує 

переорієнтацію всіх елементів системи, особливо в мінливих умовах її 

функціонування. 

Більш глибше принципи державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій розкривається у поглядах  Л. І. 

Дідківської, яка виокремлює наступні: науковість, погодження інтересів, 

цілеспрямованість, пріоритетність, системність, комплексність, принцип 

адаптації, достатності, принципи організаційно-правового та економіко-

організаційного забезпечення [51]. На нашу думку, їх слід доповнити 

принципами прозорості та підзвітності, що забезпечуватиме відповідальність 

керуючої підсистеми за якісні перетворення об’єкта управління. 

Стисло та влучно наводить дані принципи Н. А. Панчук: системність, 

безперервність, єдність розвитку, обґрунтованість, об’єктивність, 

економічність, обов’язковість, професіоналізм [53]. 

Таким чином, серед принципів державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій, на нашу думку, слід виокремити 

наступні:  

– принцип науковості та об’єктивності (обґрунтованість прийнятих 

державно-управлінських рішень); 

– принцип комплексності та системності (єдність та взаємозв’язок 

усіх елементів функціонування механізму); 

– принцип цілеспрямованості та пріоритетності (досягнення 

визначеної мети та завдань відповідного впливу); 

– принцип адаптації та гнучкості (пристосування до умов 

невизначеності в зовнішньому середовищі); 

– принцип прозорості та підзвітності (відповідальність та контроль 

за процесом перетворень). 
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На думку Н.М. Мельтюхової, принципи пов’язані із закономірностями, 

відбивають відносини, взаємозв’язки і наші знання про них. Вона наголошує 

на можливості їхнього групування за ознакою предмета, на який спрямована 

їхня дія, а саме – ті, що характеризують зв’язки між елементами системи і 

такі, що регламентують управлінські відносини: 

– єдність системи управління; 

– поєднання централізації та децентралізації; 

– взаємозалежність об’єкта і суб’єкта управління; 

– відповідність повноважень і відповідальності; 

– цілеспрямованість побудови і функціонування системи; 

– виключна роль творчої активності людини в організації якісної 

роботи системи управління [46]. Усі вищезазначені закони управління 

відображають визначені принципи системи державного регулювання. 

Оскільки якість здійснення державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій відбувається шляхом реалізації функцій, 

вважаємо доцільним включити їх до складу відповідних механізмів. 

Відповідно до класичному трактування, серед функцій державного 

регулювання розвитку економічного потенціалу територій можна 

виокремити наступні:  

− цільову – визначення цілей, пріоритетів та основних напрямів 

розвитку місцевої економіки;  

− стимулюючу – формування регуляторів, здатних ефективно впливати 

на діяльність господарських суб’єктів і спрямовувати економічні процеси в 

бажаному для територіальної громади напрямі;  

− нормативну встанослення певних “правил гри” для суб’єктів 

господарювання;  

− коригувальну – коригування розподілу ресурсів в економіці для 

розвитку прогресивних процесів, усунення негативних зовнішніх ефектів 

тощо;  
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− соціальну – державне регулювання соціально-економічних відносин, 

перерозподіл доходів, забезпечення соціального захисту й соціальних 

гарантій, збереження навколишнього середовища, безпосереднє управління 

неринковим сектором економіки, створення суспільних благ;  

− контрольну – державний нагляд і контроль за виконанням 

установлених “правил гри”, економічних, екологічних, соціальних стандартів 

[51; 54]. 

Розділяємо погляди  О. В. Радченка, який наголошує, що кожна 

функція державного регулювання потребує існування відповідного механізму 

його реалізації, відповідно їх  може бути стільки, скільки є функцій у 

держави [50]. 

Задля подальшого поглиблення наукового розкриття предмета 

дисертаційного дослідження надалі слід прослідкувати за змістом понять 

«механізм», «механізм державного регулювання» та «механізм державного 

регулювання розвитку економічного потенціалу території». 

Сьогодні категорія «механізм» досить широко використовується в 

державному управлінні, хоча зберегла своє технічне наповнення, що 

представляє собою внутрішню будову машини, яка приводить її в дію. 

З позицій суб’єктного підходу О.М. Крутій розглядає «механізм» як 

співдіяльність суб’єктів, які беруть учать у процесах взаємодії, що 

реалізуються за допомогою сукупності дій, методів і заходів, заснованих на 

принципах паритетності і спрямованих на подолання суперечностей між 

інтересами держави і громадськості побудови процесів діалогової взаємодії 

органів влади і громадськості як умови демократизації державного 

управління [33]. Дане розуміння категорії актуальне у процесі розгляду 

взаємодії органів влади і громадськості як умови демократизації державного 

управління на основі побудови діалогу. 

Системний підхід до трактування даної категорії простежується у 

працях Т.І. Заславської, яка наголошує, що «механізм складається із ланок 

або елементів, які утворюють певну систему і рух яких викликає рух інших 
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елементів. Чим складніша соціальна система і соціальні процеси, тим 

складніший механізм їх регулювання» [34, с.200]. Таке розуміння є 

актуальним під час аналізу і пошуку шляхів удосконалення складних 

соціально-економічних явищ. 

Практичний акспект даного поняття вдало висвітлено В.Д. 

Бакуменком: «механізм – практичні заходи, засоби, важелі, стимули, за 

допомогою яких органи державної влади та місцевого самоврядування 

впливають на суспільство, виробництво, будь-яку соціальну систему» [35]. 

На нашу думку задля подальшого використання терміну «механізм» у 

дисертаційному дослідженні, необхідно розуміти важливість поєднання всіх 

вищезазначених аспектів та властивостей, які розкривають його роль у 

процесі здійснення державного регулювання розвитку економічного 

потенціалу території. 

М.Х. Корецький розглядає категорію «механізм державного 

регулювання» як систему засобів, важелів, методів і стимулів, за допомогою 

яких держава регулює процеси, забезпечує реалізацію соціально-економічних 

функцій [43, с. 16]. 

Найбільш влучним з точки зору вирішення питань розвитку 

економічного потенціалу територій є визначення, запропоноване М.А. 

Латиніним: «механізм державного регулювання – це спосіб дій суб’єкта 

регулювання, який ґрунтується на базових принципах і функціях, 

забезпечуючи за допомогою певних форм, методів і засобів ефективне 

функціонування системи державного регулювання для досягнення 

поставленої мети та розв’язання протиріч» [44, с. 2]. 

На нашу думку, механізм державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій – сукупність  взаємопов'язаних 

принципів, методів, засобів та інструментів задля забезпечення розвитку 

економічного потенціалу територій. 

О.Ю. Бобровська запропонувала методичний підхід до узагальненого 

алгоритму побудови механізму державного управління, який можна 
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використати для розгляду механізму державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій. У його складі виділяються: 

характеристика сфери і потреб застосування механізму (особливості, 

відмінності, простір дії, об’єкти, термін та ін.) → формулювання цілей 

застосування й очікуваних результатів дії механізму → конкретизація й 

обговорення функцій і завдань механізму → визначення структурних 

складових механізму і їх інституціалізація → побудова комунікативно-

інформаційних і узгоджених ланцюгів для взаємодії та інтегрування дій 

складових елементів механізму [32]. 

Відповідно до системного підходу, механізми державного регулювання 

розвитку економічного потенціалу територій мають відповідати об’єктивні 

вимогам, таким як адекватність, комплексний підхід та цілісність системи. 

При цьому основними її характеристики повинні бути організованість, 

ієрархічність і багаторівневість, нерозривна єдність із зовнішнім оточенням і 

середовищем [52]. 

Узагальнення наукових праць відомих вчених дало змогу дійти 

висновку, що залежно від функцій, методів, інструментів та засобів, які 

використовуються під час здійснення державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу розвитку території, можна виокремити правовий, 

організаційний, інформаційний, соціальний та економічний функціональні 

механізми. 

Правовий механізм державного регулювання розвитку економічного 

потенціалу територій  - система правових засобів і норм, що діють у певній 

послідовності, які володіють специфічними якісними регулятивними 

ознаками і, взаємодіючи між собою, здатні породити нову регулятивну якість 

[57, c. 159]. Він діє на основі конституційних норм і принципів задля 

вироблення державної політики у цій сфері. Його метою є окреслення 

законодавчо закріплених «правил гри» щодо поведінки всіх зацікавлених 

сторін в розвитку економічного потенціалу територій, формування та 

здійснення відповідної державної політики.  



52 

Головними принципами функціонування правового механізму 

державного регулювання розвитку економічного потенціалу є дотримання 

прав та свобод громадян, комплексність вирішення наявних проблем, 

зниження ризику щодо недотримання законодавчих норм, відповідальність 

працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 

перед жителями територіальної громади [56]. 

Дія правового функціонального механізму розкривається через функції, 

які він виконує щодо розробки та затвердження нормативно-правових актів, 

які регулюють питання розвитку економічного потенціалу територій; 

узгодження порядку прийняття методичних рекомендацій, положень, 

різноманітних інструкцій; прийняття галузевих стандартів, проектів, 

нормативів; легалізація положень,  розпоряджень, рішень органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування; дотримання процедури 

перевірки стану державної політики та здійснення контролю за дотриманням 

встановлених норм.  

Основними методами правового функціонального механізму 

виступають адміністративні та примус. Останній може проявлятися в 

реалізації адміністративних, матеріальних, дисциплінарних чи кримінальних 

стягнень. Здійснюється спеціально уповноваженими органами відповідно до 

їх компетенції та відання. Адміністративні методи використовуються через 

вплив, що базується на використанні влади та підпорядкування і 

реалізуються у вигляді наказів та розпоряджень. Можуть носити як 

рекомендаційних, так і категоричний характер.  

Його інструментами є Конституція України, кодекси та закони 

України, нормативно-правові акти найвищих органів законодавчої, 

виконавчої та судової влади, акти Президента України, центральних і 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

міжнародні угоди, ратифіковані державою [56, c. 80]. 

Організаційний механізм державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій відповідно до Енциклопедії державного 
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управління представляє собою послідовність етапів проектування структур, 

детального аналізу  й  визначення  системи  цілей,  продуманого  виділення  

організаційних  підрозділів  і  форм  їх координації для забезпечення 

функціонування організаційної системи [38]. Його метою є посилення 

організаційного та управлінського потенціалу інституцій, на які покладено 

функції реалізації державної політики. 

Інструменти організаційного механізму державного регулювання 

розвитку економічного потенціалу територій можуть бути:  

– організаційно-структурними (здійснюють управлінський вплив через 

формування структур та реструктуризацію);  

– організаційно-адміністративними (впливають на діяльність 

персоналу);  

– організаційно-технічними (впливають на технічні, соціотехнічні та 

технологічні параметри управлінського процесу);  

– організаційно-економічними (впливають на економічні параметри 

управлінської діяльності);  

– комплексними (мають усі або кілька вказаних ознак) [59, с. 66]. 

Вивчення сфери дії організаційного функціонального механізму може 

здійснюватися через детальний аналіз структури, повноважень. 

взаємовідносин в органах виконавчої влади та органах місцевого 

самоврядування, реалізація взаємодії між ними на різних рівнях управління. 

До основних засобів реалізації організаційного функціонального 

механізму належать такі: розмежування повноважень центрального та 

місцевих органів виконавчої влади у сфері реалізації місцевого економічного 

потенціалу, створення структурних підрозділів із економічних питань на всіх 

рівнях управління та координаційних консультативно-дорадчих органів, 

удосконалення взаємовідносин органів місцевого самоврядування із 

суб’єктами господарчої діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 

створення господарсько-інформаційних центрів, удосконалення системи 

підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого 
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самоврядування, на яких покладено обов’язки з питань розвитку 

економічного потенціалу територій [58]. 

Практична дія організаційного механізму державного регулювання 

розвитку економічного потенціалу території передбачає постійний аналіз і 

уточнення мети розвитку економічного потенціалу території, завдань, 

наявних розробок з урахуванням зміни соціально-економічної ситуації в 

країні (регіоні), що вимагає проведення коригування розроблених раніше 

засобів і методів впливу з боку держави, а також формування і реалізація 

економічних інтересів місцевих господарюючих суб’єктів та населення [60; 

61]. На нашу думку, запорукою дієвості даного механізму є визнання 

рівноправності та поєднання державних, регіональних та локальних 

інтересів. 

Інформаційний функціональний механізм державного регулювання 

розвитку економічного потенціалу територій покликаний забезпечити 

електронне забезпечення процесу. Його метою є інформування зацікавлених 

сторін про сучасний стан здійснення державної політики у цій сфері. Він є 

рушійним провайдером науково-технічного прогресу і направлений на 

донесення актуальних знань та нової інформації, зокрема про зміни в 

зовнішньому середовищі та правовому полі життєдіяльності громади, 

захисту навколишнього середовища тощо. 

Головною складовою функціонування інформаційного механізму 

державного регулювання є процес інформаційного обміну. Він полягає у 

формуванні, зберіганні, передачі, аналізі та використанні інформації, містить 

структуру інформаційної бази даних. На сучасному етапі розвитку 

суспільних відносин саме від інформаційного механізму залежить швидкість 

та якість формування прозорого інформаційного забезпечення розвитку 

економічного потенціалу територій [62, с. 75]. 

Саме завдяки інструментам інформаційного механізму громада має 

можливість використовувати інформаційний простір у власних інтересах. 

Такими засобами є канали обміну інформацією, засоби масової інформації та 
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Інтернет, програмні продукти, інформаційні продукти громади, електронні 

інформаційні ресурси 

Інформація як ключова складова повинна мати визначений зміст і 

відповідати певним вимогам щодо її якості. Серед них виокремлюються такі: 

повнота, достовірність, оперативність, недопущення невикористовуваних 

відомостей, прозорість, оновлюваність [63, с. 138] 

Соціальний механізм державного регулювання розвитку економічного 

потенціалу територій полягає у забезпеченні високого рівня життя населення 

визначені соціальних зв’язків, як ресурсу одержання вигод і переваг 

зацікавленими сторонами. Його метою є упорядкування процесів суспільного 

розвитку, створення умов для задоволення потреб людини, громадянина та 

суспільства у цілому. Результатом дії цього механізму має бути приведення 

елементів соціального середовища у відповідність до потребі законів 

розвитку та функціонування власного потенціалу [64, с. 49].  

Дотримання соціальних стандартів, надання якісних соціальних послуг, 

соціальний захист населення, зростання рівня зайнятості та доходів серед 

економічно активного населення громади є індикаторами дієвості даного 

функціонального механізму. Важливим показником є питома вага соціальних 

трансфертів у загальній частині видатків бюджету території. 

Принципами його дієвості є раціональність, соціальна справедливість 

та гарантування соціальної безпеки громадян. Він виконує захисну, 

стимулюючу, інвестиційну, контрольну функції в життєдіяльності населення 

територій. 

Соціальний функціональний механізм виступає базисом реалізації 

суспільних інтересів та послідовного підвищення рівня життя населення (за 

умови забезпечення його соціальної спрямованості) [62, с. 75]. Також він є 

мотивом нарощування соціальної відповідальності у громаді, що орієнтована 

на сталий довгостроковий просторовий розвиток. Прикладом такого підходу 

є дії влади щодо консолідації зусиль задля збереження та розбудови об’єктів 

соціальної інфраструктури на локальному рівні, які є інтегруючим елементом  
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збереження самоідентифікації громади. 

Економічний механізм державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій окреслюється як сукупність фінансово-

економічних управлінських методів, інструментів та стимулів, за допомогою 

яких держава регулює економічні процеси та забезпечує реалізацію 

соціально-економічних функцій [37, с. 421]. Він відіграє вирішальну роль під 

час здійснення державної політики, оскільки від ефективності обраних 

інструментів залежить рівень і якість життя населення. Метою його 

функціонування є нарощування економічного потенціалу та зміцнення 

конкурентних переваг адміністративно-територіальних одиниць. 

Формами державного регулювання в даному випадку виступають 

грошово-кредитне, бюджетно-податкове, антимонопольно-конкурентне, 

цінове, інвестиційно-інноваційне регулювання [56, с. 80]. 

Методами, що використовуються під час дії економічного 

функціонального механізму є прямі та непрямі, причому останні відіграють 

вкрай важливу роль в процесі розвитку економічного потенціалу території. 

Інструментами економічного функціонального механізму виступають 

стратегії розвитку, програми, проекти, державно-приватне партнерство,  

міжбюджетні трансферти, кластери, пряме державне інвестування, 

транскордонне, міжрегіональне та міжмуніципальне співробітництво, 

податкова політика громади та ін. 

Визначальними принципами функціонування даного механізму, на наш 

погляд є принципи ефективності (з орієнтиром на оптимізацію 

результативності) та адресності (пріоритетність та діяльність відповідно до 

потреб). 

Форми державного регулювання являють собою вид впливу держави на 

діяльність суб’єктів господарювання. Відповідно до напрацювань 

М.А. Латиніна серед них виділяють: інституційне бюджетно-податкове, 

грошово-кредитне, антимонопольно-конкурентне, цінове, інвестиційне, 
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зовнішньоекономічне, екологічне, соціально-економічне державне 

регулювання розвитку економічного потенціалу територій [44]. 

Характеризуючи методи державного регулювання надалі будемо 

розуміти сукупність способів  впливу органів влади на процеси розвитку 

економічного потенціалу території. 

О.Г. Мордвінов серед методів державного регулювання виокремлює: 

правові, адміністративні, організаційно-економічні, економічні, соціально-

психологічні. Правові методи базуються на законодавчо-правових та 

нормативно-правових інструментах, адміністративні ж ґрунтуються на 

застосуванні адміністративних актів і процедур, які мають обов’язкову силу. 

Організаційно-економічні методи передбачають організацію діяльності 

суб’єктів регулювання шляхом створення державою умов, виконання яких 

робить таку діяльність економічно вигідною. До економічних методів автор 

відносить способи впливу держави на діяльність суб’єктів регулювання через 

застосування економічних засобів; які базуються на відкритості інформації 

про стан конкретного сектора державного управління та широкій участі 

суспільства в діяльності суб’єкта регулювання [45, с. 82-84]. На нашу думку, 

з позицій здійснення якісного державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій, на наш погляд, даний перелік не є 

вичерпним з огляду на необхідність забезпечення функціонування 

інформаційного та соціального механізмів.  

Характеризуючи методи державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій, досить влучним є їх окреслення М.А. 

Латиніним відповідно до  засобів впливу. Він виокремлює нормативно-

правові, фінансово-економічні, адміністративні, організаційні, науково-

методичні та інформаційно-освітні [44]. В контексті здійснення даного 

дисертаційного дослідження вважаємо доповнити їх соціальними методами, 

що забезпечують реалізації соціального функціонального механізму. 

Об’єктом державного регулювання розвитку економічного потенціалу 

території виступають якісні збалансовані перетворення економічного 
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потенціалу адміністративно-територіальних одиниць. Він є 

складноструктурованим, оскільки включає в себе активізацію наявних і 

прихованих можливостей економічної системи території, всі господарюючі 

суб’єкти, інститути та сфери життєдіяльності жителів громади, які 

забезпечують стійке економічне зростання. 

Вивчення сутності і складових механізмів державного регулювання 

розвитку економічного потенціалу території дозволяє сформулювати такі 

його ознаки:  

– механізм слід розглядати як невід’ємну ключову складову системи 

державного управління; 

– механізму належить визначальна роль у формуванні і забезпеченні 

управлінського впливу на стан, функціонування і розвиток керованих 

об’єктів; 

– для використання в різних сферах діяльності ефективні й раціональні 

механізми управління потребують науково-теоретичного і методичного 

обґрунтування, узагальнення і врахування прогресивного досвіду їх 

побудови;  

– складові елементи механізму, їх повне і якісне використання 

визначають його потенціал, що являє собою їх сукупну здатність і 

спроможність забезпечувати системний вплив на досягнення цілей керованих 

об’єктів та ефективне використання впливових чинників і реалізації наявних 

і нових можливостей розвитку;  

– підтримка і підвищення потенціалу механізмів повинна 

здійснюватися шляхом моніторингу й аудиту його дії, а також шляхом 

здійснення заходів щодо розширеного інноваційного відтворення його 

складових [32]. 

Таким чином, узагальнення напрацювань науковців щодо визначення 

сутності і складових механізмів та системи державного регулювання 

розвитку економічного потенціалу територій дозволяє зробити наступні 

висновки: 
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– практичний аспект здійснення даного процесу можливий через 

використання відповідного функціонального механізму, що передбачає 

безперервний пошук шляхів його удосконалення; 

– система є відображенням регулюючого впливу об’єкта на суб’єкт 

управління; 

– концептуальне бачення їх складових та змісту у роботах 

науковців мають багато спільних і відмінних рис і спрямовані на вирішення 

існуючих проблемних питань; 

– будову становлять принципи, функції, форми, методи та 

інструменти регулювання. 

Проте, існуючі дослідження недостатньо висвітлюють інноваційні 

складові механізму державного регулювання розвитку економічного 

потенціалу територій та новітні підходи до їх функціонування. Все це 

відображається у необхідності вивчення закордонного досвіду у даній сфері, 

особливо з огляду на динамічність та мінливість умов зовнішнього 

середовища. 

 

1.3. Закордонний досвід державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій 

 

Вивчення закордонного досвіду державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій обумовлене низкою викликів, з якими 

зіткнулася Україна на сучасному етапі розвитку. Ситуацію посилює 

наявність невирішених проблем місцевого економічного розвитку, що  

свідчить про важливість прискорення активізації процесів оновлення та 

імлементації новітніх інструментів державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій, що спираються на кращий світовий 

досвід. Останнім часом за кордоном накопичено значний досвід щодо 

реформування державної політики та модернізації владного впливу на 

процеси розвитку місцевого економічного потенціалу.  
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З огляду на євроінтеграційний вектор зовнішньої політики України, 

особливої уваги потребує дослідження європейського досвіду щодо 

здійснення ролі держави в розвитку місцевого економічного потенціалу; 

реалізація політики сталого розвитку є стимулом для вивчення практики у 

країнах Північної Америки; аграрна орієнтованість економічної політики є 

передумовою пошуку інструментів такого впливу у країнах Північної 

Америки. Поряд з тим, успішно реалізовані реформи  децентралізації влади, 

які були засновані на постулатах зміцнення громад, розбудові інклюзивної 

економіки, стимулюванні сталого стилю життя населення є вкрай 

актуальними для України сьогодні. 

Саме пошук кращих практик та його адаптація може стати 

передумовою удосконалення всієї системи державного управління [82].  

Важливу роль в процесі державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій за кордоном відіграють органи місцевого 

самоврядування. Саме вони надають послуги, необхідні для забезпечення 

добробуту громадян і забезпечення гідного рівня життя населення . Їх 

наближеність до громадян, яких вони представляють і обслуговують,  

розуміння місцевих потреб передбачає наявність  спектру можливостей для 

здійснення даного виду управлінської діяльності з приводу здійснення 

заходів щодо підвищення рівня життя населення та економічного розвитку 

своїх громад. Це є ще більш актуальним в контексті децентралізації влади, в 

результаті чого в переважній більшості  країн відбувається  наближення 

процесу прийняття рішень і державного управління територіями до 

громадян. З іншого боку, зв'язок місцевих органів влади з центральним 

урядом залишається критично важливим для мобілізації економічних 

ресурсів держави на користь місцевих потреб [82].  

Органи місцевого самоврядування спроможні підвищити дієвість 

державного регулювання розвитку економічного потенціалу територій і 

відіграють важливу роль у виробленні спільного єдиного підходу до 

досягнення необхідного запланованого рівня шляхом співпраці та реалізації 



61 

спільних проектів [64]. Вони також виконують важливу комунікаційну 

функцію, збільшуючи обізнаність активного населення і інституцій 

громадянського суспільства задля залучення додаткової підтримки в 

здійсненні перетворень. 

Розглянемо досвід країн Європейського Союзу. Він розвивається 

відповідно до центр-периферійної парадигми в економіці, яка була 

проголошена ще у 1950-х  рр. Згідно з даною теорією саме територія, а не 

діяльність підприємств, є відправною точкою на шляху досягнення розвитку 

економічного потенціалу, і, відповідно, загального соціального розвитку. 

Територія як динамічна фірма володіє спроможністю впливати на 

різноманітні сектори економіки, на зниження  і зростання обсягу 

промисловості. Відповідно до даної концепції, наявність певного сектору 

економіки на визначеній території, скоріш за все, стане причиною розвитку 

всього регіону, оскільки прибуткова галузь є залежною від ресурсів на місцях 

[72]. Тому державне регулювання розвитку економічного потенціалу 

територій має бути спрямованим на пошук, формування і всебічну підтримку 

таких "полюсів зростання" з подальшим  розширенням зони їх впливу. Саме 

місцеві економічні потенціали є основою для довгострокового регіонального 

розвитку. 

У глобальному звіті Світового Банку «Decentralization and local 

democracy in the world» [83] наголошується, що держави-члени ЄС мають дві 

визначальні характеристики, які відрізняють їх від усіх інших геополітичних 

регіонів світу. Першою є те, що, кожна частина території країн ЄС 

управляється органом місцевого самоврядування. Другою - усі держави ЄС 

реалізують набір базових принципів, на основі яких здійснюється місцеве 

самоврядування. Ці постулати закріплені в таикх документах: Європейська 

Хартія місцевого самоврядування, Європейська конвенція про участь 

іноземців у громадському житті на місцевому рівні,Європейська рамкова 

конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними 

общинами або владою, Європейська Хартія міст, Європейська Хартія 
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регіональних мов та мов меншин, Рамкова конвенція про захист 

національних меншин тощо. 

Відповідно до Парижської декларації [65], ЄС акцентує увагу на країн-

членів на реалізації програмних документів розвитку економічного 

потенціалу територій, таким чином мотивуючи їх до власної відповідальності 

у даній сфері. Вони зобов’язані  визначити стратегічні пріоритети відповідно 

до досягнення бажаного майбутнього стану перетворень і бути гарантами 

зваженості рішень і послідовності дій в обраному напрямку. При цьому 

допомога ЄС  зводиться до доповнення ресурсного забезпечення реалізації 

національних стратегій розвитку і стратегій місцевого економічного розвитку 

територій. Окрім того, керівництво ЄС має бути впевненим, що підтримка є 

добре координованою з ініціативами від інших донорів в частині доповнення 

зусиль в межах єдиної державної політики країни-члена. 

У ЄС відповідно до «Порядку денного Змін» [66], офіційно 

задекларовано стратегічний підхід розвитку економічного потенціалу 

територій відповідно до глобалізаційних викликів. Використовуючи дані 

рекомендації, низка країн-членів демонструють успішність в досягненні їх 

стратегічних цілей розвитку, поки інші втрачають власну економічну 

спроможність. Це важливо тому, щоб відкликати (в разі нецільового 

використання бюджетних коштів) допомогу ЄС. Даний документ закликає до 

більше диференційованого підходу в процесі здійснення співпраці і 

допомагає розміщенню і концентрації ресурсів на ключових секторах 

розвитку економічного потенціалу допомогу треба розподілити на підставі 

потреб країни, спроможностей, зобов'язань, їх виконання і концентрації 

зусиль по реалізації економічного потенціалу територій максимум за трьома 

складовими. Порядок денний також підкреслює важливість органів місцевого 

самоврядування в здійсненні державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій. 

Сьогодні нарощування економічного потенціалу в країнах ЄС 

визначають з позиції «it makes all the difference in the world», тобто 
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територіальна громада виступає суб’єктом створення особливих переваг та 

умов для розвитку бізнесу, відмінних від умов в інших територіях. Він 

включає в себе дві основні цілі:  

– пошук потенційних інвесторів та їх стимулювання до 

спрямування капіталу на територію громади та створення додаткових 

робочих місць і збільшення податкових надходжень до місцевого бюджету;  

– покращення соціальних умов та економічного розвитку на рівні 

громади для збереження та підвищення рівня конкурентоспроможності 

громади [84]. 

Провідними інструментами державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій в країнах Європейського Союзу є цільові 

програми, стратегії місцевого економічного розвитку, підтримка 

підприємництва, спеціальні економічні зони, підвищення кваліфікації 

робочої сили території, розбудова інфраструктури, створення кластерів в 

сільській місцевості [82]. 

Надалі розглянемо досвід здійснення державного регулювання 

розвитку економічного потенціалу територій на прикладі країн Північної 

Америки. Підтримка та зміцнення економічного потенціалу територій 

шляхом підвищення ефективності державного регулювання  перебуває в колі 

відання місцевих органів влади як у США, так і в Канаді протягом останніх  

років.  Даний напрям був акцентом уваги розробників державної політики, 

практиків розвитку місцевого економічного потенціалу та науковців.   

Зарубіжні науковці дуже часто порівнюють державне регулювання 

розвитку економічного потенціалу територій в Канаді  і США і зазначають, 

що хоча і існують певні відмінності в структурі органів місцевої влади, 

процес організації місцевого економічного розвитку по своїй  суті є дуже 

схожим в обох країнах; економічний стрес розглядається однаково критично;  

державні службовці визначають цілі економічного розвитку за єдиною 

методологією [67; 68; 69].  
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Інші науковці наголошують на деяких відмінностях між канадським та 

американським підходом до здійснення державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій. Наприклад, канадські громади мають 

більш високий рівень потреб у місцевих послугах (через нижчі доходи, 

більший рівень безробіття та  бідності), а місцеві чиновники Канади частіше 

відчувають тиск конкуренції між територіями за розвиток місцевої 

економіки.  Можливо, як результат – влада Канади виділяє  більше ресурсів 

для забезпечення розвитку економічного потенціалу територій , приділяють 

розвитку малого та нового бізнесу, стартапів та менше покладаються на 

схеми кредитування та інші  фінансові інструменти визначеної Стратегії 

місцевого економічного розвитку, але активніші в брендингу, маркетингу та 

просуванні громад [68]. 

Процес державного регулювання розвитку економічного потенціалу 

територій в країнах Північної Америки здійснюється на основі 

цілепокладання. Такими цілями для територій є:  

– підтримка та розширення існуючого бізнесу; 

– залучення інвестицій; 

– диверсифікація виробничих можливостей; 

– розвиток малого і середнього бізнесу; 

– удосконалення менеджменту владних інституцій; 

– розвиток туризму; 

– підвищення рівня надання послуг; 

– транскордонне, міжмуніципальне співробітництво; 

– розвиток сусідства та співпраці; 

– соціальна справедливість; 

– підвищення рівня зайнятості, особливо у нових галузях; 

– розвиток бізнесу національних меншин; 

– підвищення конкурентоспроможності бізнесу в коротко- та 

довгостроковій перспективі. [69; 70]. 
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Такий підхід, а особливо визначені цілі є дуже актуальними для 

України, особливо в умовах становлення інституціоналізації державного 

регулювання розвитку економічного потенціалу територій. Саме визначення 

пріоритетів майбутніх перетворень є запорукою раціонального 

використання ресурсів та бюджетних коштів, а також запорукою 

послідовності здійснення державної просторової економічної політики. 

У США та Канаді розробляються Стратегії місцевого економічного 

розвитку. В документах, як правило, відображено 5 векторів розвитку 

економічного потенціалу територій:  

1. Удосконалення державного регулювання.  

2. Залучення інвестицій в державну інфраструктуру. 

3.Стимулювання розвитку бізнесу. 

4. Управління земельними ресурсами та майном громади. 

5. Маркетингова діяльність. 

Складова удосконалення державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій в країнах Північної Америки  складається 

зі спрощення дозвільних процедур, захисту прав людини, зменшення 

податкового навантаження, підвищення рівня зайнятості, підвищення якості 

надання послуг, тренінги та підвищення кваліфікації робочої сили, 

управлінське зонування процесів розвитку, використання переваг 

спеціальних економічних зон для розвитку підприємницької діяльності. 

У США пріоритетами здійснення державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій є: покращення місцевої інфраструктури; 

підвищення якості та спектру надання публічних послуг владними 

інституціями; брендинг територій; спрощення дозвільних процедур; 

удосконалення місцевої податкової політики; вільні від оподаткування 

округи; сприяння інвестуванню в об’єкти культурної спадщини [82]. 

У Канаді такими пріоритетами стали покращення та розбудова місцевої 

інфраструктури; просування інформаційного забезпечення діяльності органів 

влади; брендинг територій; удосконалення та розширенню спектру надання 
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публічних послуг; функціонування індустріальних парків; спрощення 

дозвільних процедур; залучення інвестицій в об’єкти культурної спадщини 

[69]. 

У країнах Північної Америки спільними заходами державного 

регулювання розвитку економічного потенціалу територій є: залучення 

інвестиції в покращення або розширення існуючої  інфраструктури (дороги, 

каналізація, водопостачання, паркування тощо).  Важливими є вдосконалення 

або розширення державних послуг та інвестицій, покращення вуличних 

пейзажів в центрі міст, включаючи вказівники, зручності для пішоходів та 

прикраси.  Все це супроводжуються просуванням через доступні засоби 

масової інформації, державними соціальними рекламними кампаніями, 

послуги "єдиного вікна" та організація і проведення ярмарок чи фестивалів.   

Постулатами здійснення державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій в США є наступні: 

1. Розуміння цілей економічного розвитку. 

2. Регіональний та місцевий економічний аналіз на основі 

бенчмаркінгу. 

3. Створення економічного розвитку на основі теорії ефективності. 

 4. Розробка дієвих Стратегій місцевого економічного розвитку. 

5. Нарощування спроможності  місцевого самоврядування [70]. 

Державне регулювання розвитку економічного потенціалу територій 

здійснюється на основі концепції сталого розвитку та збалансування 

економічної, екологічної та соціальної складових. Їх аналіз здійснюється 

шляхом імплементації кращих практик через порівняння, тобто на основі 

бенчмаркінгу та стратегічного планування з залученням досвідчених 

експертів. Саме воно допомагає системно визначити економічну 

спроможність території, визначити можливості для зростання та  надати 

місцевим організаціям економічного розвитку через чітке уявлення  цілей і 

завдань майбутніх перетворень. 
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У країнах Північної Америки У США акцент в здійснені державного 

регулювання розвитку економічного потенціалу території також 

перемістився до органів місцевого самоврядування  та місцевих агенцій 

розвитку, які просувають ініціативи, спрямовані на  підтримку місцевого 

бізнесу, освоєння нового підприємництва, залучення високих технологій, 

«політика доброго сусідства» [82]. 

Серед країн Латинської Америки, на нашу думку, слід звернути увагу 

на досвід державного впливу на розвиток місцевого економічного потенціалу 

у Бразилії через використання арсеналу сучасних механізмів та 

інструментарію. 

У Бразилії державне регулювання розвитку економічного потенціалу 

на місцевому рівні спрямоване на стимулювання виробництва територіальної 

системи, використання переваг наявного різномаїття, інноваціях, 

інституціоналізації тощо. Зв'язок з наукою дав можливість владі здійснення 

стратегічного контролю за місцевими суб'єктами господарювання, які 

прагнуть максимізувати потенціал людських, інституційних та фізичних 

можливостей території [81].  

Відповідно до напрацювань М.Портера  щодо необхідності підвищення 

конкурентоспроможності території [73], увага у латиноамериканських 

країнах зосереджена на кластерах, приватній власності та підприємництві, їх 

стратегіях, їх суперництві, а також взаємовідносинах між ними як стійких 

детермінант сталого зростання. 

Інновації відіграють важливу роль у процесі розвитку економічного 

потенціалу території, хоча їх вплив  є не визначальним [75].  

Латиноамериканські вчені та практики у галузі державного управління 

виступають за інституціоналізацію даної сфери, необхідність реалізації 

функції «об'єктивізації інституту». Відповідно до даного підходу [74], 

територія є системою гравців, включаючи компанії;  навчально-дослідницькі 

організації;  торгівлю  та спілки;  політичні та адміністративні органи влади  і 

т. д. Вони є  взаємопов'язані через кодекси та норми поведінки.  Місцева 
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влада  здатна  інституціоналізувати ці взаємовідносини.  Те, як 

інституціоналізовано зв'язки між учасниками інституціонального 

середовища, відіграє важливу роль у розвитку економічного потенціалу 

території, сприятливу платформу для інновацій, а отже, і для ефективного  

місцевого просторового розвитку. 

Традиційно зусилля, пов'язані з нарощуванням місцевого економічного 

потенціалу в Бразилії, реалізуються завдяки місцевим владним інституціям. 

Останнім часом  все частіше  економічні  ініціативи є невід’ємною 

складовою партнерських відносин, коаліції державного та приватного 

секторів  як організаційної основи розвитку громади.  Кількість акторів та їх  

участь у проектах, спрямованих на  розвиток місцевого економічного 

потеніалу, значно зросла і  знаходиться в сфері інтересів національних, 

субнаціональних та місцевих органів влади,  приватного сектора, 

громадських об’єднань та  міжнародних організацій  територіальних 

розвитку громад [81]. 

Відповідно до цього, місцева влада розглядається  як центральний 

актор у створенні сприятливого середовища для ділової активності на 

території та покращення визначальних умов нарощування економічного 

потенціалу [78]. Держава також відіграє ключову роль у усуненні конкретних 

місцевих  ринкових вад, таких як складність організації нових підприємств, 

важкодоступність капіталу для нових учасників ринку [76; 79; 80].  

Що стосується інструментів державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій, то до них відносяться бюджетні субсидії, 

податкові пільги, вільні  торговельні зони, відшкодування транспортних 

витрат та залучення висококваліфікованої робочої сили. Загальний 

національний  підхід до розвитку місцевого економічного потенціалу 

наголошує на перевагах стратегічного планування, місцевих агенціях 

економічного розвитку та кластеризації.  Оскільки місцевість в Бразилії є 

специфічною і території значно відрізняються між собою простежується 
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жорстка ієрархічна вертикальна орієнтація на стратегічні документи, 

починаючи від національної і до локальної стратегії розвитку [77]. 

У Бразилії мале та середнє підприємництво та цільові програми 

розвитку бізнесу, як правило, є основним напрямком здійснення державної 

економічної політики в частині нарощування локального потенціалу.  

Важливу роль в цьому, окрім центрального уряду та органів місцевого 

самоврядування, відіграють громадські організації та активні жителі 

територіальної громади. 

На основі вивчення закордонного досвіду участі держави в процесі 

розвитку економічного потенціалу територій у табл. 1.2 визначено 

інструменти такого впливу.  

Таблиця 1.2 

Інструменти державного регулювання розвитку економічного 

потенціалу територій за кордоном 

Інструменти Країни ЄС Країни 
Північної 
Америки 

Країни 
Латинської 
Америки 

Цільові програми + + + 
Стратегія місцевого 
економічного розвитку 

+ + + 

Підтримка підприємництва + + + 
Спрощення дозвільних 
процедур 

 +  

Зменшення податкового 
навантаження 

 + + 

Спеціальні економічні зони + + + 
Підвищення кваліфікації 
робочої сили території 

+ + + 

Розбудова інфраструктури + +  
Створення кластерів + + + 
Агенції місцевого 
економічного розвитку 

+ + + 

 

Загальними тенденціями державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій за кордоном є наступні: 
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1. Необхідність розуміння сучасної економіки – визначальна роль 

потоку «знання» і « інформація» (порівняно із потоками «праця-капітал»), що 

створює глобальну мережу ідей. 

2. Нарощування місцевих можливостей і конкурентоспроможності -  

необхідність  нарощування місцевого економічного потенціалу  в галузях. 

3. Основою для підприємницького середовища є освіта і якісна 

підготовка робочої сили. 

Дослідження концептуальних підходів до реалізації державного 

регулювання розвитку економічного потенціалу територій у різних країнах 

дає змогу стверджувати, що вигоди від здійснення таких трансформацій 

отримують всі без винятка жителі територіальної громади, місцевий бізнес та 

територія. Разом з тим, партнерами перетворень стають різноманітні донори 

та представники громадянського суспільства. При цьому відповідальність за 

успішність процесу беруть на себе органи місцевого самоврядування, місцеві 

органи виконавчої влади та профільні центральні міністерства. 

Вивчення закордонного досвіду державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій дозволило виокремити наступні його 

різновиди: 

1) Диференційований – притаманний країнам Європейського союзу, що 

базується на вибірковій підтримці нарощування економічної спроможності 

громади з урахування мультинаціонального різноманіття та національних 

історико-культурних традицій здійснення державного управління. 

2) Маркетинговий – характерний для країн Північної Америки, що 

включає в себе використання переваг брендингу територій,  результатів 

впливу соціальної реклами та реалізації маркетингового підходу до 

здійснення державної економічної політики. 

3) Інституціональний – характерний для країн Латинської Америки, 

який базується на ефективній співпраці всіх зацікавлених сторін в 

нарощуванні місцевого економічного потенціалу території, розбудові 
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сприятливого інституціонального середовища для функціонування місцевого  

бізнесу (табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 

Різновиди державного регулювання розвитку економічного потенціалу 

територій за кордоном 

Різновид Країни Особливості 
Диференційований Країни ЄС Мета – підвищення мотивації територій до 

нарощування власного економічного потенціалу та 
оптимізації використання бюджетних коштів 
Заходи 
- провадження політики визнання мульти-різномаїття 
та територіальної  ідентичності і самобутності громад; 
- розміщення і концентрація ресурсів на ключових 
секторах розвитку економічного потенціалу територій; 
-оптимізація пріоритетів розвитку економічного 
потенціалу територій відповідно до потреб громади. 

Маркетинговий Країни 
Північної 
Америки 

Мета – створення PR-кампанії розвитку економічного 
потенціалу території  з орієнтацією на потреби 
населення громади 
Заходи 
- використання переваг брендингу територій; 
- створення соціальних рекламних кампаній для 
розвитку економічного потенціалу територій; 
- імплеменнтація сучасних інструментів просторового 
аналізу – бенчмаркінгу територій. 

Інституціональний Країни 
Латинської 
Америки 

Мета – створення сприятливого інституціонального 
середовища для розвитку економічного потенціалу 
територій 
Заходи: 
- сприяння співпраці місцевої влади, бізнесу та 
громадянского суспільства; 
- побудова партнерських відносин в громаді для 
реалізації економічних ініціатив; 
- розбудова взаємопов'язаних кодексів та норм 
поведінки всіх зацікавлених сторін процесу. 

 

Розуміння їх відмінностей та характерних рис і притаманних 

особливостей дає змогу швидко і проактивно реагувати на виклики 

зовнішнього середовища, з якими стикається вітчизняна система державного 
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управління в частині здійснення політики щодо розвитку економічного 

потенціалу територій [82]. 

Здійснений аналіз закордонного досвіду державного регулювання 

розвитку економічного потенціалу територій дозволяє виокремити 

постулати, що стали запорукою його успішності у досліджуваних країнах: 

- успішно здійснена реформа децентралізації влади; 

- всебічна імплементація стратегічного планування; 

- використання переваг брендингу територій; 

- налагодження ефективного співробітництва; 

- орієнтація на цінності концепції сталого розвитку; 

- запровадження соціальної реклами; 

- завершена інституціоналізація процесу (рис. 1.3). 

 

 

 

Рис. 1.3. Постулати здійснення державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій за кордоном 

 

Спільними характерними ознаками здійснення державного 

регулювання розвитку економічного потенціалу територій за кордоном, 

незалежно від їх рівня розвинутості, є те, що розвиток місцевого 

економічного потенціалу є складовою сталого розвитку країни та регіонів з 
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відповідним закріпленням у стратегічних документах, а також створення 

необхідного організаційно-інституціонального забезпечення відповідної 

державної політики.  Вирішальними аспектами стають орієнтація на цінності 

концепції сталого розвитку, використання переваг стратегічного планування, 

бенчмаркінгу та брендингу територій, соціальної реклами та 

інституціоналізації задля досягнення головної мети такого впливу – 

нарощування економічного потенціалу території. При цьому кожна держава 

формує власний, притаманний тільки їй підхід відповідно до архетипічних 

особливостей, що базується на визначених загальноприйнятих принципах 

дієвого державного управління [82]. 

Виклики, що супроводжують Україну на сучасному етапі розвитку , 

зумовлюють пошук та вивчення кращих практик здійснення державного 

регулювання розвитку економічного потенціалу територій. Адже на сьогодні 

в умовах децентралізації  місцеві органи влади зіткнулись з питаннями 

пошуку  шляхів забезпечення  фінансової спроможності адміністративних 

одиниць та їх економічної автономії. Саме тому вивчення світового досвіду 

використання інноваційних інструментів нарощування економічного 

потенціалу територій є вкрай актуальним з огляду на тенденції розвитку 

вітчизняної системи державного управління [91]. 

Інструментом нарощування економічного потенціалу територій у 

багатьох країнах є формування спеціальних податкових округів. Так, 

органами місцевого самоврядування створюється  спеціальний податковий 

округ в межах своєї території, де жителі обкладаються додатковим податком, 

який використовується для реалізації окремих проектів. Найчастіше залучені 

кошти спрямовуються на розвиток інфраструктури в рамках підтримки 

великого приватного інвестиційного проекту (наприклад, системи 

водопостачання та водовідведення, необхідні для підтримки великого 

житлового будівництва) [86]. Але використання такого інструменту, на наш 

погляд потребує: по-перше, всебічної підтримки та довіри до владних 

інституцій з боку населення, по-друге – політико-економічної стабільності 
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місцевої управлінської еліти, по-третє – суворого дотримання принципів 

спадкоємності у здійсненні державної політики. Лише  досягнення даних 

умов дасть змогу починати пошук шляхів адаптації цього підходу у практику 

державного регулювання розвитку економічного потенціалу територій. 

Також ефективним джерелом нарощування економічного потенціалу 

територій є державно-приватне партнерство, що визначається декількома 

основними напрямами, що реалізуються в угодах  партнерства держави та 

приватного власника: угоди на управління, лізингові (орендні) угоди, 

концесійні моделі [89]. Проте, його реалізація на місцевому рівні потребує 

відповідного інституціонального та організаційного забезпечення. 

Поширеним джерелом нарощування економічного потенціалу території 

є використання такого інструменту, як облігації та інші форми запозичень. 

Особливістю використання цієї форми запозичення є те, що кошти 

повертаються впродовж тривалого періоду часу з зібраних податків та зборів. 

Перевагою – те, що використання муніципальних облігацій дозволяє 

користуватися інфраструктурними об’єктами, на ремонт, будівництво, або 

розширення яких було витрачено кошти, а платіж розтягується на тривалий 

період [85]. Проте, не всі органи місцевого самоврядування мають на це 

право. Суттєвим  фактором тут є ділова доброчесність і послідовність дій 

владних інститутів під час здійснення політики місцевого економічного 

розвитку.  

Традиційним способом залучення фінансових ресурсів є запозичення в 

банківських установах, що є найпоширенішим шляхом отримання кредитів у 

багатьох країнах, де законодавство дозволяє громадам брати позики. У 

деяких країнах банки пропонують пільгові ставки для таких запозичень, тоді 

як інші ставляться до муніципального клієнта як до будь-якого іншого [85]. 

Однак, глобальні економічні виклики та загрози, з якими стикається сьогодні 

система державного управління, можуть поставити під серйозний удар 

фінансову безпеку та стабільність території. Ризики, пов’язані з необхідністю 

повернення банківських коштів та відсотків по запозиченням можуть і 
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негативно вплинути на процес нарощування економічного потенціалу 

територій. 

Гранти міжнародних донорських організацій можуть бути вагомим 

джерелом нарощування економічного потенціалу територій, а також 

виконувати супровідну та підтримувальну роль щодо інших інструментів, 

зокрема кредитів міжнародних фінансових організацій. Гранти, так само як і 

міжнародна технічна допомога, можуть надаватись у вигляді майна, робіт чи 

послуг, інтелектуальної власності, а також фінансових ресурсів. Серед 

міжнародних донорських організацій, які фінансують такі ініціативи, 

виділяють такі:  

– державні фонди та організації (наприклад, Британська Рада, 

Корпорація “Виклики Тисячоліття”, Агентство США з охорони 

навколишнього середовища, Польська допомога, Німецьке товариство 

міжнародного співробітництва, Агентство з міжнародного співробітництва 

Японії тощо);  

– міждержавні (міжнародні) організації, діяльність яких 

фінансують декілька держав, у т. ч. через членство в міжнародних 

організаціях (наприклад, Програма розвитку ООН, Програма ООН з 

населених пунктів (ООН-Хабітат), Міжнародна організація праці, 

Організація безпеки і співробітництва у Європі, Міжнародний 

Вишеградський Фонд тощо); 

– приватні фонди та організації – недержавні некомерційні 

організації, засновані приватними особами або компаніями та незалежні 

фонди (Фонд Дж. Сороса - Open Society Foundations, Фонд Чарльза Стюарта 

Мотта - Charles Steward Mott Foundation, Фонд Джона Д. і Кетрін Т. Мак-

Артурів –John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, Фонд Форда – Ford 

Foundation, Фонд Білла і Мелінди Гейтс – Bill & Melinda Gates Foundation 

тощо; 

– посередницькі організації, які фінансуються державними або 

приватними фондами й організаціями та здійснюють адміністрування 
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грантових програм у країні-реципієнті (наприклад, Фонд Євразія, Інститут 

сталих спільнот, Національний ендавмент для демократії, Центр 

міжнародного приватного підприємництва тощо) [87]. Запровадження на 

постійній основі переваг даного інструменту, перш за все потребує 

вироблення, реалізації та приведення у відповідність місцевих стратегічних 

пріоритетів з регіональними, національними, наднаціональними та цілями 

розвитку відповідної інституції, з якою планується співпраця. Все це 

сприятиме побудові довгострокових взаємовигідних відносин з донором, 

який виконуватиме роль інвестора сталого розвитку території. 

На нашу думку, стратегічним джерелом, яке може бути залучене 

місцевими  органами влади у процесі нарощування економічного потенціалу 

території також можуть стати приватні фінанси домогосподарств та 

підприємців. Так, важливу роль можуть відіграти кластери, кооперативи, 

торгово-промислові палати тощо, що можуть брати участь у процесі за 

рахунок коштів учасників – у більшості випадків власників місцевого 

бізнесу. 

У світі значного поширення набула концепція корпоративної соціальної 

відповідальності, що несе в собі усвідомлену участь бізнесу у вирішенні 

нагальних питань нарощування потенціалу територій. Так, у країнах ЄС 

даний вид діяльності розглядається як інструмент нарощування інвестиційної 

привабливості компанії, концентрується на її прибутковості та 

відповідальності перед акціонерами та працівниками; у США він носить 

добровільний характер і спрямований на  масовість вирішення проблем, у 

Британії – відбувається поєднання добровільної  участі бізнесу із 

державними та громадськими інститутіціями щодо погодження пріоритетів 

діяльності [89; 90]. 

Використання вищевикладених джерел нарощування економічного 

потенціалу можливо лише за умови дотримання принципів відкритості, 

прозорості, громадської відповідальності, ефективності, результативності, 



77 

якості публічних послуг, та етичності поведінки посадових осіб органів 

публічної влади [88]. 

Таким чином, місцеві органи влади мають у своєму розпорядженні 

арсенал інноваційних інструментів нарощування економічного потенціалу 

територій, що позитивно впливає на ефективність виконання ними своїх 

функцій. 

 

Висновки до першого розділу 

1. Розкрито розвиток економічного потенціалу територій як державно-

управлінську категорію. Досліджено етимологію категорій «потенціал», 

«потенціал території», «економічний потенціал», «економічний потенціал 

територій», «розвиток економічного потенціалу територій». Систематизовано 

теоретичні напрацювання вчених, що дозволило виокремити ресурсний (як 

сукупність ресурсів, що визначають конкурентні переваги території), 

галузевий (необхідність концентрації спроможностей галузей економіки, 

розташованих в рамках адміністративно-територіальної системи), 

інституціональний (цілісна система ієрархічних взаємовідносин, що склалася 

в межах територіальної громади), системний (єдина система, що складається 

з сукупності визначених елементів), комплексний (інтеграція та 

концептуалізацію всіх складових) підходи до визначення категорії 

«економічний потенціал території». Запропоновано уточнене визначення 

розвитку економічного потенціалу територій як якісних незворотних 

збалансованих змін системи взаємопов’язаних потенціалів, що забезпечують 

раціональне використання ресурсів, ефективне функціонування галузей 

економіки, побудову впорядкованих суспільних відносин, здатних через 

синергічну взаємодію забезпечити високий рівень конкурентоспроможності 

територіальної громади в довгостроковій перспективі. Обґрунтовано, що  

розвитокк економічного потенціалу території з урахуванням положень 

триєдиної концепції сталого розвитку має відбуватись шляхом розбудови 

ресурсного, фінансового, інвестиційного, інноваційного, трудового, 
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соціального, екологічного, організаційного, управлінського, інституційного 

потенціалів. Визначено принципи, фактори, критерії здійснення, види, 

характеристики і інфраструктури даного процесу. Наголошено, що розвиток 

економічного потенціалу вимагає гармонізації економічної, екологічної та 

соціальної складових територіальної системи. 

2. Визначено сутність механізмів та системи державного регулювання 

розвитку економічного потенціалу територій. Зазначено, що під державним 

регулюванням розвитку економічного потенціалу території розуміється 

процес прийняття і реалізації державно-управлінських рішень, спрямованих 

на оптимальне використання, раціональність і нарощування існуючого 

економічного потенціалу з метою досягнення поставлених цілей економічної 

політики  і забезпечення сталого розвитку адміністративно-територіальної 

одиниці. Наголошено, що основними задачами при цьому є формування, 

реалізація  і відтворення можливостей соціально-економічної системи до 

сталого саморозвитку. Висвітлено, що складовими системи державного 

регулювання розвитку економічного потенціалу територій мають бути: 

суб’єкт державного регулювання, мета і цілі, закони, принципи, 

закономірності, функціональні механізми, методи і інструменти, об’єкт 

державного регулювання, взаємозв’язки між ними. Зазначено, що вона є 

відображенням регулюючого впливу об’єкта на суб’єкт управління 

Запропоновано уточнене визначення механізму державного регулювання 

розвитку економічного потенціалу територій як сукупності принципів, 

методів, засобів та інструментів і взаємозв’язків між ними задля 

забезпечення процесу розвитку економічного потенціалу територій. 

Виокремлено правовий, організаційний, інформаційний, соціальний та 

економічний функціональні механізми. Розкрито принципи, функції, методи 

та інструменти відповідного впливу. Сформульовано ознаки державного 

регулювання розвитку економічного потенціалу територій. 

3. Висвітлено закордонний досвід державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій. Проаналізовано досвід країн ЄС, 
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Північної та Південної Америки. Визначено постулати здійснення 

державного регулювання розвитку економічного потенціалу територій за 

кордоном – успішно здійснена реформа децентралізації влади; всебічна 

імплементація стратегічного планування; використання переваг брендингу 

територій; налагодження ефективного співробітництва; орієнтація на 

цінності концепції сталого розвитку; запровадження соціальної реклами; 

завершена інституціоналізація процесу. Виокремлено диференційований 

(базується на вибірковій підтримці нарощування економічної спроможності 

громади); маркетинговий (використання переваг брендингу територій,  

результатів впливу соціальної реклами та реалізації маркетингового підходу); 

інституціональний (базується на ефективній співпраці всіх зацікавлених 

сторін в нарощуванні місцевого економічного потенціалу території, 

розбудові сприятливого інституціонального середовища) видів державного 

регулювання розвитку економічного потенціалу територій за кордоном, що  

дає змогу швидко і проактивно реагувати на виклики зовнішнього 

середовища, з якими стикається вітчизняна система державного управління. 

Вивчено практику застосування інноваційних інструментів  нарощування 

економічного потенціалу територій - формування спеціальних податкових 

округів, облігації та інші форми запозичень, запозичення в банківських 

установах, гранти міжнародних донорських організацій, приватні фінанси 

домогосподарств, концепція корпоративної соціальної відповідальності.  

Вивчено принципи та механізми їх запровадження. 

Основні ідеї дослідження, викладені у розділі, містяться у працях 
здобувача [5; 31; 82; 91; 231; 232]. 
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РОЗДІЛ 2 

 СУЧАСНИЙ СТАН ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ 

ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ 

 

2.1. Особливості здійснення державної політики розвитку 

економічного потенціалу територій в умовах децентралізації  

 

Процеси розвитку економічного потенціалу територій  відбуваються 

через механізми державного регулювання і є важливим пріоритетом 

державної політики в контексті забезпечення сталого розвитку України та її 

регіонів. Невідкладність питання пояснюється необхідністю зміцнення 

вітчизняної економіки, глобалізаційних викликів та здійснення вітчизняної 

реформи децентралізації влади. Саме території є базисом перетворень, 

оскільки на даному рівні державного управління спостерігається 

наближеність до жителів територіальної громади та визначається його якість 

під час задоволення  потреб населення. Відсутність протягом тривалого часу 

комплексного  бачення формування дієвих механізмів державного 

регулювання розвитку економічного потенціалу як складової державної 

політики спричинило фрагментарність та неврахування об’єктивних  

закономірностей під час їх функціонування. Також це посилювалося 

неготовністю вітчизняної системи  державного управління до ефективної 

діяльності в умовах створення спроможних територіальних громад. Саме 

тому вивчення передумов накопичення вітчизняного досвіду здійснення 

державної політики розвитку економічного потенціалу територій в умовах 

децентралізації та виокремлення її особливостей є вкрай важливими задля 

подальшої розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо 

вдосконалення механізмів сучасному етапі розвитку України [134]. 
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З метою всебічного дослідження умов функціонування механізмів 

державного регулювання розвитку економічного потенціалу територій в 

Україні важливо дослідити трансформацію державної політики в даній сфері, 

починаючи з 1990 року. На нашу думку, важливими періодами здійснення 

державної політики розвитку економічного потенціалу територій з огляду на 

процеси децентралізації влади, стали: 

1. Формування державної політики розвитку економічного 

потенціалу територій (1990-1999 рр.). 

2. Становлення державної політики розвитку економічного 

потенціалу територій (2000-2009 рр.). 

3. Занепад державної політики розвитку економічного потенціалу 

територій (2010-2014 рр. ). 

4. Активізація державної політики розвитку економічного 

потенціалу територій (2015-2018 рр.). 

5. Розбудова державної політики розвитку економічного потенціалу 

територій (2019- дотепер) [134]. 

Період формування державної політики розвитку економічного 

потенціалу територій (1990-1999 рр.) співпав з етапом інституціонального 

становлення української державності. Саме тому відповідно до предмету 

дисертаційного дослідження варто простежити за процесом становлення 

територіальної цілісності держави, національної економічної системи  та 

інститутів функціонування органів влади на місцевому рівні і Україні. 

Тривалий період в Україні зберігався адміністративно-територіальний 

устрій, сформований в часи СРСР. Він відповідав характеру тоталітарної 

політичної системи, яка панувала в часи Радянського Союзу: забезпечував 

повний контроль державної влади над громадянами, адміністративно-

територіальними одиницями й місцевим самоврядуванням, а формування 

усіх владних інституцій здійснювалося бюрократичним шляхом, через 

закриті для суспільства канали [94]. На нашу думку, збереження даного типу 

вітчизняного територіального поділу, з одного боку, позитивно впливало на 
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процеси формування української державності, оскільки відкривало змогу для 

централізованого прийняття управлінських рішень та збереження унітарності 

країни, а з іншого – дещо притримувало розбудову державної політики 

розвитку економічного потенціалу територій через відсутність можливостей 

для саморозбудови адміністративно-територіальних одинць. 

Саме тому не можна не погодитися з Я. Верменич та О. Андрощуком, 

що  навіть попри переваги централізованого управління саме децентралізація 

у розумних межах забезпечує наближення апарату управління до людини, 

реалізацію вимог демократії [95]. 

Розглянемо в хронологічній послідовності особливості формування та 

реалізації державної політики розвитку економічного потенціалу територій в 

умовах децентралізації в Україні. 

Одним із перших документів формування державної політики розвитку 

економічного потенціалу територій стала Декларація про державний 

суверенітет України [110], в якій викладено положення про функціонування 

місцевих виборчих органів влади. 

Фактичні засади для формування економічного потенціалу територій 

на перших порах незалежності нашої країни було викладено у серпні 1990 

року у Законі «Про економічну самостійність Української РСР» [111], де в 

статті про економічні основи місцевого самоврядування визначено, що 

території мають власний бюджет і рішення місцевих органів влади є 

обов’язковими до виконання для всіх функціонуючих в межах 

адміністративно-територіальних одиниць підприємств, установ та 

організацій. Це свідчить про певну тогочасну згуртованість та зацікавленість 

місцевих інституцій у здійсненні державної політики у даній сфері. 

Також у грудні 1990 року Законом «Про бюджетну систему 

Української РСР» [112] встановлено порядок формування і затвердження 

місцевих бюджетів, які здатні забезпечити необхідний рівень здійснення 

державної політики розвитку економічного потенціалу територій. Звичайно, 

що на практиці даний механізм виявив безліч недосконалостей, однак спроба 
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сформувати правове поле у даній сфері стало досить позитивним зрушенням, 

яке багато в чому визначило подальші перетворення системи державного 

управління. 

Визначальними нормативно-правовими актами для формування 

місцевих органів публічної влади, що покликані здійснювати державну 

політику розвитку економічного потенціалу територій стали Закон «Про 

місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве 

самоврядування» (1990 рік – регламентація діяльності органів місцевого 

самоврядування)  та Закону «Про Представника Президента України» (1992 

рік – забезпечення діяльності органів виконавчої влади). Саме ці владні 

інституції на практиці були відповідальні за форсування економічної системи 

адміністративно-територіальних одиниць виважено через існуючий на той 

час механізм стримування та противаг між інституціями. 

Пізніше, вже у 1994 р. Законом «Про формування місцевих органів 

влади і самоврядування» було задекларовано ліквідацію інституту органів 

виконавчої влади на районному та регіональному рівнях. Це могло б 

виглядати як частина виваженого державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій, якби б не подальше відновлення 

вертикалі виконавчої влади відповідно до Конституції України. На нашу 

думку, це свідчить про певні спроби демократизувати економічні системи на 

місцевому рівні, проте без надання шансів для ведення самостійної 

господарської практики на рівні громад та можливостей розпоряджатися 

територіальним багатством власноруч, тогочасні прояви децентралізації були 

приречені.  

З прийняттям у 1996 р. Конституції України, ст. 1 якої націлювала на 

побудову демократичної, соціальної, правової держави, невідповідності 

успадкованої радянської  системи й принципів функціонування 

адміністративно-територіального устрою цілям демократичного розвитку 

України ставали все очевиднішими. Її основні недоліки проявлялися через 

надто високу фінансову та економічну, а отже політичну й управлінську 
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залежність місцевого самоврядування від державної влади й відповідне 

блокування потенціалу саморозвитку територіальних громад і регіонів, 

низькі можливості для реалізації ініціативності мешканців й органів 

управління адміністративно-територіальних одиниць базового рівня, 

насамперед сільських і селищних рад, у вирішенні питань місцевого значення 

й життєдіяльності громад [94]. Все це унеможливлювало стрімкий 

прискорений розвиток економічного потенціалу територій, що, відповідно, і 

фактично гальмувало дані процеси на регіональному та національному 

рівнях. Інституціоналізація в даному випадку демонструвала наявність 

великої кількості вад через неефективну роботу владних структур та падіння 

рівня життя населення. 

 У контексті здійснення нашого дисертаційного дослідження цінним є 

той факт, що саме Конституція визначила, що первинним суб’єктом в 

державі є територіальна громада – громадяни, які постійно проживають на 

одній території. Так, статтею 143 Основного документа визначено правові 

засади здійснення державної політики розвитку економічного потенціалу 

територій щодо управління місцевими ресурсами, використання існуючих 

інструментів, контролю за функціонуючими в межах громад підприємствами, 

установами і організаціями, участі громадян у вирішенні місцевих питань 

тощо. Проте нечіткість та наявність певних правових колізій у положеннях 

документа обумовила існування неоднозначностей, які протягом наступних 

декількох років негативно впливали на державне регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій [134]. 

Далі визначальним кроком на шляху формування вітчизняних 

особливостей здійснення державної політики розвитку економічного 

потенціалу територій в умовах децентралізації стало прийняття у 1997 році 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» [113], який 

здійснив правове  закріплення інституту місцевого самоврядування. Він 

визначив межі компетенцій та відповідальності його посадових осіб за 

здійснення діяльності, пов’язаної з розвитком економічного потенціалу на 
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місцевому рівні. Однак на практиці мало місце дублювання та 

перекручування повноважень органів місцевого самоврядування та органів 

виконавчої влади. 

Фінансова автономія територіальних громад стала одним із пріоритетів 

державної політики із ратифікацією Україною у 1997 р. Європейської Хартії 

місцевого самоврядування, яка визначала провідні принципи інституту 

місцевого самоврядування. Для розвитку економічного потенціалу територій 

це мало вирішальне значення оскільки адміністративно-територіальні 

одиниці де-юре отримували право розпорядження власними ресурсами та їх 

примноженням в тому числі і через формування власної місцевої податкової 

бази. 

Пізніше, у 1999 р. було ухвалено Закон України «Про місцеві державні 

адміністрації» [114], який визначив місце і роль виконавчої гілки влади на 

місцевому рівні в процесі здійснення державної політики розвитку 

економічного потенціалу територій. Саме даний документ вперше 

регламентував невтручання державних владних інституцій  в діяльність 

місцевого самоврядування. 

Також у 1999 р. Парламент постановою Верховної Ради України «Про 

Концепцію сталого розвитку населених пунктів» [120] визначив її як основу 

для розробки законодавства щодо забезпечення державної політики 

соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць. 

До проблем даного періоду, що стримують розвиток економічного 

потенціалу, науковці відносять: 

 надмірна централізація повноважень та ресурсів на вищих щаблях 

управління державою;  

 відсутність чіткого розподілу повноважень між рівнями, органами та 

посадовими особами місцевого самоврядування;  

 невпорядкованість механізму делегування місцевими радами 

повноважень місцевим державним адміністраціям;  
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 підміна місцевими державними адміністраціями виконавчих органів 

місцевих рад;  

 економічна неспроможність переважної більшості територіальних 

громад, органів місцевого самоврядування щодо здійснення власних і 

делегованих повноважень; 

  значна частка трансфертів у структурі доходів місцевих бюджетів, 

високий рівень їхньої дотаційності;  

 неефективне управління та нецільове використання коштів, майна та 

інших місцевих ресурсів;  

 відсутність стандартів публічних послуг та методології визначення їх 

вартості;  

 криза комунальної інфраструктури; 

 брак професійних кадрів для публічного сектору на місцях, 

відсутність дієвої кадрової політики, системи підготовки, перепідготовки, 

підвищення кваліфікації посадових осіб, службовців органів місцевого 

самоврядування, депутатів місцевих рад;  

 відчуженість органів місцевого самоврядування від населення та їх 

корпоратизація, закритість і непрозорість діяльності, корупція;  

 недієвість форм прямої демократії – відсутність дієвих механізмів 

участі місцевих громад у діяльності місцевої влади та контролю;  

 відсутність у жителів навичок безпосередньої участі у вирішенні 

питань місцевого самоврядування [94; 96]. 

Основною характеристикою здійснення  політики розвитку 

економічного потенціалу територій даного періоду з урахуванням 

загальнонаціональних макроекономічних умов стала необхідність пошуку 

нестандартних підходів до вирішення фінансових питань місцевого значення. 

Так, на фоні стрімкої девальвації вітчизняної грошової одиниці одними із 

виходів було запровадження бартерних розрахунків із працівниками апарату 

органів влади та населенням, використання кредитних коштів для 



87 

забезпечення життєдіяльності громад тощо. І все це відбувалося на фоні 

посиленого контролю з боку держави за діяльністю інститутів місцевого 

самоврядування та не зовсім виправданого централізованого державного 

управління. Звичайно, що наявність управлінських колізій щодо 

невпорядкованості повноважень між виконавчою владою та органами 

місцевого самоврядування гальмували та спотворювали процес розвитку 

економічного потенціалу територій. Державна політика у цій сфері була 

переорієнтована з потреб населення громади на безвладдя політико-

управлінських еліт того часу на місцевому, регіональному та центральному 

рівнях. 

Наступним етапом стало становлення державної політики розвитку 

економічного потенціалу територій, який тривав протягом 2000-2009рр. Він 

охарактеризувався посиленням дій влади щодо розробки  низки інструментів, 

технологій та механізмів її здійснення. 

Протягом цього періоду було ухвалено Бюджетний, Господарський, 

Цивільний, Земельний та інші Кодекси України, а також цілий ряд 

законодавчих документів, що регламентував механізми здійснення державної 

політики розвитку економічного потенціалу територій [134]. 

Одним із перших нормативно-правових актів, який розпочав етап 

розробки інструментів державної політики розвитку економічного 

потенціалу територій став прийнятий у 2000 р. Закон України “Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

України” [121]. Документом, незважаючи на наявність певних 

неузгодженостей, задекларовано необхідність процесу розробку прогнозів та 

програм розвитку територій. Суб’єктами реалізації програмно-цільового 

методу в державному управлінні є місцеві органи влади – органи виконавчої 

влади та органи місцевого самоврядування. 

У травні 2001 р. була затверджена Указом Президента України 

Концепція державної регіональної політики[122] .  Документ визначив 

основні складові здійснення державної регіональної політики. Для розвитку 
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економічного потенціалу територій орієнтирами стали необхідність 

забезпечення гідного рівня життя населення, незалежно від місця 

проживання, поєднання принципів централізації та децентралізації влади, 

сприяння співробітництву місцевих органів влади щодо вивчення, оцінки та 

створення умов для інноваційного розвитку економіки територіальних 

систем. Однак, Концепція не містила чіткого алгоритму забезпечення 

досягнення бажаної мети державної регіональної політики та чіткого 

механізму задіяння адміністративно-територіальних одиниць як складових 

регіону. 

Клімова Г.П. та у своїх роботах стверджує, що прийняття у 2001 р. 

Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про 

органи самоорганізації населення» і Указу Президента України «Про 

державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні» стало  

черговим внеском держави у справу зміцнення авторитету і організаційних 

засад органів місцевого самоврядування, сприяння їхній ефективній 

діяльності з розв’язання проблем економічного і соціального розвитку 

територіальних громад [115]. 

У липні 2001 р. був прийнятий Закон України  «Про органи 

самоорганізації населення» [123], який окреслив організаційно-правові 

аспекти участі членів територіальної громади у процесі нарощування 

економічного потенціалу територій та вирішенні питань місцевого значення. 

Також не можна оминути Закон України “Про Генеральну схему 

планування території України” (2002 р.) [124], що визначив пріоритети та 

підходи до використання території країни, регламентував необхідність 

вдосконалення систем розселення та процесів  забезпечення сталого розвитку 

адміністративно-територіальних одиниць, розвитку місцевої  інфраструктури 

тощо. Все це сприяло подальшій розбудові державної політики розвитку 

економічного потенціалу територій. 

Важливість прогнозування та програмування як науково обґрунтованої 

бази нарощування економічного потенціалу територій затверджено у 
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постанові Кабінету Міністрів України “Про розроблення прогнозних і 

програмних документів економічного і соціального розвитку та складання 

проекту державного бюджету” [125] у 2003 р. Документом було визначено 

типові структури прогнозів та програм на коротко та середньостроковий 

період. 

У 2005 р. завдяки Закону України “Про стимулювання розвитку 

регіонів” [126]  було визначено пріоритети регіональної політики через 

підтримку регіонів та їх населених пунктів та депресивних територій. 

Докумен визначив механізми взаємодії органів виконавчої влади на 

ценральному та регіональному рівнях і коло відповідальності органів 

місцевого самоврядування на місцевому. 

Пізніше у 2006 на виконання цього Закону затверджений Порядок 

здійснення моніторингу показників розвитку регіонів, районів, міст 

республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення для 

визнання територій депресивними [127]. Не зважаючи на досить широкий 

перелік недосконалостей, це сприяло вибудовуванні платформи для 

здійснення контролю за органами влади в процесі здійснення державної 

політики розвитку економічного потенціалу територій. 

Даний період також характеризувався активною розробкою 

стратегічних документів: «Стратегія економічного та соціального розвитку 

України на 2002–2011 роки»; «Стратегія економічного та соціального 

розвитку України до 2011 року»; «Стратегія економічного і соціального 

розвитку України (2004–2015 роки) «Шляхом  європейської інтеграції». 

Остання є єдиним  стратегічним документом, який було офіційно 

затверджено Указом Президента України від 28.04.2004 р. № 493. Однак 

жодна з них не була реалізована повною мірою, що спричинило у 

представників політичних сил, бізнесових кіл і громадськості виникнення 

сумнівів щодо реалістичності документів стратегічного характеру як 

орієнтира здійснення державної політики розвитку економічного потенціалу 

територій [119]. 
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Важливим стало затвердження у 2006 Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 2015 року [128]. Проте цінним в рамках 

здійснення дисертаційного дослідження є той факт, що мета, принципи та 

завдання державної регіональної політики є відмінними від тих, що були 

визначеними у Концепції державної регіональної політики [122]. Це свідчить 

про дезорієнтацію для органів влади, відповідальних за формування та 

реалізацію державної політики та кола зацікавлених осіб в розвитку 

економічного потенціалу територій. 

Також у 2006 р. була схвалена Концепція вдосконалення системи 

прогнозних і програмних документів з питань соціально-економічного 

розвитку України, яка врахувала необхідність розробки відповідних 

документів на довгостроковий період, а також стратегій розвитку України та 

її регіонів. 

Також у 2008 р. було розроблено нову Концепцію державної 

регіональної політики за ініціативи Міністерства регіонального розвитку та 

будівництва України, яка врахувала тогочасні тенденції розвитку на 

національному, регіональному та локальному рівнях. 

В економічному плані період 2000-2007 рр. охарактеризувався стійкою 

позитивною динамікою з демонстрацією стабільного зростання, однак криза 

2008-2009 рр. відкинула вітчизняну економіку на багато років назад [118]. 

Звичайно, що території задля реалізації державної політики розвитку 

власного економічного потенціалу вимушені були реагувати на 

макроекономічні виклики. 

Відстежуючи спадковість проблем попередніх періодів здійснення 

державної політики розвитку економічного потенціалу територій, на даному 

етапі також не були вирішені: 

– цивілізовані та конструктивні взаємовідносини громади і органів 

місцевої влади так і не вдалося побудувати;  

– населення недостатньо залучалося до непослідовними і участі у 

вирішенні питань місцевого самоврядування;  
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– схематичними були спроби реформування територіальних засад 

місцевого самоврядування 

– державні гарантії на розвиток і підтримку економічного 

потенціалу територій залишались декларативними 

– гостро відчувалася потреба в удосконаленні нормативно-правової 

основи здійснення державної політики розвитку економічного потенціалу 

територій. [117]. 

Основними характеристиками даного періоду державної політики 

розвитку економічного потенціалу територій стали наявність певних 

суперечностей. З одного боку, законодавче закріплення механізмів та 

інструментів її реалізації; продовження удосконалення взаємовідносин між 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на різних 

рівнях здійснення державного управління; спроби розробки документів 

розвитку України та її територій на коротко-, середньо- та довгостроковий 

періоди. А з іншого – непослідовність та нескоординованість дій органів 

влади щодо розробки та приведення в дію певних механізмів державної 

політики розвитку економічного потенціалу територій. 

Наступним періодом стало послаблення уваги до державної політики 

розвитку економічного потенціалу територій. Це пояснюється цілою низкою 

причин – від зміщення пріоритетів управлінської еліти держави в сторону 

посилення централізованого підходу і до появи воєнного конфлікту через 

ескалацію частини території України, і, відповідно, як результату – появи 

кризових явищ у вітчизняній економіці [134]. 

Дії влади щодо реалізації державної політики розвитку економічного 

потенціалу територій були вкрай неоднозначними протягом даного періоду. З 

одного боку, було проголошено здійснення цілої низки реформ,  а з іншого – 

непослідовність кроків щодо продовження та надбудови напрацювань 

попередніх періодів. Так, у 2010 було затверджено Програму економічних 

реформ на 2010−2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна 

економіка, ефективна держава» [131], завданням якої було проголошено 
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відновлення економічного зростання й модернізації економіки країни. Серед 

пріоритетів було визначено стимулювання розвитку бізнесу та модернізації 

існуючої інфраструктури за секторами економіки, а також реформування 

діяльності органів виконавчої влади. Механізмом реалізації визначено 

розробку національних планів дій та регіональних програм реалізації реформ. 

У 2010 році Указом Президента України було створено Раду регіонів 

[132], діяльність якої була покликана на забезпечення взаємодії органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування у вирішенні питань 

реалізації державної регіональної політики, системного вдосконалення 

моделі місцевої влади, проведення адміністративно-територіальної реформи, 

подолання міжрегіональних диспропорцій, забезпечення збалансованого 

соціально-економічного розвитку регіонів, підвищення їх 

конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості. Фактично вона 

стала інституцією, яка отримала всі можливості для посилення контрою 

центральної влади за діяльністю місцевих владних інституцій щодо розвитку 

економічного потенціалу територій. Але через невиправдані сподівання, 

низьку ефективність діяльності та політичну переконання її діяльність було 

припинено у 2014 р і утворено новий орган – Офіс реформ з регіональними 

представництвами в усіх регіонах України. 

Наприкінці 2010 р. був прийнятий Податковий Кодекс України [133], 

що встановив зміни до фіскального механізму наповнення місцевих 

бюджетів та повноважень органів місцевого самоврядування. Всі податки 

було розділено на ефективні та неефективні. На практиці ж, структура 

місцевих податкових надходжень скоротилася з чотирнадцяти податків до 

п’яти. Все це свідчить про посилення централізації державної політики 

розвитку економічного потенціалу територій. 

На підтвердження даної тези можна використати той факт, що частка 

трансфертів із державного місцевим бюджетам у 2013 р. у шести регіонах із 

27 становила більше 70 %, у семи регіонах показник коливався в межах 60-70 

%, у п’яти – 50-60 %, і тільки у дев’яти – менше 50 % [116].  
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В економічному сенсі в посткризовий період 2010-2013рр., коли 

світовій економіці вдалося відновити відносно стійке зростання, а висхідні 

економіки навіть прискорили темпи економічного відновлення, українська 

економіка занурилась у довгострокову рецесію (бурхливі події 2014р. лише 

акцентували кризовий стан – нагадаємо, впродовж 2012-2013рр. темпи 

зростання вітчизняної економіки фактично були нульовими) [118, c. 4]. 

Відповідно, розвиток  економічного потенціалу територій через політичний 

та воєнний конфлікт в Україні не став першочерговим пріоритетом 

державної політики і його фінансове забезпечення з боку держави 

здійснювалося відповідним чином. Місцева влада вимушена була зосередити 

свою увагу на пошуку додаткових надходжень коштів задля забезпечення 

сталого розвитку адміністративно-територіальних одиниць. 

Вирішальним для державної політики розвитку економічного 

потенціалу територій в умовах децентралізації  став період її активізації 

протягом 2014-2018 рр. Даний період для України охарактеризувався 

становленням правового забезпечення процесу децентралізації влади та 

початком низки секторальних реформ. 

Уперше сучасне цілісне сформоване бачення трансформацій у 

державній політиці розвитку економічного потенціалу територій  в умовах 

децентралізації було задеклароване у Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні, яка була 

схвалена Кабінетом Міністрів України 1 квітня 2014 р. Метою документа є є 

визначення напрямів, механізмів і строків формування ефективного 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади для створення 

і підтримки повноцінного життєвого середовища для громадян, надання 

високоякісних та доступних публічних послуг, становлення інститутів 

прямого народовладдя, задоволення інтересів громадян в усіх сферах 

життєдіяльності на відповідній території, узгодження інтересів держави та 

територіальних громад [97]. Концепцією закладено вирішення проблем 

нарощування економічного потенціалу територій. Він демонструє політичну 
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волю центральної влади до здійснення структурних перетворень в частині 

здійснення комплексної децентралізації та самостійності адміністративно-

територіальних одиниць щодо вирішення питань місцевого значення. 

Планом заходів щодо реалізації даної Концепції, затвердженого 18 

червня 2014 року [99], було передбачено формування спроможних 

територіальних громад, спроможних забезпечити ефективний економічний 

саморозвиток. Також передбачалося вирішити питання дублювання 

повноважень між органами місцевого самоврядування та органами 

виконавчої влади на місцях. Документ містив положення щодо 

децентралізації фінансів, зміцнення матеріальної та фінансової основи 

громад. Проте, пізніше, у 2016 р. даний План втратив свою чинність у зв’язку 

з новим Розпорядженням Кабінету Міністрів України [100]. У новій редакції 

увага була зосереджена на розширенні повноважень органів місцевого 

самоврядування щодо збільшення переліку публічних послуг та порушення 

питання подальшої його  інституціоналізації. На нашу думку, таким чином 

було недотримано принцип спадкоємності перетворень державної політики, 

оскільки подальші кроки влади в деяких випадках нівелювали попередні 

напрацювання. 

Вагомим кроком для здійснення державної політики розвитку 

економічного потенціалу територій в умовах децентралізації стало прийняття 

Закону України «Про співробітництво територіальних громад» від 17 червня 

2014 р. [101], що уможливив на правовій основі територіям на договірних 

засадах об’єднувати свої сили задля подолання важливих нагальних проблем, 

розробляти та реалізовувати спільні проектні ініціативи. Важливим стала 

підтримка проектів міжмуніципального співробітництва Державним фондом 

регіонального розвитку. Так, згідно з офіційним реєстром угод про 

співробітництво між громадами, станом на середину березня 2019 р. їх було 

укладено 368, зокрема у сферах надання адміністративних послуг, збору та 

утилізації побутових відходів, ведення комунального господарства, надання 

освітніх та медичних послуг тощо [103; 104].  
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Наступним документом, що відіграв значну роль для становлення 

сучасної державної політики розвитку економічного потенціалу, стала 

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року. У ній 

піднімалося питання проведення реформи адміністративно-територіального 

устрою, фіскальної децентралізації, розвитку і стимулювання конкурентних 

засад економіки, посилення ролі місцевого самоврядування тощо [102]. 

Однак, ієрархічності стратегічних документів не було дотримано, оскільки 

національної стратегії на той момент ще не існувало. Через що, вважаємо 

вітчизняна система державного управління зазнала певних вад. Поряд з тим, 

у документі не відслідковується взаємозв’язок регіонального розвитку та 

розвитку економічного потенціалу територій в умовах децентралізації влади. 

Адже саме у згуртованості територій щодо оптимального розпорядженні 

ресурсами на місцевому рівні розкриваються питання економічного 

зростання на регіональному та національному рівнях. 

У жовтні 2014 р. було прийнято Закон України «Про запобігання 

корупції» [129], який визначив організаційно-правові механізми запобігання 

корупційним проявам серед працівників органів місцевого самоврядування 

та органів державної влади. 

І лише 12 січня 2015 року Указом Президента було затверджено 

Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», у якій процеси економічної 

самодостатності громад задекларовані як один із пріоритетів [98]. Важливість 

удосконалення державної політики розвитку економічного потенціалу 

територій простежується у процесі реалізації одразу двох визначених 

векторів: 

– вектор розвитку – проведення структурних трансформацій 

економічної політики держави щодо сталого розвитку держави; 

– вектор відповідальності – здійснення реформи децентралізації 

влади та державного управління задля створення самодостатніх громад. 

Стосовно фінансового аспекту державної політики розвитку 

економічного потенціалу територій в умовах децентралізації, варто 
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наголосити на змінах з початку 2015 р., викладених у Бюджетному Кодексі 

України [93]. Вони фактично стали основою запорукою зміцнення 

спроможності та запровадження прямих міжбюджетних відносин об’єднаних 

територіальних громад з державним бюджетом. Так, території отримали  

змогу збільшити величину бюджетних надходжень на місцевому рівні як 

запоруки зміцнення власного економічного потенціалу. Так,  бюджет 

громади формують: 60 % податку на доходи фізичних осіб, акцизний 

податок, податок на майно, 100 % єдиного податку і 100 % податку на 

прибуток підприємств; частка плати за надання адміністративних послуг, 

рентної плати за користування надрами місцевого значення, плати за ліцензії 

та за державну реєстрацію, адміністративних штрафів і штрафних санкції, 

дивідендів, місцевих позичок та плати за видачу місцевих гарантій, власних 

доходів бюджетних установ; 25 % екологічного податку, 1,5 % – від обсягу 

продажів продукції, 90 % коштів – від продажу земель 

несільськогосподарського призначення та інші доходи [106]. 

Починаючи з 2015 року, держава фінансово підтримала об’єднані 

територіальні громади та передбачила в державному бюджеті субвенцію на 

формування інфраструктури їх територій [92]. Звичайно, що це стало 

додатковим позитивним впливом на розвиток економічного потенціалу 

територій. 

Передбачені Бюджетним кодексом України новації для об'єднаних 

громад, що створюються згідно з перспективним планом, полягають у 

встановленні прямих відносин таких громад з державним бюджетом, 

гарантуванні трансфертів, що надаються з державного бюджету для 

вирівнювання податкоспроможності територій, а також субвенцій (медичних, 

освітніх тощо), розширенні дохідної бази їх бюджетів. Для об'єднаних 

територіальних громад відкрито можливості в отриманні субвенцій на 

виконання інвестиційних проектів. Для територіальних громад, що 

об'єднуються поза перспективним планом, як і для тих, що не виявили 

бажання до об'єднання, таких можливостей не передбачено. Це суперечить 
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засадам справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства 

між громадянами й територіальними громадами, які передбачені ст. 7 

Бюджетного кодексу України [94]. Відповідним чином, це негативно впливає 

на процеси  нарощування та розвитку економічного потенціалу територій, 

оскільки процес об’єднання є неодночасним на території країни та її регіонів. 

Також порушується баланс бюджету в межах районів та невирішеними 

подекуди залишаться питання утримання будівель соціальної 

інфраструктури, які залишаються поза межами громад. 

Визначальним моментом для здійснення державної політики розвитку 

економічного потенціалу територій в умовах децентралізації та  формування 

економічно спроможних громад стало прийняття 5 лютого 2015 р. Закону 

України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» [105]. Закон 

визначив порядок створення об’єднаних територіальних громад; унормував 

прямі міжбюджетні відносини громади із Державним бюджетом; передбачив 

фінансову підтримку ОТГ (загальний обсяг спеціальної державної підтримки 

розподіляється між бюджетами ОТГ пропорційно їхній площі та кількості 

населення) тощо. Відповідно до Закону, при добровільному об’єднанні 

громад має бути враховано історичні, культурні та етнічні чинники, а якість і 

доступність публічних послуг, що надаються в ОТГ, не можуть бути 

гіршими, ніж до об’єднання [104; 105]. Реалізація покладеного в основу 

документу принципу економічної доцільності, на нашу думку, не була 

відображена через відсутність прописаного чіткого механізму та 

роз’яснювальної роботи серед населення громади про підвищення 

інвестиційної привабливості території, створення нових робочих місць, 

бюджетних надходжень та покращення рівня життя населення. 

Важливим є прийняття  у 2015 р. Закону України  «Про публічні 

закупівлі» [130], що регламентує прозорість процедури  закупівель товарів, 

робіт і послуг для потреб територій. Він знижує ризик корупційних проявів з 

боку посадовців органів місцевої влади під час здійснення тендерних 
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процедур, що позитивно впливає на оптимізацію процесів розвитку 

економічного потенціалу територій. 

Далі 8 квітня 2015 р. було затверджено Методику формування 

спроможних територіальних громад [107],  сформовану Міністерством 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України. Документом зарегламентовано вимоги до перспективних планів 

формування територій громад кожної області, а також визначено критерії для 

потенційних адміністративних центрів ОТГ. Спроможність з точки зору 

здатності розвитку економічного потенціалу територій визначається як 

здатність фінансового забезпечення та розвитку інфраструктури відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці. Визначено критерії попередньої 

оцінки рівня спроможності спроможних територіальних громад. 

Важко не погодитися із думкою Б. Данилишина, який стверджує, що зі 

збільшенням розміру громади збільшуються економічні вигоди завдяки 

ефекту від масштабу, проте на практиці це супроводжується зниженням рівня 

впливу мешканців громади на прийняття управлінських рішень щодо 

розвитку економічного потенціалу і таким чином, державна політика 

віддаляється від населення території [109]. Таким чином може бути 

нівельований принцип демократичності перетворень, зниження 

ініціативності та зацікавленості жителів громад стосовно необхідності 

зміцнення можливостей до саморозвитку, розбудови громадянського 

суспільства та єдності місцевих інтересів. 

Завдяки фінансовій децентралізації місцеві бюджети стали більш 

самостійними та незалежними від трансфертів, збільшивши частку власних 

ресурсів у своїй структурі. Змінилася ресурсна база місцевих бюджетів та 

сформувалися передумови для активізації процесу добровільного об’єднання 

територіальних громад [92]. На нашу думку, перевагами даного процесу 

стало скорочення витрат бюджетів територій на утримання апарату 

управління (за рахунок скорочення апаратів малонаселених сільських рад), 
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зосередження уваги на необхідності створення бюджетів розвитку у 

громадах. 

Про ефективність впровадження фінансової децентралізації свідчать 

результати платоспроможності місцевих бюджетів. Так, за даними експертів 

Асоціації міст України, у 2014-2016 рр. у 58 разів зменшилася кількість 

наданих казначейських позик, що демонструє посилення платоспроможності 

місцевих бюджетів [92]. Все це свідчить про зміцнення власного 

економічного потенціалу територій, що дає змогу утримувати об’єкти 

соціальної інфраструктури і самостійно вирішувати питання розвитку 

громади в майбутньому без залежності від центрального бюджету.  

Частка власних доходів місцевих бюджетів (загальний фонд) у ВВП у 

2018 році становила 7,1 % (у 2014 році – 5,1 %), у 2019 році - 6,8 %, а самі 

власні доходи місцевих бюджетів зросли з 68,6 млрд грн. у 2014 р. до 267 

млрд грн  у 2019 році. Власні доходи на одного мешканця зросли з 203,4 грн. 

у 2016 році до 503,9 грн. у 2019 році [108]. Безумовно, такі дані свідчать про 

певне зміцнення економічного потенціалу територій. 

Однак, залежність бюджетів громад від центрального в частині 

нарахування субсидій та дотацій створює потенційну можливість «ручного» 

втручання у фіскальну сферу території, в тому числі – з різного роду 

позаекономічною (та корупційною) мотивацією. У свою чергу, формується 

ризик фінансової ненадійності ОТГ як економічних контрагентів. Зокрема, у 

2017-2018 рр. непоодинокими були ситуації, коли головні розпорядники 

коштів місцевих бюджетів не могли своєчасно відшкодовувати вартість 

субсидій та пільг, наданих населенню. Це відбулося через несвоєчасний 

перерахунок державою субвенцій [104]. 

Таким чином, даний період охарактеризувався створенням правової 

основи здійснення процесів децентралізації влади та на її основі розвитку 

економічного потенціал територій.  

В економічному сенсі даний період охарактеризувався тим, що 

тенденції розвитку місцевого економічного потенціалу відбувалися 
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синхронними темпами з динамікою вітчизняної економіки, яка протягом 

досліджуваного періоду значно відставала від світових. Це пояснюється 

інфляційними проявами та рецесійними скороченнями ВВП протягом 2014-

2015 рр. Звичайно, що проблеми попередніх періодів та виклики, що постали 

перед державною політикою на той час зумовили необхідність 

пристосування територій до тогочасних умов. Створення правової основи 

здійснення процесів децентралізації влади – головне досягнення даного 

періоду, оскільки вона стала базисом інституційного забезпечення державної 

політики розвитку економічного потенціалу територій. 

Період  розбудови державної політики розвитку економічного 

потенціалу територій розпочато у 2019 і він триває дотепер.  Він 

характеризується проявом політичної волі з боку владних інституцій щодо 

необхідності прискорення процесів децентралізації [134]. 

Старт нового періоду державної політики розвитку економічного 

потенціалу територій відображено у Плані заходів Уряду з реалізації нового 

етапу реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади в Україні на 2019-2021 рр., що було ухвалено 23 січня 2019 р. 

Ключовим завданням цього етапу є затвердження нової територіальної 

основи для діяльності органів влади на рівні громад шляхом фіналізації 

процесу добровільного об’єднання громад. Суспільний запит на подальше 

підвищення спроможності громад та політична воля до проведення місцевих 

виборів 2020 року на новій територіальній основі актуалізують потребу 

завершити процес формування об’єднаних громад за допомогою додаткових 

нормативно-правових стимулів. Йдеться про прискорення затвердження 

перспективних планів ОТГ усіх областей із 100% покриттям територій; 

максимальне сприяння добровільному об'єднанню/приєднанню громад, 

особливо до міст обласного значення; затвердження території громад усіх 

областей, тобто завершення створення адміністративно-територіальних 

одиниць базового рівня. Це означає, що впродовж 2019 р. процес об’єднання 

територіальних громад залишається добровільним, тоді як невиключена 
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можливість застосування адміністративного способу затвердження території 

громад усіх областей у 2020 р. [104]. 

Однак, темпи реалізації державної політики розвитку економічного 

потенціал територій є досить різними у регіонах України. Така ситуація 

ускладнюється ще й тим, що в результаті нерівномірної децентралізації 

з’являється додаткове навантаження на районні бюджети через необхідність 

утримання об’єктів соціальної інфраструктури у необ’єднаних громадах і 

втрата частини доходів районних бюджетів у зв’язку зі створенням ОТГ. 

Також спостерігається розпорошення можливостей економічного потенціалу 

через необхідність мотивування територій до об’єднання. І не можна не 

зауважити той факт, що наявність управлінських суперечностей через 

неврегулювання взаємовідносин між органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування різних адміністративних рівнів, зниження 

ефективності діяльності районних державних адміністрацій через подальшу 

невизначеність щодо продовження реформи децентралізації влади [134]. 

Таким чином, за роки існування незалежності України державна 

політика розвитку економічного потенціалу територій в умовах 

децентралізації пройшла декілька періодів трансформації, які визначили її 

характерні особливості. Не зважаючи на кардинальне оновлення нормативно-

правової бази, протягом тривалого періоду процес  розвитку економічного 

потенціалу територій  перебував в умовах залежності державної політики та 

жорсткого дефіциту повноважень щодо можливостей розпоряджатися 

власними ресурсами. Ситуація ускладнювалася  ще й управлінськими 

непорозуміннями між органами державної влади та місцевого 

самоврядування. Також велика частка територіальних громад демонструвала 

неготовність взяти на себе відповідальність щодо визначення стратегічного 

шляху зміцнення власної економічної спроможності. Все це визначило темпи 

економічного розвитку на місцевому, регіональному та державному рівнях і 

відповідним чином, зумовило специфічні риси функціонування механізмів 

державного регулювання розвитку економічного потенціалу територій [134]. 
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2.2. Результативність функціонування механізмів державного 

регулювання розвитку економічного потенціалу територій  

 

Сучасний стан державного регулювання розвитку економічного 

потенціалу територій в Україні знаходиться на стадії своєї актуалізації. Поява 

викликів, спричинених  внутрішньою політикою держави та низки загроз 

зовнішнього середовища вимагають проведення моніторингу 

результативності механізмів державного регулювання розвитку економічного 

потенціалу територій, які у практиці вітчизняного державного управління 

реалізуються через правовий, організаційний, інформаційний, соціальний та 

економічний функціональні механізми. 

У попередньому підрозділі дисертаційного дослідження здійснено 

аналіз особливостей здійснення державної політики розвитку економічного 

потенціалу територій в умовах децентралізації. Тому задля визначення 

практичних аспектів результативності функціонування правового механізму 

державного регулювання як її складової частини, зупинимося на конкретних 

актуальних в умовах сьогодення для України питаннях законодавчого 

регулювання таких інструментів: реформування системи державного 

управління, участі громадськості в процесах державного регулювання 

розвитку економічного потенціалу територій, фінансової самодостатності 

територіальних громад. 

Вважаємо позитивним моментом для вітчизняної системи державного 

управління появу офіційно затвердженого Верховною Радою України Плану 

законодавчого забезпечення реформ в Україні [139], де наголошено на 

питаннях децентралізації влади, трансформації місцевого самоврядування, 

розвитку економічного потенціалу територій через здійснення міжгалузевих, 

галузевих, соціальних, екологічних та інших реформ. У документі викладено 

проекти законодавчих актів, які покликані забезпечити заплановані 

перетворення. Однак, на практиці менше 50% законопроектів було якісно  

пропрацьовано і розглянуто належним чином відповідно до визначеного 
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графіка. Відповідним чином, затягування даних процедур сповільнило і в 

деяких випадках унеможливило прийняття до розгляду низки інших 

документів. 

З позицій сучасних викликів та процесів децентралізації влади 

активність мешканців території все більше стає запорукою нарощування 

місцевого економічного потенціалу та стимулом для підвищення якості 

державного регулювання. Розділяючи думки В. П. Соловиха про те, що 

принцип громадської участі полягає в тому, що інтереси всіх верств 

населення через участь громадськості повинно бути представлено в 

політичному процесі та враховано під час підготовки та прийняття владних 

рішень [136], розглянемо детальніше правовий аспект даного питання.  

Участь мешканців території у процесі державного регулювання 

розвитку економічного потенціалу територій регулюється Законом України 

“Про звернення громадян” [137]. Завдяки цьому нормативно-правовому акту 

громадяни можуть подавати власні пропозиції чи скарги з приводу 

управлінських рішень місцевих органів влади в усній (телефоном чи під час 

прийому), письмовій (поштою) чи електронній формі (електронні петиції). 

Інформування населення, яке зацікавлене в дієвості державного 

регулювання розвитку економічного потенціалу територій може бути 

забезпечене згідно положень Закону України “Про доступ до публічної 

інформації” [138]. Завдяки даному документу громадянське суспільство має у 

своєму розпорядженні механізми контролю та впливу на діяльність владних 

інституцій. 

Так, у Законі України «Про місцеве самоврядування» [113] передбачає 

декілька правових форм участі населення у процесі державного регулювання 

розвитку економічного потенціалу територій: місцеві референдуми;  загальні 

збори громадян;  місцеві ініціативи;  громадські слухання;  органи 

самоорганізації населення та ін. (рис. 2.1). Проте відкритим залишається 

питання як населення їх використовує і багато в чому це пояснюється 

правовим регулюванням кожного із них. 
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Рис. 2.1. Інструменти громадської участі в державному регулюванні 

розвитку економічного потенціалу територій в умовах децентралізації влади 

станом на 2019 рік [159, c. 61] 

 

Питання проведення місцевого референдуму в контексті можливостей 

впливу на державне регулювання розвитку економічного потенціалу 

територій супроводжується низкою дискусійних положень. Перевагою є те, 

що даний інструмент участі громадськості дозволяє залучити до прийняття 

важливого та обов’язкового до виконання управлінського рішення всіх 

мешканців відповідної території. Однак, референдум передбачає прийняття 

рішення більшістю, а не консенсусом, тому не враховує інтересів меншості, 

не сприяє розбудові довіри та порозуміння в громаді. Також референдум 

потребує залучення значних фінансових та організаційних ресурсів для його 

проведення [135]. У вітчизняній практиці державного управління даний 

інструмент не практикують з огляду на відсутність чітко регламентованої 

процедури їх проведення, що унеможливлює процес на місцевому рівні. 

Загальні збори громадян як передумова покращення державного 

регулювання розвитку економічного потенціалу територій здійснюються 

відповідно до чинного законодавства та Статуту громади. З одного боку – 
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порівняно з попереднім більш проста процедура їх скликання та проведення з 

приводу вирішення місцевих питань розвитку економічного потенціалу 

територій, а з іншого – важкість досягнення загального консенсусу, особливо 

між протилежно зацікавленими сторонами. Результат зборів може бути 

винесеним на сесію органу місцевого самоврядування. 

Місцеві ініціативи щодо пропозицій з приводу розвитку економічного 

потенціалу територій реалізуються відповідно до чинного законодавства 

Статуту громади. Вони є засобом єднання та співпраці для мешканців. 

Механізм місцевої ініціативи не передбачає врахування інтересів меншості, 

можливості роз’яснення проблемних питань, пошуку консенсусу, довіри та 

порозуміння, залучення всіх заінтересованих сторін [135]. Поряд з тим, 

можливість лише письмового збирання підписів жителів унеможливлює 

електроніфікацію процесу на даному етапі розвитку вітчизняного 

законодавства. 

Громадські слухання можуть бути реалізовані і з питань розвитку 

економічного потенціалу територій. Так, пропозиції активних мешканців 

мають бути розглянутими на засіданнях органів влади чи скасовані з 

ґрунтовною аргументацією. Мінусом є подання даних ініціатив з 

урахуванням норм законодавства, державних стандартів та гарантій, що 

висуває вимоги до певного рівня освіти та кваліфікації ініціаторів. 

Органи самоорганізації населення як форма участі населення у процесі 

розвитку економічного потенціалу територій дає змогу ініціювати локальні 

проекти, отримувати бюджетне фінансування та вносити корективи у місцеві 

програмні документи. І досі актуальними залишаються проблеми 

поінформованості жителів території про перевагу даного інструмента, 

неналежної співпраці з органами місцевого самоврядування, політичної 

нейтральності даних утворень. 

Недовикористаними на сьогодні залишаються можливості належного 

правового регулювання проведення громадських експертиз, консультацій з 

громадськістю, функціонування громадських рад тощо. На нашу думку, 
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наявність низки законодавчих прогалин з питань участі жителів громади у 

процесі державного регулювання розвитку економічного потенціалу 

територій знижує мотивацію до використання владними інституціями 

маркетинговою підходу,  зміцнення бренду адміністративно-територіальної 

одиниці. Все це проявляється у фрагментарності державної політики та, 

відповідно, низьких результатах через неповне використання місцевої 

економічної спроможності. 

Внесення змін до Бюджетного Кодексу України [140-142] стали 

запорукою нарощування та зміцнення фінансової спроможності територій. 

Нормативно-правовими актами регламентуються питання, пов’язані з 

процедурами формування та виконання бюджетів ОТГ, міжбюджетних 

відносин, дохідної частини бюджетів громад тощо. Звичайно, що 

формування спроможних місцевих бюджетів є основою для розвитку 

економічного потенціалу територій. Однак, і досі залишаються моменти 

політичного маніпулювання під час здійснення бюджетного процесу, що 

проявляються часто у відкритому конфлікті інтересів  та втрати частини 

коштів громади через корупційні прояви посадових осіб. 

 Організаційний механізм державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій покликаний максимізувати ефективність 

управлінського процесу. Саме тому доцільним, на нашу думку, є аналіз 

функцій органів місцевого самоврядування, адже в умовах децентралізації 

влади саме вони є провайдером державної політики у даній сфері (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1  

Основні функції органів місцевого самоврядування  в контексті 

здійснення державного регулювання розвитку економічного потенціалу 

територій 

Функції 
управління 

Характеристика в межах повноважень 

Планування 

Підготовка програм та проектів розвитку громад; розробка 
стратегічних документів розвитку території; складання та 
затвердження місцевого бюджету; розробка прогнозних 
показників економічного розвитку території.  
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Продовження табл. 2.1 

Організація 

Забезпечення збалансованого економічного розвитку 
території; забезпечення ефективності використання  
наявних ресурсів; популяризація території; забезпечення 
формування дохідної та видаткової частини місцевого 
бюджету відповідно до плану; реалізація державної 
політики на визначеній території  

Мотивація 

Сприяння здійсненню інвестиційної, інноваційної, 
зовнішньоекономічної  діяльності в межах території; 
стимулювання до співпраці всіх наявних підприємств, 
установ та організацій; пропаганда участі активних 
мешканців в економічному розвитку території 

Контроль 

Контроль за підприємствами комунальної форми власності; 
контроль за належним використанням місцевих ресурсів; 
контроль за використанням бюджетних коштів; контроль за 
діяльністю місцевих бізнес-одиниць тощо. 

Джерело: складене автором за [105; 113]. 

 

З точки зору результативності державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу розвитку територій варто простежити за типом 

побудови організаційної  структури органів місцевого самоврядування. Вона, 

як правило, побудована за функціональним принципом і виходить з основних 

груп повноважень органу влади, наприклад, у сфері соціально-економічного і 

культурного розвитку, планування та обліку; в галузі бюджету, фінансів і цін; 

щодо управління комунальною власністю; в галузі житлово-комунального 

господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського 

харчування, транспорту і зв’язку; у галузі будівництва; у сфері освіти, 

охорони здоров’я та за іншими напрямами діяльності [147]. Проте, такий ти 

організаційної структури вимагає посилення контролю та координуючого 

впливу з боку керівництва, особливо в частині реалізації проектів місцевих 

економічних ініціатив. Також в довгостроковому часовому розрізі 

спостерігається певна нестабільність та функціональна недалекоглядність, 

що спричинює часто розпорошеність пріоритетів та напрямів діяльності між 

структурними підрозділами. Відповідним чином, це негативно впливає на 

відповідальність за нарощування економічного потенціалу територій. 
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Паралельним питанням є аналіз компетентностей працівників владних 

інституцій, що відповідальні за державне регулювання розвитку 

економічного потенціалу розвитку територій.  

Виклики сьогодення вимагають адаптивної системи підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб в контексті 

здатності забезпечення швидкості трансформацій та проактивності дій під 

час виконання повноважень. Освоєння програм щодо розвитку економічного 

потенціалу є пріоритетом серед працівників органів місцевого 

самоврядування (рис. 2.2). 

 

 

Рис. 2.2. Пріоритетні напрями підвищення кваліфікації посадових осіб 

місцевого самоврядування у 2015-2019 рр.[146, c. 68]. 

 

Здійснене дослідження показало, що з огляду на розпочату реформу 

децентралізації влади, у посадових осіб існують певні потреби у знаннях. 

Так, відчувається потреба у вивченні таких базових програм, необхідних для 

реалізації функцій держави: стратегічне планування; проектний менеджмент  

правова грамотність; фінансовий менеджмент; адміністративні послуги; 

управління комунальною власністю; енергоефективність та 
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енергоменеджмент; залучення інвестицій та інших альтернативних джерел 

фінансування для місцевого розвитку; застосування електронного 

урядування та е-демократії в управлінській діяльності; управління 

людськими ресурсами; управління в охороні здоров’я; управління в освіті; 

управління змінами; командна робота;  стресостійкість та ін. [146, c. 7]. 

Розширення повноважень органів місцевого самоврядування (у сфері 

освіти, медицина, надання адміністративних та соціальних послуг, договірні 

відносиини з партнерами тощо) спричинили появу нових проблем, 

пов’язаних з розгубленістю в діях через відсутність інституційної пам’яті при 

виконанні таких завдань, недостатністю кваліфікованих фахівців. 

Починаючи з 2015 р. місцеві органи влади базового рівня отримали такі 

«нові» послуги, як: забезпечення загальної середньої освіти (77.0%), 

управління земельними ресурсами (74.9%),  розвиток інфраструктури 

(73.7%), соціальний захист та соціальне забезпечення (70.2%), утримання 

вулиць та доріг (70.2%), організація культурно-освітніх закладів (68.7%) [146, 

c. 7].  

Недосконалість організації діяльності владних інституцій не дала змоги 

перетворити дані напрями в ресурсне наповнення державного регулювання 

та зробити базисом розвитку економічного потенціалу територій. Про це 

свідчать дані здійсненої оцінки діяльності органів місцевого самоврядування, 

що мають здебільшого «достатній рівень» (рис. 2.3). 

Наявність проблем у взаємовідносинах між органами місцевого 

самоврядування та органами державної влади, певна річ, не сприяє 

забезпеченню комплексності з приводу розвитку економічного потенціалу 

територій. 

− відсутність розподілу повноважень стосовно децентралізації влади із 

центрального на місцевий рівень; 

− недостатнє відображення завдань щодо організації взаємозв’язків із 

партнерами економічних відносин;  
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− неможливість об’єктивного визначення конкретної відповідальності 

за ефективність діяльності керованих систем, підсистем і обов’язків; 

− неадаптованість функціональних обов’язків до реалізації нових умов 

якості економічної взаємодії;  

 

 

Рис. 2.3. Середні оцінки діяльності органів місцевого самоврядування 

за окремими напрямами у 2015-2019 рр. [146, c. 46]. 

 

− наявність існуючої уніфікації повноважень органів місцевого 

самоврядування територіальних громад незалежно від їх категорій, кількості 

населення і матеріального забезпечення;  

− часткове пряме втручання державної виконавчої влади у справи 

територіальних громад усупереч деяким нормативно-правовим актам; 

− нечіткий розподіл повноважень між органами місцевого та 

державного управління;  

− відсутність законодавчо закріпленої процедури делегування 

повноважень та чітко визначених механізмів відмови місцевих рад від 

виконання делегованих повноважень, зокрема у разі незабезпеченості 
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належними ресурсами і конкретної відповідальності за їх своєчасне й 

ефективне використання тощо [145, c. 123]. 

На нашу думку, до вищезазначених слід додати підвищений рівень 

конфліктності під час здійснення бюджетного процесу, недосконалістю 

вітчизняного механізму стримування та противаг між місцевими органами 

влади, наявність часто протилежних та суперечних інтересів стосовно шляхів 

та способів здійснення державного регулювання розвитку економічного  

потенціалу територій. 

У частині прийняття управлінських рішень щодо здійснення 

державного регулювання розвитку економічного потенціалу територій, 

незважаючи на певні покращення, на сьогодні і досі невирішеними 

залишаються такі питання [143]: 

– питома вага прийнятих управлінських рішень не відповідає 

вимогам сьогодення та параметрам розвитку місцевих економічних систем; 

– відбувається дублювання місцевих управлінських рішень з 

рішеннями, прийнятими на регіональному та центральному рівні щодо 

нарощування економічного потенціалу, що нагромаджує та спричинює 

плутанину з приводу пріоритетності завдань та інтересів; 

– низька якість кількісного моніторингу стану розвитку місцевого 

економічного потенціалу, що спотворює прийняття економічних рішень 

місцевими господарюючими суб’єктами; 

– незацікавленість у  співпраці з місцевими стейкхолдерами щодо 

реалізації довгострокової політики сталого розвитку територій та питань 

стратегічного нарощування місцевого економічного потенціалу. 

Аспект організації взаємодії місцевих органів влади з громадськістю в 

Україні є таким, що має багато недосконалостей. Так, І. Шумляєва  

наголошує на  виникненні суперечностей, пов’язаних з наявністю комплексу 

проблем, обумовлених державними, місцевими, громадськими та 

приватними інтересами, які необхідно узгоджувати шляхом участі жителів та 

громадськості у прийнятті управлінських рішень. Неврахування 
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превалювання типу зв’язків між членами територіальної громади 

(опосередкованих загальними інфраструктурними, виробничими, 

управлінськими елементами або перевага безпосередніх контактів, спільної 

праці, тісних родинних зв’язків) під час співпраці органів публічної влади та 

населення провокує питання нестабільності й відчуженості особи від 

вирішення питань місцевого значення, суттєво погіршуючи  взаємовідносини 

в системі місцевого управління [144, c. 162]. Поряд з тим, більшість 

мешканців територій через власну необізнаність не мають змоги реально 

впливати на управлінський процес щодо реалізації державного регулювання 

розвитку економічного потенціалу територій. Низьким залишається рівень 

управлінської освіти населення щодо механізмів  його участі та 

зацікавленості у здійсненні місцевого самоврядування. 

Інформаційний механізм державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій покликаний посилити підзвітність 

системи державного управління та посилити бюрократичну спроможність 

органів влади. З огляду на предмет дисертаційного дослідження, рівень 

розвитку інформаційного суспільства та сучасний стан вітчизняної системи 

державного управління, варто проаналізувати наступні інструменти 

інформаційного функціонального механізму: офіційні веб-сайти органів 

влади, Е-врядування, Е-демократія, програмне забезпечення. 

Офіційні веб-сайти місцевих органів влади – інструмент, що забезпечує 

інформування населення про стан реалізації державного регулювання 

розвитку економічного потенціалу територій. Більше того, його наявність для 

владних інституцій на сьогодні є вимогою сучасності, проте не завжди це 

свідчить про підвищення ефективності їх діяльності. Про високу якість 

офіційного веб-сайту свідчить рівень довіри та підтримки серед жителів 

території, що розкривається через забезпечення відкритості та прозорості. 

У 2019 році компанія Transparency International в рамках програми 

«Transparent Cities»[148] здійснила аналіз рівня відкритості органів місцевого 

самоврядування в умовах децентралізації в Україні. Головною метою 
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дослідження було визначення рівня прозорості та підзвітності місцевої влади 

задля посилення громадського контролю. 

Аналіз офіційних веб-сайті органів місцевого самоврядування показав 

ступінь закритості чи відкритості різних сфер державного управління для 

населення (рис. 2.4).  

 

 

Рис. 2.4. Рівень введення новацій щодо забезпечення рівня прозорості 

діяльності органів місцевого самоврядування через веб-сайти у 2017-2019 

рр., %  [148, c. 18] 

 

Так, протягом 2017-2019 рр. найбільш відкритими сферами діяльності 

органів місцевого самоврядування як реалізаторів державного регулювання 

розвитку економічного потенціалу територій залишилися доступ та участь 

населення до прийняття управлінських рішень, інформація про роботу 

владної інституції,  кадрова політика органу та бюджетний процес. Найбільш 

закритими залишаються:  житлово-комунальна політика, надання соціальних 
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послуг та діяльність комунальних підприємств. Як показує практика 

вітчизняного державного управління – саме ці сфери, як правило, є найбільш 

корумпованими на місцевому рівні через наявність вузькоспеціалізованих 

інтересів окремих фізичних чи юридичних осіб щодо власного збагачення. 

Відповідним чином, на нашу думку, це сприяє неповному використанню 

можливостей для розвитку економічного потенціалу територій, оскільки 

обмежує доступ активних і зацікавлених в даному процесі громадян, а також 

значно звужує його ресурсне забезпечення. Натомість, вагомий прогрес щодо 

забезпечення відкритості було забезпечено у сфері освіти, земельних 

відносин, закупівель, управління комунальним майном, надання фінансової 

допомоги та грантів. 

Окремим питанням залишається небажання органів влади висвітлювати 

релевантні планові та звітні документи чи інформацію щодо майнового стану 

депутатського корпусу місцевої ради. 

Законодавством України передбачено вимоги щодо обов’язковості 

висвітлення інформації стосовно діяльності органів місцевого 

самоврядування: інформація про орган місцевого самоврядування (6 вимог), 

бюджетний процес (4 вимоги), доступ та участь (4 вимоги), 

землекористування та будівельна політика (8 вимоги), кадрові питання (2 

вимоги), соціальні послуги (2 вимоги), комунальне майно (7 вимог), закупівлі 

(3 вимоги), комунальні підприємства (8 вимог), фінансова та матеріальна 

допомога, гранти (4 вимоги), житлова політика (3 вимоги). Проте рівень 

дотримання даних вимог є вкрай низьким і в середньому становить 44 % 

(рис. 2.5). 

На нашу думку, така ситуація свідчить про інституційну незрілість та 

неспроможність місцевих органів влади брати на себе відповідальність за 

власні дії, у тому числі і з питань розвитку економічного потенціалу 

територій. 

 



115 

 

 

Рис. 2.5. Рівень дотримання законодавчих вимог органами місцевого 

самоврядування щодо забезпечення прозорості діяльності у 2017-2019 рр., % 

[148, c. 28] 

 

Якісне інформаційне наповнення веб-сайту є першою та обов’язковою 

вимогою діяльності місцевих органів влади щодо здійснення державного 

регулювання розвитку економічного потенціалу територій, проте в сучасних 

умовах цього недостатньо, щоб говорити про його ефективність. Важливим 

показником якості веб-сайту є його функціональність, тобто можливість 

встановлення через веб-сайт зворотного зв’язку з громадськістю та надання 

послуг [149, c. 203]. 

Інститут громадянського суспільства розробив методику для 

оцінювання веб-сайтів місцевих органів влади і виявили низку недоліків:  

1. Офіційні веб-сайти органів влади мають різноманітну структуру 

розміщення інформації, через що користувачу часто  важко швидко 

зорієнтуватися, де саме знаходяться необхідні дані.  

2. Деякі веб-сайти мають надскладну структуру, тому пошук 

необхідного тематичного підрозділу ускладнює пошук документа. 

3. На багатьох сайтах відсутня опція пошукової системи.  

4. Багато веб-сайтів ігнорують  зворотній зв’язок з користувачем щодо 

оцінки чи рекомендацій щодо покращення органів влади. 
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5. Загруженість котенту головної сторінки новин, що оприлюднюються 

як інформативний перелік подій, що вже відбулися у громаді. 

6. Найважче знайти інформацію, документи та звіти про конкретну 

діяльність органу влади [150]. 

У контексті здійснення державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій важливим було б розміщення актуальної 

інформації про майбутні проекти та грантові ініціативи, що можуть бути 

реалізовані місцевими активістами. Це значно зменшить навантаження на 

місцевий бюджет і дозволить переорієнтувати частину коштів на вирішення 

більш проблемних сфер. Більше того, слабка активність місцевої влади щодо 

оприлюднення інформаційних продуктів зменшує коло потенційних 

інвесторів для громади, а це – потенційно втрачені додаткові робочі місця. 

Аналіз інструментів Е-демократії свідчить про низьку інтерактивність 

інтернет-сторінок місцевих органів влади. На сьогодні майже нереально в он-

лайн режимі наприклад, надати власні пропозиції щодо покращення 

діяльності владної інституції, записатися на прийом до посадової особи чи 

сплатити якісь послуги. Також ситуацією «із майбутнього» виглядає поява на 

них он-лайн форумів для жителів громади чи прямі посилання на канали 

дистанційного навчання з актуальних курсів для розвитку економічного 

потенціалу територій. 

Важливим проявом Е-демократії стало поява е-петицій. Середні темпи 

запровадження е-петицій – 75 громад на рік, що становить 38% щорічного 

приросту кількості нових сервісів е-петицій. Органи місцевого 

самоврядування використовують такі електронні ресурси, як Єдина система 

електронних петицій, платформа «Розумне місто», електронні форми для 

подачі петицій безпосередньо на сайті ради, створення окремих порталів 

електронних петицій [149, c. 205]. Проте, темпи використання е-петицій 

інструменту як можливостей для розвитку економічного потенціалу, 

особливо у сільській місцевості, є вкрай низькими. Це обумовлено низьким 

рівнем інформаційної та цифрової грамотності населення та розвитку 
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Інтернет-інфраструктури, що унеможливлює в електронному вигляді 

впливати на державно-управлінські рішення на місцевому рівні. 

Запорукою успішності використання е-петицій в державному 

регулюванні розвитку економічного потенціалу територій свідчить і реакція 

на них з боку влади. Дані свідчать, що лише 10% петицій можна віднести до 

таких, які вирішуються одразу, ще 30% петицій органи влади планують 

вирішити протягом року, а ось 60% петицій переважно отримують хоч і 

обґрунтовану, але відмову [151]. На нашу думку, дії влади в даному 

напрямку свідчать про незрілість владної інституції та  невисоку 

результативність її діяльності в сучасних умовах розбудови демократичної 

співпраці з громадою. 

Також спеціалісти наголошують на фінансових обмеженнях місцевих 

органів влади щодо закупівлі телекомунікаційного обладнання або ж 

високоякісного  програмного забезпечення, а також щодо утримання 

високваліфікованих IT-спеціалістів [149]. На нашу думку, інертність у 

вирішенні даних питань може створювати загрозу та послаблювати 

вітчизняну кібербезпеку з огляду на можливість витоку певної інформації. 

Адже низка місцевих проектів, даних, що перебувають у загальному чи 

службовому користуванні можуть мати статус державної таємниці. 

Важливо проаналізувати практику використання та створення 

місцевими органами влади інформаційних продуктів. Так, відповідно до 

Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової 

інформації»[152] до них можна віднести:  відомостей, бюлетенів, збірників, 

інформаційних листків тощо як офіційних видань. 

Зокрема, в Україні є поширеною практика використання носіїв 

зовнішньої реклами для залучення до благодійності, сприяння зайнятості, до 

участі в суспільно важливих акціях, для боротьби з боржниками за спожиті 

енергоносії чи комунальні послуги [153]. Проте, не завжди воаховується 
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лаконічність рекламного повідомлення та обмеженість щодо проведення 

роз’яснювальної роботи. 

Доцільними з огляду на розвиток економічного потенціалу території є 

встановлення інформаційних кіосків про громаду. Беззаперечними 

перевагами цих кіосків є легкість та швидкість пошуку інформації, її 

візуалізація [153]. Однак, проблемою є їх відносно висока вартість, 

розширений доступ до інформації, неправильна експлуатація та доцільність 

використання у сільській місцевості. 

Взагалі, місцеві органи влади, відповідальні за державне регулювання 

розвитку економічного потенціалу територій недооцінюють роль 

інформаційних продуктів. Адже саме вони можуть стати основою 

маркетингу громади для пошуку потенційних партнерів та інвесторів. 

Соціальний механізм державного регулювання розвитку економічного 

потенціалу територій покликаний забезпечити гідний рівень життя 

населення. 

Мешканці території є локомотивом, ініціатором та реалізатором 

нарощування місцевого економічного потенціалу. Саме вони найбільше 

зацікавлені в розбудові адміністративно-територіальної одиниці, з якою в 

майбутньою пов’язують власне життя, професійний розвиток та потреби 

своїх майбутніх поколінь. Все це спричиняє необхідність аналізу складових 

соціального механізму державного регулювання розвитку економічного 

потенціалу територій шляхом з’ясування ступеню державного забезпечення 

соціальної спроможності території щодо  розвитку особистості як найвищої 

цінності з точки зору довгострокових перетворень. Індикаторами такої 

політики є рівень життя населення, доходи мешканців громад, рівнів 

зайнятості та безробіття,  якості надання соціальних послуг та розвиток 

гуманітарної сфери. 

На нашу думку, пошук шляхів удосконалення функціонування 

механізмів державного регулювання розвитку економічного потенціалу 
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територій варто розпочати з детального аналізу та подальшого подолання 

причин такої ситуації.  

Вікова структура населення громад України характеризує розподіл 

наявного населення за окремими віковими групами і безпосередньо залежить 

від специфіки демографічного відтворення та міграції. У відсотковому 

співвідношенні діти (0-14 років) складали 15%, особи працездатного віку (15-

59 років) – 56%, група населення віком 60-69 років – 18%, особи, старші за 69 

років – 11%. При цьому загальне  демографічне навантаження в ОТГ регіону, 

як відношення осіб допрацездатного і післяпрацездатного віку до кількості 

осіб працездатного віку, становило 792 особи на 1000 населення 

працездатного віку. По Україні вікова структура у 2018 р. складала 15%, 

62%, 12% і 11% відповідно, а демографічне навантаження – 631 особу на 

1000 населення працездатного віку [159]. Звичайно, що більш детального 

аналізу потребує державна політика щодо стимулювання розвитку бізнесу та 

створення нових робочих місць як відображення стану державного 

регулювання розвитку економічного потенціалу територій, що буде 

здійснена в наступному підрозділі дсертаційної роботи 

Оцінка демографічної ситуації в динаміці виявила наступні тенденції. 

За останні 5 років зміни в чисельності населення відбулися у більшості 

громад. Демографічні зміни відчули 90% ОТГ, причому більшість громад 

(74%) вказала на депопуляційний їх характер (рис. 2.6)  [159]. 

 

Рис. 2.6. Динаміка демографічних змін в об’єднаних територіальних 

громадах у 2015-2019 рр. [162]. 
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Причинами такого стану є старіння населення (84% громад) та міграція 

жителів за межі громади (майже 77% громад). Останнім часом все більшої 

популярності набирає проблема трудової міграції робочої сили за кордон 

через відсутність робочих місць, особливо у сільській місцевості. 

Аналіз шляхів забезпечення високого рівня зайнятості та подолання 

безробіття відкриває шлях до зміцнення економічної спроможності територій 

та забезпечення їх конкурентоспроможності, оптимізації розподілу наявної 

сили (територіальний, галузевий чи кваліфікаційний), зменшення нерівності 

у доходах населення та детінізація ринку праці. 

Для цього, перш за все, необхідно з’ясувати, чому частина 

працездатного населення не задіяна у виробництві сукупного 

територіального продукту (рис. 2.7). 

 

 

Рис. 2.7. Структура безробітного населення України віком 15–70 років 

за причинами незайнятості у 2017-2019 рр., %. [157] 

 

Так, через збереження реального рівнів безробіття відбувається 

ослаблення мотивації до активного пошуку роботи; втрата професійних 

вмінь та навичок зменшує шанси на працевлаштування; зниження рівня 

життя спричиняє поступову деградацію особистості та збільшує ризики щодо 
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нездійснення самореалізації [157]. Все це негативно впливає на погіршення 

якості трудового потенціалу населення, спричинює додаткове соціальне 

навантаження на місцевий бюджет через необхідність виплат допомоги по 

безробіттю чи допомоги малозабезпеченим сім’ям тощо. 

В умовах децентралізації влади з точки зору державного регулювання 

розвитку економічного потенціалу територій все це знаходить своє 

відображення у  видатках на соціальний захист та соціальне забезпечення як 

передумови досягнення справедливого перерозподілу ресурсів у суспільстві 

(табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Видатки державного та місцевих бюджетів на соціальний захист та 

соціальне забезпечення в Україні, млрд грн, 2012–2018 рр. 

Видатки 2012 
р. 

2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Державного 
бюджету 

50,1 56,6 57,4 72,7 151 9 144, 4 163 8 

Місцевих 
бюджетів 

75,3 88,5 80,6 103,6 106,3 141,2 145, 4 

Зведеного 
бюджету 

125,4 145,1 138,0 176,3 258,3 285, 7 309, 3 

Джерело: складено автором на основі [158] 

 

Як видно з даних таблиці 2.2, на державному рівні тенденція частки 

видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення протягом 2012-2018 

рр. є практично незмінною. Так, починаючи з 2017 р. соціальне навантаження 

на місцеві бюджети значно зросло – майже на 33% порівняно з 2016 р та 

майже на 87% порівняно з 2012 р. відповідно. Це пояснюється розширенням 

повноважень місцевих органів самоврядування в умовах децентралізації 

влади та процесами створення самостійних об’єднаних територіальних 

громад.  

Але, на жаль, на сьогодні, незважаючи на досить позитивну тенденцію, 

коштів катастрофічно не вистачає для вирішення існуючих проблем на 

місцевому рівні. З урахуванням рівня інфляції, великої кількості соціальних 
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пільг, безадресності соціальної допомоги населенню є всі підстави очікувати 

збільшення патерналістських очікувань від держави малозабезпечених 

громадян у майбутньому. Все це нищівно підриває ймовірність покрашення 

якості людського капіталу як сучасної основи зміцнення місцевої 

економічної системи, і відповідним чином не сприяє розвитку економічного 

потенціалу території. 

Задля подолання даних проблем у вітчизняній системі державного 

управління завдяки використанню сучасних технологій практикується 

створення територіальних Центрів надання соціальних послуг населенню у 

новітньому форматі «прозорий офіс». Це діюча інституція, що надає 

соціальні послуги через територіальні підрозділи соціального захисту, 

державні фонди (соціального захисту, страхування чи пенсійного 

забезпечення тощо) та різноманітні служби (рис. 2.8). 

 

Рис. 2.8.  Система надання соціальних послуг населенню територій у 

форматі «Прозорий офіс» у 2016-2020 рр. [155]. 

 

Проте, незважаючи на помітний прогрес у даній сфері, все ж і досі 

існують невирішені питання, що потребують вирішення. Проблеми, які 

існують у сфері надання соціальних послуг, можна розділити на три групи:  
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– недосконалість законодавчої бази, якою регламентується низка 

питань галузі;  

– недостатня якість та ефективність послуг, соціальна 

несправедливість, низький рівень адресності послуг, високі адміністративні 

витрати, недостатня прозорість, практична відсутність системи стандартів, 

невідповідність мережі бюджетних установ у сфері надання соціальних 

послуг її повноваженням, багаторівнева ієрархія мережі бюджетних установ;  

– недофінансування установ у сфері надання соціальних послуг, 

низька ефективність механізму кошторисного фінансування, не пов’язаного з 

результатами діяльності бюджетних установ у сфері надання соціальних 

послуг, відсутність правової регламентації діяльності адміністрації 

бюджетної установи щодо розпорядження доходами від підприємницької 

діяльності, що призводить до неефективного використання цих коштів [154]. 

Поряд з тим, на нашу думку до вищезазначених слід додати проблему 

монополізації державою сфери надання соціальних послуг населенню. Про 

небажання системи управління співпрацювати з даних питань з громадським 

сектором свідчить той факт, що надавачами послуг можуть бути лише 

державні установи, які є унікальним розпорядником коштів місцевих 

бюджетів на соціальну сферу. Тобто, недосконалим є як сам механізм 

державного регулювання, так і бюджетний процес, що покликаний 

приводити його в дію. 

На підтвердження даної недосконалості варто привести той факт, що у   

2018-2019 рр. діяло понад 3 тис. закладів та установ, що надали соціальні 

послуги (понад 100 видів) понад 3 млн. отримувачів (у близько 30 

категоріях). Втім можливості закладів даної мережі, кількість яких має 

тенденцію до зменшення, є обмеженими, що призводить до її 

неспроможності повністю і якісно задовольняти потреби осіб, які 

перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої 

допомоги: понад 1 млн. осіб залишаються неохопленими соціальними 

послугами [156].  
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Таким чином, оцінка результативності правового, організаційного, 

інформаційного та соціального функціональних механізмів державного 

регулювання розвитку економічного потенціалу територій дає підстави 

стверджувати, що незважаючи на використання розгалуженого переліку 

сучасних інструментів, існує велика кількість невирішених до сих пір питань 

та проблем, які виникають в процесі управління і не сприяють збільшенню 

територіального внеску у розвиток економічного потенціалу України. На 

нашу думку, питаннями, що потребують вирішення є такі: 

– недосконалість правового регулювання процесів задіяння 

окремих інструментів механізмів державного регулювання; 

– низький рівень організації ефективного управлінського процесу 

на місцевому, регіональному та державному рівні; 

– необхідність забезпечення безперервного навчання кадрів в 

контексті реформи децентралізації та трансформації всієї системи 

державного управління; 

– повільне впровадження інструментів е-врядування та е-

демократії; 

– інертність  органів місцевої влади щодо вдосконалення власних 

офіційних веб-сайти та їх якісне покращення; 

– посилення патерналістських очікувань з боку мешканців 

територій, що деформує якість людського капіталу як основи процесу змін; 

– інституційна незрілість та неспроможність місцевих органів 

влади брати на себе відповідальність за власні дії, у тому числі і з питань 

розвитку економічного потенціалу територій та ін. 

Аналіз економічного функціонального механізму державного 

регулювання розвитку економічного потенціалу територій варто здійснити в 

розрізі його дії на сучасний стан реалізації економічного потенціалу 

територій в умовах децентралізації влади. 

 



125 

2.3 Моніторинг сучасного стану реалізації економічного потенціалу 

територій в умовах децентралізації влади в Україні 

 

Порівняння нинішніх темпів розвитку економічного потенціалу 

територій  інших  держав з українськими реаліями свідчать про наявність 

суттєвої різниці у темпах зростання. Така ситуація вимагає здійснення 

цілісної загальнодержавної політики, яка має бути підкріплена відповідним 

забезпеченням, а також зусиллями всіх зацікавлених сторін як на 

державному, так і на регіональному та місцевому рівнях. 

Дія економічного механізму державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій проявляється в реалізації місцевого 

економічного потенціалу.  

З огляду на активні дії влади у напрямку здійснення реформи 

децентралізації, дослідження економічних важелів впливу на розвиток 

економічного потенціалу територій вважаємо за необхідне проводити через 

призму об’єднаних територіальних громад. 

Протягом 2014-2019 рр. в Україні утворилися 1029 об’єднані 

територіальні громади, з яких 44 мають центри у містах обласного значення 

(рис. 2.9). Середній розмір таких громад – 4-5 територіальних громад, що 

стали єдиною. Відповідно, території взяли на себе спільну відповідальність 

за власний економічний розвиток та розбудову місцевого потенціалу. 

 

 

Рис. 2.9. Кількість об’єднаних територіальних громад в Україні [159] 
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Проте, 6263 громади і досі залишаються необ’єднаними [159]. А це 

значить, що єдиного універсального підходу до функціонування механізмів 

державного регулювання розвитку економічного потенціалу територій не 

може бути через відмінність у базових умовах життєдіяльності 

адміністративно-територіальних одиниць. Адже можливості у таких 

територій є різними щодо реалізації власної економічної спроможності. 

На початок 2019 р. експертами з децентралізації всі існуючі об’єднані 

територіальні громади було згруповано за критерієм чисельності населення у 

5 груп: 

– група 1 – ОТГ з чисельністю населення понад 15 тис. жителів; 

– група 2 – ОТГ з чисельністю населення від 10 до 15 тис. жителів; 

– група 3 – ОТГ з чисельністю населення від 5 до 10 тис. жителів; 

– група 4 – ОТГ з чисельністю населення менше 5 тис. жителів; 

– група 5 – ОТГ-міста обласного значення [165]. 

Таке групування є важливим уточненням з позицій аналізу складових 

економічного механізму державного регулювання розвитку економічного 

потенціалу територій в Україні, оскільки наочно демонструє використання 

різних підходів державної політики у досліджуваній сфері. Завдяки даній 

методиці можна здійснити оцінку рівня розвитку економічного потенціалу 

території за різними індикаторами - рівень дотаційності бюджетів, 

співвідношення видатків на утримання апарату управління із фінансовими 

ресурсами громади, видатки та доходи бюджету на одного мешканця тощо. 

Проте, на нашу думку, такий підхід до групування громад є не зовсім 

універсальним, оскільки не враховує критерій розміру території. 

Використання інструментів економічного механізму державного 

регулювання розвитку економічного потенціалу територій відбувається за 

допомогою визначених документів, які є індикатором рівня розвитку 

управлінської складової процесу (рис. 2.10). 
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Рис. 2.10. Документальне забезпечення державного регулювання 

розвитку економічного потенціалу територій в Україні у 2014-2019 рр. [162] 

 

Так, всі громади мають власні програми соціально-економічного 

розвитку, серед яких виняток становлять лише новоутворені у 2019 р. 

Аналогічною є ситуація і з паспортом громади. Більш-менш позитивною є 

ситуація і з розробкою Стратегій розвитку ОТГ, серед яких розподіл відбувся 

наступним чином: міські (близько 86%), селищні (45 %) та сільські (78 %), 

що свідчить про зростання усвідомленості органів влади про переваги 

використання даного інструмента. Проте їх потенціал як запоруки 

довгострокових перетворень залишається недовикористаним через наявність 

не у свіх громадах такого документа. Непопулярність практики розробки 

інвестиційного паспорту громади чи галузевої програми розвитку 

підприємництва відображає низький рівень обізнаності владних інституцій 

про синергетичний ефект від якісно розроблених подібних документів у 

процесі розвитку економічного потенціалу території. 

При цьому, акцент у зазначених документах віддається здебільшого 

соціально-економічному розвитку території, хоча з огляду на сучасні 

виклики перевагу вже давно слід надавати концепції сталого розвитку з 

урахуванням екологічної складової. Заслуговує уваги також низький ступінь 

висвітлення даних документів на сайтах органів місцевого самоврядування, 
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що знижує ступінь загальної поінформованості жителів ОТГ та не сприяє 

підвищенню інформаційної відкритості їх діяльності. 

Варто також проаналізувати структуру державної фінансової 

підтримки розвитку економічного потенціалу територій. яка згідно даних 

[159] зросла у 41,5 рази у 2019 р. порівняно з 2014 р. (рис. 2.11). 

 

 

Рис. 2.11. Державна фінансова підтримка розвитку економічного 

потенціалу територій в Україні у 2014-2019 рр. [159] 

 

Протягом періоду 2014-2019 рр. поступово вводилися в дію все нові 

інструменти державного регулювання розвитку економічного потенціалу 

територій в Україні. Так, починаючи з  2015 р. територіальні громади 

отримали змогу розраховувати на кошти Державного фонду регіонального 

розвитку (далі – ДФРР) , підтримка якого зросла з 2,9 млрд.грн. до 7,7 

млрд.грн. у 2019 р. У 2016 р. території отримали доступ до субвенції на 

розвиток місцевої інфраструктури, яка зросла удвічі ( з 1 млрд. грн. до 2,1 

млрд. грн.) за аналізований період. І вже, починаючи з 2017 р. громади мали 

змогу розраховувати на кошти для будівництва спортивних об’єктів, на 
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підтримку секторальної регіональної політики та на субвенцію на розвиток 

медицини у сільській місцевості. Беззаперечно, це сприяло розширенню 

фінансових можливостей територій для розвитку економічного потенціалу 

територій, хоча і кожний із вищеперерахованих інструментів мав свої нюанси 

впровадження і реалізації. Варто зазначити той факт, що на державну 

підтримку могли розраховувати лише громади, які повністю відповідали 

перспективним  планам формування території. Все це відповідним чином 

впливало на результативність механізмів державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій. 

Аналіз такого інструменту як Державний фонд регіонального розвитку 

показує наступне. Так, у  2017 р. за рахунок коштів ДФРР профінансовано 

803 проекти регіонального розвитку, з яких було  завершено 401 проект (75% 

із 552 пускових проектів). У 2018 році із 806 проектів, що заплановані для 

фінансування, мали бути завершені 450 проектів, проте у запланований 

термін завершено лише 212 проектів (або 47 %) [160, с. 68-69]. Як видно, 

незавершеність частки проектів свідчить про непослідовність державної 

політики та неготовність системи управління слідувати визначеним раніше 

шляхом. Більше того, вітчизняна практика державного управління свідчить 

про те, що подекуди кошти Державного фонду регіонального розвитку були 

направлені на вирішення проблем громад без урахування національних та 

регіональних пріоритетів розвитку і в деяких випадках використовувалися як 

засіб погашення кредиторської заборгованості. А це підриває його статус як 

джерела розвитку економічного потенціалу територій. Такий стан речей 

пояснюється наявністю низки проблемних питань, що потребують 

вирішення. 

І досі існують розбіжності між пропозиціями (програм і проектів) 

поданими регіонами у межах індикативного прогнозованого обсягу коштів 

ДФРР та програмами і проектами, які відібрані та затверджуються Кабінетом 

Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з 

питань бюджету у межах обсягів затверджених в Держбюджеті [163]. 
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Формування і затвердження інветиційних проектів постійно піддається 

численним коригуванням, уточненням і змінам, у результаті чого територій 

потрапляють в залежну позицію від центру і не завжди отримують 

можливість вирішення гострих місцевих проблем. Більше того, існує багато 

питань щодо процесів оцінки та відбору поданих проектних заявок, що часто 

призводить до порушення графіків розгляду пропозицій. З іншого боку, часто 

подані проекти як засіб нарощування місцевого економічного потенціалу не 

завжди є якісними і інколи не корелюються з раніше визначеними 

стратегічними цілями розвитку території.  

Практика здійснення державного управління в контексті державного 

регулювання розвитку економічного потенціалу територій свідчить про 

нарощування темпів протягом 2014-2020 рр. розбудови місцевої 

інфраструктури. Найбільшу увагу органи влади приділяли розвитку саме 

об’єктам соціальної інфраструктури, де бюджетні видатки були 

найбільшими. На нашу думку, з одного боку це пояснюється пріоритетністю 

державної політики у цих сферах, з іншого – популізмом місцевої влади, 

оскільки саме стан функціонування  соціальної інфраструктури на 

локальному рівні є критерієм оцінки з боку населення території діяльності 

місцевої влади. Хоча і досі проблемними залишаються питання вуличного 

освітлення, капітального ремонту доріг, каналізації та поводження з 

твердими побутовими відходами, особливо  у сільській місцевості.  

Окрім того, інструментами державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій, які  сьогодні використовуються є також: 

– програми обласного та районного рівня – скористалися 69% і 

11% громад відповідно; 

– програми районного рівня – реал11 % громад 

– кошти приватних інвесторів (фізичні особи) – використовують 

52% громад; 

– грантові та донорські ресурси в межах програм міжнародних 

організацій – приймали участь у проектах 40 % громад; 
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– спонсорство – мали змогу залучити 36% громад; 

– кредити, отримані органами місцевого самоврядування – 

отримали лише 3 % громад; 

– участь у агломераціях –  реалізовувались 1 % громад. 

Недооціненою з боку місцевих органів влади залишається можливість  

використання грантових коштів та ресурсів міжнародної технічної допомоги 

як джерела нарощування економічного потенціалу територій. Це пов’язано з 

низькою поінформованістю зацікавлених в даному процесі сторін про шляхи 

реалізації місцевих ініціатив та недостатністю знань з проектного 

менеджменту. 

Вартими уваги є показники витрат та доходів бюджету на одного 

мешканця ОТГ (табл. 2.4). Ці показники характеризують стан фінансової 

складової економічного потенціалу території, тобто спроможність місцевого 

бюджету забезпечити гідний рівень життя населення. 

Таблиця 2.4 

Рівень бюджетних доходів та витрат в ОТГ у розрахунку на одного 

мешканця на початок 2019 року в Україні 

Середній показник Група ОТГ 

Доходи на 1 
мешканця 

Видатки на 1 
мешканця 

Витрати на 
утримання апарату 
управління у 
розрахунку на 1 
мешканця 

1 група 4 139,3 6 239,1 782,4 
2 група 4 387,6 6 115,9 945,3 
3 група 4 409,6 6 169,0 1 075,1 
4 група 4 755,8 6 391,8 1 389,8 
5 група 5 976,0 9 067,1  752,7 

Джерело: складено автором за [165].   

 

Із розрахунку на одного мешканця по всіх ОТГ дохід в середньому 

становить 4737,7 грн. При цьому у 33,0% територій цей показник 
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перевищував середній рівень. Як видно з даних таблиці, відслідковується 

тенденція, що частка доходів є вищою в ОТГ з меншою чисельністю 

населення. Досить помітна різниця у доходах спостерігається у містах 

обласного значення. 

Середній обсяг видатків по всіх ОТГ із розрахунку на одного мешканця 

склав 6 861,8 грн. Аналогічно доходам вищими  видатки є у містах обласного 

значення та у громадах з меншою щільністю населення. При цьому, якщо не 

брати до уваги перших,  їх рівень зростає у оберненій пропорційності 

відносно кількості жителів ОТГ. 

Середній показник частки видатків на утримання апарату управління у 

місцевому бюджеті на початок 2019 року у розрізі груп становив: у групі 1– 

18,9%; у Групі 2  – 21,5%; у групі 3 – 24,4%; у Групі 4  – 29,2%; у Групі 5– 

12,6%. В середньому, по всіх ОТГ, середній рівень видатків на утримання 

апарату управління становить 19,9% [165].  Тобто простежується залежність -  

чим менша чисельність населення, тим вищими є даний вид видатків. Це 

пояснюється також недосконалістю організаційних структур органів 

місцевого самоврядування та незначною чисельністю їх штату у невеликих 

громадах. Додатково, це створює з одного боку, професійне напруження для 

посадових осіб місцевих рад через роширення кола функціональних 

обов’язків, а з іншого – сприяє соціальній напруженості через високу 

«вартість» таких працівників для громади. 

Розглянемо структуру міжбюджетних трансфертів, які території мають 

змогу використовувати на користь розвитку економічного потенціалу 

територій (табл. 2.3). У 2015 р. у вітчизняному законодавстві закріплено 

зміну щодо складу та структури їх нарахування місцевим бюджетам. 

Зокрема, запроваджено стабілізаційну дотацію (розмір якої не менше 1% 

податкових надходжень території) та здійснено розподіл між дотаціями 

(виокремлено базисну і реверсну дотацію). Вони надаються бюджетам ОТГ 

для покриття фінансових диспропорцій задля реалізації розширених 

повноважень органів місцевого самоврядування. 
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Таблиця 2.3 

Структура міжбюджетних трансфертів в Україні у 2015-2018 рр.,  

(млрд грн) 

Роки 
Відхилення 

структури, % 

2015 2016 2017 2018 
2016/
2015 

2017/
2016 

2018/
2017 

2018/
2015 

Вид 
трансферт

и 

Факт. % Факт % Факт % Факт % % % % % 
Базова 
дотація 

5,26 3,0 4,74 2,4 5,81 2,1 8,18 2,8 -0,6 -0,3 -0,9 -0,2 

Стабілізаці
йна дотація 

2,00 1,1 2000,0 1,0 1,13 0,4 0,2 
0,0
6 

-0,1 -0,6 -0,7 -1,04 

Освітня 
субвенція 

44,09 25,3 44,51 22,8 51,48 18,9 
60,4

2 
20,
3 

-2,6 -3,9 -6,5 -5 

Медична 
субвенція 

46,18 26,5 44,43 22,7 56,22 20,6 
61,6

5 
20,
7 

   -5,8 

Субвенція 
із 
соціального 
захисту 
населення 

63,28 36,4 94,151 48,2 124,67 45,7 
145,

5 
48,
8 

11,
8 

-2,4 9,4 -24,6 

Інші  
13173,7 7,6 5553,8 2,8 33263,6 12,2 

22,9
9 

7,7 -4,7 9,4 4,6 0,1 

 
Всього 

173,98 100 195,39 100 272,6 100 298,94 100 Х Х Х Х 

 

Аналіз структури міжбюджетних трансфертів в Україні за період 2015-

2018 рр. показав поступове зменшення частки дотацій та зростання частки 

субвенцій, що становили більше 89 % на кінець звітного періоду. Найбільш 

вагомими перерахуваннями з державного бюджету на місця є видатки на 

соціальний захист населення, медична та освітня субвенції.  

 У контексті останніх подій, спричинених епідеміологічною 

обстановкою у 2020 р. у зв’язку з COVID-19, варто простежити за 

складовими медичної субвенції, розподіл коштів якої відбувається за 

напрямами:  

– медична субвенціяна первинну і вторинну медичну допомогу; 

– на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я 

та лікарських засобів для інгаляційної анестезії;  

– на придбання медикаментів та виробів медичного призначення 

для забезпечення швидкої медичної допомоги;  
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– на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування 

окремих захворювань тощо [161]. 

Так, події останніх періодів можна розглядати як неочікувані та 

непередбачувані та як такі, що вказали на інституційну неспроможність та 

спричинили зміну пріоритетів державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій в Україні. Саме тому реакція системи 

державного управління мала б бути проактивною, а не хаотичною та 

фрагментарною.  

Також у  результаті законодавчих змін, починаючи з 2015 р. 

спостерігалося суттєве скорочення дотацій з 64,43 млрд. грн. до 7,26 млрд. 

грн. у 2015 р. з поступовим незначним зростанням до 8,2 млрд. грн у 2018 р.. 

При цьому перевага надавалася базовій дотації, головною роллю якої є 

вирівнювання фінансової спроможності території.  

У груповому розрізі на початок 2019 року найменш залежними від 

дотаційних ресурсів з державного бюджету є громади - міста обласного 

значення з групи 5, в яких із 27 ОТГ найвищий рівень дотаційності становить 

лише 9,1%. У групі 1 найвищий рівень дотаційності становить 49,7%. Серед 

ОТГ Групи 2 – по п'яти громадах показник дотаційності перевищує 50% (або 

3,9% від загальної кількості громад у групі), найвище значення становить 

57,5%. У Групі 3 по дев'яти громадах показник дотаційності перевищує 50% 

(або 3,4% від загальної кількості громад у групі), найвище значення 

становить 63,5%. У Групі 4 лише у трьох громадах показник дотаційності 

перевищує 50% (або 1,0% від загальної кількості громад у групі), найвище 

значення становить 62,6% [165]. Все це свідчить про посилення фінансової 

спроможності місцевих бюджетів, однак і досі відкритим залишається 

питання ефективності витрачання коштів і їх оптимізація. 

У регіональному розрізі найбільш дотаційними є громади 

Тернопільської, Дніпропетровської, Житомирської, Хмельницької, Львівської 

та Вінницької областей. Найменшим цей показник спостерігався у 

Харківській, Закарпатській, Луганській та Київській областях. 
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Якщо взяти до уваги динаміку збільшення кількості територіальних 

громад, можна в цілому говорити про помітне скорочення державної 

підтримки місцевих бюджетів через міжбюджетін трансферти. Це свідчить 

про поступове посилення фінансової автономії та необхідності пошуку 

можливостей для здійснення проактивних дій з боку місцевої влади задля 

пошуку шляхів нарощування економічного потенціалу територій. 

У контексті розбудови економічного потенціалу територій через 

розвиток підприємництва та створення додаткових робочих місць варто 

проаналізувати галузевий розріз створення нового бізнесу в ОТГ  за період 

2014-2019 рр. (рис. 2. 12). 

 

Рис. 2.12. Галузева структура нових підприємств в ОТГ у 2014-2019 рр. 

[162] 

 

Як видно, серед новостворених суб’єктів господарювання здебільшого 

переважають заклади торгівлі та громадського харчування (44%). З одного 

боку, це пояснюється низьким барєром «входу» в галузь, а з іншого – 

свідчить про небажання підриємців вкладати кошти в реальний сектор 

економіки території. Середній показник відкриття підприємств (7-14 %) 

спостерігається у сферах сільського господарства і промисловості. 

Недовикористаним залишажться потенціал створення нового бізнесу у сфері 

рекреації і туризму – лише 3 % нових підприємств. І майже зовсім 
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непопулярним є створення інноваційних підприємств - технопарків та бізнес-

інкубаторів - близько  1%, що пояснюється низькою інноваційною 

активністю громад  та недовикористання існуючих резервів інноваційного 

потенціалу територій. Поряд з тим, у  третині громад (34%) жодного нового 

підприємства не створено через низку причин (починаючи з неспрятливого 

бізнес-середовища і закінчуючи низькою підприємницькою ініціативністю 

мешканців), що спричиняє втрату частки податкових надходжень до місцевго 

бюджету і відставання у темпах нарощування економічного потенціалу 

територій. 

Щодо заходів стимулювання бізнесу як фактору розвитку економічного 

потенціалу територій з боку місцевих органів влади переважає здача 

приміщень в оренду, здійснення державних закупівель у місцевих 

підприємців та покращення інженерної інфраструктури (близько у 50% ОТГ). 

Натомість, зниження ставки місцевих податків та зборів практикували лише 

чверть територій. 

Серед завдань реформи децентралізації влади є посилення 

відповідальності місцевих органів влади за розвиток економічного 

потенціалу територій.  На сьогодні серед арсеналу інструментів даного 

процесу можна розглядати не тільки використання коштів державної 

підтримки просторового розвитку, але і міжнародних грантових організацій 

та  залучення інвестицій. 

На жаль, на сьогодні велика кількість об’єднаних територіальних  

громад і досі не мають інвестиційного паспорту громади і близько 35 % не 

мають стратегій розвитку [162]. А це значить, що органи місцевого 

самоврядування не розглядають дані документи як засоби підвищення 

інвестиційної привабливості для інвесторів, що в майбутньому сприяє 

зниженню конкурентних переваг території та втраті частини їх економічного 

потенціалу. 

Низький рівень вітчизняної культури стратегічного планування на 

місцевому рівні порушує питання об’єктивності оцінки економічного 
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потенціалу територій з подальшим формуванням бачення його майбутнього 

розвитку, і відповідно – втрати якості підготовки інвестиційних проектів. 

Окремо варто проаналізувати проблеми, які перешкоджають залученню 

інвестицій як засобу розвитку економічного потенціалу територій (рис. 2.13). 

 

 

Рис. 2.13. Проблеми залучення інвестицій як засобу розвитку 

економічного потенціалу територій в Україні у 2014-2019 рр. [162] 

 

Серед найбільш вагомих проблем виокремлено нестачу вільних обєктів 

нерухомості, недосконалості в законодавстів та недостатню 

поінформованість про інвестиційні об’єкти в громаді тощо. Всі інші 

перешкоди свідчать про необхідність удосконалення управлінської та 

організаційної складвої процесу 

На сьогодні слід визнати, що через обмеженість доходів місцевих 

бюджетів громад та міжбюджетних трансфертів можливості використання 

коштів на інвестиційні пріоритети є майже недосяжним завданням. Така 

ситуація призводить до  необхідності консолідації зусль місцевої влади щодо 
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задіяння всіх інвестиційних резервів та пошуку закордонних партнерів задля 

нарощування економічного потенціалу громади. 

Сприяння співробітництву ОТГ з боку держави є одним із засобів 

нарощування економічного потенціалу територій. Воно здійснюється через 

укладання відповідного договору про співпрацю між територіями. Найбільш 

популярними у вітчизняній практиці є міжмуніципальне та транскордонне 

співробітництво. 

На сьогодні у сфері міжмуніципального співробітництва у 

регіональному розрізі беззаперечним лідером є Полтавська область (280 

укладених угод), на другому місці перебуває Вінницька область (149 угод), за 

нею слідує  Черкаська область (86 угод). Натомість. найменше угод укладено 

у Луганській (4 угоди),  Київській (5 угод), Донецькій (5 угод) та Одеській 

областях (9 угод) [166] . Частіше за все вони стосуються сфери освіти, 

медицини чи соціального забезечення, пожежної безпеки та житлово-

комунального господарства. Також  реалізуються різноманітні проекти, такі 

як: енергоаудит, утримання трудового архіву, інженерна інфраструктура 

(інтернет), Smart-район, тощо.  

Спектр для співпраці у територій задля нарощування власного 

економічного потенціалу є доволі широким (рис. 2.14). 

 

Рис. 2.14. Сфери міжмуніципального співробітництва серед ОТГ [162] 
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Найпоширенішою формою такого співробітництва є реалізація 

спільних проектів. Позитивним є той факт, що громади намагаються 

співпрацювати одразу з декількома територіями. 

Незважаючи на те, що Україна прикладає значні зусилля для розвитку 

транскордонного співробітництва, певні труднощі і перешкоди в цьому 

напрямі все ж лишаються. Серед основних проблем слід назвати такі: 

– усталена практика неповного або несумлінного виконання 

нормативних актів, відсутність чітких роз’яснень, а значить і різне розуміння 

органами влади всіх рівнів одних і тих самих положень;  

– надмірна централізованість влади, дублювання і розпорошення 

функцій, пов’язаних з транскордонним співробітництвом;  

– нерозвиненість таких форм сприяння розвитку транскордонного 

співробітництва, як правова, організаційна, інформаційно-аналітична, 

методична, маркетингова тощо. 

Аналіз діяльності єврорегіонів дозволяє виявити також низку загальних 

проблем їх функціонування та розвитку. Більшість таких проблем є типовими 

для всіх єврорегіонів, створених за участі України:  

1) неузгодженість законодавчої та нормативноправової бази держав-

учасників єврорегіонів, особливо це стосується митного та податкового 

законодавства;  

2) різний рівень економічного розвитку держав-учасниць;  

3) слабка методична забезпеченість, низька інвестиційна привабливість 

спільних проектів;  

4) надмірна централізація та різноманітність повноважень органів 

місцевої і державної влади різних країн;  

5) значні відмінності в розвитку транспортної, шляхової, 

комунікаційної та енергетичної інфраструктури;  

6) відсутність уніфікованої системи статистичних показників та 

інформаційних баз, що повинна була би забезпечувати об’єктивність і 

порівнянність даних; 
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 7) відсутність відокремлених координаційних структур єврорегіонів і 

залучення до їхньої діяльності кадрів місцевої влади, що не мають 

спеціальної підготовки [167]. 

Аналіз функціонування економічного механізму державного 

регулювання розвитку економічного потенціалу територій в Україні варто 

розглядати з урахуванням екологічної складової сталого розвитку. 

Актуальною проблемою в умовах сьогодення є здійснення заходів з приводу 

поводження з твердими побутовими відходами у громадах. 

Вітчизняна практика свідчить, що протягом 2014-2019 рр. закупівлю 

техніки, зокрема, сміттєвозів насамперед реалізовували міські громади (79%), 

порівняно із селищними (30%) та сільськими (12%). Встановлювали 

контейнери також частіше в міських (62%) та селищних (57%), порівняно із 

сільськими громадами (28%). Тоді як ліквідація несанкціонованих 

сміттєзвалищ була прерогативою селищних (60%) та сільських (52%) ОТГ 

порівняно із міськими (43%). Також міські громади вдвічі частіше, ніж 

сільські організовували санкціоновані сміттєзвалища. Найменш поширеним 

було запровадження системи роздільного збирання побутових відходів. [162].  

У переважної більшості гроамд створено комунальні підприємства, які 

займаються благоустроєм територій та вивозом відходів, реалізовуються 

прокути міжмуніципального співробітництва. Але цього в сучасних реаліях 

недостатньо – менеджмент більшості  таких підприємств є неефективним, 

рівень культури населення з даного приводу недостатньо високий, про що 

свідчить зростання кількості несанкціонованих сміттєзвалищ. 

Підсумовуючи вищевикладене, варто зробити висновок, що місцеві 

органи влади зобовязані навчитися приводити в дію економічну систему  

власної території через розвиток  своїх унікальних переваг, створювати 

сприятливі умови для зайнятості та самоорганізації населення. 

Погоджуємося, що необхідно якомога швидше пройти шлях 

реформування спроможних територіальних громад, які мають стати новими 

точками соціально-економічного зростання, надавши їм максимальний обсяг 
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повноважень. Правильність такої стартегії підтверджується позитивними 

результатами діяльності переважної більшості територіальних громад, які 

взяли на себе основну відповідальність за свій розвиток. Новоутворені 

спроможні громади у своїй переважній більшості мають всі ередумови у 

створенні сприятливих умов для розвитку економічного потенціалу своїх 

територій, сучасні інфраструктури, надання якісних послуг та підвищення 

рівня життя населення [168]. 

Не зважаючи на досить позитивні зміни на місцевому рівні державного 

управління, повязані зі здійсненням реформи децентралізації влади, все ж 

таки необхідно зупинитися на деяких проблемних аспектах функціонування 

економічного механізму державного регулювання економічног потенціалу 

територій, які згруповано за визначеними раніше у роботі складовими : 

– організаційна складова - органи місцевого самоврядування не 

розглядають стратегічні документи як засоби підвищення інвестиційної 

привабливості для інвесторів, що в майбутньому сприяє зниженню 

конкурентних переваг території та втраті частини їх економічного 

потенціалу; 

– соціальна складова - пріоритетність витрачання бюджетних 

коштів на об’єкти соціальної інфраструктури поряд з економічними 

пріоритетами, що свідчить на популізм влади та очікування на майбутню 

підтримку органів місцевого самоврядування серед мешканців громади; 

– інвестиційна складова - через обмеженість доходів місцевих 

бюджетів громад та міжбюджетних трансфертів виникає  необхідність 

консолідації зусль місцевої влади щодо задіяння всіх інвестиційних резервів 

та пошуку закордонних партнерів задля нарощування економічного 

потенціалу громади; 

– фінансова складова - не зважаючи на посилення фінансової 

автономії та необхідності пошуку можливостей для здійснення проактивних 

дій з боку місцевої влади задля пошуку шляхів нарощування економічного 
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потенціалу територій і досі відкритим залишається питання ефективності 

витрачання коштів і їх оптимізація; 

– трудова складова – в переважній більшості громад гостро постає 

питання відсутності  професійних можливостей для місцевої молоді щодо 

реалізації власного потенціалу та небажання через це в майбутньому 

повязати власне життя з територією; 

– екологічна складова - пріоритет віддається здебільшого 

соціально-економічному розвитку території, хоча з огляду на сучасні 

виклики перевагу вже давно слід надавати концепції сталого розвитку з 

урахуванням екологічної складової; 

– інституційна складова - низька підприємницька активність 

мешканців щодо укладання місцевих бізнес-контрактів та договірних 

відносин спричиняє втрату частки податкових надходжень до місцевго 

бюджету і відставання у темпах нарощування економічного потенціалу 

територій; 

– інноваційна складова – нерозуміння з боку місцевої влади 

необхідності і переваг посилення дій щодо залучення у громаду інновацій, 

прогресивних технологій, ініціативності створення інноваційних центрів та 

спілок; 

– управлінська складова - відсутність комплексного бачення у 

органів місцевої влади шляхів вирішення існуючих проблем спричиняє 

деформацію і наявність низки недооцінених і недовикористаних резервів з 

приводу розвитку економічного потенціалу територій. 

Отже, результативність механізмів державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій показала, що їх неможливо розглядати 

окремо від інших сфер державної політики. Задля успішності даного процесу 

у контексті здійснення реформи децентралізації, перш за все, необхідно 

забезпечити довгострокову внутрішню політичну стабільність, брати до 

уваги об’єктивності суспільного розвитку та враховувати 

важкопередбачуваний вплив  глобальних викликів. Зазначене свідчить про 
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необхідність пошуку наукового обґрунтуваних шляхів удосконалення  

механізмів державного регулювання розвитку економічного потенціалу 

територій, що сьогодні є актуальним для науки і практики  державного 

управління. 

 

Висновки до другого розділу 

1. Визначено, що за роки існування незалежності України державна 

політика розвитку економічного потенціалу територій в умовах 

децентралізації пройшла декілька етапів трансформації, які визначили її 

характерні особливості. Виокремлено наступні етапи її здійснення: перший 

етап - формування державної політики розвитку економічного потенціалу 

територій (1990-1999 рр.); другий - становлення державної політики розвитку 

економічного потенціалу територій (2000-2009 рр.); третій - занепад 

державної політики розвитку економічного потенціалу територій (2010-2014 

рр. ); четвертий - активізація державної політики розвитку економічного 

потенціалу територій (2015-2017 рр.); п’ятий - розбудова державної політики 

розвитку економічного потенціалу територій (2018- дотепер), що дало змогу 

розробити науково обґрунтовані практичні рекомендації щодо вдосконалення 

механізмів державного регулювання розвитку економічного потенціалу 

територій. Доведено, що не зважаючи на кардинальне оновлення 

нормативно-правової бази, протягом тривалого періоду процес  розвитку 

економічного потенціалу територій  перебував в умовах залежності 

державної політики та жорсткого дефіциту повноважень щодо можливостей 

розпоряджатися власними ресурсами. Наголошено, що ситуацію ускладнено  

ще й управлінськими непорозуміннями між органами державної влади та 

місцевого самоврядування; велика частка територіальних громад 

демонструвала неготовність взяти на себе відповідальність щодо визначення 

стратегічного шляху зміцнення власної економічної спроможності. 

З’ясовано, що це визначило темпи економічного розвитку на місцевому, 

регіональному та державному рівнях і відповідним чином, зумовило 
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специфічні риси функціонування механізмів державного регулювання 

розвитку економічного потенціалу територій. 

2. Досліджено результативність функціонування механізмів 

державного регулювання розвитку економічного потенціалу територій. 

Проаналізовано дієвість правового, організаційного, інформаційного, 

соціального та економічного функціональних механізмів. Результати 

дослідження дають підстави стверджувати, що незважаючи на використання 

розгалуженого переліку сучасних інструментів, існує велика кількість 

невирішених до сих пір проблем та питань, які виникають у процесі 

регулювання і не сприяють збільшенню територіального внеску у розвиток 

економічного потенціалу України. Зазначено, що питаннями, що потребують 

вирішення є такі: недосконалість правового регулювання процесів 

застосування окремих інструментів механізмів державного регулювання; 

низький рівень організації ефективного управлінського процесу на 

місцевому, регіональному та державному рівні; необхідність забезпечення 

безперервного навчання кадрів в контексті реформи децентралізації та 

трансформації всієї системи державного управління; повільне впровадження 

інструментів е-врядування та е-демократії; інертність  органів місцевої влади 

щодо вдосконалення власних офіційних веб-сайти та їх якісне покращення; 

посилення патерналістських очікувань з боку мешканців територій, що 

деформує якість людського капіталу як основи процесу змін; інституційна 

незрілість та неспроможність місцевих органів влади брати на себе 

відповідальність за власні дії, у тому числі і з питань розвитку економічного 

потенціалу територій та ін. 

3. Здійснено моніторинг сучасного стану реалізації економічного 

потенціалу територій в умовах децентралізації влади в Україні. Наголошено, 

що дія економічного механізму державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій проявляється в реалізації місцевого 

економічного потенціалу. Досліджено протягом періоду 2014-2019 рр. 

документальне забезпечення державного регулювання розвитку 
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економічного потенціалу територій в Україні; рівень державної фінансової 

підтримки процесу; рівень доходів та витрат місцевих бюджетів у розрахунку 

на одного мешканця; структуру міжбюджетних трансфертів; галузеву 

структуру новостворених підприємств; аспекти залучення інвестицій; 

питання співробітництва між громадами (міжмуніципального та 

транскордонного). Згруповано проблеми економічного механізму державного 

регулювання розвитку економічного потенціалу територій в Україні за 

визначеними складовими : організаційна складова (органи місцевого 

самоврядування не розглядають стратегічні документи як засоби підвищення 

інвестиційної привабливості для інвесторів, що в майбутньому сприяє 

зниженню конкурентних переваг території та втраті частини їх економічного 

потенціалу); соціальна складова (пріоритетність витрачання бюджетних 

коштів на об’єкти соціальної інфраструктури поряд з економічними 

пріоритетами, що свідчить на популізм влади та очікування на майбутню 

підтримку органів місцевого самоврядування серед мешканців громади); 

інвестиційна складова (через обмеженість доходів місцевих бюджетів громад 

та міжбюджетних трансфертів виникає  необхідність консолідації зусиль 

місцевої влади щодо задіяння всіх інвестиційних резервів та пошуку 

закордонних партнерів задля нарощування економічного потенціалу 

громади); фінансова складова (не зважаючи на посилення фінансової 

автономії та необхідності пошуку можливостей для здійснення проактивних 

дій з боку місцевої влади задля пошуку шляхів нарощування економічного 

потенціалу територій і досі відкритим залишається питання ефективності 

витрачання коштів і їх оптимізація); трудова складова (в переважній 

більшості громад гостро постає питання відсутності  професійних 

можливостей для місцевої молоді щодо реалізації власного потенціалу та 

небажання через це в майбутньому пов’язати власне життя з територією); 

екологічна складова (пріоритет віддається здебільшого соціально-

економічному розвитку території, хоча з огляду на сучасні виклики перевагу 

вже давно слід надавати концепції сталого розвитку з урахуванням 
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екологічної складової); інституційна складова (низька підприємницька 

активність мешканців щодо укладання місцевих бізнес-контрактів та 

договірних відносин спричиняє втрату частки податкових надходжень до 

місцевго бюджету і відставання у темпах нарощування економічного 

потенціалу територій); інноваційна складова (нерозуміння з боку місцевої 

влади необхідності і переваг посилення дій щодо залучення у громаду 

інновацій, прогресивних технологій, ініціативності створення інноваційних 

центрів та спілок); управлінська складова (відсутність комплексного бачення 

у органів місцевої влади шляхів вирішення існуючих проблем спричиняє 

деформацію і наявність низки недооцінених і недовикористаних резервів з 

приводу розвитку економічного потенціалу територій). 

Основні ідеї дослідження, викладені у розділі, містяться у працях 

здобувача [134; 167; 234; 235; 236; 237]. 
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РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ 

  

3.1. Концептуальні положення розвитку економічного потенціалу 

територій в Україні 

 

Гострота невирішених питань розвитку економічного потенціалу 

територій в Україні вимагає інноваційного підходу до здійснення державного 

регулювання, яке базуватиметься на стратегічному мисленні, оновленні його 

механізмів, методології та інструментів відповідно до сучасних перетворень 

суспільних відносин.  

Якісний розвиток економічного потенціалу територій в Україні 

неможливо забезпечити без комплексного запровадження стратегічного 

підходу. Оскільки розуміння майбутніх тенденцій та врахування низки 

важкопередбачуваних факторів з одночасним чітким визначенням бажаного 

шляху перетворень є базисом економічного зростання на всіх рівнях 

державного управління. Особливо стратегічний підхід стає актуальним в 

умовах посилення впливу невизначеності зовнішнього середовища на 

процеси нарощування економічної спроможності територій. 

Розвиток економічного потенціалу територій  через визначення 

стратегічних орієнтирів і їх дотримання – гарантія підвищення рівня довіри 

населення до місцевих органів влади. Адже вони візьмуть на себе 

відповідальність за досягнення локальних соціальних цінностей, що закласть 

надійний  фундамент для територіальної єдності в досягненні спільних цілей.  

У наукових колах все ширше застосовується термін «стратегування», 

яке на практиці розуміється як удосконалена версія стратегічного планування 

[179]. 
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Стратегування розвитку економічног потенціалу територій, на відміну 

від стратегічного планування, – ширше системне поняття, яке представляє 

собою єдиний технологічний комплекс програмно-проектних засобів 

розробки стратегії місцевого економічного розвитку (концептування, 

прогнозування, розробки сценаріїв, моделювання, планування, проектування, 

програмування) та механізмів стратегічного управління (залучення 

стейкхолдерів, формування полісуб’ектних приватних партнерств, 

контролінг і т.ін.) і є безперервним процесом, що включає визначення цілей, 

багаторівневий опис території, оцінку бізнес-середовища, вибір шляхів 

реалізації стратегії, побудова стратегічних карт, моніторинг, організацію 

процесів комунікації і інституціоналізації діяльності стратегічних суб’єктів 

для вирішення регіональних проблем і контроль за її виконанням [171, c. 64].  

Оскільки саме стратегування уособлює в собі всі існуючі новітні 

підходи до довгострокового просторового розвитку, вважаємо за необхідне 

спиратися в дисертаційному дослідженні на даний науковий підхід з усім 

спектром надсучасної методології. Вважаємо за необхідне визначити 

наступні стадії даного процесу: концептування, прогнозування, розробка 

сценаріїв, планування, програмування та проектування відповідно до 

логічної послідовності розробки та реалізації стратегічних документів. 

Ідеологія стратегування базується на системній парадигмі процесу 

формування цілісної багаторівневої і багатооб’єктної процесної системи 

стратегічного управління з міцною внутрішньою структурою, яка охоплює і 

об’єднує всі компоненти стратегічного процесу (включаючи об’єкти, 

суб’єкти, стратегічні інститути, стратегічні стейкхолдери, результати як 

комплексні, цілісні і взаємопов’язані стратегії функціонування об’єктів 

різних рівнів: від підприємства до міста, муніципального утворення, регіону і 

країни в цілому і механізми їх реалізації) в єдину систему стратегічного 

управління [170, с. 57]. Саме цілісність системи є сучасною вимогою часу, 

оскільки вітчизняна практика державного управління має багатий досвід 

щодо застосування різноманітних стратегічних документів. Однак, саме 
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частково дотримані вимоги щодо їх комплекстності, послідовності та 

наукової обгрунтованості відкриває шлях до необхідності акцентування 

уваги на розробці концепцій розвитку економічного потенціалу, що пізніше 

стануть основою розробки стратегій місцевого економічного розвитку. 

Стратегування як процес  визначення стратегічних орієнтирів розвитку 

економічного потенціалу територій має включати  в себе розробку концепції, 

стратегії, дорожньої карти її реалізації, системи вбудованих програм та 

проектів. При цьому кожен наступний документ є логічним продовженням і 

механізмом реалізації попереднього, який, в свою чергу, є для нього 

цільовим орієнтиром.  

Оскільки на сьогодні розробка і релізація стратегій розвитку 

економічного потенціалу територій є не досить популярною в Україні (у 

порівнянні з провідними країнами світу), вважаємо за необхідне розпочати з 

формування її концептуальних положень. 

Звертаючись до наукової літератури, концепція - документ, який 

містить генеральний задум, що визначає стратегію дій при реформуванні, 

реалізації проектів і програм; це система поглядів та ідеї, спрямовані на 

вирішення конкретних проблем [173, c. 231]. Вона є основою для подальшої 

розробки вже іншого стратегічного докумета – стратегії, де визначаються 

вже пріоритетні напрями розвитку. Остання у разі офіційного органами 

влади затвердження є обов’язковою для виконання.  

Концепція розвитку економічного потенціалу територій покликана на 

підвищення конкурентоспроможності адміністративно-територіальної 

одиниці шляхом досягнення консенсусу серед «ключових акторів» та 

синергії взаємодії всіх складових економічного потенціалу. Вона сприяє 

посиленню конкурентного  позиціонування громади в зовнішньому 

середовищі. 

Визначальними вхідними орієнтирами, які закладені в основу концепції 

розвитку економічного потенціалу територій, на нашу думку, мають бути: 
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1) ідеї національного розвитку, оскільки ступінь його реалізації є 

індикатором формування іміджу держави, і, відповідно, територій; 

2) потреби та інтереси місцевого  населення; 

3) спроможності територій раціоналізувати і нарощувати власний 

економічний потенціал.  

Національний інтерес – це основоположна умова набуття людьми 

національної і культурної ідентичності, він в концентрованій формі виражає 

ті цілі і способи їх досягнення, які закріплюють за національними рухами той 

або інший політичний статус як в середині країни, так і на міжнародній арені 

[169, с. 183]. Саме розвиток економічного потенціалу на локальному рівні та 

здатність місцевих органів влади оптимізувати процес його нарощування 

відповідно до визначених цілей має стати стратегічним пріоритетом 

державної політики. Досягнення економічного добробуту згідно вимог часу є 

базисом системи державного управління, що забезпечує її ефективність та 

раціональність. 

Урахуваня потреб та інтересів місцевого населення має стати основою 

ефективного місцевого управління, оскільки перетворює владу в надійного 

партнера якісних перетворень  економічного потенціалу територій. При 

цьому варто брати до уваги думку меньшин та вразливих верств населеня, які 

через різні причини часто не в змозі донести своє бачення майбутнього до 

органів публічної влади. Саме ступінь задоволення базових потреб жителів 

території  і є індикатором рівня життя населення і відображенням розвитку 

економічного потенціалу. В процесі дослідження та ранжування місцевих 

інтересів важливу роль відіграють інституції громадянського суспільства, які 

можуть своєчасно допомогти місцевій владі у виявленні актуальних питань 

розвитку економічного потенціалу, і у разі необхідності, внести відповідні 

корективи. 

Урахування і раціональне поєднання часто суперечливих факторів і 

умов, що здійснюють вплив на спроможность територій раціоналізувати і 

нарощувати власний економічний потенціал є передумовою забезпечення 
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ефективного державного регулювання розвитку економічного потенціалу 

територій. При цьому ця властивість поєднує в собі одночасно три рівні 

зв’язків і відносин:  

– по-перше, відображає минуле, тобто являє собою сукупність 

властивостей, накопичених в процесі його становлення, які обумовлюють 

йогоможливість до функціонування й розвитку;  

– по-друге, характеризує сьогодення з точки зору практичного 

застосування і використання наявних здібностей. Це дозволяє виявити 

різницю між реалізованими і нереалізованими можливостями; 

 – по-третє, орієнтований на розвиток (майбутнє). [172]. 

Ступінь розбудови економічного потенціалу територій є прямим 

проявом рівня інституційної міці органів місцевої влади. 

Всі ці нюанси, на нашу думку, мають бути враховані під час 

ініціювання, розробки та подільшої реалізації концепції розвитку 

економічного потенціалу територій в Україні. 

Розділяючи підхід [174] вважаємо за необхідне виокремити такі етапи 

концепції розвитку економічного потенціалу територій: 

– І – аналіз поточного стану та тенденцій розвитку;  

– ІІ – проведення стратегічного аналізу;  

– ІІІ – формування бачення майбутнього, місії розвитку;  

– ІV – визначення стратегічних цілей і пріоритетів;  

– V – формування сценаріїв та прогнозів розвитку;  

– VI – вибір сценарію майбутнього розвитку;  

– VII етап – затвердження та схвалення концепції. 

У результаті здійсненого дослідження у попередніх розділах дисертації 

виокремлено особливості здійснення державної політики розвитку 

економічного потенціалу територій та виокремлено вузькі місця, що 

перешкоджають результативності функціонування механізмів державного 

регулювання розвитку економічного потенціалу територій, які в подальшому 
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стануть основою визначення  концептуальних положень розвитку 

економічного потенціалу територій в Україні 

Для розробки якісних стратегічних управлінських рішень з приводу 

розвитку економічного потенціалу територій варто звернутись до 

формування матриці SWOT-аналізу. Абревіатура SWOT означає Strenghts 

(Сила); Weaknesses (Слабкість); Opportunities (Можливості); Threats 

(Загрози). 

 Його метою є композиціювання наявної інформації про сильні та 

слабкі сторони певних складових економічного потенціалу, а також про 

потенційні можливості та загрози, які мають визначальний вплив. До завдань 

SWOT-аналізу можна віднести наступні: 

– виявлення існуючих умов та потенційних загроз розвитку; 

– виокремлення внутрішніх резервів розвитку; 

– з’ясування можливих зовнішніх розвиваючих та стримуючих 

факторів; 

– формування стратегічного бачення коротко-, середньо- та 

довгострокових цілей впровадження [174]. 

Відповідно до результатів здійсненого дисертаційного дослідження в 

розрізі формування концепції стратегії розвитку економічного потенціалу 

територій важливим є здійснення первинного SWOT-аналізу за такими 

групами факторів – політичні, економічні, соціокультурні та технологічні 

(табл. 3.1). 

Таблиця 3.1   

Характеристика сильних та слабких сторін розвитку економічного 

потенціалу територій в Україні 

Назва 
фактору 

СИЛЬНІ 
СТОРОНИ 

(ПЕРЕВАГИ) 

S СЛАБКІ СТОРОНИ 
(НЕДОЛІКИ) 

W 

Правові 

1. Наявність законодавчого 
забезпечення процесу 
2. Схвалення низки 
стратегічних документів 
просторового розвитку. 
3. Ратифікація міжнародних 

1. Недосконалість правового 
регулювання процесів задіяння 
окремих інструментів механізмів 
державного регулювання. 
2. Можливість неоднозначного 
трактування законодавства через 
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нормативно-правових актів наявність правових колізій. 
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Продовження табл. 3.1 

Правові 

 3.Необхідність модернізації 
вітчизняного законодавства відповідно 
до сучасних умов. 
4. Епізодичність відображення 
пріоритетів розвитку економічного 
потенціалу територій.  
5. Несумлінність дотримання норм 
законодавтсва з боку органів влади. 
6. Відсутність чітких роз’яснень, що 
спричинює різне розуміння органами 
влади всіх рівнів одних і тих самих 
положень. 

Економічні 1.  Здійснення заходів 
стимулювання бізнесу з боку 
місцевих органів влади. 
2. Залучення територіями 
грантових коштів та коштів 
міжнародної технічної 
допомоги. 
3. Посилення фінансової 
автономії територій з огляду на 
реформу децентралізації влади. 
4. Високий потенціал розвитку  
сервісного сектору економіки. 
5. Перспективи реалізації 
інвестиційних проектів. 
6. Різномаїття організаційно-
правових форм ведення бізнесу 
у громадах. 

1. Відсутність системи брендингу 
територій, що розкриває їх 
ідентичність. 
2.Пріоритетність витрачання 
бюджетних коштів на об’єкти 
соціальної інфраструктури поряд з 
економічними. 
3. Інертність громади щодо активізації 
інвестиційних резервів та пошуку 
закордонних партнерів задля 
нарощування економічного потенціалу 
громади. 
4. Неефективність витрачання 
бюджетних коштів. 
5. Низька підприємницька активність 
мешканців, через що втрачається 
частка податкових надходжень до 
місцевих бюджетів. 
6. Значні відмінності серед територій в 
розвитку транспортної, шляхової, 
комунікаційної та енергетичної 
інфраструктури. 
7. Неповне використання резервів 
інвестиційно-інноваційного 
міжнародного співробітництва. 
8. Зростання соціального 
навантаження на місцеві бюджети. 

Соціокультурні 

1. Розвиток об’єктів соціальної 
та гуманітарної  
інфраструктури 
2. Розгалудженість закладів, 
що надають соціальні послуги. 
3. Збільшення бюджетних 
видатків на соціальну сферу 
4. Достатністя кількість 
трудових ресурсів належної 
якості для забезпечення потреб 
роботодавців  

1. Відсутність  професійних 
можливостей для місцевої молоді 
щодо реалізації власного потенціалу. 
2. Маніпуляція місцевої влади 
політичними уподобаннями населення 
через заходи соціальної сфери. 
3. Міграція економічно активного 
населення з сільських територій до 
міських агломерацій. 
4. Поглиблення різниці у рівнях 
доходів мешканців у різних територіях. 
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Соціокультурні 

5.Залучення до розвитку 
території творчої й активної 
молоді. 
6.Бажання позитивних змін і 
патріотизм територіальної 
громади  
 

5. Посилення патерналістських 
очікувань з боку мешканців територій, 
що деформує якість людського 
капіталу як основи процесу змін. 
6. Недостатня якість та ефективність 
соціальних послуг, соціальна 
несправедливість, низький рівень 
адресності послуг. 
7. Через безробіття населення 
відбувається ослаблення мотивації до 
активного пошуку роботи; втрата 
професійних вмінь  
8. Зниження рівня життя спричиняє 
поступову деградацію особистості та 
збільшує ризики щодо нездійснення 
самореалізації серед жителів території. 

Технологічні 

1. Наявність мережі Інтернет, 
послуг зв’язку, розгалудженої 
транспортної інфрасруктури. 
2.Наявність власних веб-сайтів 
місцевих органів публічної 
влади та їх представництва у 
соціальних мережах. 
3. Використання 
інформаційних систем, 
сучасного  програмного 
забезпечення, електронних баз 
даних, та електронного 
документообігу. 

1. Недовикористання існуючих 
резервів інноваційного потенціалу 
територій. 
2.Низький рівень залучення  
прогресивних технологій. 
3.Незацікавленість територій у 
створенні інноваційних центрів та 
спілок. 
4. Відсутність уніфікованої системи 
статистичних показників та 
інформаційних баз, що повинна була 
би забезпечувати об’єктивність і 
порівнянність даних у громадах. 
6. Повільне впровадження 
інструментів е-врядування та е-
демократії 
7. Недооцінка ролі інформаційних 
кіосків про громаду. 
8. Наявність фінансових обмеженнях 
місцевих органів влади щодо закупівлі 
телекомунікаційного обладнання або ж 
високоякісного  програмного 
забезпечення, а також щодо утримання 
високваліфікованих IT-спеціалістів у 
громадах. 
9. Високий рівень зносу основних 
фондів. 

 

Наступним кроком  є первинний опис зовнішнього середовища - 

можливостей та загроз розвитку економічного потенціалу територій в 



156 

Україні (табл. 3.2.). Заслуговує уваги як поточна і прогнозована ситуація, так 

і кращі практики в досліджуваній сфері. 

Таблиця 3.2 

 Характеристика можливостей та загроз розвитку економічного 

потенціалу територій в Україні 

Назва 
фактору 

Можливості О Загрози Т 

Правові 

1. Розбудова дієвого 
законодавчого забезпечення 
державної політики відповідно 
до міжнародних стандартів та 
європейського права. 
2. Вирішення накопичених 
проблем правового механізму 
державного регулювання. 
3. Комплексне законодавче 
регулювання пріоритетів 
розвитку економічного 
потенціалу 
4. Підвищення виконавчої і 
управлінської дисципліни з боку 
органів публічної влади. 

1. Залишення поза увагою наявних 
проблем вітчизняного  
законодавства. 
2. Продовження несумлінного 
дотримання норм законодавства  та 
у разі нечіткого трактування норм 
права з боку органів влади. 

Економічні 1. Ініціювання на національному 
рівні розробки стратегій 
місцевого економічного розвитку. 
2. Активізація міжнародних 
економічних взаємовідносин 
територій. 
3. Використання переваг 
маркетингу територій. 
3. Пошук потенційних інвесторів. 
4. Зміцнення рівня 
конкурентоспроможності 
територій. 
5. Стимулювання розвитку 
місцевого бізнесу, підтримка і 
розширення існуючого. 
6. Управління земельними 
ресурсами та майном громади  
7. Спрощення дозвільних 
процедур. 

1. Збереження негативних тенденцій 
функціонування національної 
економічної системи 
2. Посилення впливу форс-мажорних 
економічних проявів на території. 
3. Зростання розмірів тіньового 
сектору економіки.  
4. Загальне погіршення бізнес-
клімату. 
5. Падіння конкурентоспроможності 
вітчизняних підприємств 
6. Погіршення інвестиційного 
клімату. 
 

Соціокультурні 1. Удосконалення та розширенню 
спектру надання публічних 
послуг  
2. Перетворення  освіти і якісної  
підготовки робочої сили в основу 
підприємництва 
3. Оптимізація пріоритетів 
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розвитку економічного 
потенціалу територій відповідно 
до соціально-економічних потреб 
громади 
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Соціокультурні 4. Побудова партнерських 
відносин в громаді для реалізації 
економічних ініціатив 
5. Підвищення якості людського 
капіталу 
6. Підвищення рівня життя 
населення 
7. Розвиток мотивації до праці у 
сільській місцевості через 
створення додаткових робочих 
місць 
8. Створення інформаційно-
культурних центрів в теритріях, 
розвиток місцевих традицій та 
збереження історичних пам’яток 

1. Посилення патерналістських 
очікувань з боку жителів громад. 
2. Зниження загального рівня життя 
населення. 
3. Погіршення національних 
соціальних стандартів. 
4. Ускладнення соціальної поведінки 
жителів громад. 
3. Загострення вітчизняної 
демографічної кризи. 

Технологічні 1..Використання сучасних  ІТ-
систем, програмних продуктів. 
2. Підвищення стандартів якості 
вітчизняної продукції. 
3.Розробка єдиної інформаційної 
платформи задля взаємодії 
головних економічних акторів 
громади 
4.Пошук та впровадження  
нетрадиційних конкурентних 
технологічних переваг. 
5.Реалізація спільних 
міжнародних інноваційно-
інвестиційних проектів в 
покращення або розширення 
існуючої  інфраструктури 
(дороги, каналізація, 
водопостачання, паркування 
тощо) 
5. Ініціація та запуск 
функціонування індустріальних 
парків 
6.Технологічно-інформаційний 
брендинг територій 
 
 

1. Наростання ризику техногенних 
аварій через подальше фізичне і 
моральне старіння основних фондів 
систем життєзабезпечення 
територій. 

2. Підвищення вимог і процедур 
отримання міжнародних технічних 
стандартів. 
3. Збільшення бюрократичних 
бар’єрів реалізації проектів 
міжнародної технічної допомоги. 
4. Втрата конкурентоспроможності 
секторів економіки територій через 
нездатність модернізувати 
виробництво, вчасно перейти на 
сучасні стандарти. 

5. Підвищений ризик поступового 
забруднення навколишнього 
середовища через недосконалість 
систем утилізації та переробки 
відходів 

 

Формулювання концептуальних положень розвитку економічного 

потенціалу територій та цілепокладання здійснюється за допомогою оцінки 

спроможностей шляхом співставлення факторів внутрішнього і зовнішнього 

середовища (табл. 3.3). 
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Таблиця 3.3 

Матриця SWOT-аналізу для оцінки спроможностей розвитку 

економічного потенціалу територій в Україні 

 
Фактори 

Рівень 
важливості 

фактору 

 
Фактори 

Рівень 
важливості 

фактору 

Сильні сторони  Слабкі сторони  

1. Правові 4 1. Правові 5 

2. Економічні 5 2. Економічні 4 

3. Соціокультурні 5 3. Соціокультурні 4 

4. Технологічні 4 4. Технологічні 4 

1.Разом сильних сторін ∑ = 18 2.Разом слабких сторін ∑ = 17 

Можливості  Загрози  

1. Правові 5 1. Правові 4 

2. Економічні 5 2. Економічні 3 

3. Соціокультурні 5 3. Соціокультурні 4 

4. Технологічні 5 4. Технологічні 4 

3.Разом можливостей ∑ = 20  4.Разом загроз ∑ = 15 

5.Разом оцінок сильних 
сторін та можливостей (1+3) 

∑ = 38 6.Разом оцінок слабких сторін 
та загроз (2+4) 

∑ = 32 

Оцінка потенціалу (5-6) 6 

 

Оцінка спроможностей розвитку економічного потенціалу територій в 

Україні показала наступну пріоритетність напрімків відповідно до ступеню 

впливовості факторів: економічні (узагальнена оцінка 3); соціальні 

(узагальнена оцінка 2); технологічні (узагальнена оцінка 1); правові 

(узагальнена оцінка 0) (табл. 3.4). 
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Таблиця 3.4 

Пріоритетність стратегічних напрямів розвитку економічного 

потенціалу територій в Україні 

№ Найменування напряму розвитку Оцінка потенціалу 

1. Економічний стратегічний напрям 3 

2. Соціокультурний стратегічний напрям 2 

1 Технологічний стратегічний напрям 1 

2 Правовий стратегічний напрям 0 

 

Пріоритетність стратегічних напрямів розвитку економічного 

потенціалу територій в Україні повністю співпадає з викремленими раніше 

проблемами відповідно до здійсненого аналізу. Саме комплексні дії з боку 

влади щодо невідкладності їх розв’язання є запорукою досягнення 

визначених довгострокових орієнтирів і гарантією збільшення рівня довіри з 

боку місцевого населення. 

Наступним кроком розробки концептуальних положень розвитку 

економічного потенціалу територій в Україні є формулювання бачення 

майбутнього, місії та стратегічної мети.  

Бачення майбутнього розвитку економічного потенціалу територій в 

України полягає у сформованій економічній могутності громад та 

реалізованих інтересах її жителів щодо досягнення гідного рівня життя на 

рідній землі. Ефективність місцевих органів публічної влади беззаперечна і 

реалізується через дієвість сучасних механізмів державного регулювання з 

використанням інноваційних підходів,  інструментів та методів у даній сфері. 

Державна політика децентралізації влади відбувається з наданням фінансово-

економічної автономії територіям і формуванням сприятливих умов 

здійснення господарської діяльності. Території демонструють стабільне 

економічне зростання та готовність удосконалення усталених 

інституціональних політико-правових умов задля забезпечення 

результативної бізнес-взаємодії. Органи публічної влади територій мають 
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значну підтримку місцевого населення через те, що в їх апараті працюють 

висококваліфіковані фахівці та професіонали своєї справи і патріоти, здатні 

запобігати конфлікту інтересів та діяти відповідно до суспільних потреб. 

Місцеве населення відчуває персональну відповідальність за накопичену 

величину наявного економічного потенціалу території і активно приймає 

участь у процесі його розбудови та нарощування. Жителі територій 

відчувають гордість через можливість мати високі заробітні плати і гідний 

рівень життя, працюючи на місцях. Підприємці зацікавлені в реалізації 

концепції соціальної відповідальності бізнесу перед громадою та готові 

інвестувати в довгостроковий сталий розвиток територій, де реалізуються їх 

економічні інтереси. Представники громадянського середовища приймають 

активну роль в нарощуванні місцевого економічного потенціалу через 

реалізацію низки взаємопов’язаних важливих для вирішення потреб громади 

проектів, у тому числі і проектів міжнародної технічної допомоги. Кращі 

існуючі світові практики щодо розвитку економічного потенціалу територій 

адаптовані відповідно до вітчизняних умов та є успішно імплементованими 

згідно міжнародних стандартів та вимог. Державою створено сприятливі 

умови для розвитку економічного потенціалу територій через вмотивованість 

до злагоджених дій представників всіх сфер суспільства [179]. 

Місія розвитку розвитку економічного потенціалу територій в України 

розкривається в забезпеченні стійкого зростання національної економічної 

системи. Органами публічної влади реалізується успішна державна 

економічна політика, що стимулює субєкти підприємництва до збільшення 

бізнес-активності. Створено всі інституційні умови для збереженя і 

нарощування економічного потенціалу територій через мотивацію до 

реалізації економічної діяльності. 

Стратегічною метою розвитку економічного потенціалу територій в 

України є створення сприятливих умов для активізації суб’єктів 

господарювання шляхом реалвзації їх економічних інтересів. 
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За результатами проведеного стратегічного аналізу можна 

сформулювати наступні стратегічні напрями розвитку економічного 

потенціалу територій в України: 

1. Комплексний місцевий економічний розвиток. 

2. Розбудова місцевої соціокультурної сфери. 

3.Технологічна модернізація об’єктів інфраструктури. 

4. Партнерська взаємодія щодо реалізації місцевих економічних 

ініціатив [179]. 

Вважаємо, що реалізації стратегічного напряму «Комплексний 

місцевий економічний розвиток» сприятиме досягнення таких операційних 

цілей: 

1. Розробка і реалізація Стратегії місцевого економічного розвитку у 

територіях. 

2. Забезпечення високої конкурентоспроможності економіки території. 

3. Інноваційний розвиток місцевої економічної системи. 

4.Розробка і використання гучного бренду території. 

5. Створення нових піприємств в громадах. 

6. Адаптація надсучасних інструментів підтримки бізнесу. 

7. Безперервний пошук нових інвесторів. 

8. Активізація міжнародних економічних взаємовідносин території 

9. Проведення масових комунікаційних бізнес-заходів в територіях. 

10. Підтримка відтворювального потенціалу галузей економіки 

територій. 

У свою чергу, стратегічний напрям «Розбудова місцевої 

соціокультурної сфери» складається з наступних операційних цілей: 

1. Забезпечення високої якості життя населення територій. 

2. Сприяння зростанню рівня зайнятості місцевого населення. 

3. Збереження та відтворення людського потенціалу території. 

4. Розбудова об’єктів соціально-гуманітарної інфраструктури. 

5. Збереження місцевої історико-культурної спадщини та традицій. 
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6. Удосконалення та розширення спектру надання соціальних послуг. 

7. Урахування соціокультурних потреб місцевих жителів в управлінні 

територією. 

8. Здійснення ефективної молодіжної політики на місцевому рівні. 

9. Профілактика соціальної безпеки. 

10. Пропаганда здорового способу життя серед жителів територій. 

Досягнення стратегічного напряму «Технологічна модернізація 

об’єктів інфраструктури» може бути здійснено за рахунок: 

1. Посилення технологічної оснащеності місцевих підприємств. 

2. Розробка технологічної платформи для представників бізнес-

середовища. 

3. Імплементація сучасних інформаційних систем. 

4. Досягнення сучасних технологічних стандартів якості існуючої 

економічної інфраструктури. 

5. Реалізація політики енергоефективності та енергозбереження в 

територіях. 

6. Підвищення інформаційно-технологічної та екологічної свідомості 

населення. 

7. Сприяння оновленню основних фондів в громаді. 

8. Капітальний ремонт об’єктів місцевої сфери ЖКГ.  

9. Інформування місцевого бізнесу про існуючі інноваційні технології в 

економіці і можливості їх залучення. 

10. Організація раціонального поводження з твердими побутовими 

відходами. 

Реалізація стратегічного напряму «Партнерська взаємодія щодо 

реалізації місцевих економічних ініціатив» може бути здійснена шляхом: 

1. Формування комплексного механізму державного регулювання 

розвитку економічного потенціалу територій. 

2. Створення спроможного Фонду розвитку території. 
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3. Формування дієвого правового поля та зрозумілих «правил гри» в 

економіці. 

4. Удосконалення діяльності місцевих органів публічної влади та їх 

управлінської дисципліни. 

5. Пропаганда високого рівня бізнес-культури і дотримання бізнес-

домовленостей на місцнвому рівні. 

6. Стимулювання розвитку інститутів громадянського суспільства. 

7. Налагодження співпраці з міжнародними партнерами. 

8. Запровадження міжнародних стандартів якості управління. 

9. Активізація транскордонного, міжмуніципального, муніципального 

співробітництва. 

10. Забезпечення професійної мобільності фахівців та спеціалістів 

провідних установ та організацій території. 

Окреслені концептуальні положення  розвитку економічного 

потенціалу територій, що включають в себе бачення майбутнього, місію, 

стартегічну мету, стратегічні напрями та операційні цілі по їх досягненню, 

сценарії розвитку подій явлють собою запоруку міцності управлінського 

аспекту даного процесу (рис. 3.1.). Відповідно, взаємоузгодженість дій щодо 

логічного поєднання вертикальної відповідності та ієрархічної 

підпорядкованості визначених векторів досягнення бажаного стану об’єкта 

державного регулювання створить реальниу платформу для нарощування 

економічної спроможності адміністративно-територіальних одиниць в 

довгостроковій перспективі. 

Концептуалізація розвитку економічного потенціалу територій в 

довгостроковій перспективі вимагає використання можливостей сценарного 

підходу. У результаті здійсненого дослідження та у контексті останніх подій 

вважаємо, що найбільш вірогідними є наступні три: модернізаційний, 

інерційний, турбулентний. 

Модернізаційний сценарій розвитку економічного потенціалу територій 

передбачає запровадження комплексного підходу до здійснення державного 
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регулювання в даній сфері з використанням переваг стратегічного 

управління, якісного моніторингу та посиленням  громадського контролю.  

 

 

Рис. 3.1. Концептуальні положення стратегії розвитку економічного 

потенціалу територій 

 

Спостерігається стабільна державна підтримка місцевого економічного 

розвитку шляхом стимулювання малого і середнього підприємництва задля 

забезпечення високого рівня конкурентоспроможності адміністративних 

одиниць. Відбувається послідовність дій щодо адаптації кращих існуючих 

світових практик у вітчизняну сферу державного управління. Заохочується 
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використання інноваційних технологій на місцевому рівні та враховується 

необхідність оновлення складових соціогуманітарної сфери. Акцент робиться 

на забезпеченні гармонійного розвитку всіх складових в рамках триєдиної 

концепції сталого розвитку. 

Інерційний сценарій розвитку економічного потенціалу територій 

включає в себе збереження існуючих тенденцій в даній сфері з частковими 

покращеннями. Здійснюються дії влади щодо реалізації окремих напрямів 

удосконалення механізмів державного регулювання розвитку економічного 

потенціалу територій. Але даний процес знаходиться під впливом панівних 

світових економічних тенденцій, що здійснюють визначальний вплив на 

національну, а відповідно,  і на локальну економічні системи. Державно-

управлінська система здатна протистояти даним викликам із одночасним 

покращенням рівнів зайнятості, гідного рівня життя місцевого населення і 

розуміння необхідності злагоджених дій влади, бізнесу та громадянського 

суспільства щодо необхідності нарощування економічного потенціалу 

територій. 

Турбулентний сценарій розвитку економічного потенціалу територій 

дає можливість врахування загострення існуючих внутрішньополітичних 

ризиків та викликів зовнішнього середовища. Спостерігається посилення 

залежності місцевої економічної політики від політичних циклів в державі. 

Відчуваються економічні втрати через розрив частини ділових 

взаємовідносин під час епідеміологічної кризи та пандемії COVID-19. 

Відбувається затягування воєнного конфлікту на Сході України та 

безрезультатність переговорів щодо повернення території АРК Крим. Всі дії 

влади направлені на збереженні, недопущенні погіршення соціально-

економічних стандартів життя мешканців територій [179]. 

Реалізувати дані концептуальні положення стратегії розвитку 

економічного потенціалу територій можливо завдяки: 

– комплексному механізму державного регулювання в даній сфері; 
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– ефективній взаємодії всіх інституцій, зацікавлених в нарощуванні 

місцевої економічної спроможності; 

– підвищенні ефективності діяльності органів публічного 

управління; 

– запровадженні якісного стратегічного управління  

– офіційному затвердженні документа та  розробці дорожньої карти 

його імплементації.  

Важливою умовою реалізації запропонованої Концепції є 

збалансування економічної, соціальної та екологічної складових сталого 

розвитку територій та дотримання низки проголошених зобов’язань України 

перед світовою спільнотою.  

Вважаємо, що дорожньою картою та механізмм реалізації даної 

концепції є система взаємоузгоджених програм та проектів на державному, 

регіональному та місцевому рівнях. Єдиним заперечуючим фактором може 

стати непослідовність дій та незацікавленість з боку влади у всебічному 

розвитку економічного потенціалу територій. 

Досягнення визначеного стратегічного конструкту потребує якісного 

сучасного правового, організаційного, інформаційного, соціального та 

економічного забезпечення розвитку всіх складових економічного потенціалу 

територій. На нашу думку, це має бути враховано в процесі формування 

комплексного механізму державного регулювання розвитку економічного 

потенціалу територій задля переходу від наздоганяючого темпу розвитку 

національної економічної системи до випереджаючого [179]. 

 

3.2. Формування комплексного механізму державного регулювання 

розвитку економічного потенціалу територій 

 

Беручи до уваги багатоаспектність державного регулювання розвику 

економічного потенціалу територій в Україні, варто враховувати той факт, 

що кожен з етапів розвитку суспільства потребує своєчасного удосконалення  
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механізмів і перегляду ефективності їх функціонування. Так, сучасні 

виклики, що стоять перед системою державного управління підтверджують 

та визначають необхідність формування комплексного механізму державного 

регулювання розвитку економічного потенціалу територій в Україні. 

Дана ситуація ускладнюється ще й низкою невирішених проблем, що 

наразі знижують результативність державної політики у даній сфері. Серед 

них  є такі: недосконалість правового регулювання процесів задіяння 

окремих інструментів механізмів державного регулювання; низький рівень 

організації ефективного управлінського процесу на місцевому, 

регіональному та державному рівні; необхідність забезпечення 

безперервного навчання кадрів в контексті реформи децентралізації та 

трансформації всієї системи державного управління; інертність  органів 

місцевої влади щодо впровадження інструментів е-врядування та е-

демократії; посилення патерналістських очікувань з боку мешканців 

територій, що деформує якість людського капіталу як основи процесу змін; 

інституційна незрілість та неспроможність місцевих органів влади брати на 

себе відповідальність за власні дії, у тому числі і з питань розвитку 

економічного потенціалу територій та ін. [175]. 

Практика вітчизняного державного управління доводить, що правовий, 

організаційний, інформаційний, соціальний та економічний функціональні 

механізми державного регулювання розвитку економічного потенціалу 

територій є взаємопов’язаними, здатні до інтеграції та різноманітного 

комбінування переліку інструментів між собою в залежності від соціально-

економічних потреб суспільства. На нашу думку, їх поєднання в єдиний 

комплексний механізм забезпечить найвищу ефективність державно-

управлінської системи, здатної до самовідтворення в довгостроковій 

перспективі. Оскільки застосування окремого функціонального механізму 

значно звужує запланований бажаний майбутній результат перетворень 

[175]. 
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Питання запровадження комплексного підходу в державне управління 

досить широко розкриті у наукових працях В.Д. Бакуменка, який відстоював 

думку, що «…загальний спосіб дослідження суспільного управління, який, 

виходячи з його складності та неоднозначності в методологічному плані, дає 

можливість вийти за межі суто адміністративно-управлінської сфери й 

застосовувати методи інших наукових знань – політології, економіки, 

юридичної сфери, державного управління, менеджменту, історії, соціології, 

філософії, психології тощо. Це сприяє більш повному дослідженню предмета 

науки та суттєвому підкріпленню методів управлінської науки арсеналом і 

результатами міжпредметних досліджень…» [176, с. 329]. 

Саме комплексний підхід передбачає врахування зв’язків між 

окремими функціональними механізмами державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій в Україні (правовий, організаційний, 

інформаційний, соціальний та економічний) і надасть змогу вийти за межі 

кожного з них, що значно розширює коло завдань і здатне реалізувати 

багаторівневе вирішення проблемних питань. 

Комплексний механізм державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій в Україні є складною цілісною системою, 

де всі елементи функціональних механізмів є взаємодоповнюваними та 

взаємопідтримуючими, забезпечують єдність та конкретність у досягненні 

визначених цілей [175]. 

У ньому має  виявлятися: 1) внутрішня підпорядкованість, 

узгодженість взаємодії відокремлених частин єдиного цілого, що 

передбачено його структурою; 2) наявність процесів, які призводять до 

утворення і розвитку взаємозв’язків між окремими його елементами [177, c. 

50]. Відповідно, він розкриватиме логічність, послідовність та предметну 

наповненість процесу прийняття управлінських рішень у даній сфері. 

Надалі  вважаємо за необхідне наглосити на необхідності формування 

практичних рекомендацій щодо удосконалення всіх складових комплексного 
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механізму державного регулювання розвитку економічного потенціалу 

територій в Україні. 

Перш за все, потребує удосконалення правовий функціональний 

механізм комплексного механізму державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій в Україні. 

Так як  1 січня 2016 року було створено зону вільної торгівлі України 

та ЄС, а 1 вересня 2017 року набула  чинності Угода про асоціацію між 

Україною та ЄС,  – спочатку розглянемо можливості для покращення 

нормативно-правових актів з огляду на євроінтеграційні прагнення України. 

Гармонізація вітчизняного і європейського законодавства – важлива частина 

умови подальшої співпраці між країнами. 

Відповідно до цієї статті визначено шістнадцять пріоритетних сфер 

адаптації: митне право; законодавство про компанії; банківське право; 

бухгалтерський облік компаній; податки, зокрема непрямі; інтелектуальна 

власність; охорона праці; фінансові послуги; правила конкуренції; державні 

закупівлі; охорона здоров’я та життя людей, тварин, рослин; довкілля; захист 

прав споживачів; технічні правила і стандарти; транспорт; енергетика, 

зокрема ядерна [180]. Як видно, переважна більшість напрямів, що 

потребують гармонізації, має пряме відношення до розвитку економічного 

потенціалу територій. Саме тому, на нашу думку, вважаємо пріоритетним 

завданням системи державного управління приведення у відповідність 

вітчизняного і європейського законодавства задля створення сучасних 

передумов для реалізації підприємницької, економічної, культурної та 

політичної активності мешканців на місцевому рівні в Україні. 

Ще одним важливим аспектом є глобалізаційний вплив на необхідність 

модернізації законодавства України.  Свій безпосередній вираз це знайшло в 

конституціях більшості держав-членів ООН, включаючи й Конституцію 

України. Важливе значення у подальшій універсалізації 

внутрішньодержавного права має закріплення в національних конституціях 

сучасного комплексу невідчужуваних природних прав і свобод людини, а 
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також визнання того, що загальновизнані принципи і норми міжнародного 

права є пріоритетною складовою національної правової системи [181]. 

Важливим, з огляду на предмет дослідження, є закріплення права на 

економічну самостійність громадян. 

Ще одним аспектом, на який варто звернули увагу в процесі 

удосконалення правового механізму державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій, є процеси децентралізації влади, які 

відбуваються в Україні. У цьому контексті потребують покращення 

нормативно-правові акти з цілої низки актуальних питань, зокрема: 

– внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) 

та засад і порядку вирішення питань адміністративно-територіального 

устрою України, що забезпечить правову основу для прийняття низки 

законодавчих актів, що розширить повноваження органів місцевого 

самоврядування та об’єднаних територіальних громад, що особливо 

актуальним є для нарощування економічної спроможності територій; 

– оновленої редакції  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», що наділить органи  місцевого самоврядування реальними 

повноваженнями в фінансово-економічному плані на локальному рівні; 

– розширення повноважень органів місцевого самоврядування задля 

ефективного  управління ресурсним потенціалом та посилення державного 

контролю щодо раціональності його використання; 

– модернізація інституту місцевого самоврядування відповідно до 

міжнародних стандартів задля підвищення якості надання публічних послуг; 

– здійснення місцевих референдумів (з  унормуванням визначення 

предмета референдуму, його різновидів, процедур ініціювання, проведення 

та встановлення результатів; закріплення можливості проведення 

голосування в масштабах районів та областей у межах компетенції їхніх 

органів місцевого самоврядування), що позитивно вплине на збільшення 

участі громадськості в процесі вироблення важливих державно-
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управлінських рішень на локальному рівні, особливо з питань розвитку 

економічного потенціалу територій [182; 183]. 

Актуальним питанням залишається удосконалення законодавчого 

регулювання фінансового забезпечення територій як стратегічної складової 

розвитку економічного потенціалу територій. Зокрема, потребує оновлення 

ряд положень діючого Бюджетного Кодексу України щодо оптимізації 

дотацій, субвенцій та інших інструментів державної підтримки громад і 

механізмів перерозподілу коштів центрального бюджету між ними. 

На нашу думку, вважливим напрямом удосконалення інструментів 

правового механізму державного регулювання розвитку економічного 

потенціалу територій має стати  підвищення інформаційного впливу на 

правосвідомість громадян шляхом проведення лекцій, конференцій, 

семінарів, які будуть загальнодоступними та створеними спеціально до 

оголошення та роз’яснення прийнятих змін до законодавства. Також 

необхідно оприлюднювати законодавчі акти до їхнього прийняття, зокрема 

можливо створити сайт, де проекти законодавчих актів проходитимуть 

громадські читання, а лише потім прийматися законодавцем [181, с. 32-33]. 

Поряд з тим, в контексті розвитку економічного потенціалу територій 

необхідним є посилення діалогу між владою та громадянами в процесі 

розробки і прийняття нормативно-правових актів. 

Наступним кроком в частині формування комплексного механізму 

державного регулювання розвитку економічного потенціалу територій в 

Україні є удосконалення організаційного функціонального механізму. 

Удосконалення співпраці органів місцевого самоврядування та органів 

державної влади несе в собі колосальний ефект для розвитку економічного 

потенціалу територій, зокрема в частині здійснення належного врядування на 

місцевому рівні. Використовуючи кращий світовий досвід, практичними 

рекомендаціями щодо покращення даного процесу, на нашу думку, можуть 

стати: 
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– внесення змін до Законів України «Про місцеві державні 

адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо 

трансформації деяких делегованих повноважень органів місцевого 

самоврядування у власні (самоврядні) в контексті нарощування фінансової 

самодостатності громад; 

– завершення формування сучасної територіальної організації 

влади та упрорядкування адміністративно-територіального устрою держави; 

– створити координаційні ради сприянню взаємовідносин між 

місцевими органами влади щодо узгодження спірних економічних питань 

життєдіяльності населених пунктів; 

– перегляд принципів побудови організаційних струтур органів 

управління щодо створення можливостей для нарощування економічної міці 

територій;  

– підвищення ролі законодавчого визначення статусу асоціацій та 

іншх об’єднань органів місцевого самоврядування як їх представників у 

взаємодії з органами державноїх влади: 

– завершення реформи децентралізації влади щодо належного 

матеріального, фінансового та ресурсного забезпечення діяльності органів 

місцевого самоврядування; 

– розробка дієвих механізмів громадського контролю за діяльністю 

місцевих органів публічної влади, особливо в фінансово-економічній частині 

розвитку громад [187; 188]. 

У частині забезпечення виконання органами публічної влади 

управлінських функцій варто звернути увагу на момент удосконалення їх 

організаційної структури. На нашу думку, даний процес може здійснюватись 

періодично та переглядатися на відповідність до сучасних умов, 

коригуватися відповідно до актуальної мети  діяльності владних інституцій. 

Беззаперечнм є той факт, що данй процес повинен відбуватися через тісну 

взаємодію з навчальними закладами та науково-аналітичними установами. 
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Удосконалення організаційної структури місцевого органу влади 

можна здійснити шляхом розробки організаційного проекту або плану 

організаційного розвитку. 

Загальна схема розробки подібного документа, що передбачає 

вдосконалення системи управління на місцевому рівні, передбачає: 

ухвалення рішення органом влади про необхідність розробки організаційного 

проекту удосконалення системи управління; укладення договору зі 

спеціалізованою установою щодо розробки документа та здійснення 

діагностичного функціонального аналізу; складання та затвердження графіку 

робіт; розгляд оргпроекту в органі влади; у разі необхідності його 

коригування та доопрацювання згідно із зауваженнями замовника; 

затвердження оргпроекту; імплементація організаційного проекту [189, с. 

424-425]. На наш погляд, даний документ можна розробляти як для органу 

влади в цілому, так і для окремого структурного підрозділу. Усунення 

вузьких місць функціонування органів публічної влади позитивно 

впливатиме і спрямовуватиме діяльність місцевої системи управління та її 

інституціональну спроможність на розвиток економічного потенціалу 

території. 

Надалі розглянемо можливості для удосконалення кадрового 

забезпечення комплексного механізму державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій в Україні. 

Досягнення високого рівня професіоналізму  державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування можна лише за допомогою 

забезпечення ефективності функціонування системи підготовки, 

перепідготовки та підвищення їх кваліфікації. Найбільш ефективними, на 

наш погляд можуть стати такі управлінські дії: 

– позиціонування безперервної освіти державних службовців як 

основного фактору розвитку кадрового потенціалу території; 

–  модернізація законодавчого забезпечення  в даній сфері; 

– запровадження єдиних стандартів здійснення процесів навчання; 
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–  моніторинг навчальних потреб персоналу органів влади; 

– покращення навчальних програм задля розвитку професійних 

компетентностей та формування комплексу додаткових знань і вмінь; 

– створення сприятливих умов та мотивація працівників до 

самоосвіти; 

– впровадження інноваційних моделей навчання персоналу 

владних інституцій; 

– здійснення належного контролю за якістю процесу [190]. 

Також не менш важливою умовою розвитку кадрового потенціалу 

місцевих органів публічної влади вважаємо періодичний перегляд 

компетентностей і компетенцій працівників відповідно до змін зовнішнього 

середовища, особистісних та місцевих потреб, а також врахування 

динамічності зовнішнього середовища. 

Набуття знань з питань місцевого економічного розвитку та розвитку 

економічного потенціалу територій є навчальною потребою працівників 

органів влади.  

У сучасних умовах функціонування державно-управлінської системи 

виходом із ситуації може стати поєднання традиційного очного навчання із 

застосуванням елементів дистанційної освіти. Основою даної методики є 

створення навчального інформаційного середовища, що включає 

комп’ютерні інформаційні джерела, електронну бібліотеку, відео- і аудіо-

теки, книги, навчальні посібники. Учасниками такого навчального процесу є 

самі слухачі та викладачі, їх взаємодія здійснюється за допомогою сучасних 

телекомунікаційних засобів. Саме таке навчальне середовище надає унікальні 

можливості для одержання знань як самостійно, так і під керівництвом 

викладачів [191, с. 459-460]. На нашу думку, перевагами даного підходу є 

економія бюджетних коштів, мобільність та всеохоплюючий доступ усіх 

бажаючих долучитися до програми професійного розвитку. 
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Розвиток такої складової економічного потенціалу території як 

встановлення ефективної взаємодії органів публічної влади з громадськістю 

сприятиме зміцненню їх інституційної спроможності та можливе за рахунок: 

 забезпечення належної імплементації вимог законодавства щодо 

консультацій із громадською та формування громадських рад;  

 подолання вибіркового підходу, формального та епізодичного 

залучення до співпраці громадськості з органами державної влади;  

 недопущення дискредитації процедур, використання громадських рад 

як лобістського інструменту для просування вузькогрупових інтересів, 

проведення фальсифікованих або заангажованих громадських обговорень, 

експертиз, слухань; 

 уключення процедур залучення громадських рад до ухвалення рішень 

і консультацій із громадськістю до регламентів органів виконавчої влади;  

 забезпечення повноцінного висвітлення результатів взаємодії з 

громадськістю на веб-сайтах органів державної влади;  

 посилення механізмів відповідальності органів державної влади та їх 

посадових осіб за перешкоджання участі громадськості, передусім у 

питаннях реального доступу до інформації, забезпечення своєчасного й 

повного оприлюднення інформації;  

 покращення ресурсного забезпечення (фінансового, матеріального, 

кадрового, інформаційного) структурних підрозділів органів державної 

влади, відповідальних за взаємодію з громадськістю;  

 підвищення кваліфікації як посадових осіб таких підрозділів, так і 

громадськості щодо використання інструментів участі громадськості у 

формуванні та реалізації політики;  

 підвищення рівня компетентності, інституційної спроможності, 

відповідальності як громадськості, так і органів державної влади, а також у 

цілому – правової, політичної, громадянської культури населення;  
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 дотримання вимог законодавства щодо врахування конструктивних 

пропозицій громадськості за результатами консультацій або надання 

обґрунтувань неврахування таких пропозицій  

 підвищення інституційної спроможності уряду та спроможності 

громадянського суспільства здійснювати моніторинг діяльності органів 

влади;  

 розвиток локальної нормотворчості, зміцнення правової, 

організаційної та фінансової автономії місцевого самоврядування; 

 запровадження ініціатив, які сприятимуть зростанню соціального 

капіталу та розвитку місцевих територіальних громад [184; 185; 186]. 

Невід’ємною частиною формування комплексного механізму 

державного регулювання розвитку економічного потенціалу територій є 

удосконалення інструментів інформаційного функціонального механізму. 

Ураховуючи недоліки та вузькі місця, які було виявлено в результаті 

здійсненого аналізу у попередньому підрозділі дисертаційного дослідження, 

вважаємо за необхідне звернути увагу на процесах покращення викорстання 

таких інструментів, як електронна демократія, електронне врядування, 

посилення кібербезпеки, зміцнення комунікаційної складової офіційних веб-

сайтів та представництв органів влади, встановлення електронних 

інформаційних кіосків та інтерактивних стендів про громаду. 

Використання переваг електронної демократії, беззаперечно, 

сприятиме підвищенню рівня інформування, консультування та залучення 

населення території до прийняття важливих управлінських рішень щодо 

місцевого економічного розвитку. 

Важливими аспектами покращення існуючого стану речей в даному 

секторі державного регулювання, на нашу думку, є наступні: 

 стимулювання онлайн участі громадян в процесі прийняття 

важливих рішень щодо розвитку економічного потенціалу території; 

 запровадження моделі бюджету участі громадян на місцевому 

рівні; 
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 розробка онлайн платформи з єдиним електронним кабінетом 

громадянина задля розвитку співпраці всередині громади; 

 підтримка на місцях таких інструментів, як електронних петицій, 

публічних консультацій, громадських бюджетів онлайн, електронних 

місцевих ініціатив та інших інноваційних способів е-участі мешканців 

території; 

 законодавче забезпечення розвитку е-демократії; 

 створення статистичної інформаційної звітності щодо кількісного 

використання інструментів е-демократії; 

 здійснення просвітницьких кампаній щодо переваги 

використання і популяризації е-демократії та кращих світових практик в 

даному напрямі; 

 активізація місцевих органів публічної влади з приводу 

запровадження досягнень е-демократії; 

 запровадження електронних форм зворотного зв’язку на 

офіційних веб-сайтах органів влади, у тому числі тематичних, для отримання 

якісного зворотного зв’язку з різних питань [192; 193; 194]. 

На нашу думку, реалізація даних дій сприятиме подальшій модернізації 

діяльності місцевих органів публічної влади та підвищенню якості публічних 

послуг. 

Подальша розбудова е-врядування є стратегічною складовою даного 

процесу, оскільки його всебічна імплементація в процеси здійснення 

державного регулювання сприятиме розвитку економічного потенціалу 

територій. У цьому напрямі важливим є:  

 забезпечити поступову відмову від паперового документообігу та 

повністю перейти на автоматизовану систему електронного документообігу;  

 забезпечити реальну можливість участі громадян у вироблені та 

прийнятті управлінських рішень на місцевому рівні;  

 забезпечити доступ до відкритих даних всіх зацікавлених 

фізичних та юридичних осіб-резидентів території; 
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 запровадити систему додаткових стимулів для працівників, 

зайнятих у сфері обслуговування державних інформаційних ресурсів, з 

метою збереження існуючих та залучення нових спеціалістів з інформаційно-

телекомунікаційних технологій;  

 покращити інформатизацією місцевих  галузей економіки та 

розвитком галузевого е-урядування (е-медицина, е- освіта, е-торгівля, е-

транспорт, е-туризм тощо); 

 формування базової інформаційно-телекомунікаційної 

інфраструктури електронного урядування та приведення їх у сумісність з 

регіональними та державними платформами; 

 підвищення ефективності управління розвитком електронного 

урядування [196; 197]. 

Погоджуємося, що задля посилення використання офіційного веб-сайту 

органу публічної влади (виходячи з виокремлених проблемних питань) 

доречними є удосконалення комунікаційних практик, що полягають у 

такому: 

 структурні підрозділи, відповідальні за комунікації, мають 

підготувати стратегічні плани розвитку офіційних веб-сайтів своїх відомств, 

які, зокрема, міститимуть алгоритми комунікаційних дій під час 

надзвичайних (кризових) ситуацій, а також шляхи багаторазового збільшення 

інтернет-користувачів ресурсу. В зв'язку з цим варто проаналізувати, які 

форми розміщення інформації стимулюватимуть активність аудиторії веб-

ресурсу;  

 дизайн веб-сайта потрібно зробити функціональним, "дружнім" 

для користувача та зручним у навігації. Доцільно розмістити форму пошуку 

(за допомогою ресурсу Google) на кожній сторінці сайта й забезпечити 

підказки для пошуку та перелік найзапитуванішої інформації. Обов'язково 

потрібно передбачити розділ "Карта сайта", а також у разі необхідності 

давати крос-посилання на релевантну інформацію інших порталів органів 

виконавчої влади;  
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 необхідно визначити стандарти, які стосуються контенту веб-

сайта урядових органів (своєчасність, достовірність, повнота інформації 

тощо), а також вести статистику розміщених на ньому публікацій за 

визначений період, перелік найпопулярніших матеріалів;  

 необхідно постійно вдосконалювати інтренет-практики веб-

сайтів урядових органів через здійснення формальної оцінки, 

використовуючи онлайн-опитування й інші форми зворотного зв'язку для 

успішного проведення реформи е-демократії варто поєднати з реформою 

децентралізації, е-урядування та публічної служби [195]. 

Усе це сприятиме посиленню взаємодії місцевих органів пубілічної 

влади з фізичними та юридичними особами щодо вироблення спільних 

рішень стосовно розвитку економічного потенціалу території в контексті 

здійснення реформи децентралізації влади. 

Вивчення кращого світового досвіду здійснення державного 

регулювання розвитку економічного потенціалу територій дало змогу 

акцентувати увагу на необхідності використання таких сучасних 

інструментів інформування громадськості як електронні інформаційні кіоски 

про громаду. 

Електронні інформаційні кіоски доцільно розміщувати в публічних 

відвідуваних місцях відповідно від характеру інформації, що подається. Це 

можуть бути, наприклад, приміщення органу влади, реєстраційної палати, 

дозвільного центру, вокзали, музеї, бібліотеки, навчальні заклади, об’єкти 

туристичної індустрії тощо. Інформація про адресу розміщення електронного 

кіоску варто розмістити в людних місцях. В інформаційних кіосках доцільно 

розміщувати, зокрема:  

 інформацію про населений пункт;  

 карту території, адреси об’єктів інфраструктури;  

 інформацію про рух транспорту;  



181 

 інформацію про діяльність органів влади, про посадових осіб, 

адміністративні послуги, розподіл повноважень та функціональних 

обов’язків;  

 інформацію про рух поданих документів тощо.  

Не зважаючи на доводить високу вартість, дані інструменти 

зарекомендували себе вкрай позитивно, особливо в частині формування 

позитивного інвестиційного іміджу та брендингу громади [198]. 

У контексті сучасних інформаційних викликів, що здійснюють вплив 

на систему державного управління. варто привернути увагу до питання 

забезпечення кібербезпеки діяльності місцевих органів влади. Так, 

важливими є: 

 формування системи забезпечення кібербезпеки на місцевому 

рівні;  

 визначення повноважень суб’єктів забезпечення кібербезпеки, у 

тому числі в умовах кризових ситуацій, надзвичайного і воєнного стану, в 

особливий період; 

 підвищення ефективності моніторингу у сфері забезпечення 

кібернетичної безпеки з метою своєчасного виявлення існуючих і нових 

типів внутрішніх і зовнішніх кіберзагроз, розробку ді- євих заходів щодо їх 

нейтралізації та блокування; 

 надання місцевими органами влади обов’язкової звітності про 

кібератаки для спільної протидії та мінімізації наслідків таких атак; 

 удосконалення законодавчого регулювання даного питання [199, 

200] . 

Вкрай важливою складовою формування комплексного механізму 

державного регулювання розвитку економічного потенціалу територій в 

Україні є удосконалення інструментів соціального функціонального 

механізму. 

Перш за все, необхідно пропрацювати питання подолання скорочення 

депопуляції населення територій в Україні. Для досягнення бажаних 
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результатів в даному напрямку як складової розвитку економічного 

потенціалу територій в Україні, необхідним є: 

 покращення якості життя населення: рівня освіти, інтелекту, 

духовності, традицій працелюбності, добросусідства, взаємодопомоги, інших 

по- зитивних рис українського менталітету;  

 доступність кваліфікованої медичної допомоги; 

 пропаганда здорового способу життя, розвиток мережі закладів 

фізичної культури і спорту, формування соціальної й особистісної мотивації 

до збереження та зміцнення здоров’я; 

 зміцнення інституту сім’ї та шлюбних відносин, стимулювання 

народжуваності та всебічної підтримки одруженої молоді; 

 поліпшення умов праці з дотриманням вимог її охорони, 

забезпечити їх виконання, скорочення масштабів бідності населення; 

 оптимізацію та розвиток трудового потенціалу населення шляхом 

його природного поповнення, створення нових робочих місць, зокрема у 

неаграрній сфері, належних виробничих і побутових умов; 

 удосконалення міграційних процесів, стимулювання закріплення 

молоді на визначеній території [201; 201; 203]. 

Останній пункт, на нашу думку є важливим в контексті нарощування 

економічної спроможності територій, де увагу слід приділити питанням 

додаткового залучення носіїв робочої сили в неміські населені пунти, 

раціональне регулювання діяльності зовнішніх трудових мігрантів та 

перетворення їх на потужне джерело внутрішніх приватних інвестицій. 

Задля регулювання процесів внутрішньої міграції доцільно створити 

сприятливі мотиваційні мови для прибуття фахівців, в яких території 

відчувають гостру потребу. Поряд з тим, важливою умовою є формування у 

корінного населення толерантного ставлення до мігрантів, їх успішній 

інтеграції у місцевий соціум [204; 205; 206]. 

З метою удосконалення процесів зовнішньої міграції доцільним буде 

реалізація заходів з боку держави, що перетворить їх в потужне джерело 
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внутрішніх приватних інвестицій для території. Розглянемо основні можливі 

напрями використання коштів трудових мігрантів з точки зору їх корисночті 

для розвитку економічного потенціалу територій (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Групування напрямків використання заробітків зовнішніх трудових 

мігрантів в залежності від міри їх корисності для розвитку економічного 

потенціалу територій України [204, c. 181] 

Групи Напями використання 
Максимально 
корисні 

 відкриття власної справи в Україні; 
 інвестиції у економіку України, у т.ч. спільне з державою 
фінансування проектів придбання засобів виробництва в країнах 
перебування для подальшого використання в Україні; 
 відкриття банківських рахунків в Україні. 

Корисні  оплата навчання/лікування членів домогосподарства; 
 будівництво/реконструкція будинку або квартири; 
 витрати на поточне проживання в Україні ; 
 витрати на благодійництво в Україні. 

Умовно корисні  заощадження; 
 поточні витрати в країнах перебування; 
 витрати на переміщення до/з країни працевлаштування 

Не корисні  придбання/будівництво житла в країнах перебування ; 
 відкриття власної справи в країнах перебування 

 

У даному контексті не менш важливими для розвитку економічного 

потенціалу території буде придбання заробітчанином засобів виробництва за 

кордоном, які плануються для використання у вітчизняному виробництві. 

Подібна ситуація може розглядатися і у випадку із заощадженнями, якщо 

вони в майбутньому будуть спрямовані на економічне відтворення. У цьому 

разі обидві ситуації можна розглядати як внутрішні приватні інвестиції.  

Не менш важливим є  необхідність удосконалення системи соціально-

правового захисту громадян України, які працюють за кордоном; створити 

належні умови для повернення на Батьківщину, забезпечити їх успішну 

реінтеграцію [206]. Як превентивний захід недопущення існуючої ситуації, 

на наш погляд, є комплексне національно-патріотичне виховання молоді з 

метою формування почуттів гордості та успішності у власній країні. 
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Через виклики,  з якими зіткнулася економіка України останнім часом, 

важливою складовою вдосконалення соціального функціонального механізму 

державного регулювання розвитку економічного потенціалу територій є 

забезпечення балансу на місцевому ринку праці. Також доцільними заходами 

з боку держави у даному напрямі можуть стати: 

 збереження у кризові періоди стабільності на стратегічно 

важливих для території підприємствах; 

 створення сприятливого середовища для розвитку 

підприємництва та самозайнятості безробітних; 

 досягнення територіальної та професійно-кваліфікаційної 

збалансованості на ринку праці 

 диверсифікація місцевої економіки з забезпеченням додаткових 

робочих місць за допомогою сучасних інструментів державного управління; 

 посилення інституціоналізації місцевого ринку праці, зменшення 

обсягів нерегламентованої діяльності та неформальних робочих місць; 

 забезпечити надійний доступ до інформації щодо наявності 

робочих місць [207; 208; 209; 210]. 

Варто також звернути увагу на аспект створення сприятливого 

інституціонального середовища для забезпечення розширеного відтворення 

конкурентоспроможної і якісної пропозиції робочої сили з боку населення в 

громаді.  

Ступінь розвитку системи надання соціальних послуг є індикатором 

розвитку будь-якої країни. Ключовими моментами розвитку цієї складової 

державного регулювання розвитку економічного потенціалу території, на які 

слід зробити акцент, є: узгодження та координація дій різних суб’єктів 

(органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадського 

сектору); інтеграція зусиль, засобів та можливостей державних інституцій і 

неурядових організацій; розробка та впровадження дієвих механізмів 

міжсекторного партнерства щодо забезпечення соціальних гарантій і захисту 

прав соціально вразливих категорій громадян, створення умов для їх 
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адаптації в соціальному середовищі; впровадження комплексної системи 

соціальної роботи; підвищення ефективності функціонування соціальних 

служб; забезпечення належного професійного рівня фахівців соціальної 

роботи; оптимізація системи соціальних послуг на рівні територіальної 

громади; впровадження інноваційних соціальних технологій [211]. Вважаємо 

за доцільне доповнити даний перелік необхідністю постійного пошуку 

місцевими органами влади можливих альтернативних джерел фінансування 

соціальних проектів у співпраці з вітчизняними та міжнародними 

партнерами, представниками громадського сектора. Адже це вагома 

допомога для покращення фінансового забезпечення соціальної складової та 

зменшення соціального навантаження на місцевий бюджет, що позитивно 

сприятиме розвитку економічного потенціалу території. 

У цілому, підсумовуючи вищевикладене, можна дійти такого висновку, 

що складовими формування комплексного механізму державного 

регулювання розвитку економічного потенціалу територій в Україні, на нашу 

думку, можуть стати такі:  

 модернізація вітчизняного законодавства відповідно до 

європейських вимог та викликів глобалізації в контексті реформи 

децентралізації влади в Україні з правовим розв’язанням проблемних питань 

функціонування інструментів державного управління у цій сфері; 

 розбудова ефективного діалогу органів влади з представниками 

громадськості щодо реалізації спільних інтересів стосовно  місцевого 

економічного розвитку;  

 створення сучасних умов для розвитку кадрового потенціалу 

місцевих органів публічної влади; 

 удосконалення співпраці органів місцевого самоврядування та 

органів державної влади задля здійснення належного врядування на 

місцевому рівні; 

 розвиток е-демократії, е-врядування, посилення кібербезпеки, 

зміцнення комунікаційної складової офіційних веб-сайтів та представництв 
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органів влади, встановлення електронних інформаційних кіосків та 

інтерактивних стендів про громаду; 

 розбудова соціально орієнтованого процесу розвитку 

економічного потенціалу територій через посилення інституціоналізації 

задля забезпечення розширеного відтворення населення території. 

Надалі розглянемо передумови формування комплексного механізму 

державного регулювання розвитку економічного потенціалу територій в 

Україні 

Беззаперечним є той факт, що головною умовою формування 

комплексного механізму повинна стати вбудована здатність до 

удосконалення, що забезпечить майбутні перетворення всієї системи 

державного управління. Він має базуватися на практичних рекомендаціях 

щодо вдосконалення державного регулювання, які розкривають кращий 

досвід в сфері розвитку економічного потенціалу територій [175]. 

У свою чергу, не можна не погодитись з думкою Ю.О. Ульянченко, 

який  наголошує на тому аспекті, що комплексний механізм державного 

регулювання розвитку економічного потенціалу територій повинен 

доповнювати механізм ринкового регулювання. Оскільки самостійно 

ринковий механізм не в змозі розв’язувати всю сукупність проблем ринкової 

економіки. І його функціонування суттєво залежить від характеру, 

принципів, пріоритетів використання як ринкових інструментів, так і всієї 

системи державного управління. Активна стимулююча та регулююча роль 

ринкового механізму реалізуються більш повно при застосування адекватної 

законам ринку гнучкої системи державного регулювання [178, c. 157]. 

Вважаємо, що не менш важливою передумовою формування 

комплексного механізму державного регулювання розвитку економічного 

потенціалу територій в Україні є його органічна вбудованість в сучасну 

систему публічного управління, де процес вироблення та реалізації публічної 

політики буде відбуватися не лише за участю державних інституцій, а й всієї 

сукупності суб’єктів економічних відносин на місцевому рівні. Він має бути 
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структурованим, багаторівневим, широкомасштабним та 

загальнообов’язковим. Комплекcний механізм має включати в себе вбудовані 

критерії та індикатори здійснення оцінки його дієвості на кожному з етапів 

його функціонування та нарощування економічної спроможності 

адміністративно-територіальних одиниць.  

Вважаємо, що саме комплексний механізм державного регулювання 

розвитку економічного потенціалу територій в Україні створить додаткові 

переваги від удосконалення його складових (правової, організаційної, 

інформаційної, соціальної і економічної і їх елементів), сприятиме 

підвищенню якості діяльності органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, стане основою утворення сучасних ділових партнерських 

структур, що сприятиме зміцненню економічних можливостей на місцевому 

рівні в економічному, соціальному та екологічному вимірах. Він має стати 

основою здійснення ефективної економічної політики держави, що 

забезпечить якісні перетворення всієї системи державного управління [175]. 

 

3.3. Маркетинговий  підхід до розвитку економічного потенціалу 

територій в умовах децентралізації влади 

 

Сформований комплексний механізм державного регулювання 

розвитку економічного потенціалу територій в Україні повинен відображати 

стратегічні орієнтири розбудови державності, мати превентивний характер 

стосовно майбутніх змін, враховуват турбулентність зовнішнього 

середовища і надавати кожному громадянину усвідомлення стабільності і 

відповідальності за майбутнє власної громади. 

Розбудова економічного функціонального механізму є пріоритетом 

удосконалення державного регулювання розвитку економічного потенціалу 

територій в Україні. Виходячи з проведеного дослідження, основними 

скадовими даного процесу мають стати наступні кроки. 
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По-перше, потребують удосконалення підходи щодо групування 

громад відповідно до чисельності населення з урахуванням критерію розмірів 

території. Адже врахування даної характеритики населених пунктів 

визначатиме ступінь та перелік інструментів фінансової державної 

підтримки. Поряд з тим, на нашу думку, розмір території має бути враховано:  

під час здійснення міжбюджетних трансфертних відносин, формуванні та 

реалізації локально бюджетної політики, побудові архітектоніки місцевої 

публічної влади, забезпечення якості надання публічних послуг тощо. 

По-друге, вітчизняна практика функціонування економічного 

механізму свідчить про необхідність забезпечення якісного документального 

забезпечення державного регулювання розвитку економічного потенціалу 

територій. На сьогодні світовий досвід у даній сфері свідчить про важливість 

розробки стратегії, стратегії місцевого економічного розвитку, 

інвестиційного паспорту громади та програми розвитку підприємництва, які 

формують позитивний імідж території в очах існуючих та потенційних 

партнерів. У цьому контексті нарощування економічної спроможності 

адміністративно-територіальної одиниці є відповідальністю місцевих органів 

влади щодо зміцнення її конкурентних переваг. 

 Логічною послідовністю, на наш погляд, буде спочатку розробка 

стратегії сталого розвитку території (відображає визначені стратегічні 

орієнтири), стратегії місцевого економічного розвитку (визначає тенденції 

розвитку локальної економічної системи), інвестиційного паспорту громади 

(окреслює перелік привабливих об’єктів для інвестування) та програми 

розвитку підприємництва (створює сприятливі умови для розбудови бізнес-

середовища та появи нових одиниць господарювання). У такій сукупності та 

конструкті документи сприятимуть залученню додаткових фінансових 

ресурсів для розвитку економічного потенціалу території. 

Розробка стратегії для ОТГ, які ще не мають такого документа 

сприятиме посиленню єдності місцевого населення у досягненні визначених 

спільних стратегічних цілей, впевненості у майбутньому та згуртованості 
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зацікавлених осіб щодо нарощування економічного потенціалу території. 

Саме вона відображає готовність місцевої влади брати на себе 

відповідальність за майбутній збалансований розвиток території, є 

відображенням конструктивного діалогу щодо визначення напрямку 

майбутніх перетворень та засобом адвокації місцевих інтересів на 

регіональному та державному рівнях. 

Більш інноваційним інструментом економічного механізму державного 

регулювання (що позитивно зарекомендував себе у світі), але менш 

популярним в є на даний час в Україні, є місцева стратегія економічного 

розвитку території (далі – СМЕР). У змісті документа, на нашу думку,  

акцент має бути здійснено на розвиток локальної економіки через 

узгодження та максимальну  гармонізацію місцевих економічних інтересів. 

СМЕР має бути зосереджена на: 

– пошуку шляхів активізації місцевого підприємницького 

середовища та бізнес-структур; 

– орієнтована на розвиток малого та середнього підприємництва як 

основної ланки зростання самозайнятості місцевого наслення та створення 

додаткових робочих місць у громаді;  

– реалізації інноваційних бізнес-ідей в адміністративній одиниці, 

привабливих для залучення інвестицій;  

– всебічний розвиток економічної інфраструктури, яка 

відображатиме рівень розвитку місцевих продуктивних сил та збільшенню 

місцевого сукупного виробництва;  

– розбудові партнерських взаємовідносин на основі етичної бізнес-

культури. 

Як і будь-яка стратегія, вона має містити відповідну структуру, 

стратегічний план її реалізації та систему моніторингу і коригування. 

Документ має бути офіційно затверджений органом місцевого 

самоврядування на відповідній  території. 
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Розробка інвестиційного паспорта громади є вагомим кроком для 

реалізації маркетингового підходу до державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу території, оскільки сприяє підвищенню 

інвестиційного іміджу адміністративної одиниці та надає потенційним 

інвесторам інформацію, необхідну для прийняття інвестиційних рішень. 

Даний документ має вигідно позиціонувати та відображати сильні 

сторони місцевої економічної системи, а також відображати майбутні 

тенденції і зміни, викладені в стратегії. Важливо закцентувати увагу, що 

нагальні проблеми і потреби території мають бути чітко сформульованими і 

оформлені у вигляді проектної пропозиції інвестиційного проекту відповідно 

до Методичних рекомендації стосовно заповнення форми проектної 

пропозиції інвестиційного проекту [212]. Такий підхід сприятиме розумінню 

інвестора щодо перспективності інвестиційної ідеї та розвитку економічного 

потенціалу території. 

Інвестиційний паспорт громади може мати таку структуру: 

 1) офіційний розділ, який має включати загальні дані про певну 

територію (час заснування населених пунктів, географічне положення, 

адміністративну та географічну карти території, площу, кліматичні умови, 

населення, органи місцевого самоврядування та контактну інформацію, 

WEB-ресурси адміністративної одиниці, а також стратегічний план 

розвитку);  

2) інвестиційний потенціал території (ресурсний, фінансовий, 

інноваційний, трудовий, соціальний, екологічний, організаційний, 

управлінський, інституційний);  

3) інвестиційну політику (законодавство, що регулює інвестиційну 

діяльність на даній території; перелік інвестиційних проектів, бізнес-

пропозицій та інвестиційних об'єктів для потенційних інвесторів; інформацію 

про інвестиційні проекти, що реалізуються на даному етапі; інформацію про 

успішно реалізовані в межах громади інвестиційні проекти);  
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4) довідкові дані для розрахунків та обґрунтувань інвестиційних 

пропозицій (земельний фонд, ставка земельного податку, електроенергія, 

водопостачання, каналізація, теплозабезпечення, газифікація, ціни на газ 

тощо) [213]. 

Беззаперечно, що даний перелік складових не є вичерпним та 

універсальним, і може варіюватися в кожному окремому випадку, виходячи 

зі стратегічних та економічних цілей розвитку економічного потенціалу 

території. 

Наступною складовою удосконалення економічного механізму 

державного регулювання розвитку економічного потенціалу територій має 

стати покращення державної фінансової підтримки розвитку громад. 

Слушною є думка, що для усунення виявлених недоліків та посилення 

місцевої економічної спроможності завдяки проектам ДФРР, може бути 

злійснене чітке розмежування ініціатив соціального та економічного 

спрямування. Як варіант, можна це зробити через встановлення квоти для 

економічних проектів, які фінансують з ДФРР (наприклад, на рівні 50 % 

загального обсягу коштів ДФРР), або вивести соціальні проекти з-під 

фінансування ДФРР (оскільки для них, починаючи  з 2017 року, передбачені 

інші джерела фінансування: субвенція на формування інфраструктури, 

розвиток медицини в сільській місцевості, будівництво футбольних полів зі 

штучним покриттям тощо) [214]. На нашу думку, це змусить місцеві органи 

влади більш відповідально підходити і до процесу підготовки проектних 

ініціатив, і до вибору об’єктів державної підтримки з ДФРР, приймаючи при 

цьому не популістські короткострокові управлінські рішення щодо 

підтримки соціальної інфраструктури, а здійснюючи раціональний вибір в 

сторону накопичення економічного потенціалу території. 

Що стосується такої складової економічного механізму як 

міжбюджетні відносини, то в контексті удосконалення державного 

регулювання розвитку економічного потенціалу територій вважаємо за 

необхідне надання їм інвестиційного характеру. 
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Актуальним є розподіл бюджетних коштів з метою вирівнювання 

фінансової спроможності місцевих бюджетів на основі оцінки якості 

управління бюджетними коштами та рівня використання ресурсів територій 

[215]. Це сприятиме мотивації органів місцевого самоврядування та  

посилить їх відповідальність за розвиток економічного потенціалу територій 

через необхідність пошуку шляхів фінансової віддачі за визначеними 

напрямами. Також це сприятиме формуванню самодостатніх громад з 

високим рівнем життя населення, міцною економікою та високими 

стандартами якості публічних послуг. У контексті здійснення реформи 

децентралізації важливим є перехід до двоступеневої моделі міжбюджетних 

відносин держави та ОТГ для зміцнення фінансової спроможності територій 

та усунення непорозумінь між місцевими та регіональними органами влади. 

Невід’ємною складовою процесу удосконалення економічного 

механізму державного регулювання розвитку економічного потенціалу 

територій є посилення спроможності місцевого бюджету забезпечити гідний 

рівень життя населення. Органи влади повинні перетворити його в потужне 

джерело зостання місцевої економіки. Виходячи з проблемних питань, які 

були виокремлені у процесі здійснення дисертаційного дослідження, кроки з 

боку влади у даному напрямі, на нашу думку, можна згрупувати у декілька 

блоків: 

1) збільшення дохідної частини місцевого бюджету: 

– удосконалення місцевої податкової політики; 

– залучення інвестиційних коштів до реалізації бюджетних 

проектів; 

– використання переваг освоєння грантових коштів та коштів 

міжнародної технічної допомоги; 

– оптимізація та упорядкування об’єктів державної та комунальної 

власності; 

– пошук альтернативних джерел наповнення місцевого бюджету. 

2) оптимізація видаткової частини місцевого бюджету: 
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– забезпечення спрямованості видатків відповідно до визначених 

стратегічних цілей громади; 

– забезпечення прозорого моніторингу бюджетних видатків та 

якості надання публічних послуг в громаді; 

– упорядкування цільових програм задля усунення процесів 

дублювання та розпорошеності бюджетних ресурсів; 

– подолання асиметричності бюджетного розподілу для сільстких 

територій. 

3) довгострокова спрямованість  місцевої бюджетної політики: 

– перехід на середньострокове бюджетне планування задля 

реалізації тривалих проектів; 

– підвищення рівня фінансової автономії місцевого бюджету; 

– збалансування дохідної та видаткової частини бюджету 

Стратегічною складовою удосконалення економічного механізму 

державного регулювання розвитку економічного потенціалу територій , на 

наш погляд, є забезпечення збалансованого секторального розвитку 

підприємництва та створення додаткових робочих місць.  

На нашу думку, ефективним заходом може стати розробка місцевої 

програми підтримки підприємництва. Вона має відображати спроможність 

місцевої влади використовувати та адаптувати кращі світові практики і 

створювати належні умови для формування сприятливого місцевого бізнес-

середовища. Вважаємо, що акцент має бути зроблено на мотивуванні 

громадян для реєстрації малих та середніх субктів господарювання на 

території громади з урахуванням місцевих секторальних потреб. 

Так, на сьогодні існує об’єктивна необхідність у створенні нових 

підприємств у адміністративно-територіальних одиницях, особливо з огляду 

на останні економічні виклики, з якими зіткнулась Україна. Задля цього 

можна використовувати переваги зниження податкових ставок, введення 

льготних періодів та надання адресних кредитів для відкриття власної 

справи. Необхідно переглянути вистему відшкодування збитків для бізнесу 
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через різноманітні форс-мажоргі обставини, такі як, наприклад, епідемія 

COVID-19. 

Сьогодні перспективним з точки зору забезпечення зайнятості 

населення та наповнення місцевого бюджету може стати розвиток туризму. 

та рекреації. Погоджуємося, що основними блоками розбудови даного 

сектору економіки можуть стати: 

– підвищення якості та конкурентоспроможності туристичного 

продукту; 

– раціональне використання рекреаційного потенціалу території; 

– розвиток територіальної інформаційної інфраструктури надання 

рекреаційних та туристичних послуг 

– модернізація та реконструкція існуючої матеріально-технічної 

бази об’єктів туристичної інфраструктури, доведення їх оснащення до 

сучасних вимог [216]. 

Також не можна нівелювати таку складову розвитку місцевого 

економічного потенціалу як розвиток приватного агросектору як одного із 

стратегічних орієнтирів розвитку України та її регіонів. Місцеві органи 

публічної влади повинні сприяти: вдосконаленню нормативно-законодавчої 

бази, яка б забезпечувала стабільний розвиток сільського господарства; 

стимулювати виробництво органічної, безпечної та екологічно чистої 

сільськогосподарської продукції; встановленню ринкових цін на продукцію, 

які забезпечуватимуть рентабельність її виробництва для основної маси 

виробників; упровадження досягнення науково-технічного прогресу та 

інновацій; залучення молодих людей у сільське господарство; забезпечення 

гідної оплати праці в сільському господарстві та ін. [217].  

На сьогодні не можна недооцінювати роль державно-приватного 

партнерства, необхідність створення галузевих та міжгалузевих кластерів, 

сприяти встановленню кооперативних зв’язків, стимулювати розбудові 

конкурентоспроможного підприємницького середовища, активізації 
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інноваційного підприємництва в контексті створення нового бізнесу як 

джерела появи додаткових робочих місць тп . 

Основними складовими розвитку системи інноваційного 

підприємництва як основи зміцнення економічного потенціалу територій 

вважаємо:  

– розвиток інфраструктури генерації наукових знань та інновацій;  

– створення системи підготовки інноваційних менеджерів;  

– стимулювання престижності мотивації праці шляхом підвищення 

оплати працівникам села;  

– інвестиційне забезпечення інноваційних технологічних процесів;  

– використання high-tech технологій і поступовий перехід до high-Ime;  

– розширення інтеграційних зв’язків між суб’єктами економічних 

відносин [218]. 

Розбудова економічного потенціалу територій залежить багато в чому 

від здатності налагодження співробітництва громади в частині освоєння 

грантових коштів та ресурсів міжнародної технічної допомоги. Актуальність 

залучення додаткових коштів для розбудови адміністративних одиниць на 

даному етапі не викликає сумнівів. Не зважаючи на те, що поодинокі 

громади мають позитивний досвід співпраці з вітчизняними та закордонними 

партнерами з даного приводу, все ж таки переважна більшість потребує 

активізації такого виду управлінської діяльності. 

На наш погляд, досить гостро стоїть на сьогодні питання необхідності 

навчання спеціалістів, які б професійно займалися отриманням безповоротної 

фінансової допомоги для громади.  

Майбутні грантрайтери, як правило, проходять спеціальні курси, 

тренінги-семінари, які складаються з лекцій і практичних занять з проектного 

менеджменту, фандрайзингу, захисту авторських прав тощо. У результаті 

вони отримують сертифікат грантрайтера, з яким можуть запропонувати 

відповідним інституціям свої послуги щодо професійного пошуку 

фінансових донорів [219; 220]. 
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Території мають бути зацікавлені у якісному оформленні проектної 

документації згідно з вимогами донора, вміти позиціонувати бізнес-ідею як 

потребу адміністративно-територіальної одиниці, обирати найбільш 

ефективну методологію та інструментарій для конкурентоспроможного 

позиціонування проектної ініціативи. Це сприятиме залученню безоплатної 

та безповоротної фінансової допомоги для розвитку громади, що може стати 

вагомою складовою нарощування економічної спроможності на місцевому 

рівні. 

Окрім того, вкрай важливим на сьогодні для розвитку економічного 

потенціалу територій є пошук потенційних партнерів та створення 

сприятливих умов для здійснення інвестування у місцевій економічній 

системі. Виходячи з проведеного дослідження, вирішення виокремлених 

раніше проблемних питань може бути здійснене за рахунок: 

– удосконалення вітчизняного законодавства у даній сфері; 

– спрощення доступу потенційних інвесторів до інвестиційної 

інформації про громаду; 

– популяризація розробки інвестиційних паспортів (профілів) 

громад; 

– сприяння територіям у вільному доступі до грантових коштів та 

програм міжнародної технічної допомоги; 

– подолання бюрократичних процедур та дозвільних обмежень 

функціонування бізнесу на території; 

– можливість залучення висококваліфікованих кадрів задля 

реалізації інвестиційних можливостей території; 

– необхідність налагодження ділової комунікації всередині 

місцевого, регіонального та національного бізнес-середовища.  

Окрім того, можна ініціювати та виступати за створення 

автоматизованої інформаційної системи, яка б забезпечила оперативний 

пошук партнерів для громад у сфері іноземного інвестування, а також 

належного режиму консультаційного обслуговування з питань права, 
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фінансування, кредитування, страхування, техніко-економічної експертизи 

інвестиційних проектів; проведення моніторингу інвестиційних проектів, які 

були реалізовані (нереалізовані) на території задля максимального 

попередження ризиків інвестиційної діяльності та формування бази даних 

надійності інвесторів [221; 222]. 

Активізація міжмуніципального та транскордонного співробітництва 

громади як джерела розвитку економічного потенціалу територій в Україні 

потребує реалізації низки заходів, спрямованих на підвищення ефективності 

даного виду управлінської діяльності. А саме: 

1) здійснити гармонізацію нормативно-правової та законодавчої бази у 

даній сфері;  

2) створити умови для максимальної прозорості процесів 

оподаткування, розвитку банківського та фінансово-кредитного секторів;  

3) мотивувати органи місцевого самоврядування та місцевих громад в 

укладанні зовнішньоекономічних договорів і угод із представниками 

співробітництва;  

4) створити умови для залучення внутрішніх та іноземних інвесторів до 

розбудови інфраструктури та послідовної інтеграції в міжнародну 

транспортну та енергетичну системи;  

5) створити уніфіковану системи показників та єдиний інформаційний 

простір для учасників співробітництва;  

6) здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 

спеціалістів, які забезпечуватимуть співпрацю на достатньо високому 

професійному рівні [167]. 

Слід відзначити, що ефективним міжмуніципальне та транскордонне 

співробітництво буде лише у разі об’єднання зусиль всіх зацікавлених сторін 

для вирішення наведених проблем та досягнення високих темпів розвитку 

економічного потенціалу територій. 

Також, на нашу думку, джерелом розбудови економічного потенціалу 

територій може стати раціоналізація поводжень з твердими побутовими 
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відходами (далі – ТПВ), якщо підхід до них буде як до проміжної продукції, 

що підлягає подальшій переробці. 

Імпонує думка, з огляду на реформу децентралізації влади, щодо 

закріплення на законодавчому рівні за органами місцевого самоврядування 

статус власника відходів. Це дасть змогу усунути явище дублювання 

повноважень та встановити відповідальність за невиконання обов’язків у 

сфері поводження із ТПВ. Така “персоналізація” допоможе стимулювати 

органи місцевого самоврядування здійснювати заходи контролю за 

функціонуванням системи поводження з ТПВ на своїй території. Органи 

місцевого самоврядування зобов’язуються здійснювати роздільне збирання 

ТПВ на своїй території та спрямовувати отриману вторинну сировину на 

переробні підприємства на основі укладеного договору. 

Окрім цього, органам місцевого самоврядування необхідно посилити 

просвітницьку діяльність через відповідні заклади освіти для формування 

культури поводження з ТПВ, роз’яснювати правила сортування відходів. Це 

надасть змогу навчити бережному ставленню до навколишнього природного 

середовища населення та прийдешні покоління. Організація навчального 

процесу забезпечить досягнення першої фази розвитку системи поводження з 

відходами, що полягає в усвідомленні проблеми відходів і сприйнятті їх як 

джерела сировини [223]. Такий підхід дозволить місцевим органам влади 

здійснити перехід від ставлення до ТПВ як до проблеми до сприймання їх як 

одного із перспективних джерел наповнення місцевого бюджету за умови 

раціональної інветиційної політики громади. 

На нашу думку, формування комплексного механізму державного 

регулювання розвитку економічного потенціалу територій має базуватись на 

інноваційному науковому підході, який здатний максимізувати 

синергетичний ефект взаємодії всіх його складових і відображати кращий 

світовий досвід у даній сфері. Маємо глибоке переконання, що саме 

маркетинговий підхід з усім його арсеналом у даному випадку може стати 
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тією основою, що забезпечить довгостроковий розвиток місцевої економічної 

системи. 

Використання переваг маркетингового підходу, що максимізує ефект 

від функціонування комплексного механізму державного регулювання 

розвитку економічного потенціалу територій через налагодження ефективної 

співпраці концепту влада-бізнес-громада, сприятиме підвищенню загальної 

конкурентоспроможності адміністративної одиниці та інтенсивному 

зростанню її економічної системи в рамках триєдиної концепції сталого 

розвитку (рис. 3.2). 

  Рис. 3.2. Маркетинговий підхід до формування комплексного   

механізму державного регулювання розвитку економічного потенціалу 

територій в Україні  
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Особливої актуальності реалізації комплексу маркетингу територій 

набуває в процесі  реалізації проактивної державної економічної політики на 

місцевому рівні відповідно до викликів зовнішнього середовища та 

необхідності приведення в дію економічної системи  території через розвиток  

її унікальних переваг. 

Під маркетингом територій розуміється система управління, 

направлена на вивчення і облік попиту, пропозицій і вимог території для 

більш обґрунтованої орієнтації органів влади та системи місцевого 

самоврядування на задоволення потреб жителів [226]. 

Основною метою використання маркетингу територій є формування 

здатності громади презентувати власну інвестиційну привабливість, 

нарощування конкурентоспроможності та створення умов для реалізації 

економічного потенціалу, підвищення рівня життя населення. 

Додатковими перевагами такого позиціонування  можуть бути 

унікальність місцевих ресурсів, сприятливе середовище для ведення бізнесу, 

наявність об’єктів культурної, історичної спадщини, що можуть розглядатися 

як перспективні з точки зору туризму, проживання та інвестування. 

Для реалізації своєї цільової орієнтації територіальний маркетинг 

виробляє комплекс заходів, що забезпечують: ·  

– формування та поліпшення іміджу території, її престижу, ділової 

та соціальної конкурентоспроможності;  

– залучення на територію внутрішніх та іноземних інвестицій; ·  

– участь території в міжнародних, національних програмах;  

– підвищення привабливості вкладів, реалізації на території 

зовнішніх по відношенню до неї ресурсів; ·  

– підвищення привабливості  територіальних ресурсів; 

– формування профіцитного місцевого бюджету; 

– створення сприятливих умов для ведення бізнесу місцевим 

населенням та залучення бізнес партнерів з інших територій [225; 226]. 
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З активізацією децентралізації влади відповідальність за якісний 

маркетинг територій в контексті здійснення державного регулювання 

розвитку економічного потенціалу територій покладається на органи 

місцевого самоврядування, які імплементують державну, регіональну та 

власну стратегії розвитку.  

Звертаючись до класичної теорії управління, слід виокремити основні 

складові маркетингу територій: 

1) маркетинг іміджу;  

2) маркетинг привабливості; 

 3) маркетинг інфраструктури;  

4) маркетинг кадрового потенціалу [228]. 

Маркетинг іміджу  території – управлінська діяльність, направлена 

на формування і підтримку позитивного образу території.  

Сформований образ громади допомагає вирізнити її з поміж інших, що 

є вкрай необхідним в умовах жорствої просторової конкуренції через 

обмеженість ресурсів. Він сприяє формуванню комфортного середовища для 

бізнесу, мешканців та партнерів громади, формує необхідний рівень довіри, 

сприймається як набір переконань про територію та закріплюється в масовій 

свідомості. 

Найважливішими об’єктивними складовими іміджу території громади є 

сукупність конкурентних переваг і недоліків, зумовлених особливостями її 

галузевої спеціалізації, рівнем загальноекономічного розвитку, доступом до 

сировини, наявністю та ступенем розвитку економічного  потенціалу, 

територіальним розміщенням, транспортною інфраструктурою, рівнем 

розвитку соціальної сфери та інвестиційної активності громади тощо [229]. 

Провідними інструментами можуть виступати PR-компанії та 

різноманітні  комунікаційні заходи, що сприятимуть відкритості і готовності  

території для співробітництва. Окрім того, не можна недооцінювати роль від 

розповсюдження продуктів інформаційної ідентифікації громади – буклетів, 

символіки, атрибутів та різноманітних друкованих та електронних видань.  



202 

Ці заходи у порівнянні з іншими є відносно недорогими, хоча й потребують 

деяких  витрат.  

Маркетинг привабливості реалізується через заходи, які спрямовані на 

підвищення привабливості даної території для інвестора та її мешканців. 

Акцент слід робити на унікальності розвитку складових економічного 

потенціалу територій.  Важливим є підкреслення особливих рис, що вигідно 

вирізняють адміністративну одиницю серед аналогічних у процесі 

економічного суперництва. 

Найбільш влучним маркетинговим інструментом, на наш погляд може 

стати брендинг та бенчмаркінг території. 

Брендинг території має колосальне значення для розвитку місцевого 

економічного потенціалу, оскільки наочно демонструє її конкурентні 

переваги. Його головною метою є створення «бренду» території, що 

окреслює економічну позицію адміністративно-територіальної одиниці та 

формує систему вражень про неї. Використання переваг брендингу території 

сприяє розвитку її економічного потенціалу, тоді як відсутність такого виду 

діяльності може дещо гальмувати даний процес. 

Брендинговий розвиток економічного потенціалу територій на основі 

конструювання виваженої позиції адміністративної одиниці спрямований, 

насамперед, на підвищення інвестиційної привабливості території; створення 

та забезпечення соціальної безпеки; підвищення конкурентоздатності; 

економічний розвиток території; зростання популярності та престижу; 

туристичну привабливість; збільшення зайнятості населення, підвищення 

якості життя; залучення нових споживачів товарів та послуг; створення 

корпоративної культури сільських громад [230]. 

Ще одним засобом для формування привабливості території може 

стати використання бенчмаркінгу органами публічної влади під час розробки 

довгострокових іміджевих документів та здійснення поточної діяльності. 

Метою здійснення бенчмаркінгу розвитку економічного потенціалу є 

пошук та адаптація кращих практик у даній сфері, залучення інноваційних 
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технологій із застосуванням переваг проектного підходу, формулювання 

довгострокових конкурентних позицій, системи показників та індикаторів 

процесу досягнення визначених стратегічних орієнтирів шляхом пошуку 

аналогічного успішного досвіду громад, який можна імплементувати для 

даної адміністративно-територіальної одиниці. 

Слід звернути увагу на критерії порівняння територій, які будуть 

визначальними для якісного здійснення бенчмаркінгу розвитку їх 

економічного потенціалу. Так, ними можуть стати:  

 чисельність населення (вибір територій, які не дуже відрізняються 

за чисельністю населення); 

 географічне розташування (вибір територій з подібними природно-

кліматичними умовами, розмірами, віддаленістю від кордонів або від столиці 

тощо); 

 транспортна інфраструктура (вибір територій з приблизно 

однаковим рівнем розгалуження залізничних чи автомобільних шляхів, 

річковим або морським сполученням, наявністю аеропортів або інших 

транспортних вузлів тощо); 

 конкуренція (вибір територій, які експортують або імпортують 

однакову продукцію); 

 структура економіки (вибір територій, в яких переважають однакові 

галузі) та ін. [231, с. 38]. 

Маркетинг інфраструктури створює ступінь цивілізованості ринкових 

відносин на цій території, де повинно бути комфортно жити, працювати та 

розвиватися, а для цього потрібно, передусім, розвивати економічну 

інфраструктуру. Даний напрям. перш за все, спрямований на формування 

сучасного бізнес-середовища з мінімізацією трансакційних витрат, 

пов’язаних зі співробітництвом стратегічних партнерів. 

Науковці схильні виділяти дві групи чинників ступеню розвиненості 

економічної інфраструктури території: аргументи функціонування й 

аргументи розвитку. 
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До основних аргументів функціонування території належать: 

забезпечення особистої безпеки та охорона громадського порядку; стан та 

експлуатація житлового (у тому числі готельного) фонду; стан доріг, 

транспортне обслуговування; водо-, газо-, тепло-, електропостачання; 

прибирання сміття, наявність парків, благоустрій, наявність і розвиток шкіл, 

дитячих дошкільних установ. Для бізнесу – податкові стимули, можливості 

придбання або оренди землі і компонентів інфраструктури тощо.  

До аргументів перспективності розвитку території насамперед можна 

віднести: привабливість території, виникнення нових і розвиток старих 

виробництв; динаміку виробничої та ринкової інфраструктури, комунікацій, 

рівень зайнятості та її структуру; рівень добробуту; динаміку інвестицій, 

розвиток освіти [227; 228; 229]. 

На нашу думку, інструментами управлінської розбудови за обома 

напрямками даного виду територіального маркетингу можна завдяки 

перевагам технології стратегування (окреслення комплексного бачення 

майбутнього розвитку території) та проведенню реформи децентралізації 

влади (наділення органів місцевого самоврядування виключними правами та 

відповідальністю за розвиток економічного потенціалу територій). 

Маркетинг населення, персоналу. Так, території з низьким рівнем 

зайнятості та дешевою робочою силою можуть висувати це як аргумент для 

залучення промисловців, підприємців сфери послуг з метою створення нових 

робочих місць. Якщо робочих рук не вистачає, а робочих місць надлишок, то 

території, намагаючись отримати нові кадри, можуть підкреслювати, 

рекламувати позитивні можливості для проживання та перспективи 

зростання, високу заробітну плату, можливість вибору професії та ін. [225; 

227]. Можна розглядати і варіант підбору для конкретної території залучення 

людей конкретних професій та відповідної кваліфікації згідно існуючих 

потреб місцевого ринку праці. 

На нашу думку, задля позиціонування громади як спільности людей, 

здатних виконувати поставлені стратегічні завдання, доцільно залучати такі 
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форми сучасного супроводу маркетингової діяльності, як консалтинг, 

коучинг, медіація, фасилітація тощо. 

Консалтинг (англ. consulting – консультування) – діяльність з 

консультування керівників, управлінців з широкого кола питань у сфері 

фінансової, комерційної, юридичної, технологічної, технічної, експертної 

діяльності. Мета консалтингу – допомогти системі управління 

(менеджменту) в досягненні заявлених цілей.  

Коучинг (від англ. coaching – тренерство), вишкіл – інструмент 

особистісного й професійного розвитку, формування якого почалося в 70-х 

роках XX століття. Коучинг – це мистецтво створення, за допомогою бесіди 

й поведінки, середовища, яке полегшує рух людини до бажаних цілей. Це 

також система реалізації спільного соціального, особистісного й творчого 

потенціалу учасників процесу розвитку з метою одержання максимально 

можливого ефективного результату. 

Медіація (англ. mediation – посередництво) – вид альтернативного 

врегулювання спорів, метод вирішення спорів із залученням посередника 

(медіатора), який допомагає сторонам конфлікту налагодити процес 

комунікації і проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб вони 

самі змогли обрати той варіант рішення, який би задовольняв інтереси і 

потреби усіх учасників конфлікту.  

Фасилітація (від англ. facilitate – допомагати, полегшувати, сприяти) – 

це організація процесу колективного розв'язання проблем у групі, який 

керується фасилітатором (ведучим, головуючим). Це одночасно процес та 

сукупність навичок, які дозволяють ефективно організовувати обговорення 

складної проблеми без втрат часу та за короткий термін виконати 

усізаплановані дії із максимальним залученням учасників процесу [224, с. 

167]. 

Використання даних технологій позитивно зарекомендувало себе як за 

кордоном, так і в Україні. Більше того, їх імплементація набуває все більшої 
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значущості в умовах реформи децентралізації влади та необхідності 

налагодження результативного міжнародного співробітництва. 

Кожна із наведених складових маркетингу територій буде 

забезпечувати окремий аспект розвитку економічного потенціалу громади, 

нарощування якого знайде своє відображення у зростанні рівня 

конкурентоспроможності місцевої економічної системи та її ролі на 

регіональному, державному та міжнародном рівнях. 

Також можна розглядати можливість створення місцевого агенства 

розвитку економічного потенціалу території. На нашу думку, за 

організаційно-правовою формою воно може бути комунальним 

підприємством, через що зможе мати окремий баланс і самофінансуватись за 

рахунок реалізації локальних економічних проектів та надання послуг у даній 

сфері. Воно може стати вагомим опором для органів місцевого 

самоврядування в частині впровадження проактивної місцевої економічної 

політики. Дуже важливо підійти виважено до формування кадрової складової 

даного суб’єкта господарювання. На нашу думку. очолити дане агенство має 

людина творча, креативна. здатна стратегічно мислити та мати досвід 

реалізації проектів, направлених на розвиток економічного потенціалу 

території. 

Отже, підсумовуючи вищевикладене, формування і імплементація 

комплексного механізму державного регулювання розвитку економічного 

потенціалу територій, що грунтується на вдосконаленні всіх його складових 

(правового, організаційного, інформаційного, соціального, економічного 

функціональних механізмів), з використанням переваг маркетингового 

підходу за визначеними напрямами: маркетинг іміджу, маркетинг 

привабливості, маркетинг інфраструктури, маркетинг кадрового потенціалу 

завдяки брендингу, бенчмаркінгу, стратегуванню, децентралізації, 

проведенню PR-компаній, ефективної комунікації, коучінгу, консалтингу, 

фасилітації та медіації даного процесу дозволить місцевим органам публічної 

влади приводити в дію локальну економічну систему  через розвиток  її 
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унікальних переваг. Вважаємо, що це сприятиме розробці і реалізації 

виважених державно-управлінських рішень, направлених на довгостроковий 

просторовий розвиток, зміцнення конкурентоспроможності громад, 

покращення їх інвестиційної привабливості та підвищення рівня і якості 

життя місцевого населення. 

 

Висновки до третього розділу 

1. Розроблено концептуальні положення розвитку економічного 

потенціалу територій в Україні. Розкрито сутність стратегування даного 

процесу. Визначено вхідні орієнтири, які закладені в основу концепції 

розвитку економічного потенціалу територій. Виокремлено  етапи розробки 

даного стратегічного документа. Наведено результати здійснення SWOT-

аналізу за такими групами факторів – політичні, економічні, соціокультурні 

та технологічні. Сформульовано бачення майбутнього розвитку 

економічного потенціалу територій в України, що  полягає у сформованій 

економічній могутності громад та реалізованих інтересах її жителів щодо 

досягнення гідного рівня життя на рідній землі. Розкрито місію, що 

висвітлюється в забезпеченні стійкого зростання національної економічної 

системи. Наголошено, що стратегічною метою розвитку економічного 

потенціалу територій в України є створення сприятливих умов для 

активізації суб’єктів господарювання шляхом реалізації їх економічних 

інтересів. Сформульовано стратегічні напрями розвитку економічного 

потенціалу територій в України: комплексний місцевий економічний 

розвиток; розбудова місцевої соціокультурної сфери; технологічна 

модернізація об’єктів інфраструктури; партнерська взаємодія щодо реалізації 

місцевих економічних ініціатив. Напрацьовано модернізаційний, інерційний, 

турбулентний сценарії розвитку даного процесу. Наголошено, що умовою 

реалізації запропонованої концепції є збалансування економічної, соціальної 

та екологічної складових сталого розвитку територій та дотримання низки 

проголошених зобов’язань України перед світовою спільнотою. Доведено, 
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що дорожньою картою та механізмом реалізації даної концепції є система 

взаємоузгоджених програм та проектів на державному, регіональному та 

місцевому рівнях. 

2. Обґрунтовано необхідність формування комплексного механізму 

державного регулювання розвитку економічного потенціалу територій. 

Запропоновано вдосконалення інструментів правового, організаційного, 

інформаційного, соціального та економічного функціональних механізмів як 

складових  формування комплексного механізму державного регулювання 

розвитку економічного потенціалу територій в Україні: модернізація 

вітчизняного законодавства відповідно до європейських вимог та викликів 

глобалізації в контексті реформи децентралізації влади в Україні з правовим 

розв’язанням проблемних питань функціонування інструментів державного 

управління у цій сфері; розбудова ефективного діалогу органів влади з 

представниками громадськості щодо реалізації спільних інтересів стосовно  

місцевого економічного розвитку; створення сучасних умов для розвитку 

кадрового потенціалу місцевих органів публічної влади; удосконалення 

співпраці органів місцевого самоврядування та органів державної влади 

задля здійснення належного врядування на місцевому рівні; розвиток е-

демократії, е-врядування, посилення кібербезпеки, зміцнення комунікаційної 

складової офіційних веб-сайтів та представництв органів влади, встановлення 

електронних інформаційних кіосків та інтерактивних стендів про громаду; 

розбудова соціально орієнтованого процесу розвитку економічного 

потенціалу територій через посилення інституціоналізації задля забезпечення 

розширеного відтворення населення території; удосконалення підходів щодо 

групування громад відповідно до чисельності населення з урахуванням 

критерію розмірів території; якісне документальне забезпечення державного 

регулювання розвитку економічного потенціалу територій; покращення 

державної фінансової підтримки розвитку громад; розбудова місцевої 

економічної інфраструктури з подальшим відтворенням місцевого 

виробництва; пошук та залучення партнерів для інвестування додаткових 
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ресурсів задля розвитку місцевої економіки; налагодження співробітництва 

громади в частині освоєння грантових коштів та ресурсів міжнародної 

технічної допомоги; посилення спроможність місцевого бюджету 

забезпечити гідний рівень життя населення; оптимізація структури 

міжбюджетних трансфертів; реалізація проактивної державної економічної 

політики на місцевому рівні відповідно до викликів зовнішнього середовища; 

збалансований секторальний розвиток підприємництва та створення 

додаткових робочих місць; створення сприятливих умов для здійснення 

інвестування у місцевій економічній системі; активізація міжмуніципального 

та транскордонного співробітництва; реалізація заходів з приводу 

поводження з твердими побутовими відходами у громадах; створення 

сприятливого мотиваційного середовища для зайнятості та самоорганізації 

населення. 

3. Розкрито особливості застосування маркетингового  підходу  до 

розвитку економічного потенціалу територій в умовах децентралізації влади 

в Україні. Доведено необхідність використання переваг маркетингового 

підходу, що максимізує ефект від функціонування комплексного механізму 

державного регулювання розвитку економічного потенціалу територій через 

налагодження ефективної співпраці концепту влада-бізнес-громада, 

сприятиме підвищенню загальної конкурентоспроможності адміністративної 

одиниці та інтенсивному зростанню її економічної системи в рамках 

триєдиної концепції сталого розвитку. Наголошено, що основною метою 

використання даного підходу є формування здатності громади презентувати 

власну інвестиційну привабливість, нарощування конкурентоспроможності 

та створення умов для реалізації економічного потенціалу, підвищення рівня 

життя населення. Розглянуто можливість створення місцевого агенства 

розвитку економічного потенціалу території як локомотива позитивних змін 

в даній сфері. Визначено, що запропоновані заходи сприятимуть розробці і 

реалізації виважених державно-управлінських рішень, направлених на 

довгостроковий просторовий розвиток, зміцнення конкурентоспроможності 
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громад, покращення їх інвестиційної привабливості та підвищення рівня і 

якості життя місцевого населення. 

Основні ідеї дослідження, викладені у розділі, містяться у працях 

здобувача [175; 179; 233]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі вирішено конкретне науково-практичне 

завдання, що полягає в теоретичному обґрунтуванні та розробленні 

практичних рекомендацій з удосконалення механізмів державного 

регулювання розвитку економічного потенціалу територій в Україні. 

Отримані у процесі дослідження результати дозволяють сформулювати такі 

положення, висновки та рекомендації: 

1. Узагальнено теоретичні підходи до визначення розвитку 

економічного потенціалу територій як державноуправлінської категорії. 

Уточнено визначення поняття «розвиток економічного потенціалу території» 

як якісних  незворотних збалансованих змін системи взаємопов’язаних 

потенціалів, що забезпечують раціональне використання ресурсів, ефективне 

функціонування галузей економіки та побудову впорядкованих суспільних 

відносин, здатних через взаємодію забезпечити високий рівень 

конкурентоспроможності територіальної громади в довгостроковій перспективі. 

Визначено, що його складниками з урахуванням положень триєдиної концепції 

сталого розвитку є: ресурсний, фінансовий, інвестиційний, інноваційний, 

трудовий, соціальний, екологічний, організаційний, управлінський, 

інституційний. Запропоновано уточнене визначення поняття «механізм 

державного регулювання розвитку економічного потенціалу територій» як 

сукупності взаємопов’язаних принципів, методів, засобів та інструментів задля 

забезпечення процесу розвитку економічного потенціалу територій. 

Наголошено, що складниками системи державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій мають бути: суб’єкт державного 

регулювання, мета і цілі, закони, принципи, закономірності, функціональні 

механізми, методи й інструменти, об’єкт державного регулювання та 

взаємозв’язки між ними. 
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2. Узагальнено закордонний досвід державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій, що дало можливість виокремити 

диференційований (базується на вибірковій підтримці нарощування 

економічної спроможності громади); маркетинговий (використання переваг 

брендингу територій,  результатів впливу соціальної реклами та реалізації 

маркетингового підходу); інституціональний (базується на ефективній 

співпраці всіх зацікавлених сторін у нарощуванні місцевого економічного 

потенціалу території, розбудові сприятливого інституціонального 

середовища) види державного регулювання розвитку економічного 

потенціалу територій за кордоном, що  дає змогу швидко і проактивно 

реагувати на виклики зовнішнього середовища, з якими стикається система 

державного управління. Узагальнено практику застосування інноваційних 

інструментів  нарощування економічного потенціалу територій та можливості 

запровадження їх у вітчизняну практику – формування спеціальних податкових 

округів, облігації та інші форми запозичень, запозичення в банківських 

установах, гранти міжнародних донорських організацій, приватні фінанси 

домогосподарств, концепція корпоративної соціальної відповідальності.  

Узагальнено принципи та механізми їхнього втілення. 

3. Визначено сучасний стан функціонування механізмів державного 

регулювання розвитку економічного потенціалу територій в Україні. 

Державна політика розвитку економічного потенціалу територій в Україні 

пройшла такі періоди: перший – формування державної політики розвитку 

економічного потенціалу територій (1990–1999 рр.); другий – становлення 

державної політики розвитку економічного потенціалу територій (2000–2009 

рр.); третій – занепад державної політики розвитку економічного потенціалу 

територій (2010–2014 рр. ); четвертий – активізація державної політики 

розвитку економічного потенціалу територій (2015–2017 рр.); п’ятий – 

розбудова державної політики розвитку економічного потенціалу територій 

(2018 – дотепер). Проблеми розвитку економічного потенціалу територій в 

Україні згруповано за визначеними складниками: організаційними, 
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соціальними, інвестиційними, фінансовими, трудовими, екологічними,  

інституційними, інноваційними, управлінськими. Низьку результативність 

механізмів державного регулювання розвитку економічного потенціалу 

територій в Україні зумовлено: недосконалістю правового регулювання 

процесів застосування окремих інструментів механізмів державного 

регулювання; низьким рівнем організації ефективного управлінського процесу 

на місцевому, регіональному та державному рівнях; недосконалістю 

забезпечення безперервного навчання кадрів у контексті реформи 

децентралізації та трансформації всієї системи державного управління; 

повільним упровадженням інструментів е-урядування та е-демократії; 

посиленням патерналістських очікувань з боку мешканців територій; 

інституційною незрілістю та неспроможністю місцевих органів влади брати на 

себе відповідальність за власні дії, зокрема і з питань розвитку економічного 

потенціалу територій та ін. 

4. Розроблено концептуальні положення Стратегії розвитку 

економічного потенціалу територій в Україні, що включають у себе бачення 

майбутнього, місію, стратегічну мету, стратегічні напрями та операційні цілі 

щодо їхнього досягнення, сценарії розвитку подій та являють собою запоруку 

міцності управлінського аспекту цього процесу завдяки використанню 

переваг стратегування задля переходу від наздоганяльного темпу розвитку 

національної економічної системи до випереджального на засадах концепції 

сталого розвитку. Доведено, що реалізація запропонованих стратегічних 

орієнтирів сприятиме сталому розвитку території на інноваційних засадах, 

забезпеченню синергетичного ефекту від узаємодії всіх зацікавлених сторін, 

забезпечить конкурентоспроможність місцевої економічної системи. Доведено, 

що вищезазначені теоретичні рекомендації можуть  стати основою для 

узгодження дій центральної та місцевої публічної влади в розбудові системи 

коротко-, середньо- та довгострокових цілей розвитку економічного потенціалу 

територій, гармонізації стратегічних цілей розвитку країни та пріоритетів 

регіонального розвитку з урахуванням внутрішніх і зовнішніх факторів впливу. 
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Доведено, що дорожньою картою та механізмом реалізації цієї концепції є 

система взаємоузгоджених програм та проєктів на державному, 

регіональному та місцевому рівнях. 

5. Обґрунтовано теоретичні положення, що розкривають особливості 

формування комплексного механізму державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій через  удосконалення всіх його 

складників (правового, організаційного, інформаційного, соціального, 

економічного функціональних механізмів) із використанням переваг 

маркетингового підходу за визначеними напрямами: маркетинг іміджу, 

маркетинг привабливості, маркетинг інфраструктури, маркетинг кадрового 

потенціалу завдяки брендингу, бенчмаркінгу, стратегуванню, 

децентралізації, проведенню PR-кампаній, ефективної комунікації, коучингу, 

консалтингу, фасилітації та медіації цього процесу, що  дозволить місцевим 

органам публічної влади приводити в дію локальну економічну систему  

через розвиток  її унікальних переваг. Сформульовано практичні 

рекомендації з удосконалення інструментів функціональних механізмів 

державного регулювання  розвитку економічного потенціалу територій 

України. Розглянуто можливість створення місцевого агентства розвитку 

економічного потенціалу території як локомотива позитивних змін у цій 

сфері. Визначено, що запропоновані заходи сприятимуть розробленню й 

реалізації виважених державноуправлінських рішень, спрямованих на 

довгостроковий просторовий розвиток, зміцнення конкурентоспроможності 

громад, покращання їхньої інвестиційної привабливості та підвищення рівня 

і якості життя місцевого населення. 
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