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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
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 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, 
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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 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 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 
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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 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, 
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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; 

– 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 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 
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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); 

– 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 «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 
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управління, 1 статті, що розміщена у виданні, включеному до міжнародних баз 
даних, та 7 тезах доповідей у збірниках матеріалів науково-практичних заходів. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 
висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг дисертації – 
245 сторінок, із них основного тексту –  212  сторінок. Робота містить 11 таблиць та 
19 рисунків. Список використаних джерел включає 237 найменувань на 27 
сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми та подано загальну 

характеристику дисертації, визначено рівень наукової розробленості теми, її зв’язок 
із науковими програмами, сформульовано об’єкт, предмет, методи дослідження, 
його мету й основні завдання, визначено наукову новизну та практичну цінність 
результатів, подано інформацію про апробацію результатів дослідження. 

У першому розділі – «Теоретичні основи державного регулювання розвитку 

економічного потенціалу територій» – розкрито розвиток економічного потенціалу 
територій як державноуправлінську категорію; визначено сутність механізмів та 
системи державного регулювання розвитку економічного потенціалу територій; 
узагальнено закордонний досвід державного регулювання розвитку економічного 
потенціалу територій. 

Розкрито 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, що 
знаходяться в межах адміністративно-територіальної системи), інституціональний 
(цілісна система ієрархічних відносин, що склалася в межах територіальної громади), 
системний (єдина система, що складається з сукупності визначених елементів), 
комплексний (інтеграція та концептуалізація всіх складників) 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 розвиток 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). 

Визначено принципи, фактори, критерії здійснення, види, характеристики цього 
процесу. Наголошено, що розвиток економічного потенціалу вимагає гармонізації 
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економічного, екологічного та соціального складових така взаємодія територіальної 
системи. 

 

 

 
Рис. 1. Складові системи сталого розвитку економічного потенціалу територій  
 

Зазначено, що під державним регулюванням розвитку економічного потенціалу 
території розуміється процес прийняття й реалізації державноуправлінських рішень, 
спрямованих на оптимальне використання, раціональність і нарощування економічного 
потенціалу, що існує, з метою досягнення поставлених цілей економічної політики  і 
забезпечення сталого розвитку адміністративно-територіальної одиниці. Наголошено, 
що основними завданнями при цьому є формування, реалізація й відтворення 
спроможностей соціально-економічної системи до сталого саморозвитку.  

Висвітлено, 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, взаємозв’язки між ними (рис. 2). 
Зазначено, що така взаємодія є відображенням регуляторного 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, 
економічний, інформаційний та соціальний функціональні механізми. Розкрито 
принципи, функції, методи та інструменти відповідного впливу. Сформульовано 
ознаки державного регулювання розвитку економічного потенціалу територій. 
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Рис. 2. Система державного регулювання розвитку економічного потенціалу 
територій 

 
Узагальнено досвід країн Європейського Союзу, Північної та Південної Америки. 

Визначено постулати здійснення державного регулювання розвитку економічного 
потенціалу територій за кордоном – успішно здійснена реформа децентралізації влади; 
усебічна імплементація стратегічного планування; використання переваг брендингу 
територій; налагодження ефективного співробітництва; орієнтація на цінності 
концепції сталого розвитку; запровадження соціальної реклами; завершена 
інституціоналізація процесу. Систематизовано 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 їхнього запровадження. 

У другому розділі – «Сучасний стан функціонування механізмів державного 

регулювання розвитку економічного потенціалу територій в Україні» – виокремлено 
особливості здійснення державної політики розвитку економічного потенціалу 
територій; визначено результативність функціонування механізмів державного 
регулювання розвитку економічного потенціалу територій; здійснено моніторинг 
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сучасного стану реалізації економічного потенціалу територій в умовах 
децентралізації влади в Україні. 

Розкрито, що протягом років незалежності України державна політика розвитку 
економічного потенціалу територій в умовах децентралізації пройшла декілька етапів 
трансформації, які визначили її характерні особливості. Доведено, що, незважаючи на 
кардинальне оновлення нормативно-правової бази, упродовж тривалого періоду 
процес  розвитку економічного потенціалу територій  перебував в умовах залежності 
від державної політики та жорсткого дефіциту повноважень щодо можливостей 
розпоряджатися власними ресурсами. Наголошено, що ситуацію ускладнили ще й 
управлінські непорозуміння між органами державної влади та органами 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 певною мірою зумовило 
специфічні риси 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 досі не вирішених питань та проблем, які 
виникають у процесі управління 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 у контексті реформи 
децентралізації та трансформації всієї системи державного управління; повільне 
упровадження інструментів е-урядування та е-демократії; інертність  органів місцевої 
влади щодо вдосконалення власних офіційних вебсайтів та їхнього якісного 
покращання та ін. 

Досліджено протягом періоду 2014–2019 рр.: документальне забезпечення 
державного регулювання розвитку економічного потенціалу територій в Україні; 
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) тощо. Проаналізовано структуру 
державної фінансової підтримки розвитку економічного потенціалу територій, яка 
зросла у 41,5 разу в 2019 р. порівняно з 2014 р. (рис. 3). 

Протягом періоду 2014–2019 рр. поступово вводилися в дію все нові інструменти 
державного регулювання розвитку економічного потенціалу територій в Україні.  

Визначено структуру міжбюджетних трансфертів, які території мають змогу 
використовувати на користь розвитку економічного потенціалу територій (таблиця). 
Починаючи з 2015 р., у вітчизняному законодавстві було закріплено зміну щодо 
складу та структури їхнього нарахування місцевим бюджетам. 
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Рис. 3. Державна фінансова підтримка розвитку економічного потенціалу 

територій в Україні у 2014–2019 рр.  
 
Аналіз структури міжбюджетних трансфертів в Україні за період 2016-2019 рр. 

показав поступове зменшення частки субвенцій. Спостерігається посилення 
фінансової спроможності місцевих бюджетів, однак і досі відкритим залишається 
питання ефективності витрачання коштів і їх оптимізація. 

Таблиця  

Структура міжбюджетних трансфертів в Україні у 2016-2019 рр.,  (млрд грн) 

Роки Відхилення структури, % 

2016 2017 2018 2019 
2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2016 

Вид трансферти 

Факт. % Факт % Факт % Факт % % % % % 

Базова дотація 4,7 2,4 5,8 2,1 8,2 2,7 10,4 4,0 -0,3 0,6 1,2 1,6 

Стабілізаційна 
дотація 2,0 1,0 1,1 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 -0,6 -0,3 0,0 -0,9 

Освітня субвенція 44,6 22,8 51,5 18,9 60,4 20,2 70,4 26,9 -3,9 1,3 6,8 4,2 

Медична субвенція 44,8 22,9 56,2 20,6 61,7 20,6 56,1 21,5 -2,3 0,0 0,9 -1,4 

Субвенція із 
соціального 
захисту населення 

94,2 48,1 118,9 43,6 117,1 39,1 69,0 26,4 -4,5 -4,5 
-

12,7 
-21,7 

Інші  5,6 2,9 39,4 14,4 51,8 17,3 55,3 21,2 11,6 2,9 3,9 18,3 

 

Всього 
195,9 100 272,9 100 299,4 100 261,4 100 Х Х Х Х 
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Згруповано проблеми економічного механізму державного регулювання розвитку 
економічного потенціалу територій в Україні за визначеними складниками: 
організаційний складник (органи місцевого самоврядування не розглядають стратегічні 
документи як засоби підвищення інвестиційної привабливості для інвесторів, що в 
майбутньому впливає на зниження конкурентних переваг території та втрату частини 
їхнього економічного потенціалу); соціальний складник (пріоритетність витрачання 
бюджетних коштів на об’єкти соціальної інфраструктури поряд з економічними 
пріоритетами, що свідчить про популізм влади та очікування на майбутню підтримку 
органів місцевого самоврядування серед мешканців громади); інвестиційний складник 
(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); фінансовий складник (незважаючи 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 та оптимізація їх витрат); трудовий складник (у 
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); екологічний складник 
(пріоритет віддається здебільшого соціально-економічному напряму розвитку 
території, хоча з огляду на сучасні виклики перевагу вже давно слід надавати концепції 
сталого розвитку з урахуванням екологічного складника); інституційний складник 
(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); інноваційний складник (нерозуміння з боку місцевої влади необхідності й 
переваг посилення дій щодо залучення у громаду інновацій, прогресивних технологій, 
ініціативності створення інноваційних центрів та спілок); управлінський складник 

(відсутність комплексного бачення в органів місцевої влади шляхів вирішення 
проблем, що існують, спричиняє деформацію і наявність низки недооцінених і 
недовикористаних резервів із приводу розвитку економічного потенціалу територій). 

У третьому розділі – «Удосконалення механізмів державного регулювання 

розвитку економічного потенціалу територій в Україні» – розроблено 
концептуальні положення Стратегії розвитку економічного потенціалу територій в 
Україні; обґрунтовано теоретичні положення, що розкривають особливості 
формування комплексного механізму державного регулювання розвитку 
економічного потенціалу територій; сформовано рекомендації щодо запровадження 
маркетингового  підходу до розвитку економічного потенціалу територій в умовах 
децентралізації влади. 

Розроблено концептуальні положення Стратегії розвитку економічного 
потенціалу територій в Україні (рис. 4). Розкрито сутність стратегування цього 
процесу. Визначено вхідні орієнтири, які закладено в основу концепції розвитку 
економічного потенціалу територій. Виокремлено етапи розроблення цього 
стратегічного документа. Наведено результати здійснення SWOT-аналізу за такими 
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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 їхніх мешканців щодо досягнення гідного рівня життя на 
рідній землі.  

 

 

Рис. 4. Концептуальні положення Стратегії розвитку економічного потенціалу 
територій в Україні 

 
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 їхніх економічних інтересів. 
Сформульовано стратегічні напрями розвитку економічного потенціалу територій в 
України: комплексний місцевий економічний розвиток; розбудова місцевої 
соціокультурної сфери; технологічна модернізація об’єктів інфраструктури; 
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партнерська взаємодія щодо реалізації місцевих економічних ініціатив. 
Напрацьовано модернізаційний, інерційний, турбулентний сценарії розвитку цього 
процесу. 

Наголошено, що умовою реалізації запропонованої концепції є збалансування 
економічного, соціального та екологічного складників сталого розвитку територій та 
дотримання низки проголошених зобов’язань України перед світовою спільнотою. 
Доведено, що дорожньою картою та механізмом реалізації цієї концепції є система 
взаємоузгоджених програм та проєктів на державному, регіональному та місцевому 
рівнях. 

Обґрунтовано необхідність формування комплексного механізму державного 
регулювання розвитку економічного потенціалу територій. Запропоновано 
вдосконалення інструментів правового, організаційного, інформаційного, 
соціального та економічного функціональних механізмів як складників  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 в 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-урядування, 
посилення кібербезпеки, зміцнення комунікаційного складника офіційних вебсайтів 
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; покращання 
державної фінансової підтримки розвитку громад; розбудова місцевої економічної 
інфраструктури з подальшим відтворенням місцевого виробництва; пошук та 
залучення партнерів для інвестування додаткових ресурсів задля розвитку місцевої 
економіки; налагодження співробітництва громади в частині освоєння грантових 
коштів та ресурсів міжнародної технічної допомоги; посилення спроможності 
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 в місцевій економічній системі; активізація міжмуніципального та 
транскордонного співробітництва; реалізація заходів із приводу поводження з 
твердими побутовими відходами у громадах; створення сприятливого 
мотиваційного середовища для зайнятості та самоорганізації населення. 



 14 

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) з 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 (рис. 5). 

 
Рис. 5. Маркетинговий підхід до формування комплексного механізму 

державного регулювання розвитку економічного потенціалу територій в Україні  
 

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 
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регулювання розвитку економічного потенціалу територій через налагодження 
ефективної співпраці концепту «влада-бізнес-громада», що сприятиме підвищенню 
загальної конкурентоспроможності адміністративної одиниці та інтенсивному 
зростанню її економічної системи в межах триєдиної концепції сталого розвитку. 
Наголошено. що основною метою використання цього 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 
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. 

 
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. 

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 
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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, 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 
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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. 
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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Дисертаційну роботу присвячено обґрунтуванню теоретичних положень та 
розробленню 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 державноуправлінської категорії.  

Узагальнено закордонний досвід державного регулювання розвитку 
економічного потенціалу територій. Систематизовано періоди здійснення державної 
політики розвитку економічного потенціалу в умовах децентралізації в Україні. 

Розроблено концептуальні положення стратегії розвитку економічного 
потенціалу територій в Україні, що включають у себе бачення майбутнього, місію, 
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стратегічну мету, стратегічні напрями та операційні цілі щодо їхнього досягнення, 
сценарії розвитку подій. 

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. 

Ключові слова: державне регулювання, механізми державного регулювання, 
державна політика, економічний потенціал, території, розвиток економічного 
потенціалу територій. 

 
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 foreign experience of state regulation of economic potential development of 
territories is generalized. The periods of realization of the state policy of economic policy 
development in the conditions of decentralization in Ukraine are systematized. 

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. 

Theoretical provisions revealing features of formation of the complex mechanism of the 
state regulation of development of economic potential of territories through improvement of 
all its components (legal, organizational, informational, social, economic functional 
mechanisms) with use of advantages of the marketing approach in certain directions are 
substantiated: image marketing, marketing of attractiveness, marketing infrastructure, 
marketing of human resources through branding, benchmarking, strategy, decentralization, 
PR campaigns, effective communication, coaching, consulting, facilitation and mediation of 
this process, which will allow local authorities to activate the local economic system through 
the development of its unique advantages. Practical recommendations for improving the tools 
of functional mechanisms of state regulation of the development of economic potential of the 
territories of Ukraine are formulated. 

Key words: state regulation, mechanisms of state regulation, state policy, economic 
potential, territories, development of economic potential of territories.  
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