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Анотація. У статті досліджено стратегічні інтереси збалансованого функціонування регіону в соці-
ально-економічному аспекті з метою розробки та практичної реалізації регіональної політики фінансового 
забезпечення сталого функціонування кожної регіональної системи.
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В існуючих наукових розробках аналізуються 
можливості покращення фінансового забезпе-
чення розвитку певних адміністративно-терито-
ріальних одиниць залежно від типу економіки, 
рівня зайнятості населення, монетарної бази, 
інфляційних процесів, ступеня зв’язку місцевого 
господарства та оподаткування із загальнодер-
жавними фінансово-господарськими процесами.

Складність та невирішеність на теоретичному 
і прикладному рівнях проблематики фінансового 
забезпечення соціально-економічного розвитку 
зумовлюють актуальність нашого дослідження, 
визначають його головну мету і завдання.

Метою статті є визначення сутності, ролі та 
місця фінансового забезпечення в системі соці-
ально-економічного розвитку регіонів, а також в 
аналізі основних форм фінансового забезпечен-
ня соціально-економічного розвитку регіонів, в 
оцінці їх переваг та недоліків.

Це зумовлює такі основні завдання: визначи-
ти передумови формування та цільові орієнтири 
соціально-економічного розвитку регіонів; до-
слідити зарубіжний досвід політики фінансового 
забезпечення регіонів; встановити форми фінан-
сового забезпечення соціально-економічного 
розвитку регіонів; оцінити пріоритетні інстру-
менти фінансового забезпечення соціально-еко-
номічного розвитку регіонів.

Виклад основного матеріалу. Механізм центра-
лізованого економічного управління покликаний 
забезпечити економічними засобами проведення 
загальнодержавної регіональної політики, включ-
но із розв’язанням таких завдань, як раціональне 
розміщення великих підприємств, поліпшення 
використання територіальних ресурсів.

Група науковців, серед яких С. Я. Огород-
ник, В. М. Федосов, В. М. Опарін, вважають, 
що до фінансово-кредитного механізму входять 
дві підсистеми: фінансово-кредитне забезпечен-
ня і фінансово-кредитне регулювання [1, с. 146]. 

Постановка проблеми. Для держави як мере-
жі відкритих взаємопов’язаних місцевих та регіо-
нальних економічних систем важливо забезпечи-
ти умови для соціально-економічного зростання 
регіонів з урахуванням їх особливостей. Процеси 
децентралізації, зокрема фіскальної, які зараз від-
буваються в Україні, формують передумови ста-
новлення та розвитку економічно самодостатніх 
регіонів. Тому створення ефективної системи 
управління регіоном дасть змогу чітко визначити 
його економічний потенціал та, враховуючи регі-
ональну специфіку, значно підвищити рівень со-
ціально-економічного розвитку всієї держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науко-
во-методичне розв’язання проблем забезпечення 
комплексного соціально-економічного розвитку 
адміністративно-територіальних утворень Украї-
ни міститься в працях І. К. Бистрякова, З. С. Вар-
налія, Б. М. Данилишина, М. І. Долішнього, 
В. І. Куценко, В. І. Нудельмана, В. О. Онищенка, 
С. А. Романюка, Л. Г. Чернюк, М. А. Хвесика та 
інших. З. С. Варналій акцентує свої дослідження 
на зменшенні диспропорцій в економічному та 
соціальному розвитку регіонів.

М. І. Долішній присвячує свої досліджен-
ня розробленню механізмів, визначенню форм 
і методів територіального управління, визначає 
механізми регулювання регіонального розвитку, 
реалізації науково-технічної, гуманітарної, фі-
нансово-кредитної та податкової політики, а та-
кож зовнішньоекономічних зв’язків та транскор-
донного співробітництва регіонів України.

Наукові дослідження О. В. Онищенка спря-
мовані на комплексну теоретичну розробку та об-
ґрунтування основних фінансово-економічних 
пріоритетів регіональної політики формування 
інноваційної моделі розвитку, підвищення ролі 
фінансового ринку в побудові інноваційно-ін-
вестиційної моделі регіонального господарського 
комплексу.
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В. К. Сенчаков у своїй науковій праці «Финанси, 
грошовий обіг і кредит» відзначає, що фінансово-
кредитний механізм поділяється на три підсисте-
ми, а саме: фінансово-кредитне планування, фі-
нансово-кредитні важелі, організаційні структури 
і правовий режим фінансово-кредитної системи 
[4, с. 19]. Водночас, на думку О. Д. Василика, фі-
нансовий механізм є «сукупністю форми і методів 
створення та використання фондів фінансових 
ресурсів з метою забезпечення різних потреб дер-
жавних структур, господарських суб’єктів і насе-
лення» [2, с. 104].

У своїй науковій праці О. М. Ковалюк вва-
жає, що «фінансовий механізм — це система фі-
нансових форм, методів, важелів та інструментів, 
які використовують у фінансовій діяльності дер-
жави і підприємства за відповідного нормативно-
го, правового та інформаційного їхнього забезпе-
чення, а також за відповідної фінансової політики 
на мікро- і макрорівні» [3, с. 22].

Синтезуючи всі вищезазначені погляди, мож-
на сформулювати найбільш повне визначення 
фінансового механізму державного регулювання 
економіки. Отже, він є сукупністю методичних, 
організаційних, нормативних та правових форм, 
методів, інструментів, важелів та положень, на 
основі яких розробляють заходи, що за умови 
відповідного нормативно-правового та інформа-
ційного забезпечення визначають функціонуван-
ня фінансово-економічних відносин у державі, 
практичне застосування яких спрямовується для 
досягнення визначених цілей та завдань, у проце-
сі формування, розподілу й використання цільо-
вих централізованих і децентралізованих фондів 
грошових ресурсів.

Фінансове забезпечення передбачає форму-
вання та використання фінансових ресурсів за 
допомогою оптимізації співвідношення всіх його 
форм і дає змогу створити такі обсяги фінансових 
ресурсів господарської діяльності, за допомогою 
яких підприємство мало б змогу функціонувати 
не тільки беззбитково, але й підвищувати ефек-
тивність діяльності та зміцнювати економіку кра-
їни загалом [5, с. 225–226].

Пріоритетне значення у створенні ефектив-
ного механізму фінансового забезпечення соціаль-
но-економічного розвитку на регіональному рівні 
належить впорядкуванню бюджетних відносин, 
формуванню стабільної доходної бази, розмежу-
ванню повноважень між центром та регіонами, 
а також державою і місцевим самоврядуванням, 
функціональною градацією регіональних видатків, 
преференціями у сфері економічного регулювання 
щодо розміщення місцевих замовлень та бюджет-
ного підряду, розвитку малого та середнього бізне-
су, організації ринкової інфраструктури та ін.

Встановлена в той чи інший період система 
фінансового забезпечення потребує відповідного 

фінансового регулювання та одночасно виконує 
його функції так само, як і регулювання здійснює 
функції фінансового забезпечення. Фінансове за-
безпечення на регіональному рівні реалізується 
на основі встановлених систем фінансування, що 
здійснюється в таких чотирьох формах: самофі-
нансування, кредитування, інвестування та між-
бюджетне трансфертування.

Самофінансування — це забезпечення по-
треб простого і розширеного відтворення вироб-
ництва за рахунок власних коштів регіональної 
економіки. Воно є вихідною формою фінансово-
го забезпечення, оскільки без наявності певного 
власного капіталу неможливо як розпочати будь-
яку справу, так і надати певні гарантії розвитку й 
відтворення регіональної економіки. При цьому 
проводять розрахунки доцільності та ефективнос-
ті витрачан ня власних коштів, форми їх мобіліза-
ції. Водночас це в жодному випадку не становить 
загрози створення фінансової автаркії, оскільки 
завжди присутній елемент використання креди-
тів, які необхідно повернути за рахунок власних 
коштів. У зв’язку з цим треба чітко розрізняти са-
мофінансування як форму і як принцип фінансо-
вого забезпечення. Принцип самофінансування 
означає, що регулювання фінансової забезпече-
ності здійснюється за рахунок кредиту і потребує 
чіткого співвідношення між власними та запози-
ченими ресурсами.

Світовий та вітчизняний досвід показує, що 
власні ресурси (тобто самофінансування як фор-
ма фінансового забезпечення) призначені для 
покриття витрат на мінімально припустимому 
рівні. Решта ресурсів формується на основі вико-
ристання позичкового капіталу. Головна перевага 
такої системи фінансового забезпечення полягає 
в тому, що вона сприяє максимально ефективно-
му використанню наявних у суспільстві ресурсів 
на основі прискорення їх кругообігу. Збільшення 
питомої ваги власних ресурсів, навпаки, уповіль-
нює кругообіг, а відповідно, і темпи соціально-
економічного розвитку. Кредитування як форма 
фінансового забезпечення полягає у тимчасовому 
використанні позичених ресурсів. Якщо само-
фінансування — це вихідна форма фінансового 
забезпечення, то кредитування в умовах ринко-
вої економіки є головною, провідною формою. 
Воно базується на принципах поворотності, тер-
міновості, платності й матеріального забезпечен-
ня кредитів. За рахунок кредитування досягають 
значної економії суспільного капіталу шляхом 
використання одних і тих же фінансових ресурсів 
різними суб’єктами підприємницької діяльності, 
а це прискорює фінансовий обіг і стимулює до 
підвищення ефективності господарювання. При 
цьому визначають умови надання кредитів, га-
рантії і терміни їх повернення, окупність та ефек-
тивність кредитів [6, с. 30–35].
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Основою фінансового регулювання як під-
системи фінансового механізму є правове регла-
ментування розподільчих відносин у суспільстві, 
в окремих галузях і сферах державного регулю-
вання, а також на окремих підприємствах. Фі-
нансове регулювання є методом управління 
економічними та соціальними процесами за до-
помогою фінансів. Сфера фінансового регулю-
вання економіки не може зводитись до будь-якої 
зміни фінансового механізму чи методу фінансо-
вого регулювання. Це особлива сфера управління 
фінансовими ресурсами на будь-якому рівні, що 
передбачає використання системи методів впли-
ву на грошові відносини, які існують в економі-
ці. Метод фінансового регулювання визначає 
характер дії фінансового механізму. Кожен метод 
може мати безліч модифікацій залежно від того, 
які елементи розподільчих відносин він включає. 
Кожен з елементів має цільове призначення у ви-
гляді закріплених за ним функцій. Таким чином, 
у складі фінансового механізму створюється на-
бір фінансових інструментів, за допомогою яких 
здійснюється вплив на різні сторони суспільного 
та економічного розвитку.

Видами таких інструментів у бюджетному ре-
гулюванні є бюджетне фінансування, трансфер-
ти, норми забезпечення, регіональні замовлен-
ня, а в податковому — податки, збори, платежі, 
внески, відрахування. Кожен склад фінансових 
інструментів змінюється залежно від завдань фі-
нансової політики. Чим ширше втручання держа-
ви в економічні процеси та фінансову діяльність 
суб’єктів господарювання, тим більше інструмен-
тів використовується.

Наприклад, бюджетне регулювання як скла-
дову фінансового механізму можна поділити на 
структурні частини, для яких властиві окремі ін-
струменти, що можуть використовуватись у фі-
нансовому регулюванні залежно від економічних 
завдань держави в кожній конкретній ситуації. 
Характер і міра впливу держави через фінансові 
інструменти на соціально-економічний розви-
ток залежить як від методу розподільчих відно-
син, так і від того, які функції надані цим інстру-
ментам і наскільки повно вони реалізуються на 
практиці.

Перераховані ланки механізму бюджетного 
регулювання містять відповідні інструменти, за 
допомогою яких здійснюється вплив на суб’єктів 
фінансово-економічних відносин, між якими пе-
рерозподіляються потоки бюджетних фінансових 
ресурсів. Нині в Україні практика бюджетного 
регулювання і тенденції, які мають місце в ме-
ханізмі її реалізації, свідчать про невідповідність 
бюджетного регулювання тим завданням, які 
воно повин но вирішувати. З кожним роком ско-
рочується використання такої форми регулюван-
ня, як процентні відрахування від регулювальних 

доходів при постійному розширенні бюджетного 
дотування, що знижує зацікавленість органів міс-
цевого самоврядування у пошуку резервів зміц-
нення доходної бази місцевих бюджетів і розвиває 
споживацькі тенденції.

Податковий механізм, у свою чергу, перед-
бачає сукупність усіх відомих податкових інстру-
ментів регулювання (податки, збори, платежі, 
відрахуван ня, податкове адміністрування та ін.), а 
їх застосування визначається відповідно до статті 
95 Конституції України лише на підставі законо-
давчих актів України, які встановлюють порядок 
та сферу застосування цих інструментів. Подат-
ковий механізм є підсистемою бюджетного ме-
ханізму, і йому відводиться досить важлива роль, 
оскільки саме за його допомогою забезпечується 
мобілізація основної частини доходів бюджету. 
Крім цього, механізм податкового регулювання 
не лише один із основних каналів формування 
доходів бюджету, а й самостійний інструмент ре-
гулювання в системі ФМДР, який реалізується за 
допомогою податкових пільг (податкових кані-
кул, зниження ставок оподаткування, відтерміну-
вання платежів тощо), що, у свою чергу, є визна-
чальним елементом розподільчих відносин, які 
забезпечуються завдяки таким функціям механіз-
му оподаткування, як регулятивна, фіскальна та 
контрольна.

Інвестування у фінансовому механізмі визна-
чається як фінансовий метод, що реалізується че-
рез інвестиції. Інвестиційний капітал — надзви-
чайно мобільна і раціональна форма концентрації 
та перерозподілу фінансових ресурсів, що забез-
печує суспільний контроль за ефективністю вико-
ристання коштів через вторинний ринок цінних 
паперів. Розрізняють інвестиції реальні (капіта-
ловкладення) та фінансові (портфельні) інвести-
ції, тобто вкладення коштів в акції, облігації, інші 
цінні папери, які дають право на отримання при-
бутку від власності. Прикладом останніх є муні-
ципальні зобов’язання органів місцевої влади.

На сьогоднішній день Україна виступає для 
іноземного інвестора як країна з вигідним гео-
графічним розміщенням, різноманітними при-
родними ресурсами, плодоносним чорноземом, 
кваліфікованими кадрами та науковим потенціа-
лом. Але поряд із цими перевагами є й недоліки, 
які знижують інвестиційну привабливість, а саме: 
нестабільність законодавства, відсутність подат-
кового кодексу, низькі доходи населення, трудно-
щі у відкритті бізнесу та виділенні ділянок для бу-
дівництва, політична нестабільність, рейдерство. 
Особливий наголос зарубіжні експерти роблять 
на високому рівні корупції, яка загрожує принци-
пам демократії та верховенству закону.

Для вирішення цих проблем на державному 
рівні, на нашу думку, необхідно вдосконалюва-
ти державне управління соціально-економічним 
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розвитком регіонів України. Регіональна політи-
ка має бути відокремлена в самостійний вид дер-
жавної економічної політики. Акцентувати увагу 
потрібно не стільки на довгострокових проблемах 
розмі щення виробництва, а розглядати регіональ-
ний рівень економічної сфери як територіально 
диференційовану цілісність взаємопов’язаних 
однорівневих господарських комплексів. Іно-
земні інвестори набагато краще та ефективніше 
керують підприємствами, аніж це робить держа-
ва. Приватний власник намагається підвищити 
виробничі потужності за рахунок впровадження 
новітніх технологій, що призводить до зростання 
прибутку, як наслідок — підвищення заробітної 
плати та покращення соціального захисту праців-
ників.

Важливим інструментом досягнення само-
достатності регіонів має стати прискорення роз-
витку малого та середнього бізнесу як стратегічно-
го напрямку розвитку територій. Рівень розвитку 
малого бізнесу в Україні нижчий в декілька разів 
(5–6 разів), ніж в розвинених країнах з ринковою 
економікою.

Головна ціль програм розвитку малого бізне-
су в регіонах — забезпечення стабільних умов для 
подальшого функціонування малих та середніх 
підприємств, залучення широких верств населен-
ня до підприємницької діяльності, збільшення 
нових робочих місць. Для прискорення розвит-
ку малого бізнесу необхідно посилити фінансову 
підтримку цього важливого сектору регіональної 
економіки, впровадити більш ефективні системи 
фінансування, кредитування й страхування і на 
цій основі забезпечити збільшення надходжень 
коштів до місцевих бюджетів, що позитивно 
вплине на динаміку економічного та соціального 
розвитку регіонів.

Висновки. Фактично політика фінансового за-
безпечення розвитку держави та її регіонів остан-
ніх років базувалась на використанні інструментів 
концепції базових потреб, забезпечуючи частково 
лише деякі з них, нехтуючи принципами інших 

концепцій, що в умовах обмеженості фінансового 
потенціалу зумовило збільшення податкового тя-
гаря на інших членів суспільства, порушуючи тим 
самим ідею справедливості та, відповідно, один із 
основних принципів сталого розвитку. Тому реа-
лізація цілей соціально-економічного розвитку 
потребує розробки дієвого механізму формуван-
ня й реалізації регіональної політики фінансово-
го забезпечення розвитку держави. Така політика 
повинна враховувати стратегічні інтереси зба-
лансованого функціонування регіону в соціаль-
но-економічному аспекті, що потребує глибоких 
теоретичних досліджень, узагальнення переваг та 
недоліків існуючих підходів з метою розробки та 
практичної реалізації регіональної політики фі-
нансового забезпечення сталого функціонування 
кожної регіональної системи.
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