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УДК 333.67 Н. Ю. Лега

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ 
РЕГІОНАЛЬНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ

Анотація. Виявлено особливості формування регіональних цільових програм у сучасних реаліях. Зістав-

лено погляди вчених з цієї проблематики. Розроблено механізм формування та реалізації цих програм, запро-

поновано алгоритм узгодження загальнодержавних та регіональних програм.

Ключові слова: алгоритм, методологічні основи, механізм формування, нормативно-правова база, регі-

ональні цільові програми.

Summary. The pasticularities of regional target programs formation under present-day conditions have been 

inverstigated. Scientific approaches on this problem have been compared. Mechanisms of formation and realization 

of these programs have been worked out and the algorithm of nationwide regional programs endorsement has been 

suggested.
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Постановка проблеми. Забезпечення стій-

кого соціально-економічного розвитку регіону 

неможливе без реалізації регіональних цільових 

програм. Саме в цих програмах зосереджено увагу 

на розвиток галузей регіону, впровадження інно-

ваційних продуктів, забезпечення зайнятості на-

селення, підвищення конкурентоспроможності 

місцевих товаровиробників, адекватний розвиток 

інфраструктури тощо.

Реалізація цих програм має сприяти соціаль-

ному розвитку регіону, забезпечувати бюджетні 

установи необхідними фінансовими ресурсами 

шляхом збільшення надходжень до місцевих бю-

джетів. Формування та практика реалізації регіо-

нальних цільових програм в Україні свідчить, що, 

незважаючи на певну нормативно-правову базу, 

реалізація цільових програм відбувається хаотич-

но, недостатньою є координація регіональних і 

загальнодержавних програм, практично відсутній 

науковий супровід, зазвичай програми фінансу-

ються лише з місцевого бюджету.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-

блемам формування регіональних цільових про-

грам присвятили свої праці провідні вітчизняні 

вчені-фінансисти. Так, О. Кириленко та Б. Мали-

няк з’ясовують специфіку формування місцевих 

бюджетних програм із застосуванням програмно-

цільового методу [1].

І. Луніна акцентує увагу на динаміці та клю-

чових проблемах формування регіональних про-

грам у структурі місцевих бюджетів [2].

Т. Єфименко, М. Мельник, Л. Тарангул об-

ґрунтовують планові засади формування бюджет-

них програм у структурі місцевих бюджетів з ви-

користанням зарубіжного досвіду [3].

Проте, незважаючи на ці значні дослідження, 

а також висвітлення окремих проблем формуван-

ня регіональних цільових програм у інших видах 

наукових праць, проблема залишається актуаль-

ною, зокрема з причини недостатнього наукового 

обґрунтування в методологічному плані.

Мета дослідження. Метою статті є з’ясування 

специфіки формування регіональних цільових та 

розробка методологічних підходів до розробки 

цих програм.

Завданням статті є:

— виявлення проблем, аналіз механізмів, 

особливостей формування регіональних цільових 

програм;

— зіставлення поглядів вітчизняних та зару-

біжних за методологічними підходами до розроб-

ки цих програм;

— розробка механізму формування регіо-

нальних програм та обґрунтування відповідного 

алгоритму узгодження загальнодержавних та регі-

ональних цільових програм.

Виклад дослідження. Державна регіональна 

політика в Україні повинна відображати забезпе-

ченість економічного і соціального рівня розвитку 

та сприяти підвищенню конкурентоспроможнос-

ті регіону з адекватним підвищенням рівня жит-

тя населення. Як зазначається в Законі України 

«Про стимулювання розвитку регіонів», одним із 

найважливіших інструментів бюджетної політики 

зі стимулювання розвитку регіонів сьогодні поряд 

з угодами щодо регіонального розвитку та програ-

мами подолання депресивності окремих терито-

рій залишаються цільові програми [4].

Стосовно формування регіональних цільових 

програм в Україні є певний досвід.

Так, на початку 90-х рр. XX ст. регіональні 

цільові програми відігравали роль інструменту 

планування регіональної фінансової політики 

і певною мірою забезпечували окремі напрями 

економічного і соціального регіонального розви-

тку в умовах здійснення бюджетного процесу.

У 1996 р. була прийнята Конституція України 

і згідно зі ст. 143 територіальні громади, села, сели-
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ща, міста безпосередньо або через утворені ними 

органи місцевого самоврядування затверджують 

програми соціально-економічного та культурного 

розвитку і контролюють їх виконання, обласні та 

районні ради затверджують програми соціально-

економічного та культурного розвитку відповідних 

областей і районів, контролюють їх виконання [5].

Але вже в 2002 р., після прийняття Бюджет-

ного кодексу України, бюджетний процес був 

належним чином упорядкований, формування 

загальнодержавних і регіональних програм відбу-

валось за визначеними пріоритетами.

У 2004 р. був прийнятий Закон України «Про 

державні цільові програми» та отримав застосу-

вання як основний програмно-цільовий метод 

при формуванні програм. Всі регіональні про-

грами, особливо ті, які фінансувались із місцевих 

бюджетів, формувались на повній методологічній 

основі.

Відповідно до цього Закону Державна цільо-

ва програма — це комплекс взаємопов’язаних 

завдань і заходів, які спрямовані на розв’язання 

найважливіших проблем розвитку держави, окре-

мих галузей економіки або адміністративно-те-

риторіальних одиниць, здійснюються з викорис-

танням коштів Державного бюджету України та 

узгоджені за строками виконання складом вико-

навців, ресурсним забезпеченням [6].

Отже, згідно з цим Законом загальнодержав-

на цільова програма може передбачати вирішення 

певних регіональних проблем.

Відповідно до наказу Міністерства економіки 

України регіональна цільова програма — це су-

купність взаємопов’язаних завдань і заходів, узго-

джених за строками та ресурсами забезпечення з 

усіма задіяними виконавцями, спрямованих на 

розв’язання найактуальніших проблем розвитку 

регіону або окремих галузей економіки чи соці-

ально-культурної сфери регіону, реалізація яких 

здійснюється за рахунок коштів місцевого бю-

джету і є складовою щорічної програми соціаль-

но-культурного розвитку Автономної Республіки 

Крим, областей, міст Києва та Севастополя на 

відповідний рік [7].

Як зазначають Н. Мінченко, Л. Чижов та 

А. Фролков, регіональна цільова програма є осно-

вним засобом реалізації пріоритетних напрямів 

соціально-економічного, економічного, науко-

во-технічного, соціально-культурного розвитку 

регіону, концентрації фінансових, матеріально-

технічних та інших ресурсів, виробничого і науко-

во-технічного потенціалу регіону, а також коорди-

нації діяльності загальнорегіональних і місцевих 

органів виконавчої влади, підприємств, установ, 

організацій з метою розв’язання конкретних за-

гальнорегіональних завдань [8, с. 97].

Упровадження програмно-цільового методу 

вимагає нової методології оцінки та моніторин-

гу бюджетних програм, тому, як слушно зауважує 

І. Запатріна, «…необхідно переглянути функції 

окремих міністерств при формуванні бюджетних 

програм та визначити субвенції. Мінфін має ви-

значити обсяги фінансування бюджетних програм 

і субвенцій відповідно до державних пріоритетів 

та контролювати ефективність використання ко-

штів з огляду на додержання показників результа-

тивності й ефективності відповідно до бюджетних 

програм» [9, с. 8].

Отже, на початку другого десятиліття XXI ст. 

накопичено певний досвід формування бюджет-

них програм, але, як зазначають окремі фахівці, 

виникають певні проблеми при їх формуванні, а 

відповідно і реалізації.

Проаналізуємо думки зарубіжних та вітчизня-

них вчених. Ці висловлювання наводять на думку, 

що є необхідність коригування механізму фінансу-

вання регіональних програм, зокрема і в методо-

логічному плані. Такий підхід повністю відповідає 

науковій позиції, яку висловили відомі амери-

канські вчені К. Макконелі, С. Брю: «… реальна 

поведінка індивідів у інституцій в процесі обміну 

й споживання товарів і послуг з плином часу змі-

нюється. Тому необхідно постійно зіставляти на-

явні принципи й теорії із мінливим економічним 

середовищем. Історія економічних ідей насичена 

відповідними правильними узагальненнями еко-

номічної поведінки, які підтверджувались раніше, 

але застаріли із зміною умов» [10, с. 21].

Ґрунтовний аналіз наявних проблем при 

формуванні регіональних цільових програм до-

зволив виявити таке:

1. Відсутність науково обґрунтованого перелі-

ку. Про це зауважує М. Крупка: «Наявність такого 

уніфікованого переліку значно підвищить резуль-

тативність управління видатками бюджету: дозво-

лить уникнути колізій та різних тлумачень у фор-

муванні одних і тих самих бюджетних програм у 

різних бюджетах» [11, с. 28].

2. Неузгодженість бюджетних програм у вер-

тикальному зрізі економіки. Ю. Джигир та Л. Джо-

шуа зазначають, що «…класифікація бюджетів за 

програмами визначає правові повноваження разом 

з правами та обов’язками для конкретних відомств 

(тобто виконавців) згідно з розподілом централі-

зованих і делегованих функцій відповідно до Бю-

джетного кодексу та між Державним бюджетом і 

консолідованими місцевими бюджетами. Відпо-

відно до такої структури централізовані Державні 

програми виконують різні міністерства одночасно, 

в той час як програми виконують окремі галузеві 

міністерства» [12, с. 30].

3. Нераціональний розподіл капітальних суб-

венцій. На кінець поточного року, коли затвер-

джується закон України «Про державний бю-

джет (на відповідний рік) « капітальні субвенції 

залишаються нерозподіленими між бюджетами 



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 1 (17) 2012

168

конкретних адміністративних одиниць, поря-

док їх використання ще не затверджено відпо-

відними місцевими радами і повинен пройти 

певний проміжок часу, зазвичай не менше, ніж 

квартал, а в окремих випадках і до півроку, коли 

місцеві бюджети починають реально отриму-

вати ці кошти. Зміни, які були внесені в нову 

редакцію Бюджетного кодексу України, реаль-

но ситуацію не покращують. Окрім цього боку 

проблеми, кошти розподіляються з урахуван-

ням чисельності населення, тому перевагу ма-

ють області із значною чисельністю населен-

ня — Донецька, Дніпропетровська, Харківська, 

які є економічно розвиненими, а депресивні ре-

гіони згідно з цим історично сформованим ме-

ханізмом розподілу мають менше можливостей 

для економічного розвитку.

4. Недостатньо структурований ринок місце-

вих запозичень через механізм облігацій. Функці-

онування місцевих фінансових ресурсів, коли в 

окремих регіонах та адміністративних одиницях 

рівень трансфертів сягає 80 %, практично пере-

буває під жорстким контролем центральних ор-

ганів влади.

Місцеві регіональні програми зазвичай фі-

нансуються терміном на один рік, що також не 

сприяє інноваційному розвиткові. Неузгодже-

ність соціально-економічного перспективного 

планування і бюджетного, часті зміни у форму-

ванні дохідної і видаткової частин Державного 

бюджету адекватно негативно відображаються на 

місцевому рівні, дестабілізують регіональну бю-

джетну політику.

5. Адміністративно-формальний підхід до фор-

мування державних та регіональних програм. На 

2012 рік в Україні є діяльними (в плановому по-

рядку) 89 державних програм, в середньому май-

же по три програми на кожне міністерство, відом-

ство та Автономну Республіку Крим, Донецьку, 

Дніпропетровську, Львівську, Одеську облдержад-

міністрації, та Севастопольську міськдержадміні-

страцію [13].

Також є надзвичайно розпорошеною мережа 

регіональних програм, зокрема, в Херсонській об-

ласті в 2011 р. перелік програм склав 62 позиції [14].

Є очевидним, що складно вирішити основні 

завдання за цими програмами з огляду лише на 

обмежені фінансові ресурси як бюджетного, так і 

іншого змісту.

Ці проблеми, а також й інші не сприяють 

оптимальному формуванню регіональних ці-

льових програм. Необхідно забезпечити, пере-

дусім, науковий супровід формування та реалі-

зації програм, активніше залучати на ці проекти 

фінансові ресурси інноваційного спрямування, 

зокрема, й іноземного походження, масштабні-

ше використовувати місцеві фінансові резерви, 

зокрема, заощадження населення. Із всього роз-

маїття можливих напрямів поліпшення ситуації із 

регіональними програмами акцентуємо увагу на 

методологічному підході відповідно до таких ар-

гументів:

— у науковому плані він є недостатньо дослі-

джений;

— забезпечення формування програм дозво-

лить уникнути зайвого розпорошення фінансових 

ресурсів між міністерствами, відомствами з про-

грам, які вирішують окремі регіональні завдання, 

та оптимально використовувати обмежені місцеві 

фінансові ресурси.

Для обґрунтування ефективності програм 

при їх реалізації головними розпорядника-

ми бюджетних коштів Міністерством фінансів 

України розроблені відповідні методичні реко-

мендації [15].

Методологічні підходи ґрунтуються на таких 

складових:

1. Розробка механізму формування регіо-

нальних програм.

2. Алгоритм узгодження формування загаль-

нодержавних програм та регіональних цільових 

програм.

Із урахуванням виявлених проблем, резуль-

татів виконаного аналізу при формуванні регіо-

нальних цільових програм розроблено відповід-

ний механізм (рис. 1).

Наукова цінність запропонованого механізму 

полягає в такому:

— у методологічному плані є можливість чіт-

кої регламентації мети, цілей, завдань стратегіч-

них напрямів соціально-економічного розвитку 

регіонів у структурі науково обґрунтованих регіо-

нальних цільових програм;

— в організаційному плані обґрунтовано 

взаємодію регіональних органів державної вла-

ди, органів місцевого самоврядування та органів 

управління корпоративними структурами при 

формуванні регіональних програм;

— у нормативно-правовому плані враховано 

чинну юридичну базу, яка регламентує повнова-

ження учасників із формування регіональних ці-

льових програм та адекватне узгодження їх дій у 

напрямі виявлення фінансових резервів.

Також у результаті дослідження було ви-

явлено недостатню узгодженість між загально-

державними та регіональними цільовими про-

грамами.

Беручи до уваги, що нині на практиці існує 

проблема узгодження загальнодержавних та ре-

гіональних програм, розроблено науковий підхід, 

який сконцентровано в алгоритмі.

Розробка алгоритму ґрунтується на таких 

принципах:

1. Максимальна ефективність використан-

ня обмежених фінансових ресурсів, зокрема бю-

джетних.
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Рис. 1. Механізм формування регіональних цільових програм

2. Поєднання ресурсів регіональних бюджетів, 

корпоративних структур із коштами загальнодер-

жавних програм у структурі державного бюджету.

3. Реалізованість цілей і завдань концепції со-

ціально-економічного розвитку в цільових регіо-

нальних програмах.

4. Структурованість цільових програм за фі-

нансовими ресурсами, конкретними виконавця-

ми, термінами виконання.

5. Наукова обґрунтованість та супровід про-

грам.

Ґрунтуючись на цих принципах, запропоно-

вано відповідний алгоритм (рис. 2).

Отже, наукова новизна цього алгоритму по-

лягає в такому:

— у вертикальному зрізі економіки чітко від-

стежується поєднання фінансових ресурсів, за-

гальнодержавних цільових програм із відповід-

ним ресурсним забезпеченням;

— передбачена можливість залучення не 

лише суто бюджетних ресурсів, але й банківських 

установ, корпоративних структур та населення, 

що донині практично не реалізовано;

—у структурі алгоритму як обов’язковий еле-

мент передбачена експертиза проектів на місце-

вому рівні, бажано із залученням групи фахівців, 

які б обґрунтовували висновки про доцільність 

реалізації конкретних проектів.

Висновки. Ефективне використання обмеже-

них фінансових ресурсів місцевого рівня, зокре-
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ма у структурі регіональних цільових програм, є 

надзвичайно актуальною проблемою. Для її ви-

рішення в методологічному плані запропоновано 

механізм формування та реалізації регіональних 

програм та алгоритм узгодження формування за-

гальнодержавних та регіональних програм.

Практичне застосування цих розробок до-

зволить:

— оптимально використовувати обмежені фі-

нансові ресурси регіонального рівня;

— раціональніше координувати роботу всіх 

учасників формування цих програм — від цен-

тральних органів влади до корпоративних струк-

тур місцевого рівня.

Беручи до уваги ці аргументи, є доцільним 

продовження наукових пошуків у цьому напрямі.
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УДК 336.71 В. І. Соловйов

БАНКІВСЬКА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ:
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ

Анотація. У статті розглянуто поняття та сутність банківської безпеки держави. Проаналізовано 

вплив зазначеної категорії на економічну та фінансову стабільність України. Запропоновані напрями вдо-

сконалення комплексної оцінки банківської безпеки.

Ключові слова: банківська система, банківська безпека України, кредит, довгострокові кредити, іно-

земний капітал.

Summary. In this article there were described the concept and essence of banking security of the country. There 

were analyzed the influence of this category on economic and financial stability of Ukraine. The ways of improvement 

of the integrated assessment of the banking security of Ukraine were proposed.

Key words: banking system, banking security of Ukraine, credit, long-term loans, foreign capital.

Постановка проблеми. Фінансова стабільність 

та незалежність банківської системи на сьогоден-

ному етапі розвитку економіки України мають 

важливе значення у контексті майбутнього зрос-

тання. Банківський сектор має прямий вплив на 

економіку держави, за рахунок якості кредиту-

вання реального сектора можна зробити висно-

вок щодо перспектив конкурентоспроможності 

сукупної продукції, що виготовляється в країні. 

На жаль, через вплив світової кризи та дестабілі-

зацію внутрішньої фінансової системи на сьогод-

нішній день банківський сектор не в змозі якісно 

виконувати покладені на нього функції в повно-

му обсязі. На певний час були заморожені опе-

рації щодо кредитування суб’єктів господарської 

діяльності, значно зросли відсоткові ставки по 

кредитах, зросла сукупна кількість проблемних 

кредитів у сукупному кредитно-інвестиційному 

портфелі банків та ін.

З урахуванням можливості настання нового 

циклу світової кризи важливого значення набуває 

процес попереджувального аналізу стійкості бан-

ківської системи країни та розробка економічних 

важелів, що сприяли б стабілізації ситуації у ви-
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