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ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Розглянуто сутність і зміст та структуроване цілі регіональної фінансової політики. Запропоновано кла-

сифікацію регіональних фінансових ресурсів як об’єкту фінансової політики. Обґрунтовано методичні по-
ложення щодо формування регіональної фінансової політики та оцінки її ефективності. Розроблено матри-
цю позиціонування регіону за типом відтворення фінансового потенціалу.
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ВСТУП
Становлення моделі державного устрою в Україні характеризується неодноразовим перерозподілом по-

вноважень і джерел фінансування між органами державної влади і регіонів. Результатом цього процесу
стало посилення концентрації на регіональному рівні найбільш соціально-значущих і витратних функцій
(освіта, охорона здоров’я, утримання і розвиток інфраструктури регіонів), тоді як фінансові ресурси більшою
мірою концентрувалися на державному рівні. Міжрегіональна диференціація значно ускладнює проведення
державної соціально-економічної політики в Україні, приводить до соціальної і економічної нестабільності.

Вирішення завдань стійкого розвитку регіонів визначає необхідність розробки і проведення регіональ-
ної політики за трьома основними напрямами: економічний, соціальний і екологічний розвиток. При цьому
їх об’єднуючим елементом є наявність достатнього обсягу фінансових ресурсів, на забезпечення якого спря-
мована регіональна фінансова політика. Вона створює фінансову основу формування і здійснення політики
стійкого соціально-економічного розвитку регіону.

В даний час не склалося єдиної думки щодо структури регіональної фінансової політики. Основними її
видами визначають податкову, бюджетну й інвестиційну політики. Всі перераховані політики проводяться
на регіональному рівні, але як самостійні види. Не дивлячись на декларування в регіональному законо-
давстві такого виду політики як фінансова, її формування і реалізації на практиці не відбувається. В деяких
регіонах фінансова політика не заявлена в регіональному законодавстві. Реалізація окремих аспектів фінан-
сової політики на регіональному рівні в межах податкової, бюджетної і інвестиційної політики не дозволяє
забезпечити комплексне і системне управління регіональними фінансовими ресурсами. У зв’язку з цим не-
обхідне подальше теоретичне обґрунтування та пошук нових форм і методів формування регіональної фінан-
сової політики.

Аналіз наукової літератури в сфері фінансів дає підстави зазначити, що проблема фінансової політики
регіону розглянута в недостатній мірі. Науковці, в основному, розглядають систему фінансування, не відок-
ремлюючи поняття «фінансової політики», концентруються на дослідженнях фінансової політики на рівні
держави або аналізують окремі складові фінансової політики підприємств. Визначення сутності та основних
елементів фінансової політики регіонів, проблем її формування та реалізації представлене в роботах зарубіж-
них авторів, таких як: Л. Анселін, А. Архіпова, А. Грязнова, Д. Вейнстейн, А. Венабієс, О. Врублевський,
Е. Глейсер, Д. Девіс, Л. Дробозіна, Дж. Елісон, В. Ковальов, П. Кругман, М. Романовський, Г. Рузавін, Ю. Соко-
лов, В. Сенчагов, Р. Фіані, Дж. Харріс, Т. Холмс; та вітчизняних вчених, серед яких: О. Василик, З. Варналій,
І. Вахович, В. Гєєць, З. Герасимчук, Я. Жаліло, Є. Жемеренко, Б. Кваснюк, О. Кириленко, О. Ковалюк,
С. Кравченко, І. Луніна, І. Лютий, О. Шевченко, С. Юрій [1; 2; 3; 4; 6; 8]. Частина фахівців приділяє увагу
усуненню нерівномірності регіонального розвитку, підвищенню ефективності міжбюджетних відносин та про-
блемам формування місцевих бюджетів. Більшість авторів робить основний акцент на вивчення окремих видів
фінансової політики, що проводиться на регіональному рівні. Проте розвитку теоретичних і методичних ос-
нов регіональної фінансової політики в цілому приділяється недостатньо уваги.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — обгрунтування теоретичних і методичних положень формування фінансової політики на

регіональному рівні.
РЕЗУЛЬТАТИ
У загальному змісті термін «регіональна фінансова політика» визначається як сукупність правил, прин-

ципів і цілей, які використовуються для організації середньострокового і річного фінансового планування.
Відповідно до процесного підходу її можна розглядати як цілеспрямовану діяльність органів влади, якій
властиві певні методи і інструменти реалізації. Проведений аналіз економічної літератури дозволяє виділи-
ти чотири підходи до визначення сутності поняття «фінансова політика»: 1) сукупність заходів з управління
фінансами або фінансовими ресурсами; 2) частина соціально-економічної політики держави по забезпечен-
ню збалансованого зростання фінансових ресурсів; 3) сукупність фінансових інструментів і інститутів дер-
жавної фінансової влади; 4) сукупність методологічних принципів, практичних форм організації і методів
використання фінансів. Мета фінансової політики визначається як фінансове забезпечення реалізації функцій
та досягнення стратегічних і тактичних цілей держави.
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Єдиний підхід відсутній і у визначенні об’єкту фінансової політики. Більшість авторів під об’єктом розу-
міють фінанси, фінансові ресурси або фінансові інструменти. Однак, фінансові інструменти не можуть бути
об’єктом, оскільки за їх допомогою досягається мета політики і відбувається управління її об’єктом. Що
стосується фінансів, то це більш широка категорія, що виходить за межі фінансової політики. На нашу
думку, найбільше визначенню об’єкту фінансової політики відповідають фінансові ресурси.

У більшості джерел трактування терміну «фінансова політика» дається без прив’язки до певного рівня
управління. Проте їх відмінні риси обумовлюють наявність певної специфіки проведення фінансової політики
на державному, регіональному і місцевому рівнях. В широкому розумінні державна регіональна політика може
бути визначена як єдина сукупність принципів (цінностей), цілей, інструментів та дій органів державної влади
з метою взаємоузгодження і реалізації загальнодержавних та регіональних інтересів [2, с. 19].

Одним з основних законодавчих документів, що є підґрунтям регіональної політики в Україні, є Концеп-
ція державної регіональної політики [5], в якій поставлено завдання з вдосконалення фінансової спромож-
ності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Але на практиці повної реа-
лізації її основних принципів та завдань не відбулось. Це призвело до того, що більшість місцевих бюджетів
в Україні є дотаційними, органи місцевої влади не зацікавлені в збільшенні доходів до місцевих бюджетів,
основним видом міжбюджетних трансфертів є дотації вирівнювання, а коштів на капітальні вкладення, спільне
фінансування спорудження об‘єктів економічної інфраструктури регіонального значення в державі не вис-
тачає [3, c. 269]. Проблеми розвитку регіонів України насамперед полягають у відсутності повного і своє-
часного фінансового забезпечення його соціально-економічних, екологічних та інших потреб, обумовлени-
ми необґрунтованою фінансовою політикою на рівні регіонів і держави в цілому [9].

Головною особливістю регіональних фінансів є те, що вони об’єднують централізовані фінанси, управ-
ління якими здійснюється безпосередньо центральними та місцевими органами державної влади, і децент-
ралізовані, що не знаходяться у прямій юрисдикції органів влади [7, с. 16]. Кожен регіон має унікальну
соціально-економічну структуру, спеціалізацію, особливі природно-кліматичні умови. Це зумовлює фінан-
совий потенціал регіону, можливості розвитку різних галузей господарства і залучення інвестицій.

Підгрунтям визначення цілей фінансової політики на регіональному рівні є цілі соціально-економічного
розвитку регіону. Цільова спрямованість розвитку економіки регіону має два аспекти: 1) довгострокові цілі
та завдання, спрямовані на забезпечення цілісності системи і взаємодії різних фаз відтворювального проце-
су; 2) цілі і завдання, пов’язані з просторовими зрушеннями в розміщенні продуктивних сил та зміною
просторових пріоритетів комплексного розвитку економіки регіону. Метою фінансової політики на регіо-
нальному рівні є створення фінансової основи стійкого соціально-економічного розвитку регіону шляхом
забезпечення збалансованого зростання фінансових ресурсів. Структуризація цілей регіональної фінансо-
вої політики наведена на рис. 1.

Підтримка сприятливих умов та створення фінансової основи досягнення стратегічних цілей
регіону

Підтримка сприятливих умов та створення фінансової основи досягнення параметрів
економічного зростання на рівні регіону

Підтримка сприятливих умов та створення фінансової основи забезпечення соціальних
гарантій для населення регіону

Визначення пріоритетних стратегічних зон господарювання і обслуговуючих їх галузей
регіональної економіки, необхідних для досягнення цілей I –III рівнів

Визначення стратегічних цілей і пріоритетів державної підтримки регіональної соціально-
економічної політики

Розробка пропозицій щодо розвитку пріоритетних галузей регіональної економіки з
урахуванням стратегічних цілей соціально-економічного розвитку регіону

І
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Цілі фінансової політики за рівнями декомпозиції стратегічної мети

Стратегічна мета — соціально-економічний розвиток регіону

Рис. 1. Структуризація цілей регіональної фінансової політики (Складено автором)
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До завдань регіональної фінансової політики відносяться: забезпечення балансу фінансових ресурсів у
всіх ланках фінансової системи регіону; встановлення раціонального розподілу і використання фінансових
ресурсів регіону; організація регулювання і стимулювання економічних і соціальних процесів фінансовими
методами, забезпечення підвищення рівня життя населення регіону; створення ефективної системи управлін-
ня регіональними фінансами; забезпечення фінансової незалежності та здатності до саморозвитку регіону.

Принципами формування і реалізації регіональної фінансової політики є: цілеспрямованість; системність;
комплексність; інформаційна достатність; прозорість; принцип зворотного зв’язку. Суб’єкт фінансової по-
літики на регіональному рівні — органи законодавчої і виконавчої влади регіону, громадські організації,
бізнес.

Об’єкт регіональної фінансової політики — сукупність регіональних фінансових ресурсів. Проведений
аналіз економічної літератури і регіонального законодавства дозволяє виділити три підходи до визначення
складу цих ресурсів:

1) соціально-економічний підхід — передбачає віднесення до регіональних фінансових ресурсів коштів
регіональних бюджетів, регіональних позабюджетних фондів та суб’єктів господарювання, що спрямову-
ються на соціально-економічний розвиток регіону;

2) ресурсний підхід — грошові доходи, накопичення і надходження, що знаходяться у власності і розпо-
рядженні суб’єктів господарювання та органів влади і органів місцевого самоврядування і використовують-
ся ними на цілі розширеного відтворення та соціальні потреби;

3) витратний підхід — сукупність всіх фондів грошових коштів і надходжень, які має в своєму розпоряд-
женні органів влади, підприємства, організації і установи регіону для покриття своїх витрат.

Класифікація регіональних фінансових ресурсів як об’єкту фінансової політики наведена в табл. 1.

Таблиця 1. Класифікація регіональних фінансових ресурсів *
Ознака класифікації Види регіональних фінансових ресурсів

1) вид політики  валові фінансові ресурси (вся величина фінансових ресурсів);
 фінансові ресурси, що формуються в межах окремих видів регіональної
фінансової політики

2) спосіб формування  фінансові ресурси, що формуються на безоплатній і безповоротній основах;
 фінансові ресурси, що формуються на відшкодувальній і поворотній основах

3) напрям використання  фінансові ресурси, які використовуються для поточних витрат;
 фінансові ресурси, які використовуються для капітальних витрат

4) цільова спрямованість  нецільові (абстрактні) фінансові ресурси;
 цільові фінансові ресурси (що залучаються для фінансування певної статті
витрат)

5) ступінь централізації  централізовані фінансові ресурси;
 децентралізовані фінансові ресурси

* Складено автором

Проведена систематизація підходів до визначення сутності фінансової політики, а також її основних
елементів дозволила запропонувати авторське визначення терміну «регіональна фінансова політика» як ча-
стини соціально-економічної політики регіону щодо управління регіональними фінансовими ресурсами з
метою забезпечення стійкого розвитку регіону. Комплексність даного виду політики полягає в поєднанні
самостійних видів регіональної політики: податкової, бюджетної, інвестиційної, цінової (тарифної) та по-
літики управління державною власністю.

Регіональна податкова політика покликана забезпечити баланс централізованих і децентралізованих фінан-
сових ресурсів регіону. Найбільш поширеними інструментами податкової політики, що використовуються в
регіонах, є диференційовані податкові ставки і пільги. Проте їх застосування не забезпечене методичними
рекомендаціями, що призвело до нерівномірного розподілу податкового тягаря між різними категоріями
платників податків. Пріоритетними напрямами регіональної податкової політики на сучасному етапі мають
бути розробка механізмів рівномірного розподілу податкового навантаження і надання податкових пільг
окремим категоріям платників податків.

На основі узагальнення і систематизації практики формування і реалізації фінансової політики на регіо-
нальному рівні пропонується типологія регіонів за критерієм ступеня розробленості фінансової політики.
За цим критерієм регіони розділяються на три групи: 1) регіони, в яких регіональна фінансова політика не
заявлена в регіональному законодавстві і не реалізується на практиці; 2) регіони, в яких регіональна фінан-
сова політика виділена як самостійний напрям в декларативних документах, але не реалізується; 3) регіони,
в яких даний вид політики визначений в регіональному законодавстві і проводиться в регіоні.

Формування фінансової політики на регіональному рівні здійснюється в послідовності, що наведена на
рис. 2.

Методологічною основою розробки регіональної фінансової політики є концепція, що включає наступні
розділи: 1) аналіз формування і реалізації регіональної фінансової політики в попередніх періодах; 2) поста-
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Ні

2. Прогнозування потреби у фінансових
ресурсах відповідно до мети і завдань

регіональної фінансової політики

3. Прогнозування забезпеченості
регіональними фінансовими ресурсами

Потреба задоволена

Початок етапу реалізації
регіональної фінансової політики

1. Формування концепції
регіональної фінансової політики

(обґрунтування цілей, завдань,
напрямів політики і механізмів її

реалізації)

Програма соціально-еконо-
мічного розвитку регіону

Стратегія соціально-еконо-
мічного розвитку регіону

Так
Визначення параметрів окремих видів

регіональної фінансової політики

4. Порівняльний аналіз потреби і
забезпеченості фінансовими ресурсами

Рис. 2. Принципова логічна схема формування регіональної фінансової політики (Запропоновано автором)

новка мети і завдань регіональної фінансової політики в цілому і в розрізі окремих видів політики в плано-
вому періоді; 3) визначення основних напрямів регіональної фінансової політики і взаємозв’язку між ними;
4) обґрунтування механізмів реалізації регіональної фінансової політики.

У зв’язку з комплексним характером доцільно визначати загальний показник ефективності регіональної
фінансової політики і показники ефективності у розрізі її окремих видів. Комплексними показниками оцін-
ки ефективності є темпи зростання ВРП на душу населення та сукупного фінансового потенціалу регіону.
Вибір цих показників обумовлений наступним. Розрахунок ВРП інтегрує показники основних видів регіо-
нальної фінансової політики. Регіональний фінансовий потенціал є індикатором, що ідентифікує реакцію
економіки регіону на ухвалені управлінські рішення, а його накопичення показує ефективність регіональної
фінансової політики.

Для оцінки ефективності складових регіональної фінансової політики пропонується використовувати
показники зростання обсягу інвестицій в основний капітал, податкових надходжень та бюджетної забезпе-
ченості регіону на душу населення. За результатами оцінки ефективності регіональної фінансової політики
здійснюється позиціонування у фінансовій матриці (рис. 3).

По відношенню до діагоналі матриці можна виділити три зони: 1) зона створення додаткових резервів
фінансового потенціалу регіону, що характерна для розширеного типу відтворювального процесу; 2) зона
споживання накопичених раніше фінансових резервів, що є звуженим типом відтворення фінансового по-
тенціалу; 3) зона рівноважного стану, що визначається розміром споживання на рівні накопичення в поточ-
ному періоді й характеризує просте відтворення фінансового потенціалу регіону.

ТВРП < 100% ТВРП  100% ТВ РП > 100%

ТCФП > 100% Просте відтворення
ФПР

Розширений тип
відтворення ФПР

Розширений тип
відтворення ФПР

ТCФП  100% Звужений тип
відтворення ФПР

Просте відтворення
ФПР

Розширений тип
відтворення ФПР

ТCФП < 100% Звужений тип
відтворення ФПР

Звужений тип
відтворення ФПР

Просте відтворення
ФПР

Позначення: ФПР — фінансовий потенціал регіону, ТВРП — темп зростання ВРП на душу населення,
ТCФП — темп зростання сукупного фінансового потенціалу регіону

Рис. 3. Матриця позиціонування регіону за типом відтворення фінансового потенціалу
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Фінансовий потенціал регіону визначається його ресурсними можливостями, конкурентоспроможні-
стю, поєднанням зовнішніх і внутрішніх чинників розвитку. Зовнішнім імпульсом розширеного відтво-
рення регіонального капіталу є заходи по залученню зовнішніх інвестицій, субвенцій та інших фінансо-
вих надходжень і довгострокових капіталовкладень. Серед внутрішніх чинників зміцнення фінансової
бази регіонів сьогодні важливого значення набуває підвищення ефективності використання власних при-
буткових джерел та визначення додаткових дохідних джерел. Прикладом для України можуть стати краї-
ни із ринковою економікою, в яких широко застосовується податок на володіння цінними паперами, на
біржові операції, на володіння двома і більше будинками (квартирами), на розміщення офісів у цент-
ральній частині міста [3, c. 271].

ВИСНОВКИ
Досягнення фінансової незалежності регіонів і стійкості їх соціально-економічного розвитку вимагає

вирішення завдання розробки фінансової політики. Від ефективності регіональної фінансової політики за-
лежить стабільність виконання всіх функцій регіонального рівня управління. Управління регіональними
фінансовими ресурсами можливо тільки за умови узгодженості між основними видами фінансової політи-
ки, яка досягається шляхом об’єднання в єдину регіональну фінансову політику. Забезпеченню стійкого
соціально-економічного розвитку регіону сприятиме переорієнтація регіональної фінансової політики на
вирішення наступних завдань: першочергове підвищення ефективності реального сектора економіки регіо-
ну; створення умов для зростання інвестиційної привабливості підприємств регіону; оптимізація викорис-
тання природно-ресурсного потенціалу та інфраструктури регіону; підтримка інноваційної діяльності; підви-
щення якості трудових ресурсів і рівня життя населення.
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