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Інструменти та засоби державного регулювання розвитку бізнесу на регіональному та субрегіональному рівнях

У науковій літературі, присвяченій регіональній економічній політиці та регіональному розвитку, невирішеними залишаються аспекти співставності 
науково обґрунтованих інструментів регіональної політики із законодавчо закріпленими засобами їх реалізації владними органами на регіональному 
та субрегіональному рівнях. Як результат, підприємства певної території чи потенційний інвестор не володіють повною мірою інформацією щодо 
можливих напрямів державної підтримки розвитку бізнесу з боку регіональної та місцевої влади. Тому ідея дослідження полягає у визначенні за-
конодавчо закріплених засобів реалізації інструментів державної регіональної політики на регіональному та субрегіональному рівні в контексті 
можливої підтримки розвитку бізнесу. У статті встановлено причини різного тлумачення науковцями змісту і набору складових інструментів 
регулювання регіонального розвитку. Аналіз загальнодержавних нормативно-правових актів дозволив систематизувати інструменти сприяння 
регіональному розвитку у розрізі таких блоків: бюджетно-фінансові; підвищення конкурентоспроможності бізнесу; інституційного забезпечен-
ня; підтримки взаємодії та комунікацій. Встановлені у статті засоби реалізації вищезазначених інструментів є відображенням наявних повнова-
жень органів місцевого самоврядування, місцевої та регіональної виконавчої влади щодо створення умов для ефективного та результативного 
функціонування підприємств або прямого впливу на ці процеси у відповідності до пріоритетів розвитку територій. Розроблена система декларова-
них засобів реалізації інструментів регіональної політики має прикладне значення для бізнесу в Україні, адже вказує на потенційні напрями сприяння 
їх розвитку з боку органів влади.
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государственного регулирования развития бизнеса  
на региональном и субрегиональном уровнях

В научной литературе, посвященной региональной экономической по-
литике и региональному развитию, нерешенными остаются аспекты 
сопоставимости научно обоснованных инструментов региональной 
политики и законодательно закрепленных средств их реализации 
органами власти на региональном и субрегиональном уровнях. Как 
результат, предприятия определенной территории или потенци-
альный инвестор не владеют в полной мере информацией о возмож-
ных направлениях государственной поддержки развития бизнеса со 
стороны региональных и местных властей. В связи с этим идея иссле-
дования заключается в определении законодательно закрепленных 
средств реализации инструментов государственной региональной 
политики на региональном и субрегиональном уровне в контексте 
возможной поддержки развития бизнеса. В статье установлены при-
чины различий в толковании учеными содержания и набора составля-
ющих инструментов регулирования регионального развития. Анализ 
общегосударственных нормативно-правовых актов позволил систе-
матизировать инструменты содействия региональному развитию 
в  разрезе следующих блоков: бюджетно-финансовые; повышение кон-
курентоспособности бизнеса; институционального обеспечения; под-
держки взаимодействия и коммуникаций. Установленные в статье 
средства реализации вышеупомянутых инструментов отображают 
имеющиеся полномочия органов местного самоуправления, местной 
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In the scientific literature on regional economic policy and regional 
development, aspects of comparability of science-based tools for regional 
policy and legislated means to implement the authorities at the regional and 
subregional levels remain unresolved. As a result, the enterprise of a certain 
territory or a potential investor does not possess the full information on the 
possible directions of state support for business development of regional 
and local authorities. In this regard, the idea of the study is to determine 
the means of implementation of statutory instruments of regional policy 
at the regional and subregional levels in the context of possible support for 
business development. In this article the reasons of differences in scientists 
interpretation of content and components of the regional development 
regulation . Analysis of national law allowed to systematize  tools  promoting 
regional development for the following units: budget and financial, raising 
competitiveness of business; institutional guarantee; interaction and 
communications support. In the article there are set out means to implement 
the above-mentioned instruments; they reflect existing powers of local 
governments, local and regional executive authorities to create conditions 
for the effective and efficient functioning of enterprises or direct influence on 
these processes in accordance with the priorities of territorial development. 
The developed system declared means of implementing regional policy 
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и региональной исполнительной власти по созданию условий для эф-
фективного и результативного функционирования предприятий или 
прямого влияния на эти процессы в соответствии с приоритета-
ми развития территорий. Разработанная система декларируемых 
средств реализации инструментов региональной политики имеет 
прикладное значение для бизнеса в Украине, поскольку указывает по-
тенциальные направления содействия их развитию со стороны орга-
нов власти.
Ключевые слова: инструмент, средство реализации, региональный 
и  субрегиональный уровень
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Постановка проблеми. Дискусії з приводу міри дер-
жавного регулювання економікою є відкритими до сьогод-
ні. Прихильники тієї чи іншої економічної теорії обґрунто-
вують доцільність застосування інструментів державного 
регулювання у різних сферах від податкової до цінової, 
ув’язують дієвість цих інструментів з історичними подіями, 
фактами минулого та макроекономічною політикою краї-
ни, в основі якої частіше за все лежить теза про об’єктивну 
необхідність державного регулювання економічних про-
цесів. 

На сайті «Government is good» [1] досить обґрунтова-
но описано об’єктивні ролі органів влади у функціонуванні 
економічних процесів. До основних правил, які забезпечу-
ють сучасну капіталістичну економіку, автори відносять: 
закони з обмеженою відповідальністю, права власності, 
закон і порядок, захист від банкрутства, стабільну грошо-
ву одиницю, патенти й авторські права, банківське регулю-
вання та страхування, корпоративні статути, закони, що 
регулюють комерційні угоди, міжнародне торгове право, 
застосування законів. Тобто інституційне середовище вза-
ємодії органів влади та бізнесу має бути забезпечене та чіт-
ко окреслене на законодавчому рівні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьо-
годні достатньо розробленим є теоретичний базис суті та 
класифікації інструментів регіональної політики, зокрема, 
у працях вчених К. Бліщук [2], В. Вакуленко [3], І. Дегтярьо-
вої [4]. Нормативно-правове забезпечення реалізації пев-
них інструментів в Україні проаналізовано у дослідженнях 
М. Дацишина, В. Керецмана [5], С. Фролова, Р. Єремейчук 
[6], Ф. Узунова [7], а також у попередніх дослідженнях авто-
рів статті [8; 9].

Виділення невирішених частин загальної проблеми. 
Однак, Незважаючи на тривалу хронологію та географію 
існуючих досліджень, невирішеними залишаються аспек-
ти співставності науково обґрунтованих та законодавчо 
закріплених інструментів регіональної політики і засобів 

їх реалізації на регіональному та субрегіональному рівнях 
відповідними владними органами. Як результат, підприєм-
ства певної території чи потенційний інвестор не володіють 
у повній мірі інформацією щодо можливих напрямів дер-
жавної підтримки розвитку бізнесу з боку регіональної та 
місцевої влади. Свідчення цьому є і результати опитування, 
проведені Закарпатським регіональним центром соціально-
економічних і гуманітарних досліджень НАН України 
у 2014 році в межах НДР «Регіональні та субрегіональні 
підходи розвитку пріоритетних видів діяльності у регіоні». 
На участь у загальнодержавних, регіональних та районних 
програмах підтримки чи сприяння розвитку бізнесу вказа-
ли всього 13,3 % респондентів від статистично обґрунто-
ваної вибірки опитаних представників підприємств Закар-
патської області; на використання міжрегіональних та між-
державних механізмів розвитку – 16,7 % респондентів; на 
ефективне надання організаційно-консультаційних послуг 
органами влади – 51,7 %; на ефективність застосовуваних 
органами влади фінансових інструментів – 61,7 %. Такий 
стан справ відображає низький рівень співпраці регіональ-
ної влади і бізнесу (за винятком фінансових механізмів). 

Саме тому ідея дослідження полягає у визначенні 
відповідності законодавчо закріплених видів засобів реалі-
зації інструментів державної регіональної політики на регі-
ональному та субрегіональному рівні в контексті можливої 
підтримки розвитку бізнесу. 

Основні результати дослідження. У науковій літе-
ратурі з проблем регіоналістики спостерігається терміно-
логічна неоднозначність при визначенні (формулюванні) 
набору інструментів регіонального економічного розви-
тку та їх класифікації. Враховуючи концепцію інструментів 
регіональної політики, запропоновану Київським націо-
нальним порталом «Ділова ініціатива і воля громади» [10], 
Господарський кодекс України [11] та результати компо-
нентного аналізу 14 авторських підходів до класифікації ін-
струментів регіональної політики, у межах наукової статті 

instruments has practical importance for business in Ukraine, because 
it indicates the potential direction to facilitate their development by the 
authorities.
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авторами запропоновано розглядати їх у розрізі таких чо-
тирьох складових блоків: бюджетно-фінансові, підвищення 
конкурентоспроможності, інституційного забезпечення, 
взаємодії та комунікацій.

При аналізі авторських підходів щодо визначення 
змісту та складу інструментів регіонального розвитку було 
виявлено певні дискусійні моменти: 

часто автори ототожнюють інструменти і на- 
прями регіональної політики; визначають окремі 
види засобів реалізації (наприклад: стратегічний  
план, угоди регіонального розвитку, плани тери-
торій) інструменту регіонального розвитку як сам 
інструмент; 
вживаються найменування інструментів, які за- 
конодавчо не застосовуються у таких трактуван-
нях (наприклад, бюджетне вирівнювання замість 
дотацій вирівнювання, інвестиційні субвенції 
замість субвенції з державного бюджету) і, як 
результат, призводять до плутанини в частині їх 
застосування; 
неконкретно формулюються назви інструментів.  

Основні причини таких суперечливих моментів 
щодо інструментів регіонального розвитку лежать у пло-
щині недосконалого законодавчого забезпечення, відсут-
ності розробок щодо механізмів реалізації інструментів від 
національного до субрегіонального рівнів. 

У ст. 12 Господарського кодексу України [11] зазначе-
но, що основними засобами регулюючого впливу держави 
на діяльність суб’єктів господарювання є державне замов-
лення, ліцензування, патентування, квотування, надання 
інвестиційних, податкових та інших пільг; надання дота-
цій, компенсацій, цільових інновацій та субсидій, які фак-
тично поділяються на ті, що належать до сфери реалізації 
контролю діяльності або до сфери підтримки підприємств. 
Однак, по-перше, ці засоби не охоплюють всього спектра 
регулюючого впливу держави. По друге, вони прописані на 
макрорівні, а питання, яким чином регіональні органи вла-
ди можуть реалізувати покладені на них функції в межах 
інструментів підтримки бізнесу на регіональному та субре-
гіональному рівнях, залишається відкритим. 

Тому в межах наукової статті було проаналізовано 
нормативно-правове забезпечення засобів з підтримки біз-
несу в межах реалізації бюджетно-фінансових інструмен-
тів в Україні на регіональному та субрегіональному рівнях 
(табл. 1).

З даних табл. 1 видно, що на субрегіональному рівні 
в контексті реалізації інструмента податкового регулюван-
ня сільські та міські ради мають право регулювати ставки 
місцевих податків і зборів, встановлювати фіксовані став-
ки єдиного податку, встановлювати податкові пільги щодо 
земельного податку.

Аналогічно прописано законодавчо визначені засо-
би реалізації таких інструментів, як фінансова, кредитна та 
гарантійна підтримка розвитку підприємництва, субвенції 
з Державного бюджету місцевим бюджетам на виконання 
інвестиційних програм (проектів), бюджетне планування, 
продаж муніципальних цінних паперів, державний фонд 
регіонального розвитку, дотації вирівнювання. 

До сфери інструментів підвищення конкуренто-
спроможності бізнесу було віднесено 8 інструментів. Зако-

нодавчо закріплені засоби їх реалізації в Україні наведені 
у  табл. 2. 

Більшість перехованих повноважень щодо підтрим-
ки розвитку бізнесу реалізовуються на субрегіональному 
рівні. У межах кожного з інструментів наведено достатньо-
го велику кількість можливих засобів їх реалізації на регіо-
нальному та місцевих рівнях. Одним із основним недоліків, 
на нашу думку, є відсутність законодавчого закріплення та-
ких інструментів регіональної політики, як територіальний 
брендинг, маркетинг та кластери.

До сфери інституційного забезпечення розвитку біз-
несу на регіональному та субрегіональному рівнях відне-
сено два базові інструменти: публічно-приватне партнер-
ство та організаційно-консультаційна підтримка бізнесу 
(табл.  3).

У сучасних умовах інформаційного суспільства та 
підвищених вимог до транспарентності дій публічного 
сектора виняткову роль серед інструментів інституційно-
го забезпечення пріоритетних секторів економіки відіграє 
організаційно-консультаційна підтримка бізнесу з боку 
органів влади різних рівнів (табл. 3). Відповідно до Зако-
ну України «Про стимулювання інвестиційної діяльності 
у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових 
робочих місць», до виключної компетенції Ради міністрів 
АРК, обласних, Київської та Севастопольської міських дер-
жавних адміністрацій належить сприяння в отриманні до-
звільних документів для початку реалізації інвестиційного 
проекту, вирішення поточних питань його реалізації. 

На противагу вищеописаному засобу, будь-який ор-
ган місцевого самоврядування та місцевий орган виконав-
чої влади, що входить до системи дозвільних органів, по-
винен надавати консультації щодо отримання документів 
дозвільного характеру. 

До сфери інструментів підтримки взаємодії та кому-
нікацій органів влади віднесено міжрегіональне та тран-
скордонне співробітництво (табл. 4).

Вітчизняна нормативно-правова база не містить 
трактувань міжмуніципального та міжрегіонального спів-
робітництва, хоч наявними є деякі заходи реалізації цього 
інструмента взаємодії та співпраці органів влади (табл. 4). 

На даний момент в Україні відсутнє спеціальне зако-
нодавство, спрямоване на врегулювання відносин міжму-
ніципального та міжрегіонального співробітництва. Вказа-
ні в табл. 4 засоби реалізації цього інструмента базуються 
на загальному законодавстві. Поряд із цим, у Верховні Раді 
України 13 листопада 2013 року було зареєстровано про-
ект Закону «Про співробітництво територіальних громад», 
в якому зазначено, що співробітництво здійснюється на 
основі договорів про співробітництво у визначених За-
коном формах. Суб’єктами співробітництва встановлені 
територіальні громади сіл, селищ, міст, а рішення про на-
дання згоди на організацію співробітництва приймається 
виключно сільською, селищною, міською радою.

Висновки. Функціональний аналіз загальнодержав-
них правових актів дозволили вперше розробити систему 
засобів реалізації інструментів сприяння розвитку бізнесу 
на регіональному та субрегіональному рівнях у розрізі чо-
тирьох блоків. Використання зазначених засобів є відобра-
женням наявних повноважень органів місцевого самовря-
дування, місцевої та регіональної виконавчої влади щодо 
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Таблиця 1 

Засоби реалізації бюджетно-фінансових інструментів підтримки розвитку бізнесу на регіональному та субрегіональному 
рівнях в Україні*

Вид інструменту Засоби реалізації інструментів розвитку бізнесу РР** СР**

податкове регулю-
вання

регулювання ставок місцевих податків і зборів арк +

встановлення фіксованих ставок єдиного податку арк +

регулювання податкових пільг щодо земельного податку арк +

фінансова, кредит-
на та гарантійна 
підтримка розвитку 
підприємництва

часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, що надаються на 
реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва

в т. ч.

через фор-
мування 
фондів під- 
тримки під- 
приєм-
ництва

+

часткова компенсація лізингових, факторингових платежів та платежів за 
користування гарантіями +

надання гарантій та порук за кредитами +

надання кредитів  та позик +

компенсація видатків на розвиток кооперації між суб’єктами малого і се-
реднього підприємництва та великими підприємствами +

фінансова підтримка впровадження енергозберігаючих та екологічно 
чистих технологій +

місцеві гарантії суб'єктам господарювання комунального сектору економіки, що розта-
шовані на відповідній території та здійснюють на цій території реалізацію інвестиційних 
програм (проектів)

арк +

надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами + +

субвенції з держав-
ного бюджету

розробка та подання інвестиційних програм (проектів), які передбачається виконувати 
за рахунок субвенцій +

розгляд поданих інвестиційних програм (проектів) +

бюджетне плану-
вання (в т. ч. бюдже-
ти розвитку)

подання відповідним фінансовим органам пропозицій щодо проектів бюджетів +

визначення об’єктів для розподілу коштів бюджетів розвитку + +

продаж муніципаль-
них цінних паперів прийняття рішень про розміщення облігацій місцевих позик  арк +

державний фонд 
регіонального роз-
витку

подання центральному органу виконавчої влади пропозицій щодо програм і заходів, які 
можуть реалізовуватися за рахунок коштів фонду регіонального розвитку арк +

дотації вирівню-
вання

встановлення у відповідних бюджетах дотацій вирівнювання бюджетам районів у містах, 
бюджетам сіл, їх об'єднань, селищ, міст районного значення, а також кошти, що переда-
ються з таких бюджетів до міських і районних бюджетів.

+

* Розроблено авторами на основі [12 – 18]
**тут і надалі: РР – органи виконавчої влади та місцевого самоврядування регіонального рівня;
                          СР – органи виконавчої влади та місцевого самоврядування субрегіонального рівня

Таблиця 2 

Засоби реалізації інструментів підвищення конкурентоспроможності бізнесу на субрегіональному та регіональному рівнях 
в Україні *

Вид інструменту Засоби реалізації інструментів розвитку бізнесу РР СР

1 2 3 4

стратегічне  
планування

розробка регіональних стратегій розвитку +

розробка прогнозів і програм соціально-економічного розвитку +

укладення угод регіонального розвитку +

забезпечення контролю виконання відповідних показників програм економічного і соціаль-
ного розвитку та виконання стратегій +
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1 2 3 4

розвиток  
інновацій  

та інноваційної 
інфраструктури

затвердження середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності регіональ-
ного рівня та регіональних інноваційних програм +

підготовка та подання відповідним радам пропозицій щодо середньострокових пріоритетних 
напрямів інноваційної діяльності регіону +

розробка проектів регіональних інноваційних програм +

розробка проектів місцевих інноваційних програм, їх затвердження та фінансування +

забезпечення виконання місцевих інноваційних програм + 

забезпечення виконання регіональних інноваційних програм +

створення та контроль комунальних інноваційних фінансово-кредитних установ +

створення інноваційної інфраструктури +

подання пропозицій центральному органу виконавчої влади стосовно включення інновацій-
них проектів за місцевими програмами до державних програм і їх фінансування з державного 
бюджету

+

подання пропозицій центральному органу виконавчої влади стосовно включення інновацій-
них проектів за регіональними програмами до державних програм і їх фінансування з дер-
жавного бюджету

+

інвестування  
у людський  

розвиток

ініціювання створення вищих та професійно-технічних навчальних закладів; +

прогнозування потреб регіону у фахівцях для системи освіти і науки, трансферу технологій, 
інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, формування регіонального замовлення 
на їх підготовку

+

координація роботи між професійно-технічними навчальними закладами та бізнесом з укла-
дення договорів про підготовку робітничих кадрів. +

організація співробітництва з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців 
та їх об’єднаннями +

моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати +

державна експертиза умов праці +

підвищення кваліфікації та професійна підготовка по робітничим професіям
+

сприяння працевлаштуванню

проекти регіо-
нального та місце-

вого розвитку
ініціювання, співвиконання та координація міжнародних, національних проектів і програм +

програми держав-
ної підтримки та 

галузеві програми
ініціювання та розроблення державних цільових програм, галузевих програм +

вирівнювання 
економічного  

розвитку

цільове спрямування державних капітальних вкладень у розвиток виробничої, комунікаційної 
та соціальної інфраструктури +

надання державної підтримки (у т. ч. фінансової) малим підприємствам, сприяння форму-
ванню об’єктів інфраструктури розвитку підприємництва, (бізнес-центри, бізнес-інкубатори,  
інноваційні та консалтингові центри, венчурні фонди тощо)

+

спрямування міжнародної  технічної  допомоги  на  розв’язання  актуальних соціально-
економічних та екологічних проблем +

удосконалення соціальної сфери, житлового будівництва, охорони здоров’я, охорони довкіл-
ля, житлово-комунального господарства  і благоустрою +

ініціювання створення СеЗ +

обґрунтування режиму ціноутворення, оподаткування, митного регулювання, валютно-
фінансового та кредитного механізму у межах СеЗ +

розробка та подання, за несприятливих соціально-економічних умов та з метою створення 
нових робочих місць, підстав та порядку створення тПр +

* Розроблено авторами на основі [19 – 22]

Закінчення табл. 2 
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створення умов для ефективного та результативного функ-
ціонування підприємств або прямого впливу на ці процеси 
у відповідності до пріоритетів розвитку територій. Розро-
блена система декларованих засобів реалізації інструмен-
тів регіональної політики має прикладене значення для 
бізнесу в Україні, адже вказує на потенційні напрями спри-
яння їх розвитку з боку державних органів влади. 

Незважаючи на широту засобів сприяння розвитку 
бізнесу на регіональному та субрегіональному рівнях, існує 

Таблиця 3 

Засоби реалізації інструментів інституційного забезпечення  бізнесу на регіональному та субрегіональному рівнях 
 в Україні*

Вид 
інструменту Засоби реалізації інструментів розвитку бізнесу РР СР

публічно-
приватне  

партнерство

участь в ролі державних партнерів та спільна з діяльність з бізнесом +

державна підтримка здійснення державно-приватного партнерства (місцеві гарантії, пряме 
фінансування за рахунок бюджетних коштів) +

можуть  виступати у ролі концесієдавця +

вирішення питань з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції у складі 
постійно діючої міжвідомчої комісії +

надання в оренду об’єктів комунальної власності +

організаційно-
консультаційна  

підтримка  
розвитку бізнесу

сприяння в отриманні дозвільних документів для початку реалізації інвестиційного проекту, 
вирішення поточних питань його реалізації. +

консультації щодо отримання документів дозвільного характеру, їх видача +

підготовка та укладання договорів щодо реалізації інвестиційних проектів +

інформування щодо можливості участі підприємств у міжнародних конкурсних торгах +

сприяння в поширенні інформації щодо ділових пропозицій співробітництва підприємств 
регіону, іноземних підприємств +

соціальна реклама туристичних ресурсів регіону +

* Розроблено авторами на основі [23 – 29]

Таблиця 4 

Інструменти підтримки взаємодії та комунікацій органів влади та засоби їх реалізації на регіональному  
та субрегіональному рівнях*

Вид інструменту Засоби реалізації інструментів розвитку бізнесу РР СР

міжмуніципальне 
та міжрегіональне 
співробітництво

створення асоціацій органів місцевого самоврядування +

передача коштів між місцевими бюджетами +

створення органів і служб для забезпечення здійснення спільних проектів або спільного 
фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій +

укладення угод про стратегічне партнерство та співробітництво між місцевими органами 
влади +

транскордонне 
співробітництво

укладення угод про транскордонне співробітництво в окремих сферах +

розробка та виконання державних програм розвитку транскордонного співробітництва +

організація транскордонних туристичних маршрутів +

допомога суб’єктам господарської діяльності в організації міжнародних виставок, ярма-
рок, презентації +

консультування з питань розробки проектів на участь у програмах міжнародної технічної 
та фінансової допомоги +

розробка, координація, реалізація програм і неприбуткових проектів з питань 
європейської інтеграції та транскордонного співробітництва +

* Розроблено авторами на основі [15; 30 – 32]

проблема із законодавчим визначенням відносно нових 
для України інструментів регіональної політики, а саме: те-
риторіальний маркетинг, брендинг, кластери. 

Базовими засобами ефективної реалізації інструмен-
тів регіональної політики органами влади на регіонально-
му та субрегіональному рівнях є бюджетно-фінансові, які 
на фоні наявних загальнодержавних повноважень (Верхо-
вної Ради України, Кабінету Міністрів України, міністерств) 
є відносно обмеженими та дискримінованими. Вирішення 
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цієї проблеми лежить у площині децентралізації фінансів, 
що і має стати перспективою майбутніх досліджень. 
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