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Executive Summary

EXECUTIVE SUMMARY
Since 2001, the Government of Ukraine has been rolling out a new approach to regional development policy intended to address the country’s
pressing issue of disproportionate economic development. The objective of
this approach1 is to create conditions for enhanced regional competitiveness,
to stimulate sustained economic growth, and to reduce disparities among regions. It is based on a decentralized system of local and regional self-government, which establishes a stronger role for sub-national authorities in governing economic, social and environmental challenges.
Over the past decade, Ukraine made efforts to shift the nature of relations, attitudes and behaviours between central, regional and local governments away from top-down, centrally planned, annually budgeted programming, towards more locally-driven development initiatives based on multiyear and multi-sourced funding. The Regional Contract instrument is perhaps
the single most important innovation of the Law on Stimulating Regional Development. It is an agreement between the Cabinet of Ministers and indivi
dual oblast state administrations for cost-sharing of regional development ini
tiatives and infrastructure. The Regional Contract institutionalizes the twin
principles of transparency and equal partnership – between national and regional levels of government – while providing a practical tool for transforming
regional strategic plans into investment packages and concrete projects. Such
enabling actions are driven by regions empowered to push forward their economic development goals.
This practical manual brings together international best practices, lessons
learnt and case studies from activities undertaken within the Canada-Ukraine
partnership project for Regional Governance and Development (RGD) (2005–
2013). It integrates practical experience gained from locally-driven and partici
patory regional development initiatives accumulated through RGD’s technical assistance for strategic planning, implementation via project management,
monitoring and evaluation. This manual also includes selected materials and
excerpts of RGD publications, as well as know-how provided by lecturers of
the National Academy of Public Administration, Office of the President of
Ukraine – RGD’s national training partner.
1

Law of Ukraine on State Forecasting and Drafting of Socio-Economic Development Programs (2000); Concept of State Regional Policy (2001) outlines the national level longterm goals and priorities for regional development; State Strategy for Regional Development till 2015 (SSRD, 2006); Law of Ukraine on Stimulating Regional Development (2005, updated in 2009); Law of Ukraine on Public Private Partnerships (2009)
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RGD supported the integration of regional development best practices
into region-led local economic development. This approach is consistent
with Ukraine’s national regulatory framework and the requirements of inter
national donors, including the Canadian International Development Agency
(CIDA) and international finance institutions such as the European Bank for
Reconstruction and Development (EBRD), the World Bank and International
Finance Corporation (IFC).
This manual includes practical advice for those involved in regional development at all levels – national, oblast, rayon, city and village – and serves
as a modern toolkit for practitioners. It offers a clear understanding of what
regional development is, and goes step-by-step through all stages of integrating locally-driven development initiatives into regional planning and projects.
The manual is structured as follows:
• Section 1 describes the state policy of regional development in Ukraine,
its goals and objectives, its regulatory and legal framework, methods
and means of its implementation. It also describes best international
practices in the field of regional development policy implementation.
• Section 2 covers challenges in the field of institutional support for implementation of state regional policy. The section also focuses on involving civil society/non-governmental organizations in the implementation of regional development programs.
• Section 3 specifies characteristic features of participatory strategic
planning in regional development. It also identifies the main stages in
formulating regional development strategy and emphasizes the role of
communication in the strategic planning process.
• Section 4 highlights how to market a region and create a territorial
brand. This section presents international and Ukrainian good practices in the field of developing and implementing comprehensive marketing strategies for regions and cities.
• Section 5 focuses on essentials of project management applied to regional development. This section also provides a detailed description of
methods, classification and practical tools for project implementation.
• Section 6 introduces the concept of public-private partnerships
(PPP) and provides an overview of PPP development in Ukraine in
terms of its institutionalization and its regulatory and legal framework. This section also covers best practices for project development
within the PPP framework.
• Section 7 describes in detail logistic tools for regional development
management, as well as control parameters for monitoring regional
logistic systems.
This manual is developed to serve as a practical resource for public officials,
civil servants, civil society organizations and enterprises as they work towards locally-driven and participatory regional development. The manual can also serve
as a toolkit for community stakeholders and citizens interested in such initiatives.
8
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ВИКОНАВЧЕ РЕЗЮМЕ
З 2001 року в Україні формується нова політика регіонального розвитку, що спрямована на розв’язання нагальної для країни проблеми —
нерівномірний соціально-економічний розвиток регіонів. Мета цієї політики1 полягає в створенні умов для підвищення конкурентоспроможності регіонів, стимулюванні сталого економічного зростання та
зменшенні диспропорцій у розвитку регіонів. Дана політика базується
на принципі децентралізації місцевого та регіонального самоврядування, який передбачає посилення ролі місцевих органів влади у розв’язанні
економічних, соціальних та екологічних проблем.
Останні десять років Україна намагалася змінити характер відносин
між центральними та регіональними органами влади й органами місцевого самоврядування і перейти від моделі врядування на основі централізованого планування згори вниз та складання щорічних бюджетів
до планування розвитку на основі місцевої ініціативи на засадах багаторічного фінансування з використанням різних джерел надходження
коштів. Водночас, підписання регіональної угоди стало, мабуть, єдиним
найважливішим результатом цих намагань. Регіональна угода — це угода між Кабінетом Міністрів та окремою обласною державною адміністрацією, яка укладається для спільного фінансування ініціатив в сфері
регіонального розвитку та розбудови інфраструктури. Регіональна угода
між центральним урядом і регіональною владою впроваджує подвійний
принцип прозорості та рівного партнерства, а також пропонує практичний механізм розроблення інвестиційних пакетів і конкретних проектів на основі регіональних стратегічних планів. Такі стимуляційні заходи ініціюють регіони, які дістають змогу реалізовувати власні цілі економічного розвитку.
У цьому посібнику поєднано міжнародні найкращі практики, конкретні приклади та практичний досвід, накопичений проектом партнерства Канада — Україна «Регіональне врядування та розвиток» (проект
РВР) (2005–2013 рр.). У посібнику також описано практичний досвід, накопичений в ході впровадження місцевих ініціатив у сфері регіонального розвитку з участю громадськості, підтриманих проектом РВР у рам1

Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» (2000 р.); Концепція державної регіональної політики (2001 р.) визначає на національному рівні довгострокові цілі та пріоритети
регіонального розвитку; Державна стратегія регіонального розвитку до 2015 року
(ДСРР, 2006 р.); Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» (2005 р., змінений у 2009 р.); Закон України «Про державно-приватне партнерство» (2009 р.)
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ках заходів зі стратегічного планування та реалізації стратегій шляхом
розроблення та виконання проектів, моніторингу та оцінювання. Цей
посібник також містить вибрані матеріали та витяги з публікацій проекту РВР, а також власні напрацювання викладачів Національної академії державного управління при Президентові України — національного
партнера проекту РВР з проведення навчальних програм.
Проект РВР підтримував інтеграцію найкращих практик у сфері регіонального розвитку до регіональних ініціатив у царині місцевого економічного розвитку. Цей підхід відповідає нормативно-правовій базі
України та вимогам міжнародних донорських організацій, зокрема Канадського агентства міжнародного розвитку (КАМР) та міжнародних
фінансових установ, таких як Європейській банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація (МФК).
Цей посібник містить практичні поради для учасників процесу регіонального розвитку всіх рівнів (національного, обласного, районного,
міського та селищного) та надає сучасний інструментарій для професіоналів-практиків, що працюють у сфері регіонального економічного розвитку. Посібник пропонує чітке розуміння того, що таке регіональний
розвиток, а також крок за кроком описує всі етапи інтегрування місцевих ініціатив у сфері розвитку до регіональних планів і проектів.
Цей посібник складається з таких розділів:
• У Розділі 1 розглянуто питання державної політики регіонального розвитку в Україні, її цілі та завдання, нормативно-правове забезпечення, а також методи та засоби її реалізації. В ньому також
висвітлено найкращий зарубіжний досвід у сфері впровадження
політики регіонального розвитку.
• Розділ 2 присвячено проблематиці інституційного забезпечення
реалізації державної регіональної політики. Особлива увага приділена залученню громадянського суспільства/громадських організацій до впровадження програм регіонального розвитку.
• У Розділі 3 описано особливості стратегічного планування з участю громадськості у сфері регіонального розвитку. В ньому також
визначено основні етапи формування регіональної стратегії розвитку та підкреслено роль комунікативного забезпечення процесу стратегічного планування.
• Розділ 4 присвячено особливостям маркетингу регіону та формування територіального бренду. В розділі наведено світовий та вітчизняний досвід розроблення та реалізації цілісних маркетингових стратегій регіонів і міст.
• У Розділі 5 розглянуто основні питання застосування проектного підходу у сфері регіонального розвитку. Цей розділ також містить детальний опис методів, класифікації та практичних інструментів для впровадження проектів.
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• Розділ 6 розкриває поняття державно-приватного партнерства
(ДПП) і дає огляд розвитку ДПП в Україні з погляду інституціоналізації та нормативно-правових засад. Цей розділ також містить приклади найкращих практик розроблення проектів у рамках ДПП.
• У Розділі 7 детально описано логістичні інструменти управління
процесом регіонального розвитку та параметри управління для
моніторингу регіональних логістичних систем.
Цей посібник розрахований на співробітників органів влади, державних службовців, працівників неурядових організацій і підприємців, які працюють з метою забезпечення сталого регіонального розвитку з участю громадськості на основі місцевих ініціатив. Посібник також
може бути корисним для всіх зацікавлених сторін на рівні громад.
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Розділ 1.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Мета розділу: надання слухачам знань щодо основ формування державної регіональної політики, державної стратегії регіонального розвитку; формування вмінь та навичок визначення
пріоритетів розвитку окремих регіонів за встановленими
критеріями, практичного використання нових методів та
важелів реалізації державної політики регіонального розвитку.
Після вивчення матеріалів розділу слухачі повинні:
• знати теоретичні основи формування та реалізації державної регіональної політики;
• використовувати міжнародний досвід з питань формування і реалізації державної політики та стратегії розвитку регіонів;
• мати навички використання сучасних підходів для аналізу ефективності реалізації державної регіональної політики та стратегії
регіонального розвитку;
• визначати оптимальні шляхи реформування регіонального
управління та місцевого самоврядування в загальній системі державного управління;
• розробляти та впроваджувати нормативні документи щодо регіонального розвитку;
• запроваджувати нові інструменти реалізації політики регіонального розвитку, визначати ефективність і результативність управління територіями.
План розділу
1.1. Державна регіональна політика та регіональний розвиток.
1.2. Регулювання політики регіонального розвитку відповідно до
принципів Європейської регіональної політики: досвід країн
ЄС.
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1.1. Державна регіональна політика
та регіональний розвиток
Розвиток України, орієнтований на європейську інтеграцію, ставить
перед нашою державою низку актуальних завдань. Пріоритетного значення серед них набувають: реформування владних відносин та основних сфер економіки, визначення стратегії реалізації принципів стійкого
розвитку на національному, регіональному та місцевому рівнях; дотримання збалансованого соціально–економічного розвитку регіонів і підвищення їх конкурентоспроможності. Практичне втілення цих завдань
потребує удосконалення національної системи регіонального управління, здійснення реформ у ключових сферах економіки, розвитку місцевого самоврядування.
Нові зовнішні та внутрішні виклики, які постають перед Україною
на сьогоднішньому етапі розвитку, вимагають, зокрема, формування нової державної регіональною політики, яка б відповідала сучасним потребам розвитку регіонів і територіальних громад та базувалась на найкращих вітчизняних й світових теоріях і практиках регулювання розвитку
регіонів та громад [28].
Важливим при розробленні регіональної політики вивчення досвід
зарубіжних країн і особливо Європейського Союзу (далі — ЄС). Регіональна політика в цих країнах успішна, спрямована на згладжування регіональних диспропорцій, розвиток депресивних територій, забезпечення високого рівня конкурентоспроможності їх економіки.
Потрібно зазначити, що протягом досить тривалого періоду, несистемність державної політики та діяльності в цій сфері стала однією з важливих причин стримування комплексного соціально-економічного розвитку та стабільності в державі, ускладнення умов для зміцнення позицій України в міжнародному економічному співробітництві, повільного
здійснення ринкових перетворень на місцях, виникнення та загострення
багатьох соціальних, економічних, екологічних та інших проблем [28].
Якщо проаналізувати сучасний стан регіонального розвитку, то слід
відзначити, що:
– протягом багатьох років ніхто серйозно не оцінював зростання
диспропорцій між регіонами як загрозу безпеці держави. Вважалося, що головне — аби загальна тенденція макроекономічних
показників була позитивна. Навіть після запровадження поняття
депресивності регіону, не запропоновано адекватних інструментів, які б дали змогу поступово це подолати. Нарощування дотування таких регіонів породило нову проблему — небажання працювати над їхнім економічним розвитком.
– брак інституційної пам’яті в центральних органах виконавчої
влади та в облдержадміністраціях, зміна урядів і голів ОДА майже щороку не дає нікому з них змоги реалізовувати стратегічні
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програми та проекти. Адже в цій ситуації кожен прагне продемонструвати свою управлінську здатність на короткій дистанції,
а це передусім популістські заходи, які дають видимий позитивний ефект лише в короткотерміновій перспективі [18].
Причини частини цих негативних явищ (наростальної відмінності регіонів України щодо демографічної ситуації, стану здоров’я, освіченості населення, ринку праці, рівня життя, розвитку економіки):
• об’єктивна, успадкована розбіжність соціально-економічного
розвитку та спеціалізації регіонів;
• різна якість регіонального управління та різного ступеня адаптація населення і економіки регіонів до ринкових умов;
• централізація управління державою;
• нестача цілісної дієвої системи реалізації державної регіональної
політики;
• брак ефективних механізмів та інструментів реалізації державної
політики регіонального розвитку;
• неповнота правового поля у сфері регулювання регіонального
розвитку (хоча, зазначимо, що у 2005–2012 роках робота з нормативного забезпечення регіональної політики суттєво активізувалася. 2005 року ухвалено Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів», 2006 року — постанову Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Державної стратегії регіонального
розвитку на період до 2015 року» [18] .
Разом з цим аналіз соціальних, економічних і політичних процесів,
які протікають у регіонах України останнім часом, вказує на те, що:
• регіони в Україні поступово перетворюються на основні суб’єкти
реалізації соціально-економічних програм розвитку, реформ у
сфері охорони здоров’я, освіти, культури тощо;
• спостерігається зростання валового регіонального продукту;
• активізується діяльність регіональних комітетів реформ і громадських рад;
• реалізуються інфраструктурні проекти, національні проекти
тощо.
Першим нормативним актом, у якому формулювалася мета державної
регіональної політики, була «Концепція державної регіональної політики», затверджена указом Президента України у 2001 році. У Концепції передбачалося два етапи її реалізації: 2001–2003 роки і період після 2003 року
та виписувалися конкретні завдання, які мали бути реалізовані в цих часових рамках [6]. Частина з них не виконана й досі. А саме:
– не розмежовано функції і повноваження центральних і місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
– не створено національних і регіональних інформаційних систем
та баз даних земельних ресурсів (ділянок), нерухомого майна,
прав власності (корпоративних прав);
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– не визначено правового режиму комунальної власності;
– не розмежовано об’єкти спільної власності територіальних громад, що перебувають в управлінні районних та обласних рад;
– не проведено збільшення сільських громад і не внесено відповідних змін до адміністративно-територіального устрою.
Що ж до правової бази, яка регламентує міжбюджетні відносини в
Україні, то вона впродовж років реформ зазнала значної трансформації,
однак досі не сформовано зацікавленості органів місцевого самоврядування у збиранні тих доходів, що не враховуються при розрахунках міжбюджетних трансфертів. Цей важливий механізм бюджетного регулювання регіонального та місцевого розвитку держава фактично не використовує у регіональній політиці. Бракує достатньої ресурсної бази чи
її раціонального використання (зокрема, через розпорошення ресурсів)
для реалізації ухвалених програм і стратегій [18]. Найістотніші проблеми фінансового забезпечення регіонів:
– невиправдано велика залежність місцевих бюджетів від загальнодержавних трансфертів;
– значна диференціація доходів і видатків місцевих бюджетів (разом із трансфертами) в розрахунку на одного мешканця. До того
ж диспропорція у видатках більша від диспропорції у доходах;
– невідповідність фінансового забезпечення обсягові переданих
державою на регіональний та місцевий рівні соціальних функцій.
Посилення замкнутості регіональних господарських комплексів і
збільшення ролі зовнішньоекономічних зв’язків призвели до дезінтеграції регіонів, ослаблення міжрегіональних економічних зв’язків, а нерівномірність регіонального розвитку і висока диференціація умов і рівня
життя населення в регіонах України сприяють зростанню соціальної напруги та уповільнюють динаміку суспільних трансформацій [28].
Диференціацію регіонів, що проявилася у різних формах, можна
класифікувати за різними групами критеріїв, а отже, порівнюючи, аналізувати, прогнозуючи, формувати регіональну політику: виробляти заходи, форми і методи впливу для появи бажаних тенденцій.
Змістовне наповнення державної регіональної політики неможливо
зрозуміти без уточнення понятійно-категоріального апарату, і передовсім переосмислення традиційного поняття «регіон». Чітке визначення
поняття «регіон» і певна система класифікації регіонів відповідно до загальноприйнятих ознак — передумова визначення таких понять, як «регіональна політика», «регіональний розвиток» та «державна регіональна політика» [12].
У вітчизняному законодавстві, зокрема Законі України «Про стимулювання розвитку регіонів» [5], наведене таке тлумачення терміну «регіон» — територія Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя.
Дещо змістовніше проти такого лаконічного визначення протлумачено
регіон у підзаконних актах [8,9]: «Регіон — суб’єкт системи адміністратив-
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но-територіального устрою — Автономна Республіка Крим, область, міста Київ та Севастополь».
Нормативне визначення регіону лише констатує, але не розкриває змісту
цієї соціально-економічної категорії, крім того, що регіон — суб’єкт адміністративно-територіального устрою.
Регіон, відповідно до визначення Конференції регіонів Європи, — територіальна одиниця, безпосередньо підпорядкована центральному рівню
влади країни і така, що має виборний орган.

У економічній і географічній літературі регіонами називають найрізноманітніші території, об’єднані якими-небудь загальними рисами:
групи країн, території країни, що охоплюють декілька економічних районів, економічні райони, області, краї, республіки і їхні групи [12].
Автори словника-довідника «Регіональна економіка» [10] визначають регіон, як територію, що відрізняється від інших територій низкою ознак і характеризується певною цілісністю та взаємопов’язаністю її
складових елементів. Регіони виділяються з території відповідно до певних цілей і завдань, найголовніше з яких — управління розвитком регіону. У разі виділення в середині країни з метою управління розвитком
регіону він становить основну складову частину державного територіального устрою, яка визначена єдиною політикою державного регіоналізму і має організаційну відокремленість, цілісність, економічну і географічну самодостатність, право місцевого самоврядування, систему
державних органів — елементів (підсистем) державної структури влади
і управління країною. Так, у цьому випадку під регіоном може розумітися найбільша адміністративно-територіальна одиниця субнаціонального рівня, яка має виборну владу, юридичну незалежність і власний
бюджет. Незалежно від цілі територіального управління регіон може
означати частину країни, що історично склалася і характеризується специфічними природно-кліматичними умовами та відносно стійкими економічними й соціально-демографічними особливостями, певною спрямованістю розвитку продуктивних сил. Основними критеріями виділення (виокремлення) регіону вважають спільність народногосподарських і
регіональних завдань, техніко-економічні особливості розвитку промисловості та сільського господарства, наявність суб’єктів господарювання,
об’єднаних регіональними, економічними, політичними, соціальними,
культурно-етнічними інтересами.
В системі національної статистики України терміном «регіон» позначають адміністративно-територіальну одиницю України (АТО) —
область, район, територію сільради, населений пункт (АТО), а також
об’єднання АТО або частку АТО як територію [12]:
– що визначають за спеціальними ознаками (економічними, соціальними, політичними, екологічними, промисловими тощо);
– на якій відбувається (може відбуватися) статистичний облік подій, явищ і процесів;
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– для якої проводять (можуть проводити) планування їх розвитку.
При цьому АТО являють собою регіони базового (первинного) поділу. Об’єднання АТО або частка АТО — регіони вторинного поділу.
Регіони вторинного регіонального поділу, зокрема, охоплюють природно (етнічно, екологічно, культурно та ін.) орієнтовані території, а також програмно орієнтовані території.
Враховуючи викладене вище, існує також різноманітне тлумачення
змісту як державної регіональної політики в цілому, так і регіональної
політики зокрема.
Так, російські науковці Н. Ларіна та А. Кисельников визначають регіональну політику як засіб державного регулювання соціально-економічних процесів у проблемних регіонах (ареалах) держави і зняття соціального і екологічного напруження [21, с. 4].
Ю. Гладкій і А. Чистобаєв, автори підручника «Основы региональной политики», визначають регіональну політику як сферу діяльності з
управління політичним, економічним, соціальним і екологічним розвитком країни у просторовому, регіональному аспекті, відображення взаємовідносин між державою і регіонами та регіонів між собою [13, с. 19].
Відповідно до словника-довідника «Регіональна економіка», регіональна політика — це: 1) сфера діяльності держави щодо управління економічним, соціальним і політичним розвитком країни в просторовому (регіональному) аспекті, тобто пов’язана з взаємовідносинами
між державою і регіонами, а також регіонів між собою. Становить складову частину національної стратегії соціально-економічного розвитку.
За своєю структурою регіональна політика може бути поділена на окремі складники: економічний, промисловий, соціальний, житловий, демографічний, екологічний, науково-технічний тощо. Основні соціальноекономічні аспекти в регіональній політиці пов’язані з територіальним
поділом праці, формуванням народногосподарських комплексів, економічним районуванням і загальнодержавним плануванням (програмуванням) соціально-економічного розвитку і розміщення продуктивних
сил; 2) сфера діяльності регіональної (місцевої) влади щодо управління
соціально-економічним розвитком регіону (міста) [10, с. 217].
Можна зазначити, що поняття «регіональна політика» охоплює три
аспекти. Перший — зовнішній щодо регіонів аспект. У цьому випадку
центральні органи влади приділяють увагу регулюванню міжрегіональних пропорцій розвитку. Другий аспект — внутрішньорегіональний. У
цьому випадку політику провадять регіональні органи влади (органи
місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади) в основному за рахунок власних і залучених ресурсів і під власну відповідальність. Третій аспект регіональної політики полягає в зміцненні ролі регіонального рівня в територіальній організації держави [28].
Практично немає такої сфери державної політики, в якій при успішному її проведенні можна було б обійтися без реального врахування регі17
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ональних аспектів. Для досягнення позитивних результатів у проведенні
державної політики в будь-якій сфері більшою або меншою мірою треба
враховувати регіональний чинник. [17].
Державна регіональна політика — сукупність цілей, заходів, засобів, механізмів, інструментів та взаємоузгоджених дій центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для створення
повноцінного середовища життєдіяльності людей на всій території України; забезпечення просторової єдності держави; сталого збалансованого
розвитку її регіонів; узгодження регіональних і загальнодержавних інте
ресів.

Варто зазначити, що при формуванні державної регіональної політики слід базуватися на структурній неоднорідності простору країни, побудові її адміністративно-територіального устрою. Така неоднорідність
змушує будь-яких заходів вживати з урахуванням інтересів і особливостей регіонів.
Державна регіональна політика — стержень внутрішньої політики держави, яка має основним завданням досягнення і підтримку політичної, економічної та гуманітарної єдності як держави, так і суспільства. Проведення регіональної політики — додаткове джерело стійкості та стабільності
загальнонаціональної внутрішньої політики держави.

Отже, державна регіональна політика — складник політики держави, спрямований на організацію її території в економічному, соціальному, гуманітарному, екологічному, політичному аспектах відповідно до
державної стратегії розвитку.
В «діяльнісних» термінах це управління економічним, соціальним,
гуманітарним, екологічним, політичним розвитком держави у регіональному розрізі відповідно до державної стратегії розвитку.
Тобто державна регіональна політика охоплює складники, які одночасно становлять її напрями:
– соціальний (соціальний захист, житловий, демографічний, урбаністичний, рекреаційний, політика зайнятості);
– економічний (промисловий, аграрний);
– екологічний;
– гуманітарний (національно-етнічний, культурний, освітній,
міжконфесійний);науково-технічний (інноваційний);
– інформаційний;
– зовнішньоекономічний тощо.
Для кожного з цих складників держава повинна встановлювати
цілі, пріоритети для регіонів та визначати обсяг централізованих ресурсів і завдання місцевим державним адміністраціям. Таким чином, кожен
складник регіональної політики має свою мету і свої засоби реалізації.
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Відповідно, можна говорити про економічні, соціальні, гуманітарні, політичні цілі регіональної політики [28].
Державна
регіональна
політика
визначається
системою
взаємопов’язаних документів, які базуються на внутрішній політиці
України, Генеральній схемі планування території України, Державній
стратегії регіонального розвитку, схемах планування територій на регіональному та місцевому рівнях та інших документах.
Формування державної регіональної політики базується на Конституції України, законах України «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про планування і забудову територій», «Про Генеральну схему
планування території України», інших законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України. Розподіл владних повноважень на регіональному рівні закріплений у таких базових законах України: «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в Україні», а також на Бюджетному кодексі України тощо.
Державна регіональна політика в Україні проводиться у напрямах:
–

формування ефективної системи публічної влади в регіонах, спроможної забезпечити сталий розвиток територій, надання якісних публічних послуг людям;

–

сприяння поліпшенню матеріального фінансового, інформаційного,
кадрового та іншого ресурсного забезпечення розвитку регіонів, виконанню завдань місцевим самоврядуванням;

–

стимулювання міжрегіональної інтеграції, подолання міжрегіонального відчуження та інтеграції регіональних інформаційних, освітніх просторів у єдиний загальноукраїнський простір;

–

створення ефективних механізмів представництва на загальнонаціональному рівні інтересів регіонів, а на регіональному — територіальних громад, забезпечення врахування самобутності регіонів та їхніх
конкурентних переваг при формуванні та реалізації державної регіональної політики.

Пріоритети державної регіональної політики [24]:
– формування нормативно-правової бази, необхідної для реалізації цієї Концепції, зокрема прийняття закону про засади державної регіональної політики, інших законів, внесення змін до чинних законів України;
– увідповіднення законодавства України документам Ради Європи
та Європейського Союзу, які визначають принципи регіональної
політики і розвитку;
– оптимізація територіальної основи публічної влади з упорядкуванням меж адміністративно-територіальних одиниць, чітким
розподілом сфери повноважень між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
– створення та підтримання повноцінного життєвого середовища,
підвищення якості життя людей, зменшення територіальної ди19
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ференціації за індексом людського розвитку, формування поліцентричної системи розвитку території держави;
– запровадження механізмів визначення «проблемних» територій
у регіонах і впровадження заходів державного реагування на ситуації, що склалися в них;
– запровадження дієвіших механізмів державної підтримки міжрегіональної інтеграції, виконання міжрегіональних проектів і програм ефективного використання місцевих ресурсів;
Головна мета державної регіональної політики в Україні відповідно до
чинної нормативно-правової бази — «забезпечення високого рівня якості життя людини незалежно від місця її проживання, зміцнення соціальної
згуртованості та економічної єдності держави»[23].
Мета державної регіональної політики досягається шляхом:
1) створення умов для збалансованого розвитку регіонів;
2) інтеграції регіонів у єдиному політичному, правовому, економічному,
інформаційному, культурному просторі;
3) ефективного використання потенціалу регіонів з урахуванням їхніх географічних, природних, історичних, економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей, етнічних і культурних традицій;
4) підвищення конкурентоспроможності регіонів.

Потрібно зазначити, що державна регіональна політика має міжвідомчий системний характер і провадиться скоординованими зусиллями
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства. Тобто суб’єкти державної регіональної
політики — Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада та Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування, інші органи влади. У формуванні та реалізації державної регіональної політики можуть брати участь інші суб’єкти регіонального розвитку.
Державна регіональна політика базується на основі низки принципів.
Принципи політики регіонального розвитку — це науково обґрунтовані
ідеї і положення, якими керуються в практичній діяльності при формуванні політики та її реалізації.

Згідно з чинною нормативно-правовою базою, є такі принципи державної регіональної політики [23]:
1) конституційності та законності — відповідності Конституції та
законам України, актам Верховної Ради України, Президента
України та Кабінету Міністрів України;
2) координації — просторового узгодження секторальних політик,
цілей, пріоритетів та дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;
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3) єдності — неодмінності забезпечення просторової, політичної,
економічної, інформаційної, соціальної, гуманітарної цілісності
України;
4) децентралізації — збалансованого розподілу владних повноважень з управління розвитком територій між центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з переданням відповідних ресурсів;
5) деконцентрації — перерозподілу владних повноважень у межах
системи органів виконавчої влади — від центральних до місцевих;
6) субсидіарності — ухвалення рішень і надання публічних послуг
на найближчому до громадянина рівні, відповідні повноваження
можуть передаватись на вищий рівень управління лише з міркувань ефективності та економії;
7) партнерства — узгодження цілей, пріоритетів і дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з іншими
суб’єктами регіонального розвитку, забезпечення тісного співробітництва, кооперації та солідарності між ними в процесі формування та реалізації державної регіональної політики;
8) відкритості — прозорості, прогнозованості, передбачуваності діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері формування та реалізації державної регіональної
політики;
9) сталого розвитку — розвитку суспільства, що дозволяє задовольняти потреби нинішнього покоління з урахуванням інтересів
майбутніх поколінь;
10) історичної спадкоємності — врахування та збереження позитивних надбань попереднього розвитку регіонів.
Деталізованіше принципи державної політики регіонального розвитку викладено в Державній стратегії регіонального розвитку. Зокрема,
серед них слід виділити [8]:
– програмування. Політика регіонального розвитку провадиться на основі взаємозв’язаних довгострокових стратегій, планів і
програм розвитку як на державному, так і на адміністративнотериторіальному рівні. Цей принцип також передбачає щорічне
планування необхідних витрат державного бюджету, що сприяє
забезпеченню прозорості, стабільності та синхронізації в політиці розвитку регіонів;
– концентрацію. У зв’язку з обмеженістю державних фінансових
ресурсів під час виконання завдань, визначених цією Стратегією,
ресурси концентруються на певних територіях, встановлюється
ієрархічність пріоритетів відповідно до сформульованих цілей,
визначаються вимоги до економічної ефективності їх використання;
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– поляризований розвиток. Передбачається формування «опорних
регіонів» (полюсів, локомотивів зростання), в яких концентруються
фінансові, адміністративно-управлінські, людські та інші ресурси, з
подальшим посиленням інноваційної активності в інших регіонах.
Цей принцип застосовували держави, що перебували на початкових
стадіях соціально-економічного піднесення, коли інноваційна хвиля тільки починала формуватися та набувала масштабності за рахунок її концентрації в окремих «полюсах зростання»;
– додатковість. Передбачається, що фінансова підтримка регіонального
розвитку виконується за рахунок державного та місцевих бюджетів.
За цим принципом, фінансування з державного бюджету провадитиметься без зменшення фінансування з місцевих бюджетів;
– збалансований розвиток. Зумовлює диференційованість надання
державної підтримки регіонам з урахуванням їхнього потенціалу,
умов, критеріїв та строків, визначених законодавством.
Існують різноманітні методи та інструменти ведення державної регіональної політики. У загальному вигляді їх можна розділити на прямі
та непрямі [12].
Прямий метод припускає активне втручання держави шляхом цілеспрямованого стимулювання територіального розвитку (створення центрів зростання тощо). Непрямий метод направлений на створення сприятливої атмосфери у сфері економіки за допомогою фінансових та інших
інструментів.
Реалізація державної регіональної політики залежить від того, якою
мірою її механізми та інструменти забезпечують реальний регіональний
розвиток. Це, своєю чергою, потребує чіткого розуміння, що таке регіональний розвиток.
«Розвиток регіону — це такий режим функціонування регіональної системи, який забезпечує позитивну динаміку характеристик якості життя за
рахунок сталого і збалансованого відтворення соціального, економічного, ресурсного й екологічного потенціалів території». [25]

Через інструменти та механізми державної регіональної політики
забезпечується державне регулювання розвитку регіонів.
Державне регулювання розвитку регіонів — це цілеспрямований систематичний вплив держави, спрямований на забезпечення високих соціальних стандартів незалежно від місця проживання. Цей вплив полягає в
створенні нормативно-правової бази, інституційного, інформаційного та
кадрового забезпечення з використанням програмно-цільових методів і
відповідного фінансово-економічного інструментарію [25].

Ґрунтуючись на звітах і оцінках, експерти та науковці стверджують,
що політика регіонального розвитку створює середовище для соціаль22
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но-економічного зростання регіонів на основі ефективного використання ресурсів, потенціалу й потужностей.
Особливість регіонального економічного розвитку полягає в ефективному та раціональному використанні потенціалу державних і місцевих людських, інституційних, фінансових та матеріальних ресурсів.

Отже, політика регіонального розвитку повинна враховувати типологію регіонів і передбачати надання підтримки й допомоги в ефективному поєднанні підходів до регіонального розвитку, пов’язаних із поліцентричним і орієнтованим на полюси зростання/агломерацію аспектом,
та зворотної стимуляції міст на периферії, зокрема забезпечення доступності державних послуг. Це не означає, що слід повністю ігнорувати інтереси менш розвинених територій. Це означає пом’якшення тих відмінностей і причин, які можуть назавжди викривити потенціал розвитку
депресивних або відсталих регіонів. Це має бути однією з чітко поставлених цілей регіональної політики та метою національної стратегії регіонального розвитку, яка передбачатиме спеціальні пом’якшувальні механізми й заходи, головно стосовно розбудови спроможності для ефективного використання ресурсів [26].
Головний інструмент реалізації державної політики регіонального розвитку — Державна стратегія регіонального розвитку, що являє собою модель досягнення загальнонаціональних цілей: обґрунтування мети; визначення наявних тенденцій і закономірностей розвитку; формування пріоритетних напрямків структурної, інвестиційної, інноваційної, соціальної
політики, формування сценарію перспективного соціального та економічного розвитку регіонів, визначення етапів і термінів його реалізації.
Основні стратегічні напрями до 2015 року:
1. Підвищення конкурентоспроможності регіону та зміцнення ресурсного потенціалу.
2. Забезпечення розвитку людських ресурсів.
3. Розвиток міжрегіонального співробітництва.
4. Створення інституціональних умов для регіонального розвитку.

Державна стратегія регіонального розвитку України чинна до 2015 р.
та потребує оновлення з огляду на необхідність врахування [27]:
• мінливої економічної ситуації на регіональному рівні, що обумовлено впливом ризиків ендогенного та екзогенного (у т.ч. глобалізації) походження;
• різного базового економічного рівня, наявного ресурсного забезпечення, нарощування тенденцій до посилення диспропорційності соціально-економічного розвитку регіонів;
• потреби щодо узгодження національної нормативно-правової
бази регіонального розвитку з європейськими інституціональноправовими підходами до реалізації регіональної політики.
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У новій Державній стратегії регіонального розвитку України
до 2020 р. мають бути чітко відображені зв’язок галузевих програм із
стратегіями розвитку регіонів, конкретизовані механізми та інструменти регіонального розвитку.
Оновлення Державної стратегії потребує проведення стратегічного
моніторингу регіонального розвитку. Моніторинг передбачає аналітико-прогнозне забезпечення реалізації стратегії регіонального розвитку
та регіональної політики України. Його завдання — оперативне виявлення основних тенденцій та прогнозування розвитку соціально-економічної ситуації в регіонах, визначення потенційних місць розвитку регіону, виявлення шляхів розкриття регіонального потенціалу розвитку
через підвищення ефективності діяльності місцевих органів влади [27].
Крім того, для нової Державної стратегії потрібно розробити систему індикаторів регіонального розвитку; чітко визначити механізми
та інструменти реалізації визначених стратегічних завдань; розробити
процедуру узгодження пріоритетів Державної стратегії регіонального
розвитку до 2020 року та регіональних стратегій розвитку, інших стратегічних документів.
Основні положення оновленої Стратегії мають бути узгоджені з базовими пріоритетами європейської регіональної політики, зокрема зі
Стратегією «Європа 2020».
Пріоритетні напрями Стратегії «Європа 2020:
•

інтелектуальне (розумне) зростання: розвиток економіки, що базується на знаннях та інноваціях;

•

стале зростання: створення економіки, що базується на доцільному
(ефективному) використанні ресурсів, екології та конкуренції;

•

всебічне зростання: підвищення рівня зайнятості населення, досягнення соціальної та територіальної згоди.

До основних інструментів та механізмів політики регіонального
розвитку також слід віднести:
• інвестиції у людський розвиток;
• формування регіональних інноваційних систем (формування мережі інноваційної інфраструктури, взаємодія суб’єктів інноваційної діяльності та політики, державна і регіональна підтримка
інновацій);
• кластери і мережі;
• проекти регіонального/місцевого розвитку;
• Державний фонд регіонального розвитку;
• угоди щодо регіонального розвитку;
• державні цільові програми;
• програми подолання депресивності територій;
• публічно-приватне партнерство;
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• міжмуніципальне і міжрегіональне співробітництво;
• розвиток місцевого самоврядування та стимулювання самоорганізації у розв’язанні питань місцевого значення;
• територіальний маркетинг і брендинг;
• підготовка управлінських і підприємницьких кадрів тощо.
Використання інструментів регіональної політики значною мірою
залежить від потенціалу регіонів, територіальних відмінностей їхнього
розвитку, особливостей регіональних проблем, ступеня децентралізації
державного управління.
У цьому розділі розглянемо лише окремі інструменти регіонального розвитку.
До прямих методів та інструментів проведення регіональної політики відносять розроблення різних регіональних програм, що охоплюють
комплекс цільових програм, кожна з яких має свій напрям. Ці програми
регулюють економічний, соціальний, науково-технічний розвиток шляхом вироблення певної стратегії розв’язання першочергових проблем [28].
Кожна регіональна програма має декілька класифікаційних ознак,
які характеризують зміст проблеми, об’єкти програм тощо.
До використовуваних сьогодні методів надання державної підтримки соціально-економічного розвитку регіонів належать:
– розроблення та реалізація програм державної підтримки соціально-економічного розвитку окремих регіонів і територій;
– реалізація галузевих програм, які передбачають виділення коштів
на підтримку визначених територій і соціальний захист їхнього
населення;
– регулювання міжбюджетних відносин.
Проте слід зауважити, що, попри затвердження Кабінетом Міністрів
України низки державних програм стимулювання регіонального розвитку, чинний механізм надання державної підтримки адміністративнотериторіальним одиницям залишається малоефективним. Більшість затверджених програм розвитку територій не виконані у повному обсязі
через недофінансування з державного та місцевих бюджетів. Окрім того,
неефективно використовують державні ресурси в регіонах галузеві міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, як головні розпорядники державного бюджету, через неналежну координацію їхньої
діяльності [18].
Забезпечити стимулювання розвитку регіонів та активізувати місцеву
економічну ініціативу має Державний фонд регіонального розвитку, який
утворений у складі загального фонду Державного бюджету України.
При складанні проекту Державного бюджету України та прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди Державний фонд регіонального розвитку передбачається в обсязі не менше
за 1 відсоток прогнозного обсягу доходів загального фонду проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період.
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Кошти Державного фонду регіонального розвитку спрямовуються
на виконання:
• державної стратегії регіонального розвитку та регіональних стратегій розвитку;
• державних цільових програм та інвестиційних програм (проектів) у частині виконання заходів регіонального розвитку;
• угод щодо регіонального розвитку та програм подолання депресивності територій;
• державних програм розвитку транскордонного співробітництва;
• програм і заходів соціально-економічного розвитку регіонів, у
тому числі програм і заходів розвитку окремих адміністративнотериторіальних одиниць (зокрема, малих міст, гірських населених пунктів, населених пунктів зон спостереження тощо).
Сьогоднішні глобальні виклики і тенденції регіонального розвитку
України зумовлюють необхідність вироблення нової державної регіональної політики, покликаної подолати наявні загрози і створити нові
можливості розвитку регіонів. Для цього потрібно вдосконалити пріоритети державної політики регіонального розвитку, які забезпечать:
• перехід від політики підтримки до політики стимулювання розвитку регіонів;
• створення умов для сталого розвитку регіонів, сприяння гармонізації структури господарства регіону;
• зниження та поступове усунення суттєвих розбіжностей між регіонами в рівні життя населення, надання громадянам країни рівних соціальних можливостей;
• інноваційний розвиток;
• розвиток людського капіталу;
• запобігання створенню нових кризових територій;
• підвищення ефективності використання ресурсів.
Відповідно до цього має формуватися нова парадигма — регіональний саморозвиток, який полягає у створенні умов для реалізації інтересів
регіонів при відповідальності місцевої влади. Отже, має бути проведена
децентралізація і деконцентрація публічної влади. Під нові повноваження має бути сформована відповідна ресурсна база, посилена політичноюридична відповідальність органів публічної влади. Це, зокрема, означає і
зміну обсягів фінансування з різних джерел, бо не тільки бюджет має бути
джерелом фінансування регіональних соціальних програм. Останнє, до
речі, стимулюватиме місцеву владу шукати додаткових джерел фінансування та ефективніше використовувати виділені кошти [28].
До реалізації політики регіонального розвитку останнім часом усе
активніше долучаються місцеві бізнес-структури та громадські організації (так звані «економічні» та «соціальні» партнери).
Як засвідчує досвід європейських країн, регіональні кластери —
чудове середовище для підвищення конкурентоспроможності шля26
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хом зростання продуктивності та впровадження інновацій у результаті об’єднання в мережу фірм та організацій постачальників знань [28].
Стратегія ЄС щодо підтримки кластерів походить передусім від зацікавленості Європейського Союзу в розвитку підприємств малого та середнього бізнесу, а також від зусиль ЄС, спрямованих на те, щоб вивести
інноваційну економіку, яка ґрунтується на знаннях, на провідні позиції
у порядку денному організацій, що займаються розробленням регіональних стратегій на національному та регіональному рівнях.
Органи державної влади мають підтримувати наявні кластери, а не
намагатися утворювати нові. Влада не повинна перебирати на себе ініціативу щодо організації кластерів. Вона має лише стимулювати економічних гравців до цього та підтримувати ініціативи ділових кіл усіма наявними в неї засобами (законодавчими, фінансовими, податковими тощо),
проте органи державної влади, стимулюючи фірми до співробітництва
одна з одною та з іншими закладами (університетами, неприбутковими
науковими організаціями), не можуть примушувати їх до цього. Спочатку має бути сформовано культуру співпраці та створено сприятливий
клімат (довіри між гравцями) [18].
Отже, нова регіональна політика, якої потребує Україна, повинна
розв’язувати двоєдине завдання — надавати інституційну підтримку
щодо створення нових кластерів як основи нових макрорегіонів та формувати сучасну інфраструктуру управління макрорегіонами. Без створення трьох-п’яти нових економічних кластерів Україна не зможе диверсифікувати джерела наповнення державного бюджету та радикально
знизити міжрегіональні диспропорції щодо рівня соціально-економічного розвитку. Отже, створення нових економічних кластерів потрібно
розглядати як один з інструментів для зниження напруги між регіонамидонорами та реципієнтами під час розподілу загальнодержавного бюджетного пирога та підвищення конкурентоспроможності регіонів [18].
Нова державна регіональна політика передусім має бути спрямована на вирівнювання якості життя населення різних регіонів, а це означає, що в усіх регіонах України для людини повинні бути створені рівні умови доступу до якісних освітніх, медичних, культурно-побутових
та інших послуг, надаваних відповідно до державних стандартів (нормативів).
За цих умов необхідні формування і реалізація виваженої державної
регіональної політики, виходячи з базових довгострокових цілей (соціально-економічного зростання регіонів, подолання основних міжрегіональних диспропорцій, досягнення прийнятних норм і стандартів рівня
та умов життя незалежно від регіону проживання), підтримка цієї політики, систематичне спостереження за станом реалізації політики, проведення моніторингу та оцінювання політики. В основу оцінки ефективності діяльності регіональної влади мають бути закладені показники
людського розвитку регіону [28].
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Збалансований розвиток території не можливий без удосконалення територіальної організації влади та територіального планування, що
охоплює Генеральну схему планування території держави, схеми планування територій областей, районів, генеральні плани міст, сіл та селищ.
У зв’язку з цим важливо удосконалити чинний Закон України «Про Генеральну схему планування території України», який визначає довгострокові параметри територіального розвитку держави, передбачає раціональне використання її земель, створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, охорони довкілля, пам’яток історії та
культури, визначення державних пріоритетів розвитку систем розселення, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури. Разом з
тим Генеральна схема — і базис для розроблення інших видів регіональних містобудівних проектів: схем планування території окремих областей та адміністративних районів, транскордонних містобудівних проектів, обґрунтування проходження трас міжнародних транспортних коридорів тощо [18]. Саме тому моніторинг і коригування Генеральної схеми
перебувають у нерозривному зв’язку з процесом актуалізації всієї регіональної містобудівної документації. Зміни в системі управління процесом проведення моніторингу дозволять впровадити нові підходи до реалізації державної політики регулювання регіональним розвитком.
Під час впровадження нових підходів до реалізації державної регіональної політики варто скористатися також іншими інструментами, що
були ефективні в країнах ЄС:
– інвестиційними грантами, що передбачають співфінансування з
бюджетів різних рівнів;
– субсидіюванням відсоткових ставок;
– податковими знижками на амортизацію;
– транспортними пільгами.
Зрештою, Україні як майбутньому членові ЄС потрібно подбати про
зближення її регіональної політики з регіональною політикою ЄС.
1.2. Регулювання політики регіонального розвитку
відповідно до принципів Європейської
регіональної політики: досвід країн ЄС
Цей параграф базується на підсумковому звіті про досвід формування політики регіонального розвитку, що підготував доктор Петер Сегварі, і який був викладений у виданні «Формування політики регіонального розвитку: досвід країн Центральної та Східної Європи в контексті
вступу до ЄС» [30].
Кожна держава ЄС формує власну регіональну політику, виходячи з
рівня свого соціально-економічного розвитку і національних пріоритетів. Разом з тим країни — члени ЄС мають зміцнювати регіональну спро28
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можність (у сфері статистики, планування і програмування) для того,
щоб діяти відповідно до Спільної регіональної політики та ефективно й
результативно використовувати Структурні фонди та Фонд згуртування.
Суттєві соціальні та економічні відмінності існують усередині
ЄС. Тож головною метою Європейської регіональної політики має стати зменшення нерівності в доходах через підсилення регіональної спроможності та конкурентноздатності. Ще однією метою Європейської регіональної політики має бути допомога (через субсидіарність) в координації внутрішніх регіональних політик. Для досягнення поставлених цілей
Європейська регіональна політика має провадитися за певними принципами, яких мають дотримуватися і країни, що прагнуть бути членами ЄС.
Первинне законодавство ЄС щодо регіональної політики менш
впливове проти вторинних законодавчих норм і доробку спільноти.
Європейська регіональна політика закладає багато принципів і вимог, що
їх слід адаптувати до національних регіональних політик країн-кандидатів. Ключових принципів чотири: субсидіарність, децентралізація, партнерство та відкритість/залучення.

Субсидіарність передбачає самостійність і відповідальність керівництва місцевих громад у втіленні своїх повноважень шляхом використання власних ресурсів і звертання по допомогу до національної влади,
коли місцевих ресурсів недостатньо. Принцип субсидіарності застосовується не тільки у стосунках між Європейським Союзом і країнами-членами, але й між національними та місцевими/регіональними урядами.
За принципом субсидіарності, національні уряди мають децентралізувати повноваження щодо ухвалення рішень і посилити спроможність
місцевих/регіональних виробників політики. Принцип субсидіарності
сприяє розвиткові керівників як регіональних, так і центральних органів влади, що мають визначати національні пріоритети та забезпечувати дотримання національної регіональної політики з боку місцевих/регіональних виробників політики. На відміну від командно-адміністративної системи, коли керівники центральних органів влади виробляли
політику замість місцевих/регіональних керівників, центральний уряд
має співпрацювати з виробниками політики на місцевому/регіональному рівні — так само, як європейські інституції мусять співпрацювати з
національними урядами згідно з принципом субсидіарності.
Принцип децентралізації тісно пов’язаний з принципом субсидіарності; його можна застосовувати у сферах, де завдання на місцевому/
регіональному рівні виконуються неефективно, або й зовсім не виконуються (що вимагає нагляду з вищого рівня). Децентралізація передбачає
делегування повноважень, водночас сприяючи ефективності витрачання коштів та співпраці. Децентралізація також потребує участі громадян
у процесі вироблення і ухвалення рішень на всіх рівнях врядування, у
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тому числі й на рівні Європейського Союзу. Рішення ухвалюють на тому
рівні, де виникла проблема, зважаючи на збереження необхідного балансу між принципами децентралізації та самостійності.
Принцип партнерства передбачає вироблення політики на регіональному рівні з широкою участю зацікавлених сторін. Повноваження
та відповідальність за програми регіонального розвитку поділені між національними та місцевими/регіональними органами влади, а також між
державним і приватним/громадським секторами. Принцип партнерства
слід також застосовувати до програмування і планування регіонального
розвитку, а легітимність та ефективність програм регіонального розвитку потребує підходу «знизу — вгору».
Принцип відкритості забезпечує прозорість і підзвітність процесу
вироблення політики регіонального розвитку, особливо стосовно перерозподілу ресурсів. Принцип залучення може допомогти при плануванні та програмуванні місцевого розвитку, якщо збільшити представництво зацікавлених сторін в органах, що ухвалюють рішення. Обидва ці
принципи спрямовані на механізми залучення до процесу розроблення
і ухвалення рішень, зокрема щодо перерозподілу ресурсів регіонального розвитку. Принципи відкритості та залучення особливо важливі для
ефективного й результативного регіонального розвитку тому, що вони
сприяють залученню місцевих/регіональних ресурсів і розвитку «суспільного капіталу». Просторове планування та програмування регіонального розвитку слід регулювати правовими нормами відповідно до
цих принципів та місцевих/регіональних традицій і обставин, водночас
забезпечуючи права громадян та місцевих громад брати участь у роботі
інституцій регіонального розвитку та ухваленні рішень. У кожній країні
фундаментальний акт, що закладає основи політики регіонального розвитку, — закон, який ухвалює національний парламент; його положення
забезпечують створення спеціальних інституцій регіонального розвитку
за принципами європейської регіональної політики; чинні правові норми забезпечують законодавчу підтримку виробленню регіональної політики та регіональному розвиткові.
Разом з тим слід додати і такі принципи:
Принципи справедливості та соціального залучення диктують, щоб
люди не потрапляли у невигідне становище через те, що вони народилися в тому чи іншому місці. Проте люди можуть «вилучатися» просто
тому, що живуть далеко від центрів комунікацій та послуг або мешкають
у малонаселених регіонах, де мало природних ресурсів або можливостей
працевлаштування.
Принцип ефективності передбачає, що економічно нерозвинені регіони мають негативний вплив на національну економіку. Мобілізація
робочої сили, капіталу та землі збільшила б національний ВВП, а також
покращила б рівень життя у депресивних регіонах. Є також потенціал
підвищення загальної конкурентоспроможності національної економі30
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ки. Це приведе до збільшення доходів державного бюджету (податковий
прибуток з фізичних осіб/податок на прибуток підприємств/податок на
додану вартість) та зменшення попиту на державні видатки (зменшення
обсягів виплат із соціального забезпечення тощо). У цей спосіб уряд зможе виділити додаткові ресурси на покращення освіти, охорони здоров’я
та захисту навколишнього середовища. Нерозвинені регіони також можуть спричиняти перевантаженість (ще одна форма неефективності). Якщо між регіонами існують значні диспропорції, то певні території, скоріше за все, розвиватимуться швидко, залучаючи несумірну частку інвестицій та всмоктуючи надлишок робочої сили із слабших регіонів.
Це, своєю чергою, може створити підвищений попит на послуги (дороги/каналізацію/школи/житло/лікарні тощо) в успішних регіонах. Якщо
уряд намагається розв’язати цю проблему шляхом збільшення пропозиції (наприклад, будуючи більше шкіл), це зазвичай створює нескінченну
спіраль — розвинуті можливості просто привертають усе більше й більше людей, через що ця територія зрештою переповнюється, тоді як здатність уряду збільшувати пропозицію не безмежна. Регіональна політика/розвиток може зменшити перевантаженість шляхом переорієнтації
попиту на території, де ще є потужності, використовувані неповною мірою. Надмірна концентрація економічного розвитку на одній території
також підвищує інфляційні тиски (які становлять ще одну форму неефективності) на пропозицію робочої сили, ринки житла тощо. Що більше попит зосереджений на одній території, то вища вірогідність зростання заробітної плати та цін на житло. Цей ризик зменшується шляхом справедливішого розподілу попиту між різними частинами країни;
посткейнсіанська економічна теорія стверджує, що спроби урядів спрямовувати процес соціально-економічного розвитку не ефективні. Уряди не сильні в заснуванні підприємств, управлінні ними або визначенні найдоречніших місць для їхньої роботи. Історично склалося так, що
спроби урядів створювати «робочі місця» зазвичай виявлялися значною
мірою безрезультатними. Фрідманівська позиція така — роль уряду полягає в максимально можливому дерегулюванні ринку, щоб капітал сам
визначав, де його краще розташовувати. Регіональна політика — інструмент, за допомогою якого уряди схиляють аналіз витрат і вигод на користь недостатньо розвинених регіонів, скорочуючи там витрати на капітал/робочу силу.
Може здатися, що ці соціальні та економічні принципи взаємопідтримні. У дечому так воно і є, тому що покращення регіональних економічних показників, безперечно, підвищить якість життя в регіоні.
Проте у формуванні регіональної політики існує напруженість між соціальними (справедливість/соціальне залучення/демократія) та економічними (ефективність/конкурентоспроможність) аргументами. Вони
можуть мати різні цілі, різні інструменти політики, різні часові рамки.
Наприклад, якщо цілі полягають в усуненні економічної неефективнос31
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ті, то уряд, імовірно, застосує низхідний метод, зосереджуючись більше на питаннях, пов’язаних із бізнесом і ринком праці, наголошуючи
на швидкості та негайній віддачі від інвестицій. Вірогідність передання
розширених фіскальних повноважень місцевим органам влади менша.
За обставин, де ресурси обмежені, уряд може прагнути до концентрації
обмежених коштів, а не розпорошення їх між цілим рядом місцевих органів. Якщо ж завдання орієнтованіші на справедливість, соціальне залучення й демократію, то, ймовірно, застосовуватиметься висхідний метод, який передбачає розширення прав і повноважень місцевих органів
влади, їхнє навчання, децентралізацію управління фінансами та надання
послуг, підвищення якості освіти, охорони здоров’я та кадрових ресурсів. Безсумнівно, це потребує більше часу. Тому дехто розглядає підвищення економічної ефективності (економічне гуртування) як передумову забезпечення соціального гуртування. Інші стверджують, що соціальне гуртування — це розкіш, яку бідним країнам важко собі дозволити.
Програмування. Всі заходи, програми та підпрограми на підтримку
регіональної політики розробляються та виконуються відповідно до документів із планування, розроблюваних на національному рівні або на
рівні відповідного регіону і які містять чітко визначені цілі, пріоритети
та інструменти.
• Координація. Всі заходи, програми та підпрограми на підтримку регіональної політики координуються на національному рівні
та рівні відповідного регіону, а також між національним рівнем і
рівнем відповідного регіону.
• Партнерство. Визначення, розроблення та виконання заходів,
програм і підпрограм на підтримку регіонального розвитку здійснюється шляхом співпраці між національними й місцевими органами влади та між державним і приватним секторами.
Територіальна статистична система,
що відповідає класифікації NUTS Європейського Союзу
Зменшення нерівностей розвитку на місцевому рівні визначено як
одне із завдань у Римському договорі 1987 р.; ті ж самі засадничі принципи були ще раз наголошені в Маастрихтському договорі 1991 р., який висунув рекомендації організувати новий регіональний фонд для розвитку
транспортної інфраструктури, яка б сприяла вирівнюванню/зближенню
країн ЄС та розв’язанню проблем довкілля. У зв’язку з цим ЄС розробив
універсальну регіональну статистичну систему класифікації — найпридатніший інструмент для оцінювання регіональних проблем і рівня регіональної економічної спроможності на теренах ЄС.
Номенклатуру територіальних одиниць для статистики (скорочено, N.U.T.S. — the Nomenclature of Territorial Units for Statistics) розробила і запровадила Агенція статистики ЄС — Євростат (EUROSTAT) по32
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над 30 років тому з метою введення єдиною уніфікованої класифікації
територіальних одиниць у системи статистичної звітності Європейського Союзу. Класифікація N.U.T.S. використовується на законодавчому
рівні Європейської Спільноти з 1988 р., але тільки в 2003 р., після трирічної підготовки, новий Регламент Європейського парламенту та Ради
Європи ввів у дію систему класифікації N.U.T.S. З 1 травня 2004 р. регіони десяти нових країн — членів ЄС були додані до системи класифікації N.U.T.S. Надзвичайно важлива ціль, закладена у Регламенті, полягає в
якомога рівнішому регулюванні неминучого процесу змін в адміністративних структурах країн-членів для того, щоб мінімізувати вплив таких
змін на доступність і можливість порівняння регіональних статистичних даних.
Для потреб статистичного аналізу, з метою спрощення процесу збирання, зведення та розповсюдження порівнюваних статичних даних
країни — члени Європейського Союзу мають уніфіковану схему територіального поділу NUTS. Це п’ятирівнева ієрархічна система класифікації, що має три регіональні рівні (NUTS 1–3) і два місцеві (NUTS 4–5).
Країни-члени повинні обов’язково запровадити регіональну систему, а
місцеву — на добровільних засадах.
Загалом в ЄС, рівні NUTS відповідають чисельності населення в адміністративно-територіальних одиницях:
NUTS I — від 3 000 000 до 7 000 000,
NUTS II — від 800 000 до 3 000 000,
NUTS III — від 150 000 до 800 000.
Нижче від NUTS III, на деталізованішому рівні, розташовані «місцеві адміністративні одиниці» (Local Administrative Units — LAU), які не
підпадають під конкретне регулювання системи NUTS.
У цілому, територіальні одиниці визначаються в межах наявних адміністративних одиниць країн — членів ЄС. «Адміністративна одиниця» означає географічну територію, яка належить до юрисдикції тієї чи
іншої адміністрації і на якій мають силу відповідні адміністративні рішення і реалізуються напрями політики відповідно до чинних законодавчих та інституційних рамок країни — члена ЄС. Якщо країна — член
ЄС не має на відповідному рівні адміністративних одиниць адекватного розміру, такий рівень встановлюють шляхом об’єднання необхідної
кількості менших сусідніх адміністративних одиниць. Ті одиниці, що
утворюються внаслідок такого об’єднання, мають назву «неадміністративні одиниці».
NUTS — основа для ведення підрахунків регіональних економічних
показників та регіональної статистики щодо економічних і соціальних
питань.
У кожній країні мають бути створені територіальні одиниці для
потреб планування і статистики, які відповідають системі NUTS, затвердженої Євростатом. Наразі Європейська Комісія умовно приймає
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чинний територіальній поділ кожної країни за рівнями NUTS. У політиці регіонального розвитку ЄС найважливіший рівень NUTS II, бо саме
на ньому відбувається програмування і освоєння структурних фондів у
межах виконання Цілі 1. Отже, цей момент дуже важливий для всіх країн ЦСЄ у плані здобуття щонайширшої підтримки ЄС у сфері регіонального розвитку.
Система просторового планування і розвитку
В Європейському Союзі політику просторового планування розглядають як важливий складник політики соціально-економічного розвитку як усієї Спільноти, так і окремих країн-членів. Основний документ
Європейського Союзу щодо просторового розвитку — Європейська концепція просторового розвитку — ESDP (European Spatial Development
Perspective) 1998 року, яка закладає базу для відповідних документів країн-членів щодо просторового планування і визначення національних пріоритетів соціально-економічного розвитку. ESDP визначає рамки для
розроблення та впровадження політики з метою покращення координації секторальної політики Спільноти, яка, своєю чергою, має суттєвий
вплив на просторовий вимір розвитку. Цей документ розробили, бо на
підставі попередніх досліджень визначили, що країни-члени, проводячи
певні заходи, доповнюють одна одну, і найкращим варіантом буде спрямування спільного досвіду та зусиль на досягнення спільних цілей просторового розвитку. Це міждержавний документ, який має настановний,
а не обов’язковий до виконання статус. Згідно з принципом субсидіарності, документ застосовують на найвідповіднішому рівні та в найприйнятнішій формі для різних сторін, залучених до просторового розвитку. Політика просторового розвитку має на меті забезпечити збалансований та сталий розвиток на території ЄС відповідно до основних цілей
політики Спільноти, а саме: економічне та соціальне вирівнювання, конкурентоспроможність економіки, що ґрунтується на знаннях, у поєднанні з принципами сталого розвитку і збереженням різноманітних природних та культурних ресурсів.
ESDP — це також джерело ідей для основних документів щодо середньострокового планування просторового розвитку в усіх країнах.
Основне завдання політики просторового розвитку — створення сприятливих умов для соціально-економічного розвитку країни шляхом побудови відповідної просторової структури. Отже, головна мета просторової політики в кожній країні — прискорення свого розвитку, водночас
залишаючись відкритою для глобальної та європейської соціально-економічних систем, тим самими допомагаючи мінімізувати цивілізаційне
відставання країни супроти країн Західної Європи. Простір країни має
бути відкритим, конкурентним, інноваційним, ефективним, екологічно
безпечним, диверсифікованим і політично децентралізованим. Найди34
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намічнішим елементом простору країни повинні стати райони великих
міст (метрополій), які відіграватимуть найважливішу роль в підвищенні
конкурентоспроможності внутрішньої економіки в європейських і світових масштабах.
Принципи формування простору країни, визначені в Національному стратегічному документі (НСД), матимуть істотний вплив на державну регіональну політику. Між країнами ЦСЄ існує різниця щодо того, чи
зобов’язані місцеві органи влади, згідно з законодавством, готувати просторові плани для своїх регіонів і чи всі вони на сьогодні формально мають такі плани. Отже, регіональні просторові плани різняться від регіону до регіону, мають різний стосунок до НСД і ESDP. Є також проблема з чітко визначеною методологією застосування просторових планів у
процесі підготування регіональних стратегій і програм.
Нова просторова стратегія кожної країни спрямована на розвиток поліцентричної системи міст та «стовпів регіонального зростання» і
стійкої структури громад з «динамічною мережею поселень», що приводить до вирівнювання диспропорцій між міськими та сільськими районами, а отже, до скорочення значної різниці між рівнями якості життя
в сільській і міській місцевостях. Створення інтегрованої транспортної
системи має сприяти розвитку поліцентричної системи.
Країни — члени Вишеградської четвірки разом лобіюють в Європейському Союзі перезатвердження ESDP. У майбутньому, особливо
під час нового періоду програмування на 2007–2013 рр., має з’явитися
нова методологія застосування просторових планів або документів, затверджених на різних рівнях — внутрішніх чи європейських регіонів,
у процесі підготування соціально-економічних стратегій, планів і програм. Такі плани мусять враховувати той факт, що соціально-економічна активність концентрується в місцях, найсприятливіших для економічного розвитку. Це цілком суголосно з головними ідеями так званої
Лісабонської стратегії, що наголошує на необхідності прискорення економічного та технологічному розвитку. Постійна поляризація простору
країн ЦСЄ може бути нівельована за рахунок:
• концентрації соціально-економічної активності в ретельно вибраних, завдяки просторовому плануванню, місцях та зонах відповідно до об’єктивно встановлених механізмів функціонування
ринкової економіки;
• збалансування історично сформованих диспропорцій економічного розвитку країни, де роль регіональної політики та політики
на місцевому рівні була принижена;
• створення відповідних просторових умов, що сприяло б прискоренню розвитку країни відповідно до європейських параметрів, і
давало б змогу всім громадянам брати участь у цивілізаційних
процесах сучасного світу.
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Підсумовуючи, варто підкреслити, що просторовий вимір процесу
згуртування нещодавно став одним із завдань Європейської регіональної політики. Ефективна просторова політика — передумова результативної регіональної політики, яка досягає поставлених цілей у кожній
країні. Отже, наявний слабкий зв’язок між національною політикою просторового менеджменту та регіональними планами просторового менеджменту повинен бути виправлений протягом наступного періоду
програмування в ЄС на 2007–2013 рр. цілком відповідно до Європейської
концепції просторового розвитку.
Інституційні рамки регіональної політики та розвитку
Нема загальноєвропейських вимог — окрім дотримання загальних
принципів — стосовно інституцій та змісту регіональних програм. Натомість, регіональна політика має відповідати таким принципам, як комплексність, координація, співпраця та системність. Регіональна політика
мусить бути «комплексною» в тому сенсі, що має бути розвинута система
структурних інструментів політики та зв’язків з державними інституціями. Якщо галузеві політики не зважають на територіальні аспекти, або
інструменти та інституції регіональної політики відокремлені від ширшої системи, цілі регіональної політики можуть бути реалізовані або неефективно, або й зовсім не досягнуті. Без комплексності регіонального
програмування і розвитку не можна досягти намічених цілей регіональної політики. Отже, всі владні органи на місцевому, регіональному, національному та європейському рівнях мусять враховувати регіональний
аспект в загальноекономічних і стратегічних галузевих рішеннях.
Успішність регіональної політики більшою мірою залежить від координації та концентрації діяльності стейкхолдерів і використання ресурсів для колективно визначених цілей. Дотримання принципу партнерства, вертикальної та горизонтальної координації (та співпраці між
ключовими гравцями в певних питаннях регіонального розвитку) підсилює регіональної аспект державної політики — особливо в регулюванні,
перерозподілі ресурсів, наданні послуг та економічному розвитку. Отже,
така координація застосовна тільки для галузевого та загальноекономічного планування та для перерозподілу державної допомоги. Державне управління мусить також інкорпорувати регіональну політику в свої
системи охорони довкілля, розвитку людських ресурсів і територіальної
інформації. Системність вимагає, щоб регіональна політика базувалась
на програмах, які відповідають визначеним потребам, та оцінювалась на
основі вибору інструментів територіальними адміністраціями. Системність також передбачає, що фінансову підтримку треба надавати тільки
тоді, коли проекти узгоджуються з багаторічною програмою регіонального розвитку.
З огляду на це, регіони повинні бути утворені як одиниці державного управління. Це обумовлюється необхідністю створення моніторингової системи за вимогами ЄС, а також децентралізацією та оптималь36
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ною організацією адміністрування державних функцій. Функції державного управління можуть бути переглянуті в контексті побудови сучасної
системи державного управління в напрямку перерозподілу деяких міністерських функцій, які виконуються на окружному/районному рівні
(найпридатніші для цього), та передання їх регіональним самоврядним
органам, а також організації виконання решти завдань на регіональному рівні. У цьому контексті, розумний розподіл функцій і завдань може
бути встановлений між регіональними структурами, а фінансування,
систему державних субсидій та структуру державного управління можна
адаптувати відповідним чином під контролем уряду.
Міжнародний досвід у цій сфері розвитку засвідчує, що оптимального використання ресурсів можна найкраще досягти на рівні територіальних і господарських одиниць, що мають розуміння ширшої перспективи. На оптимальній розміром території можна досягти пропорційної
концентрації та розумного розподілу матеріальних, інтелектуальних та
інформаційних ресурсів, що дозволить якнайефективніше поліпшити
виконання суспільних обов’язків. Подальший економічний розвиток також залежить від поширення інноваційної економічної діяльності та ресурсів по всій країні.
«Багатополярна господарська просторова структура відкриває можливості для місцевих ініціатив і закладає фундамент для розвитку мереж регіональної економічної співпраці. Регіони можуть забезпечити адекватні
інституційні рамки для такого процесу, що з часом дозволить їм взяти
на себе більше число функцій та ієрархічно їх впорядкувати.

Створення регіональних органів самоврядування перегруповує обсяг повноважень і сфер компетенції завдяки делегуванню багатьох функцій міністерств та інших центральних відомств державної адміністрації
регіонам, тобто, це передбачає широкий спектр заходів децентралізації.
Інституціоналізація регіонального врядування фундаментально змінює
встановлений порядок виконання державних владних повноважень.
Така трансформація приводить до кількісної і якісної перебудови системи організації влади. Міністерства дістають змогу зосередитися на завданнях стратегічного розвитку, законотворення та інших функціях, що
в результаті зміцнить роль держави як країни — члена ЄС.
Децентралізація владних повноважень потребує перегляду обсягу
функцій і сфер компетенції державних органів.
• Завдяки децентралізації міністерства виконуватимуть тільки
найсуттєвіші функції (стратегічний розвиток, підготування законодавчих актів, планування бюджету, завдання, що випливають з
членства в ЄС, вироблення державної політики, політика розвитку людських ресурсів, управління та контроль).
• Завдяки набуттю членства в ЄС на міністерства покладається суттєво більший обсяг завдань, які вони мають виконувати на базі
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наявних ресурсів; це також обумовлює необхідність скорочення — децентралізації — функцій і завдань центральної влади.
• Завдяки делегуванню певних функцій окремим організаціям, підпорядкованих міністерствам, виконавча діяльність міністерств
буде вдосконалена.
На державні установи програма модернізації впливатиме тільки у
зв’язку з розширенням суспільних послуг, що їх надаватиме місцева та
регіональна влада. Пропозиції щодо вдосконалення ефективності системи державного управління в цілому можна розробляти на основі результатів окремого функціонального обстеження.
У результаті модернізації системи державного управління територіальні одиниці нижчі від районного рівня дістають змогу адекватніше,
координованіше та економніше виконувати функції, що допоможе зосередити їхні ресурси на виконанні завдань, які дійсно спрямовані на задоволення місцевих потреб, а вигоди модернізації відчують усі громадяни.
У регіонах рішення ухвалюватимуть на рівні, наближеному до тих
людей, кого вони стосуватимуться, що збільшить прозорість процесу їх
вироблення. Централізоване виконання завдань забезпечить скоординоване впровадження проектів розвитку; дієвіше сприяння місцевим
ініціативам водночас із підвищенням відповідальності сприятиме кращому використанню наявних ресурсів. Ба більше, буде розширений простір для маневру, щоб узгоджувати соціальні й економічні інтереси.
Модернізована система державного управління сприятиме конкурентноздатності Європи. Підвищення стандартів послуг і дослідження
та ретельно сплановане використання соціальних можливостей забезпечать вищий рівень життя для місцевого населення.
«В усіх країнах — членах Європейського Союзу державна політика регіонального розвитку потребує результативної й ефективної системи менеджменту на національному й регіональному рівнях».

У кожній країні система менеджменту для впровадження Європейської регіональної політики має будуватися на основі принципів останньої, підтримуваних законодавством про регіональний розвиток та
Структурними фондами. У кожній країні була створена інтегрована мережа агенцій регіонального розвитку для моніторингу і контролю, але
часто їхні завдання значною мірою перетинаються із завданнями, які мають виконувати регіональні та муніципальні органи самоврядування.
На національному рівні всі країни ЦСЄ створили спеціальну інституцію для того, щоб мати форум високого рівня, щоб узгоджувати напрями державної регіональної політики з галузевими політиками, які
належать до сфери компетенції відповідних міністрів. Це був спосіб збалансувати інтереси виробників політики урядових лінійних міністерств
та органів регіонального самоврядування. Міністр, до сфери компетенції
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якого належать питання регіонального розвитку, відіграє основну роль у
системі регіонального розвитку в кожній країні. Такий міністр безпосередньо координує всі заходи з впровадження політки регіонального розвитку на основі національного законодавства про підтримку регіонального розвитку та програм регіонального розвитку, фінансованих Європейським Союзом. Отже, відповідний міністр готує проект національної
стратегії регіонального розвитку та проекти програм, спрямованих на
підтримку стратегії. Покладаючись на думку представників уряду в регіонах, він (вона) оцінює заявки, стратегії та регіональні програми, подані
для розгляду органами регіонального та місцевого самоврядування, як у
рамках внутрішньої програми фінансової підтримки регіонального розвитку, так і в рамках європейських програм.
На нинішньому етапі творення узгодженої політики регіонального розвитку в кожній країні надзвичайно важливо забезпечити якнайширше залучення партнерів, які представляють територіальне самоврядування, неурядові, підприємницькі, наукові та інші організації на регіональному рівні, як це робиться на центральному рівні.
«Забезпечення широкої участі громадськості — також вимога до виробників політики національного й регіонального рівнів про принципи підтримки
регіонального розвитку, що передбачено законодавством».

Залучення таких організацій до процесу програмування і впровадження політики регіонального розвитку може відбуватися як шляхом
індивідуальних переговорів, так і в формалізованіший спосіб. Обидва
способи реально існують на практиці. На національному рівні заходи з
реалізації регіональної політики оцінюватимуться за рівнем репрезентативності соціальних партнерів, отже, треба створити певну інституціоналізовану форму соціального партнерства/участі громадськості в
процесі розроблення політики регіонального врядування. Головна мета
створення так званого «форуму регіонального розвитку» — забезпечення широкого представництва соціальних партнерів у консультуванні та
координуванні на регіональному рівні діяльності, пов’язаної з впровадженням політики регіонального розвитку, спрямованої на розвиток регіону та реалізацію операційних програм.
Процес переговорів з місцевими та регіональними органами влади щодо формулювання та впровадження регіональної стратегії потребує підготування відповідних механізмів для посилення позиції місцевої
влади. Такий механізм також покликаний поліпшити розуміння методів
регіонального розвитку серед місцевих громад. Регіони мають балансувати між концентрацією розвитку в певних центрах чи напрямах і рівномірним розподілом проектів та інвестицій. Досвід країн ЦСЄ показує,
що там існують належні інституційні рамки для організації переговорів на регіональному рівні, але бракує досвіду та повністю апробованих
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механізмів впровадження. Нині панує думка в кожній країні, що рівень
горизонтальної координації не достатній, не говорячи вже про вертикальну координацію. Навіть більше, заходи за підтримки ЄС плануються
окремо від заходів за підтримки центральних урядів; тож система працює далеко не ідеально. Якщо вона взагалі функціонує, то лише завдяки
зусиллям з боку регіонального врядування. Ці два досі паралельні курси
слід краще координувати та, можливо, об’єднати в один спільний програмний документ для кожного регіону, який би звів разом фінансування з власних джерел місцевої й регіональної влади, коштів ЄС та співфінансування з державних бюджетів.
Фінансове забезпечення регіонального розвитку
«Фінансові інструменти регіональної політики мають узгоджуватися з
вимогами гармонізації, децентралізації, концентрації, додатковості, орієнтованості на програми співфінансування з кількох джерел, а також повинні базуватися на правових механізмах, але водночас бути гнучкими».

Регіональні фінанси мають бути гармонізованими з національною
фіскальною та монетарною політикою. Попри те, що регіональна політика впливає на територіальний розвиток, він більше залежить від загальнонаціональних економічних умов та інших факторів, ніж від регіональної політики. Фінансування останньої має бути гармонізованим із
загальною (європейською й національною) фіскальною та монетарною
(економічною) політикою, а та повинна мати пріоритет над регіональною політикою.
Децентралізація виділення ресурсів на регіональний розвиток має
також бути прив’язаною до принципів субсидіарності та децентралізації.
Місцевий/регіональний розвиток шукає/прагне підтримки вищих щаблів влади (зокрема, європейського рівня), але місцеві й регіональні виробники політики (як і ті, що виробляють політику на національному
рівні стосовно політики ЄС) мають послуговуватися конкретними цілями і завданнями, які стосуються розподілу регіональних ресурсів та використання регіональних фінансових інструментів (таких як інструменти погашення заборгованості). Така децентралізація потребує зміцнення
місцевої/регіональної фінансової спроможності.
Концентрація регіональних ресурсів підвищує дієвість регіональної
політики завдяки тому, що їх зосереджують на пріоритетних сферах і так
уникають розпорошення. Ресурси мають бути сконцентровані на найменш розвинутих галузях, а головним пріоритетом має бути розбудова
сталих регіональних економік і створення робочих місць.
Принцип додатковості передбачає, що в ринковій економіці регіональна політика повинна заохочувати місцевих/регіональних гравців використовувати власні ресурси для місцевого/регіонального роз40
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витку, які можуть бути підтримані національними чи європейськими
субсидіями.
Прозорість системи потребує врегулювання на рівні законодавства,
тоді як відкритість (і партнерство) — стимулів, які повинні існувати
для того, щоб приватний сектор робив інвестиції в регіональний розвиток. Для проектів, підтримуваних регіональними субсидіями, необхідні
власні ресурси мають бути публічно відкритими.
Регіональний розвиток повинен підтримуватися запрограмованими/
запланованими фінансами, а не фінансуванням окремих проектів, тобто фінансовими інструментами, структура та гнучкість яких відповідає
цілям комплексної програми регіонального розвитку. Програма регіонального розвитку інколи передбачає багато галузевих і територіальних
аспектів та фінансування з кількох джерел (або співфінансування).
Комплексніші регіональні програми з ширшими завданнями повинні мати пріоритетне фінансування. Програмування пов’язане з принципом партнерства, бо підготування програм розвитку потребує вертикальної та горизонтальної координації. Програмування також пов’язане
з принципом концентрації, бо інтегрування декількох цілей і джерел фінансування потребуватиме встановлення пріоритетів, а отже, концентрації фінансових інструментів.
Нарешті, фінансування має базуватися на правових механізмах, але
бути гнучким. Базування рішень щодо фінансування на правових основах сприяє прозорості та підзвітності, а от гнучкість також потрібна у
певних ситуаціях.
Основні напрями модернізації системи фінансування місцевого
врядування:
• Модернізація системи державного управління має передбачати
перегляд і необхідні корективи фінансового менеджменту в органах місцевої влади. Зміни повинні допомогти посилити вимоги щодо ефективності надання послуг разом із раціоналізацією
організаційної структури виконавської діяльності, розробленням
механізмів заміщення активів і прав власності в разі потреби та
вироблення прозорих і контрольованих умов для менеджменту
активів місцевих органів влади.
• Забезпечення оперативності діяльності місцевої влади та передбачуваності розподілу ресурсів — фундаментальна вимога. Під
час процесу модернізації спеціальну увагу слід приділяти зменшенню нерівностей між муніципалітетами на місцевому рівні, які
мають різну спроможність генерувати доходи.
• Збільшення легальних статей та обсягів власних фондів/коштів/
доходів — ключове питання модернізації, без чого внутрішня
система заявок не може дієво працювати, а зусилля, спрямовані на отримання фінансової допомоги ЄС, не будуть достатньо
ефективними.
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• Реорганізація завдань обумовлює необхідність серйозного вдосконалення схем оподаткування на центральному і місцевому
рівнях, зокрема посилення ролі місцевої системи в поділі суспільного тягаря для того, щоб збільшити власні доходи місцевих
органів влади та зменшити централізацію доходів.
Конкурентоспроможність і привабливість регіонів відіграють дедалі
важливішу роль у просторовому/територіальному розміщенні функціонального капіталу, просторовій диференціації економіки та економічному розвиткові окремих регіонів.
«Регіони — бенеціанти політики регіонального розвитку починають змагатися, маючи нерівні шанси, тож компенсація тих несприятливих умов
необхідна».

За таких обставин, важливо розробити середньостроковий план регіонального розвитку з методами стимулювання, підтримання і фінансування, з відповідними гарантіями доступності та прозорості джерел допомоги, а в цих рамках — систему регіонально диференційованих фінансово-контрольних механізмів, розроблених країнами ЦСЕ, як ті, що
наведені нижче.
Податкові пільги можуть бути стимуляційним механізмом в цілому, навіть поза межами спеціальних економічних зон, якщо їх ввести до
загального контролювання. Доцільно переглянути необхідний діапазон
податкових пільг і гармонізувати їх з цілями регіонального розвитку, бо
нинішні механізми здебільшого працюють на користь розвинутих регіонів. Це можна ввести в центральну систему оподаткування як тимчасовий засіб, забезпечивши суворий контроль.
Допомогу шляхом кредитування можна використовувати як тимчасовий захист від високої ціни капіталу та праці (через часткову або повну
компенсацію відсотків за кредити).
Компенсація розмірів соціального страхування також може знизити
високу ціну праці в межах витрат на зарплату в регіонах, де переважно
сільське господарство, працемістке виробництво та панівна роль місцевих органів влади як працедавців — питомі риси. Необхідне накопичення капіталу, модернізація виробництва не тільки в недорозвинутих регіонах, але й у регіонах з великим потенціалом майбутнього інноваційного розвитку.
Надання кредитних гарантій може бути спеціальним засобом регіонального розвитку, що вимагає індивідуальної/адресної допомоги (здебільшого у випадку значних іноземних інвестицій).
Преференції щодо податку на додану вартість застосовні через інститути спеціальних та вільних економічних зон.
Набір програм підтримки, виділення фінансів для цілей регіонального розвитку — найважливіший і видимий чинник підтримки політи42
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ки регіонального розвитку. В усіх країнах по тому, як були створені міністерства регіонального розвитку, спостерігається вищий рівень концентрації таких програм підтримки саме в цих міністерствах. Але все ще
галузеві програми лінійних міністерств поглинають левову частку бюджетних коштів і субсидій.
Згідно з чинними нормативними актами ЄС, система моніторингу та
оцінювання має базуватися на оцінюванні ex ante, проміжному (у певний
момент, а не «на постійній основі» та ex post. Моніторинг — це відповідальність установи-виконавця, а на вищому рівні — відомства, яке дало
дозвіл на виконання проекту. Регіональні керівні комітети (для відбору проектів) та регіональні моніторингові комітети (для оцінювання результатів та ухвалення необхідних фінансових рішень під час виконання
програм) створюються в усіх країнах з представників різних стейкхолдерів. Окрім трьох видів оцінювання, Національний моніторинговий комітет може виконувати (замовляти) додатковий оцінний аналіз, якщо це
потрібно для підвищення результативності/ефективності використання
ресурсів. Керівні та моніторингові комітети існують як на національному, так і на регіональному рівні.
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Питання для самоперевірки та обговорення

Дайте визначення поняття «державна регіональна політика».
Назвіть проблеми та виклики регіональному розвиткові в Україні.
Поясніть сутність державної політики регіонального розвитку.
Яка мета державної регіональної політики в Україні?
Дайте характеристику напрямам державної регіональної політики.
Сутність терміну «регіон».
Якими факторами обумовлюються особливості формування державної політики регіонального розвитку.
Об’єкти і суб’єкти регіонального розвитку.
Які цілі регіонального економічного розвитку?
Назвіть особливості регіонального економічного розвитку.
Що таке «державне регулювання розвитку регіону»?
Які пріоритети Державної стратегії регіонального розвитку до 2015 року?
Що таке «Державний фонд регіонального розвитку»?
Назвіть основні інструменти державної політики регіонального розвитку.
Дайте визначення поняття «регіональний розвиток».
Назвіть принципи Європейської політики регіонального розвитку.
Система просторового планування та розвитку в країнах ЄС.
Які існують інституційні рамки регіональної політики та розвитку в ЄС?
Назвіть фінансові інструменти регіональної політики в країнах ЄС.
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Розділ 2.
ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ
ПОЛІТИКИ
Мета розділу: формування у слухачів сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок щодо аналізу інституційного
забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики та практики взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування та недержавних інституцій щодо її вдосконалення в Україні.
Після вивчення матеріалів розділу слухачі повинні:
• усвідомити основні засади розбудови інституційної інфраструктури формування та реалізації регіональної політики;
• вміти використовувати сучасні підходи щодо аналізу законодавчої бази, яка забезпечує функціонування інституційної інфраструктури регіонального розвитку;
• вміти застосовувати світовий досвід законодавчого регулювання регіональної політики та елементів інституційної інфраструктури регіонального розвитку з метою пошуку шляхів удосконалення інституційної інфраструктури регіонального управління в
Україні;
• визначати оптимальні шляхи реформування регіонального розвитку в загальній системі державного управління.
План
2.1. Суб’єкти формування та реалізації державної регіональної політики.
2.2. Інституційне забезпечення реалізації державної політики на регіональному рівні.
2.3. Залучення недержавних структур до участі в забезпеченні програм регіонального розвитку.
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2.1. Суб’єкти формування та реалізації
державної регіональної політики
Теоретико-методологічні підходи до аналізу регіонального управління та організаційно-правових засад діяльності інституцій регіонального розвитку розкриваються в працях вітчизняних дослідників, а саме
З. Балабаєвої, В. Вакуленка, О. Васильєвої, З. Варналія, М. Долішнього, І. Грицяка, М. Дацишина, В. Керецмана, М. Лендьєл, С. Романюка,
В. Рубцова, С. Саханенка, Е. Топалової й інших. Питанням ролі агентств
регіонального розвитку в становленні системи демократичного врядування присвячено наукові праці зарубіжних вчених С. Сетнікар-Канкера, Ж. Немека, В. Мікутовскі, Л. Козмінскі, М. Денсона, Х. Халькиєра,
Ч. Дамборга, Д. Робсона, Дж. Пека, А. Холдена й інших.
Нова інституційна інфраструктура регіонального управління європейських країн формується з урахуванням глобалізаційних процесів, у
ході яких держава, на певному етапі свого існування, втрачає статус єдиного суб’єкта реалізації регіональної політики. У політико-управлінській
науці на фоні таких процесів з’являється нове поняття — «демократичне врядування».
«Демократичне врядування» — концепція нового способу управління,
провідна ідея якого спирається на співробітництво на партнерських засадах між державним (влада), муніципальним (місцева влада) і недержавним
(бізнес і громадськість) секторами.

У результаті формується складна система багатостороннього «демократичного врядування», де найважливіші елементи урядових повноважень розподілені між органами державного управління, місцевого самоврядування, приватними компаніями та неурядовими організаціями [35].
Поняття «інститут» будемо розглядати як інститут публічної влади —
фактично наявна, відносно відокремлена організаційно-функціональна
структура в цілісній системі демократичного врядування.

Інституційний розвиток пропонуємо визначити як комплексний
розвиток організації; комплексність передбачає не тільки оновлення
власне організаційної структури, але й форм, методів, засобів її функціонування. Отже, інституційний розвиток на рівні регіону постає як системний розвиток організаційних структур публічної влади, оновлення
форм і методів діяльності, механізмів та засобів взаємодії на регіональному рівні [22, с. 7].
У перше десятиріччя незалежності Україна зазнала багатьох змін як
прогресивних: розширення регіоналізації та регіонального самоврядування, так і регресивних — повернення до централізації. Демократичні процеси 90-х років ХХ ст. привели до значних змін у системі держав47
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ного управління на місцевому рівні, передусім — формування інституту
місцевого самоврядування. Конституція України закріпила модель організації виконавчої влади, яка здійснюється системою спеціально створених органів різних рівнів, наділених виконавчо-розпорядчою компетенцією, що не властива законодавчій і судовій владам [20, ст. 6]. Основний
Закон установив вищий, центральний, регіональний і місцевий організаційно-правові рівні з відповідними органами виконавчої влади [4; 6,
с. 209].
У «Декларації щодо регіоналізму в Європі» зазначено, що розмежування повноважень між державою та регіонами регулюються конституцією,
або відповідними законами з використанням політичної децентралізації та субсидіарності, що дозволяє забезпечити максимальне наближення
влади до громадян. Регіон відповідає за виконання всіх функцій, які стосуються регіонального відома. Якщо держава має на регіональному рівні
децентралізовану адміністрацію, задля уникнення дублювання вона передає персонал та фінансові ресурси відповідним регіональним органам. Рішення держави, які стосуються інтересів регіонів, їх фінансового стану не
можуть прийматися без попередньої згоди цих регіонів [11, ст. 3].

Інституційна модель, яку обирає держава для розроблення й реалізації регіональної політики, залежить від безлічі чинників. Навіть розвинуті країни розрізняються гостротою й специфікою регіональних проблем, рівнем територіальних диспропорцій, методами державного втручання в регіональні процеси тощо.
Тривалий процес формування системи взаємовідносин між центром і регіонами в європейських країнах завершено законодавчими актами, які унормовують економічні, соціальні й інші процеси регіонального характеру. Цей досвід міг би бути частково використаним і в нашій країні за умови його належного наукового опрацювання й адаптації,
що дасть змогу оцінити розвиток вітчизняного законодавства в контексті досвіду інших держав, скоригувати напрями подальшого розвитку
та вдосконалити нормативно-правове забезпечення розвитку регіонів в
Україні. Сьогодні практично в усіх європейських державах діють спеціальні закони, предмет яких — забезпечення сталого, збалансованого, соціально орієнтованого розвитку всіх регіонів і вжиття особливих селективних заходів щодо проблемних регіонів.
Регіональне управління потребує формування належного інституційного механізму, який охоплював би різні за природою елементи, що
забезпечують ефективну діяльність державно-управлінської системи.
Інституційний механізм регіонального управління передбачає, з одного боку, використання потенційних можливостей всіх чинних елементів
апарату держави (парламенту, глави держави, уряду, регіональних представницьких і виконавчих органів тощо), а з другого — створення спеціальних органів загальнодержавного та субнаціонального рівня чи відповідних структурних підрозділів вже наявних органів. Крім того, в демо48
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кратичних суспільствах питання регіонального розвитку не розглядають
як питання тільки державних органів, а до них широко залучають структури громадянського суспільства [8; 35].
Інтегральний результат діяльності всіх складників організаційного механізму регіонального управління повинен забезпечувати проведення реального моніторингу регіональних ситуацій та проблем, і
на його основі — розроблення, впровадження заходів, спрямованих
на забезпечення сталого, збалансованого, соціально орієнтованого
розвитку всіх регіонів та забезпечення єдиних соціальних стандартів
життя населення, незалежно від місця проживання і контроль за їх
виконанням.
Діяльність загальнодержавних органів, і тих, що були раніше, і новостворених, поки що недостатньо ефективна і потребує вдосконалення
та реформування, хоча їх перелік досить переконливий: Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування; Національна рада з узгодження діяльності загальнодержавних і регіональних органів та місцевого самоврядування; Координаційна рада з питань державної служби при Президентові України; Головне
управління організаційної, кадрової роботи та взаємодії з регіонами Адміністрації Президента України; Фонд сприяння місцевому самоврядуванню при Президентові України; Державна комісія з проведення адміністративної реформи в Україні; Управління з питань адміністративної реформи Адміністрації Президента України; Міжвідомча комісія з
питань місцевого самоврядування при Кабінеті Міністрів України; Департамент регіонального розвитку Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції; Управління експертизи та аналізу розвитку територій Кабінету Міністрів України, урядові комітети економічного розвитку, соціального та гуманітарного розвитку, з реформування аграрного сектору та з питань екології та інші. Усі перераховані інституції в різний час займалися питаннями регіонального розвитку.
Перші кроки у розв’язанні питань врегулювання відносин центру
з регіонами, міжрегіональних взаємин і забезпечення сталого збалансованого розвитку регіонів зробила Верховна Рада України у 1992 р.,
ухваливши Закон України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон». На практиці його норми почали активно втілювати лише наприкінці 1998 р. — часу створення спеціальних економічних зон «Азов» і «Донецьк» на території Донецької області.
У 2005 р. ухвалено Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів», який визначив правові, економічні та організаційні засади реалізації державної регіональної політики щодо стимулювання розвитку
регіонів і подолання депресивності територій, безпосередньо регулював
питання розвитку регіонів в Україні.
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Реалізація цього закону дає змогу:
−

запровадити договірні засади у відносинах між урядом та органами
місцевого самоврядування, які передбачатимуть взаємну відповідальність центральних і місцевих органів влади за реалізацію в регіонах
спільних заходів, визначених Державною стратегією та регіональними стратегіями розвитку. Угоди щодо регіонального розвитку між урядом та органами місцевого самоврядування укладатимуть відповідно
до державних пріоритетів розвитку регіонів;

−

забезпечити державне стимулювання розвитку депресивних територій шляхом розроблення та виконання програм подолання депресивного стану й надання цільової державної підтримки для розвитку виробничої та соціальної інфраструктур; формування інфраструктури
підприємництва, фінансування програм перекваліфікації працівників,
розвиток соціально-культурної сфери та охорони довкілля [33].

Позитивом було законодавче закріплення поняття «регіон» і відхід
від ототожнення розвитку регіонів суто з економічним розвитком, розуміння його в контексті поєднання економічних, соціальних та екологічних інтересів. Але низка суттєвих вад не дала змоги здійснити реальний
прорив у регіональній політиці, виникають сумніви стосовно доцільності поєднання в одному законі спроб розв’язати питання державного регулювання розвитку субнаціональних регіонів і селективної підтримки
депресивних регіонів.
Цим законом, на жаль, не вироблено дієвих механізмів ефективної
взаємодії центральних органів виконавчої влади та органів регіонального самоврядування щодо створення цілісної системи програм розвитку регіонів, узгоджених із загальнодержавними програмами економічного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку України [6, с. 216].
Одна з форм роботи Верховної Ради України — проведення парламентських слухань, тематика яких прямо чи опосередковано стосується
проблем регіонального розвитку. Хоча перші такі слухання під назвою
«Про основні засади державної регіональної політики» планувалися ще
в 2000 р., вони відбулися лише 16 квітня 2003 р. — за темою «Регіональна політика та місцеве самоврядування в Україні: законодавчі аспекти».
У рекомендаціях цих слухань вказано як на серйозну державну проблему на брак законодавчого регулювання місцевого самоврядування, особливо в частині чіткого розмежування повноважень між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, велику
кількість так званих делегованих повноважень, що позбавляє суб’єктів
місцевого самоврядування організаційно-правової самостійності, недосконалість статусу органів місцевого самоврядування регіонального рівня, які фактично позбавлені власних виконавчих органів. Одним з першочергових завдань визначено децентралізацію владних повноважень
шляхом делегування значної частини управлінських функцій у регіони,
що сприятиме посиленню їх ролі та відповідальності у розв’язанні всього комплексу питань подальшого розвитку [37, с. 11].
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Рекомендації парламентських слухань мали наслідком розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 червня 2003 p., яким зобов’язано міністрів, керівників інших центральних і місцевих органів виконавчої
влади подавати раз на півроку до Міністерства економіки інформацію
про стан виконання рекомендацій [38].
Наприкінці 2005 р. проведено парламентські слухання «Децентралізація влади в Україні. Розширення прав місцевого самоврядування».
Основними причинами, що обмежують можливості місцевого самоврядування, учасники слухань назвали:
−

брак послідовної державної політики щодо розвитку системи місцевого самоврядування, неврахування органами державної влади пропозицій громадських організацій та асоціацій органів місцевого самоврядування з її вдосконалення;

−

відсутність повноцінного місцевого самоврядування на рівні громади,
можливості ефективно здійснювати самоврядні функції на рівні району та регіону;

−

суперечності в положеннях Конституції України, що визначають територіальну основу, організаційну систему, компетенцію органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій;

−

брак належної фінансової основи місцевого самоврядування, надмірна централізація фінансових ресурсів;

−

великі диспропорції в розвитку територій;

−

брак правового механізму розв’язання питань адміністративно-територіального устрою;

−

нечіткий розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та виконавчої влади на місцях, між рівнями, органами й посадовцями місцевого самоврядування [14].

Учасники парламентських слухань висловили низку рекомендацій,
адресованих як самій Верховній Раді, так і окремо Президенту, Кабінету
Міністрів України, громадським організаціям, науковцям. Більшість рекомендацій, сформульованих на обох слуханнях, на жаль, лишились не
виконаними й суттєво не вплинули на стан законодавчого й інституційного забезпечення регіонального розвитку.
Комітети Верховної Ради України здійснюють законопроектну роботу, готують і попередньо розглядають питання, віднесені до повноважень Верховної Ради [20, ст. 89]. У складі парламенту четвертого скликання працював Комітет з питань державного будівництва та місцевого
самоврядування; п’ятого — створено Комітет з державного будівництва,
регіональної політики та місцевого самоврядування. У парламенті шостого скликання створено Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України шостого
скликання» [32].
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Деякий внесок (насамперед інформаційний) до справи регіонального розвитку вносить Рахункова палата, аналізуючи стан використання
коштів Державного бюджету, спрямований на розвиток територій.
До початку ХХІ ст. Україна практично не проводила усвідомленої
регіональної політики, лише 2001 р. видано перший Указ Президента
України стосовно державної регіональної політики, в якому зазначається, що несистемність державної політики в цій сфері стала однією з важливих причин стримування комплексного соціально-економічного розвитку та стабільності в державі, ускладнення умов для зміцнення позицій України у міжнародному економічному співробітництві, повільного
здійснення ринкових перетворень на місцях, виникнення та загострення
багатьох соціальних, економічних, екологічних та інших проблем [28].
Цей Указ визначив загальні засади проведення державної регіональної
політики, відповідальність місцевих органів влади за реалізацію головних поставлених завдань, підвищення ступеня їхніх повноважень. Зокрема, наголос був зроблений на вдосконаленні розподілу повноважень
між центральними і місцевими органами влади, визначенні соціальних
стандартів та реалізації заходів щодо їх забезпечення. Крім того, були
визначені деякі дуже конкретні завдання: сприяння розвиткові недержавного пенсійного страхування та інших форм небанківського фінансового сектору, розмежування земель та майна на державне і комунальне тощо. Вперше в цьому документі звернуто увагу на необхідність особливого піклування про депресивні території, створення центрального
органу виконавчої влади з регіональних питань та агентств регіонального розвитку, запровадження конкурсних засад щодо розміщення в регіонах інвестиційних проектів тощо.
Концепцію схвалено Указом Президента України, хоч відповідно
до Конституції Верховна Рада України, а не Президент, визначає засади зовнішньої та внутрішньої політики [20, ст. 85], що загалом ставить
під сумнів легітимність цієї Концепції. Вона відтворює основні недоліки указу президента Російської Федерації і це приклад некритичного
сприйняття та копіювання російського досвіду, де подібна функція дійсно належить до компетенції президента.
Переважала думка про недоцільність упровадження спеціальних
інститутів, які б відповідали за розроблення й реалізацію державної
регіональної політики. Досвід практично всіх розвинутих країн переконує, що ринкові відносини здатні породжувати й поглиблювати регіональні проблеми, і на певному етапі диспропорції ринкового розвитку
набувають характеру міжрегіональних. Об’єктивні міжрегіональні диспропорції в умовах нерегульованого ринку стають загрозою не лише соціальній і політичній системам держави, а й можуть спричинити дезінтеграційні процеси. Звісно, диспропорції в економічному розвитку територій завжди були й будуть, але якщо вони стають неконтрольованими,
це означає, що в державі немає регіональної політики, або ж вона не52
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ефективна. Тому пошук дієвих моделей регіональної політики — одне
з ключових питань розвитку державних інститутів у всьому світі [10,
с. 19]. На жаль, в Україні тоді не створили центрального органу виконавчої влади з розв’язання регіональних питань, Міністерство регіонального розвитку та будівництва України з’явилося лише у 2007 р.
Важливим здобутком Міністерства економіки України було розроблення проекту Державної стратегії регіонального розвитку України на
період до 2015 р. відповідно до пріоритетів, визначених Стратегією економічного та соціального розвитку України «Шляхом європейської інтеграції» на 2004–2015 рр.» та на виконання Закону «Про стимулювання розвитку регіонів». Цю Стратегію затверджено Постановою Кабінету Міністрів від 21.06.2006 р., її мета полягала у визначенні ключових
проблем регіонального розвитку, пріоритетів державної регіональної
політики з огляду на загальнонаціональні потреби й інтереси на період до 2015 р. Стратегію розроблено відповідно до законодавства з урахуванням досвіду регіонального розвитку в країнах Європейського Союзу,
Центральної, Східної Європи та країн СНД.
Кабінет Міністрів України відповідно до Закону України «Про державні цільові програми» від 18 березня 2004 р. здійснює загальне керівництво процесом розроблення та контролю за виконанням програм і
має повноваження затверджувати їх, вносити зміни, припиняти виконання чи подовжувати термін виконання програм. Цей Закон саме на
Міністерство економіки України покладав такі завдання: методичне забезпечення розроблення та виконання програм; аналіз проектів програм
з метою збалансування необхідних для їх реалізації ресурсів; погодження
пропозицій інших управлінських структур щодо внесення змін до програм; здійснення, разом з деякими іншими органами влади та державним замовником, щорічної оцінки виконання програм та розроблення
пропозицій щодо їх подальшого виконання чи припинення; здійснення,
разом з деякими іншими органами влади, оцінки виконання програми.
Також визначено регіональний рівень — обласні державні адміністрації, а саме їхній структурний підрозділ — головні управління економіки, які повинні:
1) аналізувати стан, тенденції економічного й соціального розвитку
області та її адміністративно-територіальних одиниць;
2) прогнозувати та готувати програми економічного й соціального
розвитку області:
3) забезпечувати стратегічне планування та прогнозування економічного й соціального розвитку області.
Головному управлінню економіки пропонувалось залучати до розроблення програмних і стратегічних документів представників громадськості, підприємців, науковців. На цей підрозділ було покладене координування діяльності, пов’язаної з розробленням та виконанням регіо53

Інструменти регіонального розвитку в Україні

нальних стратегій і програм розвитку, виконання функції моніторингу
реалізації стратегії та її оцінювання.
Відділ регіональної статистики Департаменту статистики населення
та адміністративно-територіального устрою Державного комітету статистики України здійснює збір, узагальнення й аналіз даних, що стосуються регіонального розвитку, розробляє методологію та комплексну
систему показників задля отримання повної інформації про потенціал,
тенденції та закономірності розвитку регіонів.
Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 323 з
метою забезпечення ефективного формування та реалізації державної регіональної політики, політики у сфері будівництва та архітектури,
розв’язання проблем, пов’язаних з реформуванням житлово-комунального господарства були створені Міністерство регіонального розвитку
та будівництва України (далі — Мінрегіонбуд) та Міністерство з питань
житлово-комунального господарства України.
Основними завданнями Мінрегіонбуду визначались:
−

участь у формуванні та забезпечення реалізації державної регіональної політики і політики у сфері будівництва, архітектури та містобудування, підготовка і внесення пропозицій щодо підвищення ефективності сприяння узгодженню діяльності центральних і місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у цій сфері, залучення громадськості до участі у підготовці та обговоренні проектів
відповідних рішень органів державної влади;

−

сприяння ефективному використанню економічного, наукового і трудового потенціалу, природних та інших ресурсів, а також особливостей регіонів, досягненню на цій основі підвищення рівня життя людей,
оптимальної спеціалізації регіонів у виробництві товарів та наданні
послуг;

−

підготовка і внесення пропозицій щодо деконцентрації та децентралізації повноважень центральних і місцевих органів виконавчої влади, оптимізації структури місцевих органів виконавчої влади, удосконалення механізму регулювання відносин «центр — регіони», адміністративно-територіального устрою України, правових, економічних,
організаційних та інших засад розвитку державного управління і місцевого самоврядування, поліпшення роботи з надання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування адміністративних послуг населенню;

−

участь у розробленні та впровадженні правового, економічного й організаційного механізму вирівнювання і стимулювання сталого розвитку регіонів, їх співробітництва, здійсненні відповідно до законодавства заходів щодо подолання депресивності окремих територій, забезпечення функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і
територій пріоритетного розвитку тощо [25, ст. 4].

Мінрегіонбуд відповідно до покладених на нього завдань:
1) вносить пропозиції щодо формування державної регіональної політики і політики у сфері будівництва, архітектури, місто54
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будування та удосконалення адміністративно-територіального
устрою;
2) аналізує тенденції економічного, соціального, культурного розвитку регіонів, бере участь у проведенні моніторингу та оцінки їх
соціально-економічного стану;
3) бере участь у розробленні коротко- і середньострокових планів та
цільових програм регіонального розвитку, опрацьовує комплекс
заходів, спрямованих на підвищення потенціалу регіонів, розвиток їхньої інфраструктури, вносить пропозиції щодо визначення
механізму державної підтримки розвитку регіонів, раціонального розподілу коштів місцевих бюджетів, оцінки діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування й ін. [25, ст. 5].
У новій Концепції державної регіональної політики (2008 р.), яку
підготувало Мінрегіонбуд, передбачено саморозвиток регіонів, що, своєю чергою, потребує передання на рівень регіональної влади відповідних
завдань, повноважень і ресурсів. Одним із аргументів на користь її ухвалення були невідповідність бюджетного законодавства концептуальним
засадам розвитку та вдосконалення регіональної політики й зміцнення
місцевого самоврядування. Це означає, що має відбутися глибока децентралізація влади і значна частина повноважень мусить бути передана на
рівень регіонального самоврядування. У Концепції інституційному забезпеченню регіонального розвитку приділено окрему увагу.
Інституційне забезпечення передбачає:
–

функціонування діяльності консультативно-дорадчого органу з питань державної регіональної політики при Кабінеті Міністрів України;

–

створення координаційних рад з питань регіональної політики в регіонах України;

–

введення у структуру центрального органу виконавчої влади з питань регіонального розвитку територіальних органів у складі обласних державних адміністрацій;

–

створення при центральному органі виконавчої влади з питань регіонального розвитку наукового центру для розроблення наукових засад
державної регіональної політики, здійснення методологічного, аналітичного, правового, інформаційного забезпечення та моніторингу реалізації Концепції;

–

створення на засадах публічно-приватного партнерства агенцій регіонального розвитку в регіонах України [21, с. 13–14].

Отже, головна проблема інституційного забезпечення розвитку територій України — несформованість системи інституцій, спроможних у
взаємодії та координації ефективно виконувати завдання державної регіональної політики. Нема чіткого розподілу повноважень і відповідальності у сфері регіонального розвитку між різними гілками влади на цен55
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тральному рівні, ієрархічними рівнями виконавчої влади та місцевого
самоврядування, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на місцевому рівні.
Щоб поглибити взаємодію органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на основі поєднання загальнодержавних та місцевих інтересів із забезпечення ефективного розвитку регіонів у 2009 р.
Кабінет Міністрів України утворив постійно діючий консультативно-дорадчий орган — Раду з питань регіонального розвитку та місцевого самоврядування.
Основними завданнями Ради визначено:
–

проведення аналізу державної регіональної політики, зокрема щодо
розвитку місцевого самоврядування, пошук ефективних шляхів її вдосконалення; напрацювання спільних планів дій центральних, місцевих
органів виконавчої влади з метою забезпечення збалансованого розвитку регіонів;

–

підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства щодо регіонального розвитку, місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою держави; фінансове, матеріально-технічне, науково-методичне, кадрове забезпечення діяльності органів місцевого
самоврядування; сприяння координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади з метою підтримки органів місцевого
самоврядування у здійсненні власних і делегованих повноважень; забезпечення взаємодії органів виконавчої влади з органами місцевого
самоврядування, їх асоціаціями, іншими об’єднаннями та громадськими організаціями.

У грудні 2010 р. відповідно до Указу Президента України
№ 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої
влади» Міністерство економіки України було реорганізоване в Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, в якому створено Департамент координації регіональної економічної політики. До Департаменту входять 4 відділи: взаємодії з місцевими органами влади, моніторингу розвитку регіонів, стратегічного планування регіонального розвитку,
транскордонного співробітництва. До основних завдань Департаменту
належить «проведення моніторингу й аналізу роботи економічних підрозділів місцевих органів виконавчої влади з реалізації державної регіональної політики», тобто насамперед перевірка адміністративної діяльності місцевих органів виконавчої влади.
Відділ моніторингу розвитку регіонів аналізує тенденції їхнього соціально-економічного розвитку, безвідносно до впливу на них виконання стратегій / програм регіонального розвитку. До завдань діяльності
належить підготування щомісячних моніторингів та аналітичних довідок щодо соціально-економічного розвитку регіонів. Відділ стратегічного планування регіонального розвитку координує процес визначення цільових показників реалізації стратегічних і програмних докумен56
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тів держави. Ще один напрям діяльності Міністерства — гармонізація
регіональної політики України зі стандартами, прийнятими в Європейському Союзі. Зокрема, це означає запровадження об’єктивних і прозорих критеріїв оцінювання рівня розвитку регіону й адресності з метою
підвищення ефективності державної підтримки в депресивних регіонах.
У новоствореному Міністерстві в світлі адміністративної реформи
створено також Департамент реформування публічної адміністрації та
управління змінами, до якого входять теж 4 відділи: планування, моніторингу та звітності; функціонального аналізу та оптимізації; наукового
забезпечення та координації взаємодії з підвідомчими науковими установами; реформування органів виконавчої влади та аналізу адміністративних послуг.
У 2010 р. відповідно до згаданого Указу Президента України було також реорганізовано і на базі двох Міністерств створено Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Основні завдання були об’єднанні з раніше визначеними
завданнями обох міністерств (Міністерства регіонального розвитку та
будівництва та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України) [31].
Отже, необхідна умова забезпечення реалізації державної політики
регіонального розвитку — перебудова регіонального управління в напрямі розширення прав і самостійності регіонів щодо розв’язання багатьох питань економічного й соціального характеру. Регіональна ланка
управління має забезпечувати створення належних умов для проживання населення, ефективного використання територіальних ресурсів, розвитку взаємовигідних міжрегіональних економічних відносин. Проведення дієвої регіональної політики на основі ринкових економічних механізмів вимагає подальшого вдосконалення нормативно-правових та
інституційних засад [10, с. 21].
Найважливіша ланка у реалізації державної регіональної політики — саме місцеві органи влади, яким ми приділимо увагу в дальшому
підрозділі підручника.
2.2. Інституційне забезпечення реалізації державної
політики на регіональному рівні
Сьогодні найактуальніше — формування цілісної державної регіональної політики та створення ефективної системи її реалізації на регіональному рівні. Нинішня модель державного управління на територіальному рівні в Україні характеризується численними внутрішніми
суперечностями та неузгодженістю, організаційним і функціональним
дуалізмом, що проявляються, з одного боку, у відносно широкій компетенції місцевих державних адміністрацій (далі — МДА) без їх відповід57
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ного організаційного забезпечення, а з іншого — в дублюванні МДА повноважень територіальних підрозділів центральних органів виконавчої
влади (далі — ТПЦОВВ) і навпаки. Конкурентна компетенція призводить до латентного протистояння управлінських структур різних рівнів,
а іноді й до адміністративних конфліктів. Унаслідок чого МДА не в повному обсязі забезпечують комплексний соціально-економічний розвиток відповідних територій, а ТПЦОВВ сповна не враховують інтереси регіонів. Тому розв’язання питань щодо їх організаційно-правового
вдосконалення обумовлює необхідність формування чіткої моделі регіонального управління в період реформування владних відносин.
Місцеві державні адміністрації на відповідній території взаємодіють
з сільськими, селищними і міськими радами, їхніми виконавчими органами та сільськими, селищними і міськими головами, сприяють у здійсненні ними власних повноважень місцевого самоврядування, зокрема у
розв’язанні питань економічного, соціального та культурного розвитку
відповідних територій, зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування, контролюють виконання наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади, розглядають та враховують у своїй діяльності пропозиції депутатів, органів місцевого самоврядування та
їхніх посадових осіб. У разі розгляду МДА питань, які зачіпають інтереси
місцевого самоврядування, про це повідомляють заздалегідь відповідні
органи місцевого самоврядування, представники та посадові особи територіальних громад мають право брати участь у розгляді таких питань
МДА, висловлювати зауваження і пропозиції. Голови, їхні заступники,
керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів МДА або
їхні представники мають право бути присутніми на засіданнях органів
місцевого самоврядування та бути вислуханими з питань, що стосуються їхньої компетенції, але не мають права втручатися у здійснення органами місцевого самоврядування власних повноважень. Для здійснення спільних програм МДА та органи місцевого самоврядування можуть
укладати договори, створювати спільні органи та організації [30, ст. 35].
Відповідно до законодавства України МДА формуються у складі голови, першого заступника та заступників голови, керівників управлінь,
відділів та інших структурних підрозділів. Голів призначає на посаду
Президент України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень Президента України. На розгляд Кабінету Міністрів України
кандидатури на посади голів обласних державних адміністрацій (далі —
ОДА) вносить Прем’єр-міністр України, а на посади голів районних державних адміністрацій (далі — РДА) — голови відповідних ОДА. У разі
обрання нового Президента України голови МДА продовжують виконувати свої повноваження до призначення у встановленому порядку нових
голів МДА. Першого заступника голови ОДА призначає на посаду голова за згодою Прем’єр-міністра України, заступників — за погодженням з
відповідним Віце-прем’єр-міністром України. Перших заступників та за58
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ступників голів РДА призначають на посади голови за погодженнями з
відповідними заступниками голів ОДА. Керівників управлінь, відділів та
інших структурних підрозділів МДА призначають на посаду та звільняють з неї голови відповідних державних адміністрацій за погодженням з
органами виконавчої влади вищого рівня в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Перший заступник і заступники голів МДА виконують обов’язки,
визначені головами відповідних державних адміністрацій, і несуть персональну відповідальність за стан справ на дорученій їм ділянці роботи.
Вони заявляють про припинення своїх повноважень новопризначеним
головам МДА у день їх призначення [30, ст. 10]. Керівники управлінь,
відділів та інших структурних підрозділів МДА очолюють підрозділи і
несуть персональну відповідальність перед відповідними головами за
виконання покладених на них обов’язків [30, ст. 11].
МДА підзвітні й підконтрольні органам виконавчої влади вищого
рівня. Рішення голів, які суперечать чинному законодавству України,
може скасувати Президент або голова МДА вищого рівня. Обласна або
районна рада можуть висловити недовіру голові відповідної МДА, на
підставі чого глава держави ухвалює рішення і дає обґрунтовану відповідь. Якщо недовіру голові районної або обласної держадміністрації висловили 2/3 депутатів від складу відповідної ради, Президент ухвалює рішення про відставку голови МДА.
Місцеві державні адміністрації здійснюють виконавчу владу в областях,
районах, містах Києві та Севастополі [20, ст. 118].
Слід враховувати особливість здійснення виконавчої влади в м. Києві, яка
полягає в тому, що Київська міська та районні в м. Києві держадміністрації були до жовтня 2010 р. одночасно виконавчими органами відповідних
рад, а Київський міський голова та голови райрад міста були одночасно і
головами цих адміністрацій [34].
Як керівники самоврядних органів, вони обиралися, а як голови МДА призначалися на посади і звільнялися з них Президентом України в порядку,
передбаченому чинним законодавством [7, с. 56].

Проте, коли 1 листопада 2010 р. у м. Києві перестали існувати 10 районних рад, кияни цього фактично не помітили, хоча це було знищення
районних органів місцевого самоврядування, які були все ж таки одним
із каналів прямого волевиявлення громадян і прямої підзвітності посадовців району її мешканцям. До того ж міська рада зробила це без врахування думки громадян чи то шляхом громадських слухань, чи шляхом референдуму. Тобто проблема була не лише в неефективності рад
через невдалу виборчу систему на місцях, але й у небажанні мешканців
бути активнішими і відстоювати свої інтереси через прямий діалог із радою та через контроль за її діяльністю. Таке ставлення киян і було вироком чинній системі місцевого управління у столиці, де органи місцевого
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самоврядування, на жаль, не були повновладні, щоб розв’язувати місцеві проблеми мешканців, а лише доповнювали громіздку бюрократичну
вертикаль державної виконавчої влади.
У зв’язку з тим, що районна влада майже ні на що не впливала, райони в столиці все більше перетворювалися на формальні адміністративно-територіальні одиниці. Проте райони у м. Києві — це досить значні
територіальні громади зі значною кількістю населення, і вони були збережені. Замість ліквідованих 31 жовтня 2010 р. разом з райрадами старих РДА, які були виконавчими органами цих рад, у столиці створено
нові районні в м. Києві державні адміністрації, підпорядковані КМДА. І
сьогодні, щоб їм не випала доля попередніх РДА, потрібне чітке визначення повноважень їх як первинної ланки державної виконавчої влади
з особливостями умов столиці України, як цього і вимагає Основний Закон країни.
Специфічний також статус РДА в Автономній Республіці Крим
(далі — АР Крим) [30, ст. 46]. РДА в АР Крим забезпечують виконання
Конституції АР Крим, рішень і постанов Верховної Ради та рішень Ради
міністрів АР Крим. Остання в межах своїх повноважень спрямовує та
контролює діяльність РДА, має право за певних умов скасовувати акти
голів РДА, а також застосовувати заходи заохочення. З РДА взаємодіє
Представництво Президента України в АР Крим відповідно до наданих
йому повноважень. Пропозиції щодо призначення на посаду або звільнення з неї голови РДА вносить на розгляд Кабінетом Міністрів України голова Ради міністрів АР Крим. Призначає першого заступника та заступників голови, керівників структурних підрозділів голова відповідної РДА за погодженням з посадовими особами Ради міністрів АР Крим.
Істотна відмінність функціонування МДА в Україні від місцевих органів
державної влади в інших країнах визначається тим, що вони поряд із державними виконують ще й делеговані органами місцевого самоврядування функції. Кабінет Міністрів України в межах, визначених законами України, може передавати МДА окремі повноваження органів виконавчої влади вищого рівня, супроводжуючи це наданням їм відповідних фінансових,
матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих
повноважень [30, ст. 14].

Місцеві державні адміністрації взаємодіють з Президентом, Кабінетом Міністрів України, Міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, органами державної влади, обласними та районними державними адміністраціями та радами, органами місцевого
самоврядування територіальних громад, підприємствами, установами
й організаціями, об’єднаннями громадян, населенням. МДА та їхні голови при здійсненні повноважень відповідальні перед Президентом і
Кабінетом Міністрів України та підзвітні й підконтрольні йому. Голови ОДА інформують Президента і Кабінет Міністрів України та щоріч60
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но звітують перед ними про виконання МДА покладених на неї повноважень, а також суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне
та інше становище на відповідній території, вносять пропозиції з питань
удосконалення чинного законодавства України і практики його реалізації, системи державного управління [30, ст. 30].
МДА при здійсненні своїх повноважень у сфері управління взаємодіють з відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади. Управління, відділи та інші структурні підрозділи
МДА підзвітні та підконтрольні відповідним міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади. Голови МДА координують діяльність ТПЦОВВ та сприяють їм у виконанні покладених на них завдань.
З питань здійснення повноважень МДА керівники ТПЦОВВ підзвітні й
підконтрольні головам відповідних МДА.
Якщо визнає міністерство, інший ЦОВВ незадовільною роботу відповідного управління, відділу, іншого структурного підрозділу МДА або
їхніх керівників, міністр чи керівник ЦОВВ звертається з відповідним
вмотивованим поданням до голови МДА, який зобов’язаний розглянути
це подання і не пізніше ніж у місячний термін прийняти рішення та дати
обґрунтовану відповідь. Голова МДА має право порушувати перед міністерствами, іншими ЦОВВ вмотивовані питання про відповідність займаній посаді керівників їхніх територіальних органів, на підставі чого
міністерство, інший ЦОВВ повинен у місячний термін прийняти рішення та дати обґрунтовану відповідь [30, ст. 31].
ОДА в межах своїх повноважень спрямовують і контролюють діяльність РДА. Голови РДА регулярно інформують про свою діяльність голів ОДА, щорічно та на вимогу звітують перед ними. Голови ОДА мають
право скасовувати розпорядження голів РДА, що суперечать Конституції та законам України, рішенням Конституційного Суду, актам Президента, Кабінету Міністрів України, голів ОДА, а також міністерств, інших ЦОВВ.
Керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів
ОДА мають право скасовувати накази керівників відповідних управлінь,
відділів та інших структурних підрозділів РДА, що суперечать законодавству України та актам органів виконавчої влади вищого рівня. За наявності підстав, передбачених законодавством, голови ОДА можуть порушувати питання перед Президентом України і Кабінетом Міністрів
України про притягнення до дисциплінарної відповідальності голів РДА.
МДА здійснюють повноваження, делеговані їм відповідними обласними, районними радами, що супроводжується переданням фінансових,
матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення.
МДА підзвітні та підконтрольні відповідним радам у частині делегованих повноважень.
Голови МДА мають право вносити на розгляд відповідних рад питання, пов’язані з виконанням делегованих повноважень, та інші про61
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позиції; мають право дорадчого голосу на засіданнях обласних рад. Вони
мають право дорадчого голосу на засіданнях районних рад.
Щорічно голови звітують перед відповідними радами з питань виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку територій і делегованих повноважень [30, ст. 34].
МДА відповідно до законодавства управляють майном підприємств, установ та організацій, які належать до сфери їх управління. Голови МДА укладають і розривають контракти з їх керівниками. Керівників
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління
міністерств та інших ЦОВВ, призначають і звільняють з посад за погодженням з головою відповідної МДА, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних сил та інших військових формувань України, а також керівників навчальних закладів, яких призначають на посаду за умовами конкурсу.
МДА на відповідній території забезпечують:
−

виконання Конституції та законів України, актів Президента, Кабінету
Міністрів, інших органів виконавчої влади;

−

законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян;

−

виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин — також програм їхнього національно-культурного розвитку;

−

підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів;

−

звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

−

взаємодію з органами місцевого самоврядування;

−

реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень [20, ст. 119].

До відання МДА (галузеві повноваження) належать розв’язання таких питань:
1) забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів
громадян;
2) соціально-економічного розвитку відповідних територій;
3) бюджету, фінансів та обліку;
4) управління майном, приватизації та підприємництва;
5) промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і
зв’язку;
6) науки, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, сім’ї,
жінок, молоді та неповнолітніх;
7) використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля;
8) зовнішньоекономічної діяльності;
9) оборонної роботи та мобілізаційної підготовки;
10) соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати
[30, ст. 13].
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Аналізуючи галузеву компетенцію МДА Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (ст. 17–27) з’ясовано, що вона практично повністю дублює повноваження визначенні в ст. 44 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні». Отже, сьогодні є потреба в чіткому розмежуванні повноважень ТПЦОВВ, МДА та органів місцевого самоврядування, особливо в ліквідації дублювання у виконанні повноважень.
МДА в межах законодавства здійснюють на відповідних територіях державний контроль за:
1) збереженням і раціональним використанням державного майна;
2) станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням державних контрактів і зобов’язань перед бюджетом, належним і своєчасним відшкодуванням шкоди, заподіяної державі;
3) використанням та охороною земель, лісів, надр, води, атмосферного
повітря, рослинного і тваринного світу та інших природних ресурсів;
4) охороною пам’яток історії та культури, збереженням житлового фонду;
5) додержанням виробниками продукції стандартів, технічних умов та інших вимог, пов’язаних з її якістю та сертифікацією;
6) додержанням санітарних і ветеринарних правил, збиранням, утилізацією і захороненням промислових, побутових та інших відходів, додержанням правил благоустрою;
7) додержанням архітектурно-будівельних норм, правил і стандартів;
8) додержанням правил торгівлі, побутового, транспортного, комунального обслуговування, законодавства про захист прав споживачів тощо
[30, ст. 16].

МДА також здійснюють контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень виконавчої влади, який
полягає в аналізі інформації про їх виконання та актів органів місцевого самоврядування; проведенні перевірок діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. Контроль здійснюють відповідно
до щоквартальних планів.
Голова МДА може також порушувати питання перед центральними
відомствами щодо відповідності займаним посадам керівників їхніх територіальних органів [7, с. 59–60].
Відповідно до складності та розмаїття виконуваних функцій формується структура МДА, до якої входять керівництво МДА (голова, перший заступник і заступники голови); апарат; управління, відділи й інші
структурні підрозділи. Голови МДА — одноособові керівники, які ухвалюють необхідні рішення і несуть відповідальність за виконання покладених на них завдань та здійснення відповідних повноважень, репрезентують МДА у відносинах з іншими державними органами та органами
місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами, виступають
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розпорядниками коштів у межах затверджених бюджетів, здійснюють
інші повноваження.
Рішення органів місцевого самоврядування, прийняті в межах повноважень, визначених законом, обов’язкові для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади [29, ст. 73].
У складі ОДА (РДА) функціонують такі підрозділи:
1) головне управління сільського господарства і продовольства (управління сільського господарства і продовольства);
2) головне управління економіки (управління економіки);
3) головне управління праці та соціального захисту населення (управління праці та соціального захисту населення);
4) головне фінансове управління (фінансове управління);
5) управління промисловості, енергетики, транспорту і зв’язку — у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Луганській ОДА головні управління;
6) управління вугільної промисловості — створюється у разі потреби;
7) управління капітального будівництва;
8) управління житлово-комунального господарства;
9) управління містобудування та архітектури (відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства);
10) управління з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків аварії на ЧАЕС — у Волинській, Житомирській, Київській, Рівненській і Чернігівській областях окремо функціонують управління у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення);
11) управління освіти і науки (відділ освіти);
12) управління охорони здоров’я;
13) управління культури (відділ культури);
14) управління з питань молоді, спорту та туризму (відділ з питань молоді
і спорту);
15) управління у справах преси та інформації;
16) управління з питань внутрішньої політики;
17) управління державної ветеринарної медицини (управління державної
ветеринарної медицини);
18) управління з питань майна комунальної власності — у разі делегування радами повноважень з управління майном;
19) управління з питань державних корпоративних прав — у разі потреби;
20) відділ у справах національностей і міграції;
21) відділ у справах релігій;
22) інспекція державного технічного нагляду;
23) інспекція якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції;
24) служба у справах неповнолітніх (служба у справах неповнолітніх);
25) державний архів області (архівний відділ) [23, с. 214–215].
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Отже, типові положення про структурні підрозділи МДА затверджують постановами Кабінету Міністрів України на підставі пропозицій відповідних ЦОВВ. На їх основі розробляють положення про структурні підрозділи відповідної МДА, які затверджує її голова. У функціонуванні МДА є багато проблем: значна плинність керівників і практична
незастосованість (передусім на рівні району) механізмів ротації керівних
кадрів по вертикалі та горизонталі, призначають переважно з представників місцевих еліт, які згодом у центральних органах державної влади
лобіюють місцеві інтереси.
На наш погляд, потребує істотного уточнення розподіл повноважень і функцій між територіальним підрозділами ЦОВВ, МДА й органами місцевого самоврядування. Ймовірно, МДА мають бути звільнені від
реалізації значної частини економічних і соціальних функцій, які делегують їм ОМС, однак контроль за використанням державних трансфертів має бути залишеним саме за ними.
Необхідним видається забезпечення участі МДА в управлінні підприємствами й іншими суб’єктами господарювання, які повністю або
частково перебувають у державній власності через введення їх представників до наглядових рад.
Вважаємо, що надання значної частини управлінських функцій та
контролю за законністю їх здійснення місцевими самоврядними інституціями дозволило б суттєво зменшити відповідальність держави і зміцнити демократичні засади суспільства.
2.3. Залучення недержавних структур до участі
в забезпеченні програм регіонального розвитку
У країнах ЄС коло інститутів, які безпосередньо залучаються до процесу розвитку територій (крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування різного рівня), дуже широке. Можна навести різні
інститути та інституції, які безпосередньо залучаються до процесу розвитку територій: асоціації муніципалітетів; національні агентства розвитку; торговельно-комерційні та промислові палати; технополіси; бізнесові й інноваційні центри; регіональні фінансові компанії; приватні
консультанти та експерти; профспілки; організації, які займаються працевлаштуванням населення; організації, які спеціалізуються на поширенні нових технологій; бізнес-інкубатори; венчурні фонди; гарантійні
фонди; благодійні фонди; місцеві агентства розвитку; комунальні фундації; заклади вищої освіти та наукові центри; технологічні дослідницькі
лабораторії; агентства регіонального розвитку тощо.
Особливої уваги заслуговує аналіз агентств регіонального розвитку — своєрідного інституційного феномену останньої чверті ХХ ст., філософія якого була запозичена в Європі з досвіду США. Своєрідність
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агентств регіонального розвитку полягає в тому, що вони виконують
функцію «посередника» між місцевими та регіональними «громадами»
підприємців та стратегічними намірами влади цих рівнів щодо соціально-економічного розвитку території.
У багатьох країнах світу агентства регіонального розвитку (далі —
АРР) — якісно нова інституційна форма управління та сприяння розвиткові територій. У Західній Європі їхню діяльність координує міжнародна громадська організація EURADA, яка пропонує розглядати АРР як
організацію, чия основна місія — узагальнення колективного інтересу до
розвитку певної території. Саме тому АРР повинно мати чіткі зв’язки з
місцевими та регіональними органами влади, зокрема у питаннях управління, фінансування та визначення завдань розвитку території. Як будьяка управлінська інновація вона супроводжується ризиками і визначається багатьма організаційними, економічними, соціальними, фінансовими, культурними, психологічними та іншими передумовами [40].
Агентство регіонального розвитку — інституція, яка сприяє партнерству
між державним, приватним і громадським секторами щодо розвитку відповідної території та становленню системи демократичного врядування.
АРР має відповідати таким критеріям: сприйматися як інституційний механізм територіального розвитку органами державної влади та місцевого самоврядування, політичними структурами; координувати свою діяльність з державними і самоврядними структурами та водночас зберігати
автономію у прийнятті рішень, тобто мати власну стратегію; володіти фінансовими ресурсами для реалізації узгоджених з місцевою владою регіональних проектів; мати кваліфікований персонал [36].

На початку 90-х років ХХ ст. в Україні діяло кілька агентств регіонального розвитку — громадських організацій, які функціонували за рахунок зарубіжних грантів, не мали єдиних принципів діяльності та чітко визначеного власного статусу в процесі розв’язання територіальних
проблем. З 1995 р. вони створюються у містах — обласних центрах — Вінниці, Дніпропетровську, Запоріжжі, Івано-Франківську, Львові, Сімферополі, Харкові, в одних випадках їхні засновники були бізнесові структури, в інших — місцеві органи влади. Лише кілька з них займалися
розробленням програм соціально-економічного розвитку територій, переважна кількість надавали консалтингові послуги місцевим підприємствам. У 2001 р. мережа АРР становила 17, у 2002 р. — 27, у 2004 р. — 38,
у 2005 р. — 39, сьогодні — близько 100 організацій у всій державі [24].
Створена на національному рівні Асоціація агентств регіонального розвитку в листопаді 1999 р. стала членом Європейської асоціації агентств регіонального розвитку. Сьогодні її діяльність спрямована на [24; 40]:
−

проведення аналізу чинного законодавства й експертної оцінки проектів нормативно-правових актів та інших загальнодержавних документів, що стосуються регіонального розвитку, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення;
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−

створення реєстру нормативно-правових актів, необхідних для діяльності своїх членів, державних і регіональних інформаційних систем про
регіони і територіальні громади України, їхній потенціал і потреби;

−

прийняття участі в розробленні проекту концепції регіонального розвитку та заснуванні територіальних центрів розповсюдження високих
технологій;

−

сприяння міжрегіональному та транскордонному співробітництву
шляхом участі у відповідних проектах;

−

створення та підтримку на загальнодержавному і регіональному рівнях позитивного іміджу своєї діяльності, пропаганді її державної та
суспільної значущості шляхом видання серії популярних брошур, інших видань, у т.ч. про найкращий іноземний досвід аналогічних інституцій, проведення тематичних зустрічей, прес-конференцій, використання ЗМІ, створення інтернет-сторінки;

−

розвиток людських ресурсів, сприяння підвищенню фахової кваліфікації її членів шляхом формування та підтримки корпоративних стандартів якості, розповсюдження кращих вітчизняних та іноземних практик,
проведення тренінг-курсів, вивчення питання про ліцензування членів Асоціації, забезпечення стажування співробітників у провідних навчальних і наукових закладах України, провідних інституціях зарубіжних країн.

Суттєве значення в сучасних умовах мають такі напрями діяльності Асоціації: участь у розробці прийнятих останнім часом нормативно-правових актів та орієнтування на забезпечення інтеграції України
в Європейський Союз, формування та реалізація стратегій регіонального розвитку, забезпечення фінансової самодостатності регіонів і територіальних громад, внесення пропозицій щодо вдосконалення адміністративно-територіального устрою країни. Зазначене створює привабливі
умови для системної реалізації потенціалу таких інституцій в інтересах
держави, її регіонів і громад.
На рівні області доцільно сформувати раду агентств з двох представників від кожного з агентств, що функціонують на території області, незалежно від чисельності громади та одного представника від
кожних 15 тис. жителів району, міста, селища. Ця рада уповноважена
ухвалювати рішення щодо програм регіонального розвитку обласного
масштабу, які виконуватимуться на території кількох територіальних
громад. Рішення вважають ухваленими, якщо за них проголосувала більшість у 2/3 делегатів. Потім їх направлятимуть до ОДА.
АРР мають розробляти стратегічні плани розвитку території, складати інвестиційні проекти з відповідною фінансовою базою, забезпечувати дотримання юридичними і фізичними особами встановленого регіонального вектора в їхній соціально-економічній діяльності на близьку
і далеку перспективи. Як розпорядник бюджетних коштів АРР має право брати участь у підготуванні бюджетного запиту (проводити консультації, обмін думками, конференції, слухання тощо), вносити пропозиції
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з надання субвенцій, розглядати питання стосовно регіонального розвитку на сесії місцевої ради.
На наш погляд, реалізація інвестиційних проектів позитивно відобразиться на вдосконаленні системи фінансової підтримки регіонального розвитку. Доцільно поліпшити процедуру надання субвенцій на рівні АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя на конкурсній основі.
З урахуванням світового досвіду потрібно розробити та затвердити у вигляді інструкції умови проведення конкурсу, де зазначити:
− характеристику об’єкта, під який дається запит про субвенції з
позиції його значущості для території;
− якісні показники супроти їхнього середнього рівня в районі, області, державі в цілому та параметри покращення внаслідок реалізації проекту;
− вартість проекту з усіма виконаними розрахунками;
− рівень додаткового залучення трудових ресурсів і прогнозну суму
доходів, що може отримати регіон при реалізації проекту.
Конкурс має проходити за такою схемою: заздалегідь подаються
проекти, їх розгляд відкритий за участю громадськості з повним і прозорим поясненням результатів, громади мають право відстоювати свої
пропозиції. До складу конкурсної комісії, крім представників ОДА, входитимуть незалежні фахівці, науковці, представники громадських організацій, ради агентств регіонального розвитку відповідної області.
Крім того, при формуванні державного бюджету на кожен наступний рік в ньому доцільно закладати фонд розподілу субвенцій на виконання інвестиційних проектів у розмірі 3–4 % надходжень від загального обсягу субвенцій. Головним розпорядником цих коштів має бути Мінрегіонбуд, який вивчає ситуацію з реалізації таких програм, можливості
надання додаткових коштів з фонду, стежачи за їх використанням територіями. Рішення щодо програм (проектів) із залученням коштів місцевого бюджету, бізнесових структур або громадських організацій ухвалюють тільки на територіальному рівні. У випадку тільки бюджетного
фінансування проекту агентство виконує лише дорадчі функції, якщо
змішана форма — АРР має підтвердити своє рішення 2/3 голосів, і місцева влада буде його дотримуватись.
Розширення форм і методів фінансового забезпечення програм регіонального розвитку повинно займати центральне місце в організаційній
перебудові взаємовідносин між різними інституціями по лінії «регіон —
центр», до них можна віднести:
− створення спільних інвестиційних фондів за участю бюджетних,
приватних, корпоративних і громадських коштів;
− внесення коштів із бюджетів розвитку до статутних фондів
суб’єктів підприємницької діяльності, які реалізують програми;
− оформлення статусу інвестицій для підтримки проектів, що виконують місцеві органи влади;
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− випуск і купівлю цінних паперів, які емітують суб’єкти підприємницької діяльності під програми, спрямовані на розвиток територій.
Створення венчурних фондів із залученням різних джерел має здійснюватись під конкретні інвестиційні проекти з концентрацією ресурсів на будівництво, реконструкцію, переобладнання потужностей у тих
чи інших галузях виробництва або сфери послуг. Практика роботи таких фондів на рівні регіонів поширена майже в усіх розвинутих країнах
світу. Реалізація проектів через зазначені фонди має низку переваг, зокрема: оперативна емісія цінних паперів, відносно спрощена реєстрація,
фактичне звільнення від сплати податків під час виконання робіт.
Проте Законом України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» (зі змінами і доповненнями)
не визначені норми регіонального венчурного фонду [27]. Далі наведемо
схему створення та роботи такого фонду (рис. 2.1).
Конкурсний відбір проектів
Компанія управління активами
Виконання робіт
Рис. 2.1. Створення та робота венчурного фонду.

На першому етапі місцева влада разом із АРР ухвалює рішення щодо
розвитку визначеної сфери діяльності. Під час конкурсного відбору
з’ясовується обґрунтована значущість, період і необхідний обсяг інвестицій для впровадження запропонованого проекту на кожному з етапів
його реалізації; кінцеві параметри щодо обсягів виробництва (послуг) у
вартісному та кількісному вимірах; загальний дохід, що може бути отриманий після того, як проект почне працювати в заданих параметрах; період окупності та сума прибутку, отриману інвесторами венчурного фонду. Відповідні розрахунки виконуватиме ініціативна група під егідою
АРР з обов’язковою участю місцевої влади.
На другому — створення компанії з управління активами (далі —
КУА). Оскільки частка держави не може перевищувати 10 %, то агентство визначає коло засновників (із представників місцевих бізнес-структур). КУА розробляє необхідну документацію для створення фонду,
проводить реєстрацію та забезпечує емісію його цінних паперів. Засновницькі внески з боку місцевої влади вносяться за рахунок коштів бюджету розвитку.
Шляхом відкритої підписки інвестори купують сертифікати фонду. Чинне законодавство забороняє органам місцевого самоврядування
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брати в цьому участь. Тому вони разом із АРР здійснюють агітаційнопросвітницьку діяльність серед представників бізнесу з метою залучення значних фінансових надходжень до фонду. Далі виконується запланована робота.
Наглядова рада проекту (представники місцевої влади, бізнесу, громадських організацій на пропорційній основі), з одного боку, забезпечує та контролює його реалізацію, а з іншого — надає допомогу фондові. Установчими документами остаточно визначається його статус як
підприємства (господарського товариства) з чіткою фіксацією власності кожного з суб’єктів. Внесення бюджетних коштів до статутного фонду має відбуватися під особливим контролем громадськості (задля запобігання утворенню монополій, застосуванню тіньових схем, незаконних
операцій тощо).
За участі місцевого бюджету можуть бути створенні підприємства,
діяльність яких спрямована на сприяння розвиткові регіону з використанням наявних природних ресурсів; агропромислового профілю, що
використовують землі та вирощують сільськогосподарську продукцію;
розвитку туризму та рекреаційної сфери; спільні підприємства з участю
іноземного капіталу; зі сприяння масовому залученню незайнятого населення і скорочення безробіття. Місцеві ради повинні мати контрольний
пакет у їхніх статутних фондах (мінімальний становить 25 %, іншими
словами — він диверсифікований між низкою засновників). Органи місцевої влади розробляють стратегії роботи таких підприємств, забезпечують розвиток адміністративно-територіальних одиниць, використання природних і трудових ресурсів, співпрацюють з приватним бізнесом.
Крім створення підприємств за участю коштів місцевих бюджетів в
їхніх статутних фондах, місцеві органи влади можуть направляти частину засобів на придбання цінних паперів емітента — суб’єкта підприємництва, діяльність якого прибуткова та сприяє розвиткові відповідного
регіону. Операції з купівлі цінних паперів виконує компанія з управління активами, взаємовідносини з якою відбуваються на договірній основі. Суб’єкт їх придбання — корпоративний інвестиційний фонд, серед
засновників якого, в межах чинного законодавства, можуть бути органи
місцевої влади, залучаючи кошти місцевого бюджету.
Крім того, органи місцевого самоврядування виступають засновниками компаній, які страхуватимуть муніципальні ризики, використовуватимуть накопичені резерви та власні доходи з реалізації територіальних програм розвитку.
Світовий досвід свідчить, що основні види діяльності таких компаній —
страхування:
−

комунального й особистого майна від пожеж, що дозволить зменшити
витрати місцевих бюджетів на ліквідацію таких наслідків та ефективно
розвивати пожежну охорону регіону;

−

орендованого комунального майна на випадок завдання йому шкоди;
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−

збитків від аварій у системі житлово-комунального господарства
(електро-, тепло- та газопостачання, аварії на передавальних і накопичувальних станціях, прорив мереж тощо). Одну частину становлять кошти, що надійшли до місцевого бюджету від населення як оплата житлово-комунальних послуг, іншу — внески від підприємств, установ та
організацій, розташованих на території регіону, які також користувачі;

−

комерційних ризиків при укладенні угод щодо приватизації чи купівлі
майна;

−

відповідальності при проведенні робіт із реконструкції та перебудови
житлового і нежитлового фондів у населених пунктах, що дозволить
зменшити витрати на ліквідування наслідків обвалів, проломів та інших подібних явищ, що несуть за собою як матеріальні збитки, так і нещасні випадки, травми тощо;

−

екологічних ризиків підприємців, які працюють із шкідливими речовинами (перевізників і зберігачів) тощо;

−

автомобілів на стоянках і парковках від викрадення та пошкоджень;

−

медичне страхування у комунальних закладах охорони здоров’я;

−

відповідальності учасників масових заходів за завдання шкоди комунальному майну та від нещасних випадків учасників під час проведення масових святкових заходів, концертів, народних гулянь, спортивних змагань, громадсько-політичних заходів тощо [13, с. 44].

Загалом участь у заснуванні й управлінні страховими компаніями на
рівні місцевого самоврядування може мати значний позитивний ефект
для розвитку територій як засіб соціального захисту й отримання додаткових ресурсів. Кредитні спілки переважно заохочують функціонування
місцевого бізнесу (надання мікрокредитів для малого та середнього підприємництва у регіоні) [13, с. 45].
Вдосконалення системи управління розвитком регіону потребує:
−

поліпшення організаційних і методологічних підходів, фінансової підтримки впровадження програм за рахунок збільшення дохідної частини місцевих бюджетів, муніципальних запозичень та інших форм залучення коштів;

−

реальної участі на взаємовигідних засадах місцевого бізнесу та громадськості у впровадженні загальнодержавних і регіональних програм на конкретній території за бюджетний кошт, удосконалення механізму розподілу субвенцій;

−

посилення ролі та значення регіональних фінансових структур (страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, венчурних інвестиційних фондів тощо) в накопиченні ресурсів та використанні їх у фінансуванні програм регіонального розвитку.

Інвестиційне партнерство Канади (ІРС) засноване в 1996 р. як частина федеральної інвестиційної стратегії, створеної для того, щоб приваблювати потенційних інвесторів в країну, особливо транснаціональні корпорації (ТНК). ІРС координує федеральну інвестиційну діяльність
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Канади, тісно працює з провінціями, територіями й основними муніципалітетами [17, с. 30–31].
Уряд Онтаріо (Канада) впроваджує програму зі створення центрів передового досвіду в провінції Онтаріо (ЦПДО), покликану зміцнити зв’язки
між науковими установами, промисловістю й органами влади у сфері проведення досліджень, щоб допомогти у впровадженні наукових та технологічних розробок на успішних бізнесових підприємствах [17, с. 57].
Сьогодні у межах програми діють п’ять центрів передового досвіду
(ЦПД) у сферах: інформаційно-комунікаційних технологій; знань про землю та екологічних технологій; енергетики; матеріалів і виробництва; фотоніки.
Програма центрів передового досвіду сприяє економічному розвиткові в
провінції Онтаріо шляхом:
–

проведення цільових досліджень;

–

комерціалізації нових технологій;

–

навчання та розвитку висококваліфікованих працівників [17, с. 57].

Центр сприяння іноземному інвестуванню — InvestUkraine створено Постановою Кабінету Міністрів України у серпні 2005 р. з метою залучення інвестицій в економіку областей України. За 2006–2007 роки
Центр підписав 23 Меморандуми про співробітництво та координацію
дій у сфері залучення інвестицій з 23 обласними державними адміністраціями [17, с. 29–30].
Безпосереднє налагодження контактів Центру з представниками регіональних влад сприяє отриманню оперативної інформації щодо економічного стану й інвестиційних особливостей регіону, промислової
потужності підприємств, переліку актуальних інвестиційних проектів
щодо вільних економічних ділянок тощо.
На початку 2007 р. працівники Центру відвідали індустріальний парк «Соломоново» для ознайомлення з потужностями проекту в рамках Міжнародної конференції «Індустріальний парк «Соломоново» — можливості
для бізнесу та розвитку». Цей проект визрів на позитивному досвіді Закарпаття щодо реалізації інвестиційних проектів на кшталт «Ядзакі» та «Джейбіл». Над проектом цього промислово-транспортного вузла для залучення інвесторів в автоагрегатне виробництво й електронну промисловість
працювали фахівці Закарпатського інвестиційного агентства та ЗАТ «Єврокар» [17, с. 30].

Отже, сьогодні надзвичайно актуальне формування цілісної державної регіональної політики та створення ефективної системи її реалізації.
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?

Питання для самоперевірки та обговорення

1. Діяльність Верховної Ради України в розробленні державної регіональної
політики.
2. Парламентські слухання як форма роботи Верховної Ради України з проблем регіонального розвитку.
3. Концепція регіональної державної політики: інституційний аспект.
4. Реалізація державної регіональної політики: Кабінет Міністрів України та
центральні органи виконавчої влади.
5. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
6. Роль та завдання центральних, регіональних і місцевих органів виконавчої
влади й органів місцевого самоврядування у впровадженні політики розвитку регіонів.
7. Розподіл повноважень і взаємодія місцевих органів державної влади та
органів місцевого самоврядування в сфері регіонального розвитку.
8. Агентства регіонального розвитку: організаційна структура та повноваження.
9. Залучення недержавних структур до участі в забезпеченні програм регіонального розвитку.
10. Шляхи вдосконалення інституційного забезпечення регіонального розвитку в Україні.
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Розділ 3.
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Мета розділу: надання сучасних теоретичних і практичних знань з
основ стратегічного планування як процесу цілеспрямованого розвитку регіону, організації роботи щодо підготовки стратегічних програмних документів для їх використання в практичній діяльності державного службовця
та службовця органу місцевого самоврядування.
Після вивчення матеріалів розділу слухачі повинні:
• усвідомити сутність та особливості стратегічного планування на
регіональному рівні;
• мати уявлення про основні етапи підготовки регіональної стратегії розвитку;
• розуміти необхідність комунікативного забезпечення процесу
стратегічного планування;
• вміти застосовувати інструментарій стратегічного планування в
практичній діяльності.
План розділу
3.1. Сутність та особливості стратегічного планування розвитку регіонів.
3.2. Основні етапи формування регіональної стратегії розвитку.
3.3. Комунікативне забезпечення процесу стратегічного планування.
3.1. Сутність та особливості стратегічного
планування розвитку регіонів
Суспільні перетворення, які протягом останніх років відбуваються
в Україні, привели до суттєвого посилення ролі та значення регіонів для
розбудови сильної держави в цілому. Принципи самостійності та самоуправління адміністративно-територіальних одиниць у межах, визначених
законодавством, поступово стають основою управлінської діяльності.
Практична реалізація цих принципів передбачає гармонійне поєднання всіх складників життєдіяльності регіону в єдиний збалансований,
взаємозв’язаний комплекс. Створити такий комплекс можна на основі
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впровадження сучасних підходів до управління, центральною функцією
якого стає планування розвитку регіону. Під час планування регіональна влада разом з іншими акторами місцевого розвитку встановлює головні напрями діяльності, реалізація яких забезпечує єдність мети і завдань для всіх суб’єктів, відповідальних за територіальний розвиток, або
учасників цього процесу.
Отже, в управлінні регіональним розвитком планування займає надзвичайно важливе місце, вбираючи в себе організаційний початок усього процесу реалізації регіональної соціально-економічної політики.
Сьогодні є багато різних визначень сутності терміну «планування».
У словнику-довіднику з регіональної економіки наведено подвійне визначення планування. З одного боку, це одна зі складових частин управління
розвитком регіону. Також здійснюють планування окремих видів ресурсів
регіону, наприклад фінансове, соціальне планування. З іншого боку, це діяльність щодо раціональної територіальної організації і/або її результати
у вигляді містобудівної документації [1, с. 184].
У сучасному економічному довіднику планування тлумачать як одну зі
складових частин управління, що полягає в розробленні і практичному
здійсненні планів, які визначають майбутній стан економічної системи,
шляхів, способів і засобів її досягнення [2].

Крім того, планування часто розглядають як процес, що спирається на певне розуміння реалій для формування образу майбутнього у свідомості суб’єкта планування, або як процес економічного обґрунтування раціональної поведінки суб’єкта господарювання для досягнення своїх цілей.
Кожне з наведених визначень відображає сутність планування, віддаючи більшу перевагу тій чи тій стороні цього процесу, і має право на
існування.
У контексті планування соціально-економічного розвитку території доцільно дати таке його визначення. Планування являє собою процес формування цілей, визначення пріоритетів соціально-економічного розвитку територій, засобів і методів їх досягнення. Його треба розглядати як завершальний етап прогнозування, в процесі якого ухвалюють рішення на основі
вибору тих чи інших альтернатив розвитку.

Слід зазначити, що планування являє собою найважливішу складову частину сучасної економічної науки, що досліджує проблеми ефективного використання обмежених ресурсів з метою максимального задоволення матеріальних, соціальних і духовних потреб суспільства і досягнення цілей його розвитку.
Залежно від критерію, за яким розглядають планування, можна виділити багато його різновидів. Так, за способом регулювання макро- і
мікроекономічних процесів виділяють директивне та індикативне пла77
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нування. Залежно від об’єкта планування часто поділяють на бюджетне,
соціально-економічне, просторове, екологічне тощо. За термінами виділяють коротко-, середньо- та довгострокове планування. За важливістю системних перетворень у різних сферах суспільного життя, широтою
охоплення проблематики, ступенем деталізації, відрізняють стратегічне
та оперативне планування.
Стратегічні документи регіонального розвитку — передусім політичні, вони формують цілі, що визначає їхній публічний статус як з боку
розроблення, так і з боку змісту: вони повинні бути досить загальними,
короткими і зрозумілими всьому населенню. Проте оперативні плани
мають бути спеціальнішими, зниження рівня публічності допускається
в міру деталізації планів.
Стратегічне планування регіонального розвитку — це системна технологія обґрунтування та ухвалення найважливіших рішень щодо місцевого
розвитку, визначення бажаного майбутнього стану території та способу
його досягнення, що базується на аналізі зовнішнього оточення території
та її внутрішнього потенціалу і полягає у формуванні узгоджених з територіальними громадами дій, на реалізації яких концентруються зусилля, ресурси основних суб’єктів регіонального розвитку [9, с. 33].

До переваг стратегічного планування регіонального розвитку можна віднести те, що воно:
− допомагає розв’язувати завдання розвитку регіону, базуючись на
його конкурентних перевагах;
− допомагає поліпшити координацію дій основних акторів регіонального розвитку;
− забезпечує раціональніше використання ресурсів;
− допомагає місцевим органам державної влади, органам місцевого
самоврядування та їхнім керівникам мислити перспективно, використовувати майбутні можливості розвитку території;
− забезпечує можливість контролю за подіями і дозволяє керувати
ними;
− готує територію до можливих змін, пов’язаних із зовнішнім середовищем.

!

У процесі стратегічного планування регіонального розвитку слід спиратись на такі основні постулати:
1. Економічно розвиває регіон та його окремі території бізнес.
2. Робочі місця забезпечують добробут населення і впливають на
зростання як індивідуальних доходів мешканців, так і на зростання
сукупного суспільного продукту.
3. Місцева влада та громадські організації створюють умови для розвитку бізнесу.
4. Розвинена інфраструктура — найважливіший елемент конкурентоспроможності території.
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5. Якісні послуги, що надає місцева влада громаді та бізнесу, — елемент конкурентних переваг.
6. Ефективне управління окремою територією чи регіоном забезпечують системний менеджмент, місцеві ресурси, співпраця зацікавлених осіб та партнерство влади, бізнесу та громадськості [8].

Програмний документ, що готують у процесі стратегічного планування, — стратегія регіонального розвитку.
Регіональна стратегія — стратегічний план розвитку регіону, що визначає
цілі, завдання, пріоритети, напрями сталого економічного і соціального
розвитку Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя на довгостроковий (понад п’ять років) період [3].

Стратегії регіонального розвитку повинні мати такі ознаки:
1. Орієнтуватися на потреби та інтереси людей.
Ефективна стратегія вимагає підходу, що ставить людей у центр уваги і забезпечує довготермінове покращення становища найбільш уразливих і маргінальних груп населення, зокрема бідних.
2. Консенсус щодо довготермінової мети (бачення) розвитку території.
Для успіху стратегічного планування необхідна згода всіх зацікавлених сторін щодо довготермінової мети (бачення) та чітких термінів виконання поставлених завдань. Усі політичні партії повинні поділяти загальне бачення та взяти на себе зобов’язання щодо його втілення, щоб
за умови зміни партії при владі новий уряд не розглядав би конкретну
стратегію лише як складник політики свого попередника.
3. Усебічність та цілісність.
Стратегії розвитку територій мають бути розроблені таким чином,
щоб, наскільки можливо, поєднувати економічні, соціальні та екологічні
завдання. У тих випадках, коли таке поєднання неможливе або ускладнене, необхідно досягати певних компромісів.
4. Спрямованість на чіткі бюджетні пріоритети.
Стратегія має бути інтегрована до бюджетного процесу, що забезпечить відповідність запланованих заходів, спрямованих на досягнення цілей, наявним фінансовим ресурсам та не дозволить їм перетворитися на
«пусті побажання». Обмежений потенціал та часові рамки також позначатимуться на ступені досяжності очікуваних результатів.
5. Проведення комплексного аналізу стану регіонального розвитку.
Пріоритети треба визначати на основі всебічного аналізу наявної
ситуації, прогнозованих тенденцій і ризиків, а також вивченні взаємозалежності між місцевими, національними та глобальними проблемами.
6. Обов’язковість моніторингу та оцінювання.
Неодмінною частиною стратегії мають бути моніторинг та оцінювання, які базуються на чітких показниках, що дозволяє простежувати
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соціально-економічні процеси в регіоні та своєчасно виявляти потребу в
корегуванні плану дій щодо реалізації стратегії.
7. Наявність відповідальності та лідерства на місцевому рівні.
У минулому чимало стратегій укладено під зовнішнім тиском чи на
вимогу міжнародних агенцій з розвитку. Проте для життєздатності стратегій украй важливо, щоб територіальні громади самі ініціювали їх розроблення і впровадження.
У процесі підготовки Регіональної стратегії розвитку Запорізької області
на обласному рівні виокремились дві робочі групи — громадська та офіційна регіональна. Таке виокремлення було зумовлене більшою активністю громадськості. Зокрема, влітку 2006 р., коли більшість владних представників перебували в літніх відпустках, громадська робоча група (ГРГ),
яку очолив В. В.Глазунов, перший проректор Запорізького гуманітарного
університету «ЗІДМУ» вже на перших п’яти засіданнях у серпні — вересні 2006 р. розпочала активну діяльність: обговорила та схвалила Положення про ГРГ; розробила проект комунікативної стратегії, яка нараховувала понад 30 заходів, спрямованих на залучення до процесу всіх зацікавлених сторін — влади, бізнесу, громадськості, та провела низку зустрічей
з представниками цих секторів суспільства; підготувала інформаційні пакети про процес стратегічного планування в Запорізькій області для зацікавлених сторін; створила базу даних активних громадських організацій
регіону та направила до них листи з інформацією про проект та пропозицією подальшої співпраці, в результаті чого в подальшому була сформована регіональна мережа експертів-науковців, яких залучали до розроблення різних аспектів стратегічного плану розвитку Запорізької області; створила перші цільові спеціалізовані групи (правову, екологічну, гендерну,
молодіжну, туристичну тощо), які відпрацьовували на різних етапах окремі специфічні компоненти стратегічного плану (альтернативи та сценарії
розвитку, операційні цілі та плани дій тощо) [4, с. 22].

8. Наявність впливової провідної установи та висока готовність органів влади дотримуватися зобов’язань.
Такі довготермінові зобов’язання — неодмінна умова запровадження змін політики та інституційних реформ, виділення фінансових ресурсів та чіткого розподілу відповідальності за реалізацію стратегії.
9. Розбудова наявних механізмів і стратегій.
Стратегія регіонального розвитку не є цілковито новий механізм планування. Вона базується на тому, що вже існує в країні на національному,
регіональному та місцевому рівнях, сприяючи поєднанню, взаємному доповненню та узгодженості між різними інструментами і процедурами планування та підходами до нього. Для забезпечення координації механізмів
і процесів, виявлення та усунення потенційних суперечностей необхідне
належне управління всім ходом розроблення стратегії. На самому початку
цього процесу важливо розподілити ролі й обов’язки, а також визначити
характер відносин між його головними учасниками.
10. Активна й ефективна участь.
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Широке залучення громадськості допомагає віднайти нові ідеї та
джерела інформації. Участь центральних органів влади (що забезпечують керівництво, запроваджують стимули та виділяють фінансові ресурси) — обов’язкова умова, проте процес планування має бути багатостороннім, основаним на співпраці децентралізованих органів управління,
приватного сектору та громадянського суспільства. Він також потребує
створення ефективних механізмів спілкування та інформування.
Спочатку учасники громадської робочої групи з підготовки Стратегії розвитку Запорізької області вирішили працювати самостійно та паралельно
з офіційно створеною регіональною робочою групою, але після тривалих
дискусій впродовж кількох засідань вирішили ввести своїх 10 представників до регіональної робочої групи, щоб об’єднати зусилля всіх зацікавлених сторін, зокрема депутатів обласної та місцевих рад, громадські та
бізнесові організації. Таким чином, вироблення пропозицій йшло від громадськості та локальних робочих груп, а ухвалення рішень відбувалось на
засіданнях регіональної робочої групи за узгодженням позицій основних
зацікавлених сторін — влади, бізнесу та громади. Сам механізм такої взаємодії був відпрацьований упродовж першого етапу проекту стратегічного планування — з липня до вересня 2006 р. [4, с. 23].

11. Зв’язок між національним та місцевим рівнями.
Стратегія повинна являти собою процес двосторонньої постійної
взаємодії між національним та місцевим (децентралізованим) рівнями.
На центральному рівні повинні визначати основні стратегічні принципи
і напрями (економічну, фінансову та торговельну політику, законодавчі
зміни, закордонні справи та зовнішні відносини тощо). Проте детальне
планування, впровадження і моніторинг виконують на децентралізованому рівні, на який передають відповідні ресурси та повноваження.
Отже, стратегічне планування — потужний інструмент об’єднання інтересів громадськості, місцевого бізнесу та місцевої влади, що позитивно
впливає на сприятливість підприємницького клімату, добробут громади,
конкурентні позиції території. Це творчий процес визначення стратегічних напрямів та погодження реалістичних цілей і завдань, виконання яких
допоможе досягнути спільного бачення майбутнього.

Відзначимо, що в умовах глобалізації економіки конкурентні позиції країн зростають завдяки конкурентоспроможності їхніх територій,
які конкурують з іншими регіонами чи громадами за залучення додаткових ресурсів, створення високої доданої вартості та підвищення якості життя місцевих мешканців. Транснаціональні компанії, шукаючи місце вкладання капіталу, відносно просто вибирають глобальну територію
(наприклад, Східну Європу, Південно-Східну Азію чи Північну Африку),
але значно складніше ухвалюють рішення щодо вибору локального місця їх розташування, де конкретно розпочне свою діяльність нова компанія і де вона вкладе інвестиції. Значною мірою на позитивність цьо81
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го рішення для конкретного регіону впливає наявність у нього вдало
складеної стратегії розвитку, що базується на виявлених конкурентних
перевагах регіону [8].

!

Стратегія регіонального розвитку не всеосяжний документ, у якому визначено заходи щодо розв’язання всіх проблем розвитку соціально-економічних сфер життєдіяльності території.
Навпаки, вона сконцентрована на ключових, найперспективніших напрямах (не більше 5-ти), які виявлені на основі аналізу соціально-економічного потенціалу, сильних і слабких сторін внутрішнього середовища території, можливих сприятливих чи негативних зовнішніх впливів [11, с. 26].

Підготовка стратегічного плану завжди базується на апріорному
факті недостатності ресурсів для розвитку регіону чи окремих територій. Тому, визначаючи пріоритети, місцеві органи виконавчої влади та
органи місцевого самоврядування фактично розв’язують завдання, як
за мінімальні гроші максимально підвищити конкурентні переваги конкретної території, вкласти кошти в підприємства і сфери економічної діяльності, які з найбільшою ймовірністю динамічно розвиватимуться в
майбутньому, замість того, щоб витрачати ресурси на збиткові та безперспективні напрями [15, с. 26].
Регіональна стратегія, з боку процесу її підготовки та методики, —
складний інструмент впливу на майбутнє регіону. Її розроблення потребує чіткого алгоритму, політичної волі та знань місцевої влади, готовності та розуміння підприємницьких структур і населення. Готуючи
стратегію регіонального розвитку, переглядають наявні умови, аналізують сили, які впливають на місцеву економіку, розробляють конкретні
заходи, яких треба вжити, та планують зміни, які мають впливати на регіональну економіку. Процес складний у зв’язку з необхідністю вибирати
напрями розвитку, узгоджувати дії та шукати консенсус, бо наявні в громаді можливості та ресурси завжди обмежені, а сама робота з цілепокладання повинна базуватись на виявленні та відборі проблем і формуванні
планів дій, що найпріоритетніших та найрезультативніших.
Складність і особливості розроблення регіональної стратегії розвитку обумовлені також такими факторами:
− значна диференціація сфер економічної діяльності та велика територія суттєво збільшують коло питань, що потребують розгляду та узгодженого розв’язання;
− часовий горизонт планування часто визначають державні документи, а не особливості проблематики конкретного регіону;
− множинність центрів ухвалення рішень і необхідність їх узгодження в зв’язку з наявністю в регіоні багатьох територіальних
громад, що представлені органами місцевого самоврядування;
− потреба в запровадженні двоступінчатої процедури розроблення
стратегії, коли на першому етапі збирають ініціативи «знизу», які
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в подальшому узагальнюють та опрацьовують на регіональному
рівні;
− наявність випадків, коли проявляється місцевий «егоїзм», тобто окрема адміністративно-територіальна одиниця намагається розв’язати передовсім власні проблеми, а не розглядає себе як
частину регіону, що має розвиватися збалансовано;
− наявність суттєвих диспропорцій розвитку окремих територій,
що ускладнює ухвалення узгоджених рішень щодо пріоритетних
напрямів регіонального розвитку;
− на регіональному рівні вплив політичних аспектів на ухвалення
стратегічних рішень значно більший, ніж на локальному;
− наявність певної невизначеності, хто саме має відповідати за реалізацію регіональної стратегії — місцеві органи державної виконавчої влади або органи місцевого самоврядування;
− невизначеність поняття «регіональне врядування»;
− бракує єдиної сформованої методологічної бази розроблення регіональних стратегій розвитку.
Наведені особливості та складнощі підготовки регіональної стратегії розвитку визначають необхідність посиленої уваги її розробників до:
− вироблення чіткої ідеології, системи цінностей, принципів, на
яких базуватиметься стратегія;
− організації обговорень, узгоджень між територіальними громадами щодо ключових питань регіонального розвитку;
− визначення та врахування в регіональній стратегії загальнодержавних інтересів;
− розроблення прозорих і зрозумілих конкурсних засад внесення в
стратегічний план місцевих проектів;
− визначення механізмів співфінансування спільних проектів і
програмних заходів;
− чіткого розподілу та закріплення відповідальності за реалізацію
стратегії;
− формування системи моніторингу та оцінювання реалізації програмних заходів і стратегії в цілому;
− вертикальної та горизонтальної координації усіх чинних на регіональному рівні програмних документів.
3.2. Основні етапи формування
регіональної стратегії розвитку
Методологія стратегічного планування може відрізнятися деякими
деталями, але ж можна в узагальненому вигляді скласти досить типовий
підхід, який містить певні базові елементи (рис. 3.1).
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Рис. 3.1 Базові елементи стратегічного планування [7, с. 28].
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У більшості регіонів України ініціатором розроблення стратегії став голомісцевого
розвитку.
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ради та депутати обласної ради [5, с. 32 ].

Визначення та аналіз зацікавлених сторін, охочих брати участь у
процесі стратегічного планування розвитку області, — важливе завдання підготовчого етапу.
Зацікавлена сторона — це особа, організація, група осіб чи організацій,
які мають інтерес до процесу та результатів стратегії (незалежно від того,
позитивні чи негативні для них ці результати), а також ті, хто самі можуть
впливати на стратегію та реалізацію її в позитивному чи негативному розумінні цього слова.

Аналіз зацікавлених сторін проводять з метою виявити:
− інтереси всіх зацікавлених сторін, зокрема їхніх потреб в інформації;
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− потенційні конфлікти інтересів та ризики, які можуть ставити під
сумнів успіх стратегії чи окремих її частин;
− можливості зацікавлених сторін (зокрема, ресурси), на які можна
покладатися при реалізації стратегії;
− осіб та групи, які залучатимуться до участі в робочій групі та на
різних етапах розроблення й реалізації стратегії;
− шляхи вдосконалення процесу розроблення і власне стратегії та
зменшення чи бажано ліквідації впливу можливих негативних
наслідків як на стратегію, так і на вразливі групи населення [5,
с. 33].
Після проведення аналізу необхідно сформувати робочу групу, що
займатиметься питаннями стратегічного планування.
Робоча група — це головний координаційний орган процесу стратегічного планування, що утворюється для обговорення і затвердження всіх ключових рішень, пов’язаних з розробленням і реалізацією стратегічного плану територіального розвитку.

Можна запропонувати такий орієнтовний склад робочої групи (25–
30 осіб):
− депутати місцевої ради (за згодою);
− керівники управлінь (відділів) виконавчого комітету місцевої
ради;
− керівники (представники) громадських організацій;
− представники місцевого бізнесу;
− керівники органів самоорганізації населення;
− представники місцевих засобів масової інформації;
− інші представники місцевої еліти, агентств регіонального та місцевого розвитку, залучені експерти, консультанти [7, с. 29].
До основних функції робочої групи зі стратегічного планування регіонального розвитку належить:
− підготовка для розгляду і затвердження на місцевій раді стратегічного бачення і пріоритетів розвитку території, базової версії
тексту стратегічного плану;
− підготовка змін до рішення місцевої ради про стратегічне планування в частині складу цільових підгруп і робочої групи;
− відбір заходів і проектів, що рекомендуються для першочергової
реалізації у рамках стратегічного плану;
− розгляд проекту плану дій місцевих органів виконавчої влади
щодо реалізації регіональної стратегії;
− ухвалення рекомендацій і звернень до учасників стратегічного
партнерства з приводу підготовки стратегічного плану територіального розвитку.
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У процесі стратегічного планування регіонального розвитку іноді
виникає необхідність у створенні так званих цільових підгруп, що займаються детальним опрацюванням окремого стратегічного напряму розвитку території.
Діяльність регіональної робочої групи та робочих груп за пріоритетами вимагає виконання значного обсягу організаційно-технічної роботи, що триває постійно. Тому необхідно мати спеціально призначені ресурси та персонал для розроблення та впровадження стратегії на
різних етапах згідно з попередньо визначеним графіком. Для виконання технічних функцій зазвичай з-поміж представників обласної влади
призначають невелику групу з 2–3 осіб (секретаріат). Ці люди сприяють
розробленню стратегічного плану, але саму стратегію та рішення щодо
проекту документа напрацьовує та ухвалює регіональна робоча група та
цільові підгрупи [5, с. 38].
До початку процесу стратегічного планування на підставі результатів аналізу зацікавлених сторін регіональна робоча група має розробити
план інформування та залучення, в якому розписано:
− які результати різних етапів і заходів повідомлятимуть зацікавленим сторонам та які канали інформації будуть залучені в кожному випадку;
− які інструменти інформування та залучення будуть використані
на кожному з етапів щодо тієї чи іншої зацікавленої сторони.

!

Найпоширеніші методи реалізації другого, аналітичного, етапу стратегічного планування регіонального розвитку:
1.
2.
3.
4.

Соціально-економічний аналіз.
Порівняльний аналіз.
SWOT-аналіз.
Соціологічний аналіз.

Результати соціально-економічного аналізу оформлюють у вигляді
окремого розділу Стратегії — Профіль громади.
Профіль громади являє собою детально викладений документ, у якому
проаналізовано та оцінено фактичний стан розвитку території у динаміці
(аналізують зазвичай п’ять попередніх років).

В цьому документі може міститись інформація про:
− географічне розташування;
− ландшафтні особливості рельєфу, характеристику ґрунтів;
− природно-ресурсний потенціал;
− кліматичні умови (температурний режим, опади, вологість повітря, вітри тощо);
− адміністративний поділ, місце в загальнодержавному розподілі
праці;
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− особливості соціально-економічного розвитку в динаміці за
останні п’ять років;
− екологічну ситуацію на території регіону;
− політичну ситуацію;
− фінансово-бюджетну ситуацію;
− рівень життя населення та його ділову активність [3].
Розроблення Профілю громади необхідне для точнішого оцінення
наявної соціально-економічної ситуації, що, безумовно, впливає на вибір сценарію та пріоритетів регіонального розвитку. Профіль громади
також треба розглядати як один з інструментів забезпечення території
кращого доступу до кредитних джерел чи грантів, а також до інвестицій.
Саме за цим розділом Стратегії інвестори часто й оцінюють можливості
території, її потенціал щодо розрахунків за отримані кредити. Інвесторів
цікавлять переваги цієї території над іншими можливими місцями вкладення їхніх коштів [11, с. 42].

!

Розробникам стратегії важливо провести порівняльний аналіз та визначити місце території у конкурентному середовищі регіону, країни, світу (залежно від розміру і значення цієї території).

Бажано, щоб статистичні дані території порівнювалися з середніми
в Україні, зі статистичними даними територій — потенційних конкурентів, регіонів-аналогів в інших країнах світу, необхідно визначити місце
території в загальнодержавному розподілі праці.
Задля визначення якісних параметрів регіонального розвитку найчастіше використовують SWOT-аналіз. Він дозволяє у першому наближенні визначити сильні та слабкі сторони відповідної території, а також
зовнішні шанси та ризики її подальшого розвитку. Цей метод дає перше
уявлення про важливі з погляду регіонального розвитку економічні та
соціально-політичні параметри, детальніший аналіз яких виконують, застосовуючи додаткові аналітичні методи (соціально-економічного і порівняльного аналізу).
Складники SWOT-аналізу: сильні сторони — внутрішні можливості (навички, потенціал) чи ресурс регіону, що можуть зумовити формування конкурентної переваги; слабкі сторони — види діяльності, ресурси, обставини, які використовуються неефективно або не за призначенням; можливості — шанси, що їх можна використати для досягнення стратегічних
цілей (результатів) розвитку регіону; загрози — будь-які процеси або явища, що перешкоджають рухові в напряму досягнення місії та цілей розвитку регіону [3].

SWOT-аналіз допомагає з’ясувати, яка зі стратегій розвитку на тлі
наявних сильних і слабких сторін найприйнятніша для ефективного і дієвого реагування на зміни в зовнішньому середовищі та використання
сприятливих шансів і мінімізації наявних ризиків.
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Проведення SWOT-аналізу — теж фахова робота, і її виконує не закрите
коло фахівців. До оцінювання ситуації в Закарпатті були залучені всі зацікавлені сторони. Початкову роботу зі SWOT-аналізу проводили на обласному семінарі в листопаді 2006 року. На ньому представники близько 60 різних установ області — державних структур, управлінь, місцевих
рад, виконкомів місцевих рад і громадських організацій — дискутували,
оцінюючи ситуацію в області, виявляючи її сильні та слабкі сторони, можливості та обмеження для подальшого розвитку [12, с. 21].

Аналітичному обґрунтуванню стратегічного вибору регіону, крім
наведених вище інструментів, також допомагає серйозна робота з експертного опитування громадян — фахівців у різних галузях та соціологічний аналіз.

!

Соціологічний аналіз найчастіше проводять шляхом опитування населення та підприємців у контексті стратегічного розвитку території. Для цього
розробляють опитувальний лист анкети. За структурою він складається зі
вступної, основної частини та особистих даних.

Дуже важливу роль у результативності анкетування відіграє організація самого процесу. Його проводять не так з метою отримання абсолютно надійних кількісних даних, як для виявлення певних тенденцій,
переваг в громадській думці населення.
На основі даних діагностики початкового стану розвитку території (профілю громади) та узагальнення уявлень основних суб’єктів територіального розвитку щодо моделі бажаного майбутнього формується
Стратегічне бачення — новий елемент довгострокового планування розвитку. Це третій етап стратегічного планування.
Стратегічне бачення окреслює різнобічний оптимістичний погляд на розвиток території в майбутньому і становить основу тих завдань, виконання
яких буде визначене регіональною стратегією розвитку.

Надзвичайно важливо забезпечити широке залучення громадськості до процесу обговорення Стратегічного бачення.
Стратегічне бачення має бути реалістичним, специфічним, достатньо амбітним та бажаним для територіальної громади. Його затверджують депутати місцевої ради.
Стратегічне бачення може мати ширший часовий горизонт, ніж
стратегія. Так, Стратегічне бачення можуть формувати на 20 років, а
саму стратегію розробляти лише на 10 років. Після завершення терміну
її дії на основі аналізу досягнень і проблемних моментів її реалізації та
вже сформованого Стратегічного бачення розроблятимуть нову стратегію. Такий підхід створює умови для спадковості програмних документів і забезпечення сталості стратегічних рішень.
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На основі результатів аналітичного етапу та сформованого Стратегічного бачення розвитку регіону розробляють стратегічні цілі, операційні цілі та оперативні завдання.
Стратегічні цілі розвитку регіону — описані у формальному вигляді орієнтири, яких бажано досягти в довго-, середньо- та короткостроковому періоді [3].

При визначенні стратегічних цілей слід пам’ятати, що стратегія —
вибір, тобто обираючи певну стратегічну ціль, ми автоматично від чогось відмовляємось. Саме тому пріоритетів не може бути дуже багато,
бажано визначити їх три, але не більше п’яти. В умовах обмежених ресурсів на досягнення інших усе одно не вистачить коштів. Такий підхід означає, що пріоритети повинні належати до найважливіших цілей
у світлі Стратегічного бачення регіонального розвитку, бути прозорими
та зрозумілими. Тому, визначаючи стратегічні цілі, варто відповісти на
такі запитання:
1. Чи реалізація визначених стратегічних цілей приведе до досягнення Стратегічного бачення майбутнього розвитку території?
2. Чи правильно визначена загальна кiлькiсть стратегічних цілей
(для ґрунтовної роботи за багатьма напрямами може не вистачити ресурсів)?
3. Чи достатньо чітко сформульовано стратегічні цілі?
4. Чи можливо для кожної стратегічної цілі визначити якийсь
кiлькiсний індикатор, яким можна буде вимірювати поступ?
5. Чи не суперечать одна одній певні стратегічні цілі? [5, с. 59–60].
Найвищий пріоритет мають стратегічні цілі, досягнення яких сприятиме комплексному розв’язанню кількох проблем. Стратегічні цілі розвитку регіону послідовно в порядку зменшення їх пріоритетності зіставляються з їх комплексною ефективністю, можливостями реалізації: ресурсними, інтелектуальними, організаційно-правовими, кадровими,
фінансово-економічними тощо. Це повинно дати змогу визначити цілі,
які можуть бути реалізовані в середньостроковій перспективі.
Стратегічні цілі, визначені в Стратегії розвитку Закарпатської області:
1. Розвиток людини та підвищення соціальних стандартів.
2. Формування конкурентоспроможної та життєздатної економіки.
3. Поглиблення транскордонної та єврорегіональної співпраці.
4. Розвиток туризму та курортно-рекреаційної сфери.
5. Формування просторової гармонії та охорона довкілля [12, с. 25].

Операційні цілі призначені для конкретизації стратегічних цілей у
середньостроковій перспективі та мають відповідати певним вимогам,
а саме:
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1. Бути конкретними. Формулювання цілей у конкретних формах
створює вихідну точку відліку для ухвалення в подальшому правильних рішень щодо розвитку території. Завдяки цьому можна більш обґрунтованіше визначити, наскільки ефективно діють
суб’єкти економічної діяльності в напряму досягнення стратегічного бачення та стратегічних цілей.
2. Цілі мають бути вимірюваними, тобто сформульованими в такий
спосіб, щоб можна було встановити чіткі показники вимірювання досягнення операційних цілей.
3. З огляду на специфіку та багатоаспектність функціонування території множинні цілі розвитку мають бути взаємно узгодженими, тобто дії та рішення, які необхідні для досягнення однієї мети, не повинні перешкоджати реалізації інших цілей. Інакше це може призвести до виникнення конфліктної ситуації між
суб’єктами діяльності, відповідальними за досягнення тих чи інших встановлених цілей. Крім того, операційні цілі розвитку території мають бути повністю узгодженими зі стратегічним баченням.
4. Операційні цілі повинні бути реалістичними. Недосяжні або
частково досяжні цілі призводять до негативних наслідків. Наприклад, зниження рівня мотивації основних суб’єктів територіальної громади ефективно працювати над реалізацією стратегічного плану, зниження конкурентоспроможності території в цілому.
5. Цілі мають бути обмеженими в часі, тобто мати конкретний горизонт прогнозування та планування, який встановлюється на
довготривалий або короткотривалий проміжки часу.
Щодо кожної з передбачених операційних цілей необхідно визначити:
− обґрунтування вибору операційної цілі;
− опис заходів, які передбачаються для її досягнення;
− необхідні ресурси;
− обґрунтування тривалості досягнення;
− головних учасників реалізації;
− розрахунок загальної вартості та можливі джерела фінансування;
− рекомендовані інструменти і процедури реалізації;
− систему індикаторів (критеріїв) досягнення операційної цілі [3].
Оперативні завдання найконкретніші, що дозволяє пов’язати стратегічну діяльність з поточною та з бюджетним плануванням. У стратегічних планах короткострокові цілі набувають форми проектів (заходів),
що, своєю чергою, дає змогу встановити зв’язок між потребами та можливостями розвитку регіону, бо вони більш орієнтовані на використання наявного ресурсного потенціалу.
Результатом етапу цілепокладання буде сформоване «дерево цілей»
стратегії регіонального розвитку (див. рис. 3.2).
90

Розділ 3. Стратегічне планування регіонального розвитку

Рис. 3.2. «Дерево цілей» стратегічного розвитку регіону.

Для ухвалення обґрунтованого остаточного рішення щодо визначення стратегічних, операційних цілей і оперативних завдань регіонального розвитку необхідно провести додатковий аналіз загальнодержавних, галузевих стратегій, Генеральної схеми планування розвитку
території України та схеми планування території області, середньострокових загальнодержавних, регіональних галузевих та місцевих
прогнозів і програм.
По завершенні робочою групою остаточного варіанту стратегії проект стратегічного документа передають для розгляду й затвердження обласною радою. В рішенні обласної ради встановлюється порядок і терміни виконання завдань стратегії. Рішення доводять до відома громади області.
Реалізація стратегічного плану передбачає затвердження пропозицій щодо механізмів впровадження стратегії, до яких належать:
− організаційно-правовий — підписання зацікавленими сторонами-представниками влади, бізнесу чи громади — меморандуму
про спільне виконання оперативних завдань і проектів; перегляд
раніше ухвалених нормативно-правових актів обласної ради та
обласної державної адміністрації щодо їхньої відповідності стратегічним і операційним цілям; розроблення нових нормативноправових актів; створення інституційної інфраструктури реалізації стратегії; підготування кадрів, здатних розв’язувати відповідні питання; укладання угод з Кабінетом Міністрів України щодо
спільного виконання програм з реалізації державних пріоритетів
на території регіону тощо;
− фінансово-економічний — передбачення в місцевому бюджеті розвитку видатків на реалізацію заходів та проектів стратегічного плану; об’єднання коштів місцевих бюджетів територіаль91
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них громад на договірній основі для виконання спільних завдань
розвитку території; одержання з державного бюджету субвенцій
і субсидій для виконання проектів з реалізації державних пріоритетів на території регіону; залучення кредитів фінансових інституцій; стимулювання розвитку небанківського фінансового сектору; розроблення інвестиційних проектів і бізнес-планів;
стимулювання та залучення коштів населення, підприємств, організацій та іноземних інвесторів; залучення грантів українських,
іноземних та міжнародних організацій; сприяння розв’язанню
земельних питань тощо;
− інформаційно-комунікаційний — створення геоінформаційних
місцевих систем та інформаційних центрів; створення інвестиційно привабливого іміджу області; розроблення та впровадження комунікаційної стратегії для інформування зацікавлених осіб
і територіальної громади області про процес реалізації положень
стратегії;
− проектно-методологічний — забезпечення науково-методичного
супроводу впровадження стратегічного плану; забезпечення розроблення детальної проектної документації тощо [5, с. 64–65].
Останній етап формування регіональної стратегії розвитку передбачає створення системи моніторингу та оцінювання її реалізації.
Моніторинг — це управлінська функція, яка передбачає безперервне забезпечення керівництва програми, бенефіціарів і зацікавлених сторін даними, що підтверджують чи спростовують наявність поступу в досягненні
очікуваних результатів програми [14, с. 13].

Основні завдання моніторингу:
− стимулювання реалізації окремих проектів і стратегії в цілому;
− оцінювання досягнення стратегічних цілей, отримання інформації для ухвалення рішень про розподіл ресурсів для досягнення
мети або коректування цілей;
− оцінювання ступеня реалізації заходів, їх уточнення і коректування [12, с. 68].
Система моніторингу регіональних стратегії має охоплювати:
− моніторинг фінансування заходів стратегії / програм (моніторинг
внесків);
− моніторинг реалізації заходів (моніторинг продуктів);
− моніторинг результативних показників (моніторинг результатів і
впливу);
− моніторинг громадської думки щодо процесу та результатів реалізації стратегії.
Для побудови ефективної та результативної системи моніторингу
реалізації програми (стратегії) потрібно визначити:
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− вимірювані показники (індикатори), які «інформуватимуть» про
перебіг виконання програми;
− джерела інформації для проведення моніторингу (організації, документи тощо);
− методи збирання інформації;
− періодичність збирання інформації;
− відповідальних за отримання та надання необхідної інформації;
− технологію обробки та аналізу одержуваної інформації;
− ресурси, необхідні для проведення моніторингу.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1186 «Про затвердження Порядку розроблення, проведення моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку»
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації своїм рішенням визначають відповідального за проведення моніторингу і оцінки реалізації регіональної
стратегії. Відповідальний за проведення моніторингу і оцінки реалізації регіональної стратегії на підставі отриманої інформації у строки, визначені Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, готує щорічний підсумковий звіт про результати реалізації регіональної стратегії,
який повинен містити [3]:
− короткий опис заходів та вплив їх впровадження на регіон;
− інформацію про рівень виконання заходів проти попередньо визначених у плані очікуваних результатів;
− дані про заплановані та фактичні обсяги і джерела фінансування
заходів;
− інформацію про основні перешкоди у виконанні певних заходів,
вжитих для їх подолання;
− інформацію про зміни в показниках соціально-економічного
розвитку.
Відповідальний за проведення моніторингу в разі необхідності готує
пропозиції щодо доцільності продовження виконання заходів, вжиття
додаткових заходів, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання, які враховуються під час
підготовки плану заходів на наступний рік.
Звіт про результати реалізації регіональної стратегії заслуховують
щороку в строки, визначені рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських рад на
сесії відповідної ради, та публікують у місцевих засобах масової інформації.
Окрім моніторингу, реалізація програмних документів має супроводжуватись оцінюванням її результатів.
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Оцінювання — періодичний збір та аналіз інформації, з метою вироблення висновків щодо відповідності програми потребам розвитку певної
сфери чи території, її результативності, ефективності та сталості [14, с. 14].

У таблиці 3.1 наведено основні відмінності між моніторингом та оцінюванням.
Таблиця 3.1
Відмінні характеристики моніторингу та оцінювання
Моніторинг

Оцінювання

проводять постійно

проводять на ключових етапах впровадження

надає інформацію про проблеми у впровадженні

пояснює причини виникнення проблем і
пропонує шляхи їх розв’язання

фактичні результати діяльності
порівнюють із запланованими

аналізує причини досягнення / не досягнення запланованих результатів

одержану інформацію використовують для покращення управлінської діяльності

одержана інформація може бути використана не лише для покращення поточної діяльності, але й для уточнення
планів на майбутнє

Основні види оцінювання залежно від його місця в циклі стратегічного планування такі:
1. Попереднє оцінювання (ex-ante) — проводять на етапі розроблення стратегічного плану. Його мета — спрогнозувати успішність майбутньої стратегії. Такий прогноз дозволяє виявити контекст стратегічного плану, його актуальність, можливі ризики,
сильні та слабкі сторони. Попереднє оцінювання допомагає вже
на початковому етапі визначити мету й завдання стратегічного
плану, розробити правильні підходи до розв’язання виявлених
проблем, оцінити реальність потреби та можливість виконати
стратегічний план, а також проаналізувати ймовірний вплив реалізації стратегічного плану на різні сторони розвитку організації або території, на макроекономічний розвиток країни загалом,
визначити рівень узгодженості між різними змістовними компонентами стратегічного плану тощо.
2. Проміжне оцінювання (ex-mid) — проводять у процесі виконання стратегічного плану, і його мета — визначити рівень досягнення поставлених цілей (очікуваних результатів) стратегічного
плану та чинників, що сприяють (заважають) його успішному виконанню. Результати проміжного оцінювання — основа для внесення змін у змістовні елементи та процес реалізації стратегічного плану задля досягнення визначених ним результатів. Зокрема,
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коригуванню піддають процес або механізми реалізації стратегічного плану.
3. Підсумкове оцінювання (ex-post) — виконують по завершенні
реалізації стратегічного плану, й мають на меті визначити рівень
його впливу або наслідки та вивчити позитивний і негативний
досвід для уникнення помилок у майбутньому. Підсумкове оцінювання спрямоване на вимірювання того, наскільки стратегічний план вплинув на проблеми, які мав розв’язати. Його мета —
збір даних для вироблення підсумкового судження про стратегічний план. Підсумкове оцінювання можуть проводити одразу
по завершенні впровадження стратегічного плану; через 3–7 років по завершенні стратегічного плану з метою визначення його
довготермінового впливу [14, c. 18].
Джерелами даних для оцінювання можуть слугувати:
− тексти відповідних державних та регіональних стратегій і програм, що реалізовуються на цільовій території;
− дані моніторингу;
− опитування громадської думки в різних формах, зокрема анкетування;
− інтерв’ю, фокус-групи з виконавцями, бенефіціарами;
− спостереження за виконанням заходів програми;
− незалежний експертний аналіз пріоритетних сфер стратегії;
− звіт про попереднє та проміжне оцінювання;
− аналіз політичних, адміністративних, фінансових впливів на хід
реалізації стратегії.
На основі проведення оцінювання формують звіт про реалізацію
стратегії. Результати оцінювання служать підставою для внесення коректив у проект стратегії (у випадку попереднього оцінювання), уточнення
чи перегляду її цілей, припинення реалізації (у випадку проміжного оцінювання), ухвалення рішення про продовження реалізації стратегії, розроблення нової (у випадку підсумкового оцінювання).
Оцінювання, яке дієво сприяє поліпшенню процесу ухвалення рішень органами влади, повинно містити чіткі й корисні рекомендації.
При цьому доцільніше подавати невелику кількість цілеспрямованих
рекомендацій, безпосередньо пов’язаних з висновками дослідження, замість довгого переліку необхідних поліпшень.
3.3. Комунікативне забезпечення процесу
стратегічного планування
Залучення різних суб’єктів місцевого розвитку до процесу стратегічного планування структурує і організовує територіальну громаду. В
процесі спільного обговорення загальних проблем і роботи над пошу95
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ком шляхів їх розв’язання люди і організації починають краще розуміти один одного. З’являється можливість зіставлення та узгодження своїх інтересів з інтересами інших груп і територіальної громади в цілому.
За рахунок цього відбувається консолідація активної частини територіальної громади на основі усвідомлення загальних інтересів, у людей виникають нові зацікавленості й можливості.
Крім того, залучення різних представників населення до роботи з
формування стратегії регіонального розвитку — реальний крок до подолання таких явищ, як невіра людей у можливість «спільної справи», взаємна недовіра, брак у них конкретних уявлень про власне майбутнє, неготовність до спільних дій. Подолання цього — серйозний внесок у підвищення людського потенціалу територіальної громади.
Досвід українських міст підтверджує: залучення громадян до стратегічного планування необхідне та ефективне на різних рівнях цього процесу, а саме:
1. Територіальна громада має бути в курсі того, що відбувається (інформаційний рівень участі);
2. Активна частина громади повинна мати змогу вносити свої пропозиції і мати гарантії, що ці пропозиції будуть почуті (консультативний рівень участі);
3. Компетентна частина територіальної громади («місцева еліта»)
повинна мати змогу безпосередньо брати участь у процесах розроблення і реалізації стратегії (партнерський рівень участі).
Ефективними формами громадської участі в процесі стратегічного
планування можуть бути:
− програми цільового інформування громадськості;
− «гарячий» телефон, громадські приймальні;
− соціологічні опитування, фокусгрупи;
− громадські слухання;
− робочі й тематичні групи з підготовки пропозицій до стратегічного плану;
− представництво громадськості в міській раді при ухваленні важливих рішень;
− інтерактивні теле- і радіодебати;
− місцевий референдум;
− голосування з різних питань стратегічного плану через засоби
масової інформації [7, с. 38].
Добре зарекомендували себе такі форми анкетування:
1. Організація процесу анкетування через систему освіти. Система
освіти пов’язана з більшою частиною мешканців через сім’ї, в яких
разом з батьками різного віку й соціальних груп є й бабусі, дідусі, родичі. Разом з керівником місцевого управління освіти визначають типи шкіл (у ліцеях, гімназіях, наприклад, вчаться діти найзаможнішої частини міського населення), класи (у старших кла96
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сах вчаться зазвичай діти людей старшого віку, в молодших класах
вчаться діти, чиї батьки в основному належать до молоді), порядок і терміни проведення анкетування (у школах можуть проходити серії батьківських зборів, свята, олімпіади). Результатом бесіди із завідувачем місцевого відділу освіти стає розроблення карти
охоплення різних груп населення анкетуванням.
2. Організація анкетування через ЗМІ. В місцевій газеті друкують
текст анкети так, щоб його було зручно заповнити, вирізати і віддати за надрукованою адресою. Попри те, що повернення анкет
у цьому випадку не перевищує, як показує досвід, 3–5%, цей варіант дає змогу максимальному числу жителів регіону ознайомитися з анкетою та взяти участь в анкетуванні найактивнішим
представникам територіальної громади. Крім того, такий підхід
до проведення анкетування дозволяє людям згодом зацікавленіше ставитися до обговорення результатів анкетування, які будуть
надруковані в газеті.
3. Телефонне опитування. Проводять для оперативнішого анкетування. У цьому випадку анкетування наближене до інтерв’ювання
та його результативність багато в чому залежить від професійних
і особових якостей людини, яка його проводить.
Під час розроблення стратегій в опитаних областях застосовували такі
форми роботи із зацікавленими сторонами (у відсотках до загальної чисельності опитаних):

−
−
−
−
−

участь у робочій групі — 96,3%;
проведення «круглих» столів — 66,7%;
вивчення думки з окремих питань — 25,9%;
громадські слухання — 51,9%;
проведення науково-практичних конференцій, спільних нарад, міжрайонних семінарів, організація роботи телефону «пряма лінія», обмін
досвідом — 29,6%.

Про хід реалізації Стратегії інформували в такі способи:

− через засоби масової інформації — 18 регіонів (66,7%);
− під час звітування або зустрічі керівництва області з населенням — 16 регіонів (59,3%);

− через депутатський корпус — 14 регіонів (51,9%);
− на вебсайті обласної державної адміністрації — 1 регіон (3,7 %);
− на наукових конференціях, у наукових публікаціях — 1 регіон (3,7%) [5,
с. 28].

На практиці обласна влада може використовувати низку способів
залучення зацікавлених сторін відповідно до преференцій, висловлених
їхніми представниками, а також залежно від рівня їхньої адаптованос97
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ті до сучасних методологій планування та оволодіння інформаційними
технологіями (див. рис. 3.3).
З рисунку можна побачити, що залучення зацікавлених сторін обласною державною адміністрацією відбувається:
1. Через депутатів, обраних територіальною громадою для представлення її інтересів у місцевій раді — шляхом формулювання
наказів виборців з розвитку території під час зустрічей з ними,
звітів, особистих прийомів громадян, що тривають постійно.
Обласна
рада
Стратегічний
план
ОДА/
РОБОЧА ГРУПА

Пропозиції:
 ЗМІ
 Інтернет
 «Гарячі» лінії

 Опитування, «круглі»
столи
 Громадські слухання,
збори громадян, зустрічі
 Ярмарки ідей і т. д.

 Визначення потреб
 Встановлення
соціального профілю
 Оцінка
підприємницького
клімату та ін
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корпус

Громадська
комісія з розвитку
території

Визначення
потреб громади
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 громади
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 депутатського
корпусу
 громадських
організацій

Можливі варіанти участв громадян
у стратегічному плануванні

Територіальна громада

Рис. 3.3. Варіанти участі територіальної громади в стратегічному плануванні
регіонального та місцевого розвитку [5, с. 27].

2. Через участь в обговоренні проектів — шляхом формування пропозицій на засіданнях «круглих» столів (професійне обговорення
в колі спеціалістів та експертів), громадських слуханнях, зборах
громадян за місцем проживання (для великих міст, наприклад, в
районах у місті або у мікрорайонах), зустрічах представників робочої групи з розроблення стратегічного плану із зацікавленими
сторонами тощо.
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3. Через створення робочої групи з розроблення стратегії розвитку
області, до складу якої доцільно залучити представників партнерів та зацікавлених сторін — представників бізнесу, державних і комунальних підприємств, депутатського корпусу, громадських організацій, активних мешканців області тощо. Вона буде
координаційним центром з проведення всіх заходів та полігоном
для відпрацювання пропозицій щодо розроблення стратегічного
плану розвитку.
4. Проект стратегічного плану доводять до відома всієї територіальної громади через друковані й електронні засоби масової інформації або розміщенням його на сайті обласної адміністрації чи
ради, доступ до якого дає змогу громадянам висловити своє бачення варіантів розв’язання питань розвитку області.
Аналіз результатів опитування розробників стратегій розвитку областей
дав змогу з’ясувати, що найактивнішими і найзацікавленішими в участі у
стратегічному плануванні розвитку регіону виявилися органи місцевого
самоврядування (лише одна область не залучала органи місцевого самоврядування міст і районів області до розроблення регіональної стратегії),
а найменш активними — бізнес-асоціації, профспілки й органи самоорганізації населення [5, с. 26].

Очевидно, що до розроблення стратегічного документа на рівні регіону об’єктивно не можуть бути залучені всі без винятку громадяни та
суспільні групи. Тому важливо насамперед звузити коло тих, хто їх представлятиме. Це можна зробити, визначивши ті групи громад, які найактивніші в суспільному житті, отже, зацікавлені відобразити свої інтереси
в цьому документі. Важливо визначити тих, хто може вирішально вплинути та надати необхідні ресурси на етапах формування і втілення Стратегії — їх потрібно залучити до формування партнерства [12, с. 17]. Цьому сприяє проведення аналізу зацікавлених осіб, ключові етапи якого:
− визначення зацікавлених сторін та їхніх інтересів у процесі та результатах впровадження стратегії розвитку регіону;
− оцінка впливу та важливості кожного з цих суб’єктів для процесу
стратегічного планування.
Список визначених зацікавлених сторін може бути представлений у
вигляді таблиці (див. табл. 3.2).
Отже, для налагодження ефективних комунікацій з територіальною
громадою потрібно знати інтереси й можливості окремих груп і відповідних цільових аудиторій громади, бо технологія комунікації для кожної аудиторій може бути специфічною, зрозумілою та доцільною саме
для цієї аудиторії.

99

Інструменти регіонального розвитку в Україні

Список зацікавлених сторін [5, с. 35]

Таблиця 3.2

?

У межах власних
повноважень

Залучати
до прийняття
рішень

Співпрацювати і
залучати
до роботи

Консультуватися

Інформувати

Зацікавлені
сторони

Ігнорувати

Тип залучення

Питання для самоперевірки та обговорення

1. Дайте визначення поняття «планування соціально-економічного розвитку
території».
2. Поясніть сутність стратегічного планування регіонального розвитку.
3. Що можна віднести до переваг стратегічного планування регіонального
розвитку?
4. Якими ознаками має характеризуватися успішна стратегія регіонального
розвитку?
5. Яку максимальну кількість перспективних напрямів регіонального розвитку доцільно визначати в стратегії?
6. Якими факторами обумовлюються особливості розроблення регіональної
стратегії розвитку?
7. Назвіть основні етапи стратегічного планування розвитку регіонів.
8. З якою метою проводять аналіз зацікавлених сторін?
9. Яким може бути орієнтовний склад робочої групи?
10. Що таке «профіль громади»?
11. Назвіть складники SWOT-аналізу.
12. Дайте визначення поняття «стратегічне бачення» розвитку регіону.
13. Що таке «дерево цілей»?
14. Яким вимогам мають відповідати операційні цілі стратегії розвитку регіону?
15. У чому полягають відмінності між моніторингом та оцінюванням?
16. Назвіть основні завдання моніторингу реалізації стратегії розвитку регіону.
17. Які форми громадської участі використовують у процесі стратегічного
планування?
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Розділ 4.
МАРКЕТИНГ ТЕРИТОРІЙ
Мета розділу: формування у слухачів сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок щодо стимулювання територіального розвитку на засадах маркетингу.
Після вивчення матеріалів розділу слухачі повинні:
• демонструвати розуміння теоретичних основ маркетингу територій;
• усвідомити особливості маркетингу територій з точки зору публічного управління;
• мати знання щодо кращих прикладів зарубіжних і вітчизняних
маркетингових стратегій;
• мати навички використання маркетингових інструментів; здійснювати узагальнення та формування стратегічних концепцій
управління на засадах маркетингу територій;
• уміти проводити позиціонування територій з оцінюванням їхньої конкурентоздатності для подальшої підготовки проектів
управлінських рішень;
• бути спроможними формулювати практичні рекомендації органам державної влади та місцевого самоврядування щодо розроблення маркетингових стратегій;
• пропонувати заходи щодо розвитку підприємництва, співробітництва та партнерських відносин, виходячи з економічної ситуації, світового досвіду господарювання на засадах маркетингу.
План розділу
4.1. Особливості маркетингу територій.
4.2. Комплекс маркетингу в системі управління територією.
4.3. Маркетингові стратегії територій і міст: світовий та вітчизняний досвід.
4.1. Особливості маркетингу територій
В умовах загострення конкуренції природні умови та вигідне географічне положення вже не є основними факторами привабливості територій. У боротьбі за інвестиції, присутність міжнародних компаній, висо102
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кокваліфікованих робітників і туристів країни, регіони та міста ведуть
активну діяльність зі зміцнення своїх позицій у напрямку так званих
«м’яких» факторів. Невід’ємною частиною економічної та соціальної політики у цих умовах стає маркетинг територій, застосування маркетингових інструментів та підходів при ухваленні управлінських рішень.
«Маркетинг територій» як окреме поняття вперше з’являється у 70-х роках минулого століття у роботах американських і британських науковців,
пов’язаних із містобудівним плануванням та місцевим економічним розвитком [15].
Відомий фахівець у галузі маркетингу Ф. Котлер наголошує, що «для маркетингу території є тільки одна мета — просування цінності та образу території у такий спосіб, щоб потенційні користувачі території повною мірою усвідомлювали свої відмінні переваги, тобто відрізняли територію від інших» [28].
Водночас маркетинг території визначається як процес, за допомогою якого місцеві заходи ув’язуються якомога більше з потребами цільових клієнтів задля максимально ефективного соціально-економічного функціонування цієї території [22].
Крім того, під територіальним маркетингом розуміють також філософію,
що вимагає орієнтації всієї системи влади та менеджменту на потреби цільових груп споживачів товарів і послуг території.
За А. П. Панкрухіним, «маркетинг території — це маркетинг в інтересах
території, її внутрішніх суб’єктів, а також зовнішніх суб’єктів, у збільшенні
уваги яких зацікавлена територія» [18].

Узагальнюючи зазначені визначення і підходи з точки зору публічного управління, слід акцентувати увагу на такому.
Маркетинг території може виступати як базова філософія управління
та задоволення потреб населення і споживачів території. Його використання означає перетворення регіональних та місцевих органів влади на особливого роду партнера, здатного не тільки враховувати індивідуальність свого
регіону при ухваленні рішень з комплексного соціально-економічного розвитку території, а й здійснювати взаємодію між органами влади та цільовими ринками: виробниками, споживачами, інвесторами, новими мешканцями тощо. У такому аспекті територіальний маркетинг можна представити
як спільну діяльність комерційних і некомерційних суб’єктів в ринковому
середовищі, засновану на принципах сучасного соціально-орієнтованого
маркетингу. Територіальний маркетинг — це спосіб мислення і дій, спрямованих на активну роботу в різних сегментах ринку території з метою залучення до неї нових економічних агентів, тобто цільова орієнтація і комплексність, злиття в єдиний процес усіх елементів підприємницької, господарської, виробничо-збутової діяльності та об’єднання їх у систему, що діє в
інтересах території з синергетичним ефектом, при багатократному посиленні результату внаслідок такої системності.
Маркетинг може бути інструментом для прийняття рішень з врахуванням особливостей окремих фаз цього процесу, як-то: аналіз, пла103
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нування, впровадження, контроль, організація. Маркетинг в даному випадку використовується для підтримки ухвалення управлінських рішень
в області економічного розвитку регіонів та повинен стати результативним моментом стратегії розвитку території: засобом просування закладених у стратегії ідей і її невід’ємною частиною.
Здатність до ефективного функціонування населених пунктів, міст,
регіонів у ринкових умовах залежить насамперед від факторів, які безпосередньо пов’язані з практичною реалізацією маркетингової концепції:
– діяльності органів влади на основі детального вивчення ринку,
потреб та інтересів споживачів території;
– розроблення комплексу заходів з метою підвищення якості надання публічних послуг та задоволення потреб споживачів;
– постійного пошуку нових джерел інвестування, підтримки підприємницьких ініціатив для збільшення надходжень до бюджету, підвищення конкурентоспроможності та збільшення вартості
середовища територіальної одиниці;
– формування та підтримки іміджу території завдяки активній рекламній діяльності, ефективній співпраці з неурядовими організаціями стосовно позиціонування території;
– створення привабливого середовища для розвитку бізнесу, залучення інвестицій, покращення інфраструктури, підвищення рівня якості життя на території;
– високого рівня менеджменту органів влади, здатності прогнозувати стан зовнішнього середовища, власну реакцію на його зміни, вміння ухвалювати адекватні рішення, що забезпечили б своєчасне задоволення споживчого попиту з оптимальними витратами та максимальними вигодами для населення (громади).
Основний функціональний зміст маркетингу території полягає, з одного боку, в інформаційно-аналітичному дослідженні території та її ринків, виявленні наявних та формуванні інноваційних потреб і підготовці
обґрунтованої інформації для розроблення стратегії розвитку, а, з іншого − у застосуванні маркетингових методів та інструментів для сприяння задоволенню потреб населення, підвищення конкурентоспроможності території, забезпечення плідної взаємодії влади, бізнесу і громадськості.
Важливим чинником, що визначає місце окремої території у зовнішньому середовищі сьогодні, стає її присутність у віртуальному символічному просторі (інтернет, мобільний зв’язок, телебачення, ЗМІ тощо).
Глобалізація і тенденція до «стирання» кордонів призводить до того,
що на перший план виходить конкуренція територій за частку не тільки споживачів, а й пошани і уваги. Також особливість нашого часу —
глобалізація і тенденція до «стирання» кордонів. На перший план виходить конкуренція територій за частку не тільки споживачів, а й пошани
і уваги. Території стають точками тяжіння і міжнародного суперництва
в галузі капіталів, талантів, вражень та слави. Тому в такому сучасному
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швидкоплинному світі стрімко росте вартість нематеріальних активів —
брендів, іміджів, інформації, знань.
Виходячи з вищенаведеного територіальний маркетинг — один із
напрямів соціального маркетингу, в основі якого лежить управління
сталим розвитком території, спрямоване на забезпечення додаткових
можливостей розвитку, привабливості зосереджених на території природних, матеріально-технічних, фінансових, трудових, організаційних,
соціальних та інших ресурсів, а також перспектив для реалізації та відтворення таких ресурсів, престижу території в цілому.
Варто підкреслити такі аспекти маркетингу територій. По-перше,
маркетинг покликаний поширювати і розширювати вплив території
(міста, регіону, населеного пункту) зовні для досягнення своїх цілей, служити інструментом підвищення її конкурентоспроможності на найрізноманітніших аренах. По-друге, маркетинг — це нестандартний, але досить ефективний інструмент розв’язання тих територіальних проблем, з
якими органи влади адміністративно-територіальної одиниці не в змозі справитися традиційними управлінськими способами. І спектр таких проблем найширший — від дефіциту інвестицій в інфраструктуру
до екологічних загроз і криміналізації. По-третє, маркетинг — не просто
інструмент управління, а ідеологія, яка, коли взята на озброєння, видозмінює всі сфери життєдіяльності й примушує їх працювати на розвиток
адміністративно-територіальної одиниці. Маркетинг території — комплекс дій населення, що тут проживає (територіальної громади) направлених на виявлення і просування своїх інтересів для виконання конкретних завдань соціально-економічного розвитку. По-четверте, органи
місцевої влади, покликані створювати сприятливі умови для життєдіяльності у своїх адміністративно-територіальних одиницях, далеко не
єдиний суб’єкт маркетингу і повинні враховувати інтереси своїх ринкових партнерів. Виходячи з останнього, по-п’яте, маркетинг території —
це тривалий процес кооперації та координації, поєднання всіх територіальних інтересів у комунікативну, креативну та інноваційну культуру співробітництва. По-шосте — це спосіб розв’язання завдань розвитку
території шляхом розширення його впливу і створення позитивної репутації, поліпшення іміджу, створення бренду.
Територіальний маркетинг — це особливий вид публічної управлінської
діяльності, що здійснюється з метою виявлення і просування інтересів населення території для розв’язання конкретних завдань розвитку, створення, підтримки і/або зміни відносин та поведінки резидентів і нерезидентів
в особі приватних осіб і компаній стосовно конкретної території.

Слід розрізняти поняття «маркетинг території» більше зовнішнього
спрямування та «маркетинг на території» як внутрішньомаркетингову
діяльність, публічний управлінський маркетинг, спрямований на спільні потреби громади.
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Поняття «маркетинг території» може стосуватись міста, регіону,
країни або туристичного напряму та їхньої конкуренції за туристів, інвесторів, мешканців.
Слід зазначити, що регіон як територіально-організаційна одиниця (і не тільки в Україні) з позиції маркетингових підходів — особливий об’єкт, що відрізняється комплексом вихідних маркетингових факторів, суб’єктами маркетингової діяльності та навіть цільовими групами.
З іншого боку, регіон має ширше поле для маркетингу та диверсифікації ризиків. Необхідність подальшого розроблення саме «регіонального
маркетингу» як базової теорії територіального маркетингу пояснюється передусім тим, що цього вимагають динамічні процеси регіоналізації, розвитку регіональної демократії, підвищення ролі регіону як самостійного ринкового суб’єкта та зміна його позицій у суспільно-політичному середовищі. Це і посилення ролі регіонів завдяки регіональній
політиці ЄС, посилення конкуренції між самими регіонами, потреба в
кращому позиціонуванні та визначенні сильних сторін регіонів у ме
жах ЄС, зростаююче значення регіоналізму та регіональної ідентичності. З іншого боку, зменшення обсягу фінансових ресурсів на місцевому
рівні, все більша готовність територій і міст до інтенсивнішої співпраці між собою, визнання факту, що окремі територіальні проблеми можуть бути розв’язані лише за умови регіональної кооперації, та що регіональна співпраця дає більше можливостей для місцевого рівня витримати конкуренцію з сусідніми регіональними центрами та підвищити своє
економічне значення. Низка інструментів, скажімо, міського маркетингу, не можуть бути застосовані на рівні регіону, а решта потребує врахування фактора «регіональності».
Досвід США, які стали піонерами у впровадженні маркетингових підходів
у діяльність публічної влади засвідчує, що саме регіональний рівень найактивніше застосовує маркетинг.
Кожний штат та адміністративні одиниці субрегіонального рівня мають
певну кількість інституцій (бюро промислового розвитку, економічні агенції, фірми економічного аналізу, агенції публічно-приватного партнерства
тощо), які на основі маркетингових технологій спрямовують свою діяльність на активізацію економічного розвитку регіонів та окремих територій, пошук та перерозподіл інвестицій, оптимізацію та структурну перебудову промисловості, на фаховій основі, при цьому визначаючи точки
зростання регіонів, їх маркетингові фактори та перешкоди.

4.2. Комплекс маркетингу в системі управління територією
Розроблення комплексу маркетингу території базується на ґрунтовній аналітичній роботі і починається тільки тоді, коли послідовно виконані такі етапи.
106

Розділ 4. Маркетинг територій

Перший етап для території об’єднано можна визначити як дослідження, аналіз та сегментування ринку можливих споживачів.

!

Оскільки маркетинг орієнтований на задоволення потреб споживачів, то
маркетингова діяльність завжди починається з комплексного дослідження ринку. В ході дослідження вивчають поведінку споживачів, їхні смаки і
потреби, споживчі переваги, мотиви, які спонукають ухвалювати рішення
щодо купівлі товару. Глибоке розуміння поведінки споживачів дає змогу
задовольняти їхні потреби краще, ніж це роблять конкуренти.

Дослідження ринку також передбачає вивчення і прогнозування попиту на територію як товар, аналіз цін і товарів конкурентів, визначення
місткості ринку і частки території на ньому. Такий аналіз допомагає оцінити ринкові можливості та визначити привабливий напрям маркетингової діяльності, за яким територія може набути конкурентних переваг.
Для проведення дослідження ринку, аналізу конкурентної позиції
територій необхідно встановити індикатори, придатні для визначення
конкурентного становища.
Ідентифікація територій конкурентної боротьби може проводитися
за принципом «релевантного ринку», тобто конкурентами вважають регіони з продуктами аналогічного характеру.
Наприклад, у туристичній галузі (приміський відпочинок) регіон федеральної землі Бранденбург Прігніц — конкурент інших подібних регіонів,
популярних серед мешканців Берліна або Гамбурга (Шпреєвальд, озера
Мекленбургу, Укермарк, Флемінг, Харц або Люнебурзька пустка). Через
територіальну близькість ці туристичні регіони з погляду клієнтів (туристів) можуть бути достойною альтернативою Прігніцу для проведення короткої відпустки. Аналогічним прикладом в Україні може бути відпочинок
на туристичних базах поблизу Києва у Ворзелі, Пущі-Водиці, Кончі-Заспі,
Переяслав-Хмельницькому, Трипіллі, комплексі «Київська Русь», Пирогове та інші. Їх можуть відвідувати не тільки кияни, але й жителі Київської,
Черкаської та інших областей.

Слід також зауважити, що при визначенні регіонів — учасників
конкурентної боротьби необхідно забезпечити можливість їх ієрархічного та функціонального порівняння. З боку ієрархії, доцільним видається аналіз конкурентної ситуації лише між адміністративно-територіальними утвореннями одного рівня (громади, міста, райони, області).
Але ці території також повинні забезпечувати можливість їх порівняння за функціональними критеріями. Нечисленна сільська громада пропонує умови праці, які радикально відрізняються від умов міської громади. Тому в цьому випадку слід відмовитися від прямого порівняння.
Друга проблема, яку необхідно розв’язати стосується вибору індикаторів, на основі яких визначають конкурентну позицію. Залежно від
конкретної форми територіального маркетингу можуть застосовувати
різні показники. Наприклад, у разі використання особливої форми мар107
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кетингу на кшталт культурного або туристичного маркетингу цікавими
можуть бути такі показники, як кількість відвідувачів культурних закладів, кількість туристів або кількість відвідувачів готелів. Якщо такі специфічні форми маркетингу не застосовують, предметом аналізу можуть
бути загальніші економічні фактори, до яких належить рівень безробіття
або валовий регіональний продукт на душу населення тощо.
Для дослідження території можуть бути використані показники офіційної та напівофіційної статистики, публікації у ЗМІ, соціологічні опитування. Щодо останніх, то переважно для досліджень залучають дві групи респондентів. По-перше, можна звертатися до експертів, які завдяки
своїй діяльності та фаховим знанням добре поінформовані про територіальну специфіку, наприклад, працівники торгово-промислових палат,
керівники органів державної влади або науковці. З іншого боку, цікава також думка «клієнтів«, тобто цільових груп маркетингових заходів.
При цьому особливе місце посідають потенційні інвестори. Передусім у
рамках емпіричних досліджень необхідно з’ясувати, які переваги та недоліки має регіон як майданчик для розміщення нових підприємств. Погляди та думки представників компаній, відповідальних за ухвалення рішень — важливі параметри для розроблення маркетингових концепцій.
Для тлумачення та оцінювання даних, отриманих під час первинних
і вторинних статистичних досліджень, необхідно мати у своєму розпорядженні систему співвідносних понять. Логіка маркетингу обумовлює пошук цього орієнтира для вимірювання на ринку, у регіонах — учасниках
конкурентної боротьби. При цьому як допоміжний засіб можна застосовувати бенчмаркінг.
Найважливіші інструменти маркетингового аналізу територій —
SWOT-аналіз, PEST-аналіз (аналіз політичних, економічних, соціальних
та технологічних факторів), аналіз і вибір цільових ринків і позиціонування (визначення нинішніх і бажаних позицій) територій.
SWOT-аналіз виступає як експертиза внутрішніх сил (strengths) і
слабкостей (weaknesses) регіону, можливостей (opportunities) і загроз
(threats) зовнішнього середовища.
Окремим підетапом ведеться пошук «своїх» потенційних споживачів, потреби яких територія може та прагне задовольнити. При цьому
використовують дуже важливий маркетинговий прийом — сегментацію ринку, що часто в процесі управління маркетингом виокремлюють
в другий етап, особливо якщо йдеться про такий «складний» багатофакторний ринок, як ринок територій.

!

Сегментація — це розподіл споживачів на групи на підставі різниці в їхніх потребах, характеристиках і поведінці та розроблення для кожної з
груп окремого комплексу маркетингу. Якщо територією правильно обрано ринковий сегмент (сегменти) для подальшої співпраці, отже, вона знайшла свою «нішу» на ринку.
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Загалом, виділяють чотири сегменти або великі цільові ринки «покупців території» [18]:
− приїжджих;
− жителів і тих, що працюють за наймом на цій території;
− галузі економіки (промисловість, торгівля тощо), інвесторів;
− зовнішні ринки.
Ринок приїжджих складається з ділових (бізнесменів, осіб, які перебувають у відрядженні) і приватних відвідувачів (туристів, мандрівників, друзів або родичів). Кожен відвідувач витрачає гроші на харчування, нічліг, купівлю інших товарів та послуг. Ці витрати впливають
з ефектом мультиплікатора на доходи населення, зайнятість і податкові надходження до бюджету. Що більше число відвідувачів (довше їхнє
перебування) і що менше питомі витрати на них, то більше чистий дохід
територій. Тому території направляють свої зусилля на залучення тих
відвідувачів, чиї щоденні витрати найвищі, а перебування — найтриваліше. Разом з тим території прагнуть звести перешкоди на шляху небажаних осіб, ускладнити їхній приїзд і перебування на території.
Жителі й ті, що працюють за наймом — це другий важливий цільовий ринок. Території прагнуть або завезти додаткову некваліфіковану
робочу силу (як це робили Німеччина і Франція в 60-і й 70-і роки), або
стимулювати народжуваність (Австрія, Швеція), або залучити окремі категорії високооплачуваних працівників та фахівців (малі міста США —
лікарів). З іншого боку, перенаселені території прагнуть, навпаки, до нульового приросту населення, зокрема за рахунок міграції.
Галузі економіки та інвестори — третя категорія цільових ринків.
Зазвичай усі населені пункти намагаються підсилити свій економічний
базис, щоб створити для своїх жителів робочі місця й отримати додаткові бюджетні надходження. Передумовою виступає відповідність території критеріям розміщення продуктивних сил: інвестиційному клімату,
якості життя, доступності, якості трудових ресурсів тощо. Далі можливі
такі варіанти або їх комплекс. По-перше, підтримують підприємства, що
вже є, принаймні ті, які бачаться бажаними. По-друге, підтримують їхню
зовнішню експансію. По-третє, полегшують умови відкриття нових підприємств. По-четверте, залучаються підприємства і виробництва з інших
місць, до того ж інтерес територій в цей час зміщується від традиційних
(важка промисловість, автомобілебудування) до сучасніших, «чистіших»
галузей (наукомісткі, високотехнологічні виробництва тощо).
Зовнішні ринки щодо території — вітчизняні інші регіональні, а
також міжнародні ринки — це четверта група цільових ринків. Активність території на цих ринках демонструє здатність міста або регіону виробляти товари і послуги, необхідні фізичним і юридичним особам, що
перебувають за його межами. Без вивозу своїх товарів і послуг не можливе ввезення того необхідного, що не можна або невигідно виробляти в регіоні. Тому кожен регіон спонукає розташовані на його території
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фірми до якомога ширшого збуту їхньої продукції, наприклад, просуваючи їх товарні марки. Сам імідж регіону часто позитивно або негативно
впливає на обсяг продажів на зовнішніх ринках.
Другий (або третій) етап процесу управління маркетингом — позиціонування товару (товарів) території та самої території як такої.

!

Після сегментування необхідно визначити позиції товару на ринку, тобто чітко встановити, чим товар цієї території відрізнятиметься від товарів
конкурентів, завдяки яким його характеристикам можна здобути конкурентні переваги у свідомості потенційних споживачів.

Задачу позиціонування легше виконати, якщо у міста/регіону вже є
комплексна стратегія розвитку на довгостроковий період. Адже у стратегії встановлюють пріоритети розвитку адміністративно-територіальної одиниці, прогнозують, якою вона буде через 15–20 років, які будуть
її соціально-економічні функції і місце серед інших територій. Маркетинг — один з інструментів реалізації стратегії, ефективний спосіб досягти поставлених в ній цілей.
Тільки прийнявши рішення щодо позиціонування свого товару —
території, можна розпочинати розроблення комплексу маркетингу.

!

У класичному бізнес-маркетингу «комплекс маркетингу» — це набір засобів маркетингу, сукупність яких організація використовує для впливу
на цільовий ринок, маючи на меті домогтися бажаного реагування з його
боку» [16, с. 63].

Комплекс маркетингу охоплює всі заходи, які можна запровадити
для активізації попиту на товар. Узагальнено їх традиційно поділяють
на чотири основні групи: товарну і цінову політику, методи збуту і методи просування:
− Товар — це набір виробів та послуг, що їх організація спеціально
розробляє для своїх цільових споживачів.
− Ціну товару належить визначати з урахуванням великої кількості
факторів і адаптувати до вимог ринку.
− Методи збуту (розповсюдження) — це діяльність, завдяки якій
товар стає доступним для цільових споживачів.
− Методи просування (маркетингові комунікації) — діяльність,
спрямована на поширення інформації про товар та переконання
цільових груп споживачів у доцільності його придбання.
Комплекс маркетингу — це інтегроване, взаємозв’язане поєднання чотирьох складових: товару, ціни, методів збуту і маркетингових комунікацій.

Щодо всіх чотирьох складників комплексу маркетингу ухвалюють дуже багато різних рішень, що перетворює кожного з них також
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на спеціальний комплекс. Кожний такий комплекс потребує деталізації в маркетинговому плануванні. Ці фактори становлять основу класичної формули комплексу маркетингу — так званих чотирьох «Р»: товар
(Product), ціна (Price), місце та методи збуту (Place), методи просування
(Promotion).
У сфері маркетингу територій питання комплексу маркетингу розроблено недостатньо. Огляд публікацій з маркетингу територій свідчить
про досить різне бачення як елементів комплексу маркетингу, так і їх
змістовного наповнення:
− проблеми комплексу маркетингу досліджують в основному на
рівні міста та мало розроблені в регіональному маркетингу;
− дуже часто технологія розроблення комплексу маркетингу території зводиться тільки до останнього з чотирьох «Р» та подається
як створення іміджу та просування території;
− основна відмінність підходів — різні модифікації його складників на основі «4Р» (наприклад, додавання трьох додаткових
«Р»: процес (process), матеріальний доказ (або матеріалізація —
physical evidence) та люди (people), наповнюючи їх особливим для
території змістом; чи навіть додавання більшої кількості факторних груп або іншої їх сутності);
− немає однозначного трактування змісту кожного окремого елементу комплексу маркетингу, що призводить іноді до діаметрально різних розумінь (особливо це стосується ціни та цінової політики у комплексі маркетингу території);
− є концепція «4С», альтернативна до класичних «4Р», із зовсім іншим, протилежним поглядом на інструменти маркетингу споживача (а не продавця з його «4Р»), факторними складниками
в якій виділяють: розв’язання проблеми (цінність) для клієнта
(Customer solution); витрати клієнта (Customer cost); зручність
(Convenience); комунікація (Communication);
− а також застосування цієї концепції, збагаченої трьома інструментами маркетингу послуг: працівниками, процесами і обслуговуванням клієнта [13].
Класична формула комплексу маркетингу «4Р», хоч і з певною модифікацією свого змістовного наповнення, цілком прийнятна для використання в маркетингу території. Альтернативні концепції комплексу
маркетингу або розвивають класичну модель, або дають змогу розглянути інструментарій маркетингу з інших позицій, в тому числі й важливості стратегічного планування розвитку території.
Успішність використання комплексу маркетингу визначається гармонійним поєднанням усіх його інструментів, до того ж саме таким чином, який активізує попит на територію, випереджаючи при цьому конкурентів.
Для будь-якої території необхідне:
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− самовизначення та самопозиціонування;
− визначення факторних складників комплексу маркетингу;
− сегментація ринку «споживачів» території;
− формування ефективного комплексу маркетингу;
− управління маркетингом.
Ґрунтуючись на аналізі наукових досліджень у сфері маркетингу територій та, зокрема, з питань формування комплексу територіального
маркетингу, а також на практичних аспектах сучасної системи управління територіями проаналізуємо вихідні науково-методичні положення щодо розроблення складників комплексу маркетингу, дотримуючись
найрозповсюдженішої концепції чотирьох «Р»: товар, ціна, збут, просування території.
Перший складник — «товар». У філософії та теорії маркетингу товар
взагалі займає ключову позицію. Через задоволення потреб споживачів
він базовий відносно інших елементів комплексу маркетингу.
У маркетингу території товар — це не стільки різноманітні матеріальні ресурси та послуги, вироблені на території, скільки якість «середовища» та його компоненти, такі як земля, створена інфраструктура,
якість публічних послуг та якість інститутів, що обслуговують цю територію, тощо.
Визначені компоненти дають змогу користувачам середовища території здобувати додаткові переваги, не пов’язані з їхніми власними комерційними зусиллями, а за це вони готові платити, що й перетворює
територію в товар у різних комбінаціях (економічних і соціальних переваг для розвитку виробництва, зниження виробничих витрат, ефективної спеціалізації і кооперації, досягнення економії від масштабу діяльності, різноманіття доступних виробничих та комунікаційних послуг).
Більше того, в сучасному конкурентному середовищі економічно
сильні території як вже «розкручений» привабливий товар зазвичай стають ще сильнішими: спрацьовує так званий ефект «кластеринґу», коли
зростання одного виду бізнесу приваблює пов’язані із ним види економічної діяльності. Це самопідтримне явище спостерігається повсюди у
світі та пояснює масштабне зростання великих метрополій і дуже нерівномірний територіальний економічний розвиток усередині країн. В
Україні найчастіше прикладом цього наводять Київ.
Товар території — це певна «множина корисності», запропонована
у платній, частково платній або безплатній формі зацікавленим групам
споживачів. У випадку маркетингу міста чи району, сукупність різних
територіальних складників такого товару, спрямованих на різні цільові
ринки, утворює складний комплексний товар — взаємно пов’язану комбінацію матеріальних і нематеріальних товарів.
Тому можна говорити про взаємопов’язаний і структурований пакет матеріальних і нематеріальних товарів, доступних на території різним споживачам — своєрідний «портфель територіальних продуктів».
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Подібний портфель («мегатовар» на рівні міста, регіону), на думку фахівців,
можна також визначити як сукупність «корисностей», пов’язаних з концентрацією на цій території людей, капіталу, ресурсів та взаємозв’язків,
які між ними виникають, як сумарну соціально-економічну корисність місця, запропоновану зовнішнім і внутрішнім клієнтам для задоволення їхніх
матеріальних і духовних потреб натурального, інфраструктурного, суспільного, культурного та інтелектуального характеру [13].

Товаром у територіальному маркетингу може бути власне територія з позиції розміщення бізнесу. Підприємець, який збирається інвестувати в цю територію, всебічно розглядає її характеристики, оцінює конкурентоздатність. Чинники конкурентоздатності території для нього —
географічне розташування, трудові ресурси (робоча сила та її вартість),
інфраструктура, сировинні ресурси, рівень ділової активності, доступ до
капіталу, рівень розвитку підтримки бізнесу тощо. Такий підхід доречний лише в разі вибору того сектору ринку, де основним споживачем товару території виступає зовнішній інвестор. Для внутрішніх споживачів
та інвесторів можуть вирішальне значення також мати інші чинники, до
того ж, іноді зовсім суб’єктивного «м’якого» характеру.
Найдоступніша технологія визначення «портфеля територіальних
продуктів» та товару території взагалі пов’язується із поняттям «потенціал території», її головним внутрішнім ресурсом стимулювання розвитку. У структурі потенціалу території зазвичай виділяють:
− природно-ресурсний потенціал (корисні копалини, землі, рекреаційні можливості тощо);
− географічний потенціал (розташування території у сусідстві з
центрами економічної активності, на транспортних шляхах, у
прикордонних регіонах тощо);
− історико-культурний потенціал (історико-культурна спадщина,
яка може стати предметом залучення ресурсів на цю територію);
− інфраструктурний потенціал (зручності та корисності території,
які впливатимуть на рівень її товарності абсолютно для всіх цільових груп);
− економічний потенціал (наявні підприємства, основні фонди, рівень доходів суб’єктів господарювання та населення тощо);
− людський потенціал (кадрова, кваліфікаційна, вікова структура
населення).
Інший складник комплексу маркетингу — «ціна». Цінова політика в
комплексі маркетингу території — найпроблематичніше питання. Ціну
території не можна трактувати лише як суму витрат на маркетингові заходи з боку публічної влади та інших суб’єктів маркетингу території —
це лише невелика частка в ціновій політиці.
У значенні ціни в територіальному маркетингу розглядають ту дію,
на яку очікує суб’єкт від об’єкта в разі задоволення потреб останнього.
Ціна має багато складників, серед яких витрати на комунальні послуги,
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місцеві податки, специфічні витрати (на подолання адміністративних
бар’єрів, спонсорство) тощо.
Цінова політика територіальних органів влади суттєво впливає на
рівень доходів бюджету. Перед місцевою владою завжди постає проблема вибору. З одного боку, це проблема наповнення бюджету, що зумовлює застосування високих цін і тарифів. З іншого — необхідність вживати заходів соціального захисту, тобто врахування політичної, а не
економічної доцільності ухвалення рішень владою. При цьому органи
місцевого самоврядування, встановлюючи фактично найвищі можливі
за законодавством ставки місцевих податків і зборів, не спроможні наповнити свій бюджет достатньою мірою.
Таким чином щодо групи факторів «ціна» в комплексі маркетингу
території існує значне коло відмінностей. З точки зору публічного управління цінова політика має враховувати ще кілька особливих позицій:
− публічні послуги зазвичай оцінюють після споживання, і без
об’єктивних соціальних критеріїв ця оцінка ускладнена;
− нерідко послуги органів влади залишаються «невідчутними» споживачам, хоча вони й користуються ними;
− ціни на послуги органів влади формуються не співвідношенням
попиту та пропозиції, а як наслідок встановлених нормативноправових засад державного, регіонального та місцевого управління;
− органи управління та органи місцевого самоврядування слабко
сприймають інновації, їм притаманні бюрократичні процедури,
істотно впливають корпоративні інтереси.
При формуванні іншого складника комплексу маркетингу «збут»
потрібно враховувати стан маркетингового середовища, яке для території теж специфічне.

!

Під маркетинговим середовищем у класичному маркетингу розуміють сукупність активних суб’єктів і сил, які діють за межами підприємства і впливають на можливості служби маркетингу встановлювати та підтримувати з
цільовими споживачами стосунки ділового співробітництва. У ньому розрізняють мікро- та макросередовище, які, своєю чергою, теж мають структурні елементи. Фактори мікросередовища відносно контрольовані, фактори макросередовища не підлягають контролю з боку підприємства.

В аспекті маркетингу території, фактори макросередовища як політично-інституційного, так і економічного характеру, справляють визначальний вплив на «збутову» концепцію у комплексі маркетингу.
Конкурентна перевага території пов’язана не лише з його товарною пропозицією, яку становлять територіальні товарні продукти,
взаємозв’язки й структури виробників, посередників та споживачів
цих благ і послуг, але також з умілим й результативним маркетинговим збутом.
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Характеристика методів розповсюдження в маркетингу території є
досить складне завдання, бо територія, «місце» продажу товару, фактично незмінне. Крім того, в маркетингу територій практично немає посередників у чистому вигляді. З певним ступенем умовності до посередників можна віднести таких суб’єктів маркетингу територій:
− органи влади та громадські організації, асоціації вищого територіального рівня і їхніх представників;
− торговельно-промислові палати, центри бізнесу та міжнародної
торгівлі, виставкові центри, ярмарки;
− транснаціональні й інші територіальні суб’єкти бізнесу;
− різноманітні міжтериторіальні мережеві організаційні структури;
− засоби масової інформації та комунікації;
− туристичні агенції;
− туристичні інформаційні центри;
− заклади професійної освіти.
Зміст заходів цього елемента комплексу маркетингу території полягає у наданні ділової інформації суб’єктам господарювання, укладанні договірних відносин з іншими територіями, організації виставок і ярмарок, інформуванні потенційних та наявних туристів, охочих відвідати
привабливі місця населених пунктів тощо.
Важливий факторний складник комплексу маркетингу території —
«просування». Його зазвичай пов’язують із комплексом засобів маркетингових комунікацій, створенням образу та іміджу, підвищенням рівня привабливості території, розробленням та просуванням бренду.
До комплексу засобів маркетингових комунікацій території (адміністративно-територіальної одиниці) можна віднести такі:
− традиційну комерційну рекламу;
− засоби прискорення та (або) посилення позитивної реакції державних установ та економічних агентів;
− зв’язки з громадськістю та «профільними» організаціями із розвитку територій та громад;
− пропаганду;
− особисті контакти.
Розглядаючи маркетингові комунікації, не можна обійти питання
залучення громадян та їх об’єднань до місцевого розвитку, необхідність
врахування їх думки. Але при застосуванні методів маркетингових комунікацій важливо враховувати специфіку конкретної контактної аудиторії.
Контактні аудиторії маркетингових комунікацій можна поділити на
внутрішні та зовнішні. До внутрішніх можна віднести мешканців (зокрема й організації та групи мешканців), а також наявних на території господарюючих суб’єктів. Тут слід згадати про дуалістичну роль мешканців, як споживачів, і як суб’єктів, що активно формують товарне середовище території.
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Натомість до зовнішньої аудиторії можна зарахувати «не місцевих»
господарських суб’єктів, інвесторів, туристів, мешканців сусідніх територій та населених пунктів.
Стосовно зовнішньої аудиторії слід розв’язати дві основні маркетингові проблеми, а саме: перетворити потенційних клієнтів на реальних, а також випадкових — на регулярних, тобто збільшити частоту візитів і зростання рівня зацікавленості з боку зовнішніх клієнтів у пропозиціях території.
Прикладом адаптування маркетингових засобів до специфічних
особливостей внутрішньої й зовнішньої аудиторії може слугувати розроблення та підтримання двох версій офіційної вебсторінки адміністративно-територіальної одиниці з різними адресами для «своїх» — внутрішніх споживачів та «чужих» — зовнішніх споживачів.
4.3. Маркетингові стратегії регіонів і міст:
світовий та вітчизняний досвід
Концепція регіонального маркетингу вимагає орієнтації на потреби цільових груп споживачів як товарів і послуг території, так і території як товару в цілому. Всі структури і підприємства, що відповідають за
долю регіону, повинні орієнтуватися на потреби клієнтів і цільові групи
споживачів, а також на створення кращих супроти інших територій конкурентних переваг для оптимального задоволення населення території.
Для досягнення поставлених цілей існує безліч заходів (інструментів). Відповідно, є необхідність скеровувати застосування цих інструментів. Для цього існують стратегії, завдання яких — створювати певні канали для застосування наявних засобів. У цьому контексті стратегії являють собою «маршрут для дій», з яким пов’язані управлінські рішення,
бо стратегії повинні забезпечити найпряміший шлях для досягнення цілі
(системи цілей). Отже, стратегії — ланка, яка поєднує цілі та заходи.
Стратегії можна розглядати як принципові середньо- та довгострокові положення, директиви або орієнтири, які визначають рамки для
певної діяльності та задають певний напрям для заходів з маркетингу. З
одного боку, вони спрямовані на ринок (досягнення певних позицій на
ринку), а з другого — вони враховують ресурси та потенціал (створення
потенціалів успіху) території.
Маркетингова стратегія — довгострокова або середньострокова програма (проект) здійснення маркетингу території. Рекомендована структура стратегії, має три розділи:
1) позиціонування (цілі, завдання проекту, концепція цільового іміджу
міста/регіону, їхня унікальна пропозиція, опис цільової аудиторії);
2) просування (комплекс заходів, методи дії, канали маркетингової комунікації);
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3) організаційне забезпечення проекту (ресурсне забезпечення, механізми координації і контролю за реалізацією, система моніторингу і
оцінки результативності).

Реалізація маркетингової стратегії території (впровадження маркетингу) охоплює аналіз, планування, проведення заходів, розрахованих
на просування інтересів території, і контроль за цим процесом.

!

У маркетингу територій застосовують такі види стратегій:
−

стратегії для ключових галузей,

−

стратегії сегментування,

−

стратегії стимулювання,

−

ареальні стратегії,

−

стратегії співпраці.

В основі стратегії для ключових галузей лежить теза про те, що для
регіону ефективніша концентрація маркетингових заходів на кількох визначених галузях чи кластерах, а не зондування ринку без будь-якої диференціації. Для регіону це означає необхідність ідентифікації тих видів
економічної діяльності, у яких він має найбільші переваги проти інших
регіонів (з огляду на наявні потенціали), виправдані витрати на їхній
розвиток, достатньо високі шанси для успіху на ринку (потенціал збуту).
Водночас слід враховувати, що бажання досягти максимальної ефективності шляхом фокусування маркетингових заходів на одній чи декількох
галузях досить ризикове для регіону: прикладом цього став занепад вугільної промисловості у Рурському та Донецькому басейнах, що призвело до структурних проблем відповідних регіонів, викликаних високою їх
залежністю лише від одної галузі.
Проте диверсифікація теж має свої межі, тому що у випадку проведення маркетингових заходів для надмірної кількості галузей є ризик вироблення неефективної політики розвитку. Тому головне завдання менеджменту — визначення ключових галузей чи кластерів.
Предмет стратегій сегментації — розподіл ринку на цільові групи,
потреби яких задовольняє комплекс адаптованим до них маркетингових
заходів. Підстава для цього — максимальна гомогенність кожного сегмента та його значні відмінності від інших сегментів.
Наприклад, якщо перспективною галуззю регіону визнано туризм, то, крім
підприємств (готелів, ресторанів, розважальних закладів), адресатами маркетингових заходів будуть також туристи як цільова група. Залежно від напрямку маркетингу об’єктом можуть бути також учасники культурних заходів та відвідувачі виставок. Це стосується також працівників, які є важливим
фактором розвитку і тому теж не повинні залишатися поза увагою.

Важливі є критерії, за якими виконують сегментування.
117

Інструменти регіонального розвитку в Україні

Розвиток регіону, як і розвиток певної галузі може відбуватися шляхом: по-перше, залучення до регіону інвесторів. По-друге, маркетингові
заходи можуть бути спрямовані на підприємства відповідної галузі (галузей), які вже працюють у регіоні (збереження наявних підприємств).
По-третє, підтримка заснування нових підприємств. Кожний з цих варіантів потребує окремого пакету заходів, бо вони кардинально відрізняються один від одного. Тобто, стосовно розвитку підприємств, один з
можливих варіантів — розподіл за типами інвестицій.
Інший важливий критерій для розгляду підприємств — їхній розмір. Зважаючи на те, що супроти великих підприємств малим та середнім підприємствам важче зібрати та оцінити інформацію про той
чи інший регіон, процес її оброблення займає більше часу і не такий детальний, вони можуть ухвалювати рішення також під впливом
суб‘єктивних факторів, особистих уподобань «власника підприємства«
та бажання розмістити підприємство недалеко від власного місця проживання. Саме останнє обумовлює у малих підприємств спротив до
зміни місця розташування.
З огляду на ці спостереження, під час розроблення маркетингових
заходів, спрямованих на сегмент малих і середніх підприємств, слід рекомендувати надання сильної підтримки з пошуку та оброблення інформації (надання інформаційних матеріалів, особисті консультації). З огляду
на обмежену мобільність малих та середніх підприємств, можна також
рекомендувати зосередити маркетингові заходи на найближче розташованих до цих підприємств територіях (у радіусі до 50 км).
Застосування додаткових критеріїв для сегментації на додаток до зазначених («тип інвестиції« та «розмір підприємства«) дозволить створити загальну модель сегментації, спеціально пристосовану для потреб регіонального маркетингу з чітким розмежуванням цільових груп із відповідними маркетинговими заходами.

!

У маркетингу території доцільно застосувати п’ять альтернативних способів сегментації ринку:
−

концентрацію на одному сегменті, тобто задоволення певної потреби
для конкретної групи споживачів;

−

орієнтацію на одну потребу всіх груп споживачів;

−

орієнтацію на групу споживачів;

−

обслуговування кількох незалежних сегментів;

−

охоплення всього ринку.

Інший вид стратегії стосується способу «заохочення ринку на користь свого регіону« та, відповідно, є стратегією стимулювання. Серед
двох основних шляхів такого впливу: система фінансової мотивації та
підвищення привабливості регіону, завдяки чому цільові групи обиратимуть його за більшу ефективність супроти інших регіонів.
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У першому випадку застосовують такі засоби, як нижчі ставки податків, дешеві кредити, гарантування повернення кредитів, дотації або
виділення кращих земельних ділянок. Натомість, у другому випадку —
застосування стратегії преференцій — регіон робить ставку на поліпшення загальних умов виробництва і життєдіяльності. Створення дійсних конкурентних переваг регіону буде недостатнім — необхідно також
забезпечити усвідомлення переваг регіону цільовою групою. Тому іміджевий потенціал відіграє провідну роль під час реалізації стратегії преференцій.
У практичній діяльності обидва підходи не зустрічаються у чистому
вигляді, але вирішальним є те, якому підходу надається принципова перевага. Засоби фінансового сприяння мають відносно низький ефект з
позиції управління, забезпечують тимчасові переваги, які існують лише
до того часу, поки інший регіон не запропонує ще вигідніші умови для
цільової групи. Якщо економічно слабкий регіон намагатиметься покращити свою економічну ситуацію тільки за допомогою такої стратегії, у
нього не вистачатиме коштів для того, щоб усунути причини свого становища, а саме — наявні недоліки супроти конкурентів. Такий механізм
може призвести до стабілізації поганого економічного стану. Проте за
певних обставин або для окремих цільових груп акцент на системах фінансової мотивації може виявитися доцільним.
«Купуй Запорізьке — обирай своє!» — це гасло маркетингової програми в
Запорізькій області щодо підтримки власного виробника товарів і послуг.
Маркетингові заходи передбачали: брендинг — зробити товари впізнаними; зворотний зв’язок зі споживачами; співробітництво з місцевими магазинами та відкриття нових; розповсюдження інформації про проект; проведення спільних з органами влади зустрічей для залучення до руху невеликих магазинів міста; спільні акції, що призвело до зростання обсягів
продажів та асортименту, створення нових робочих місць, підвищення
іміджу місцевої продукції.

Під ареальною стратегією слід розуміти розподіл території регіону
на гомогенні території, які видаються придатними для розвитку того чи
іншого виду економічної діяльності. Значення і необхідність ареальних
стратегій зростає зі збільшенням площі та гетерогенності регіону. Критерії, необхідні для побудови ареалів, наприклад, залежать від причин обрання тієї чи іншої ключової галузі, можливості розвитку кількох галузей
та їх взаємної сумісності. В ідеальному випадку економічна структура ареалу повинна сприяти виникненню ефекту синергії. Також слід враховувати, що територія, яка видається придатною для розвитку тієї чи іншої галузі, може перетинати кордони кількох адміністративно-територіальних
одиниць. Ця обставина обумовлює формування стратегій співпраці.
У сучасний період адміністративно-територіальні одиниці потребують нових форм взаємодії. Зростає значення регіонального самоуправ119
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ління і самокоординації. Є потреба в об’єднанні інших учасників взаємодії через організації-посередники. Через все більшу складність нагальних
проблем і зростання кількості учасників взаємодії розв’язання проблем
через рішення «з центру« стає все менш можливим. На зміну такій моделі
все частіше приходить кооперація задля розв’язання тих чи інших питань.
У рамках стратегій співпраці кожний регіон повинен визначити спільно з ким він бажає досягти своїх маркетингових цілей. Можливі варіанти — співпраця з державними (Public-Public Partnership) або приватними (Public-Private Partnership) структурами. Public-Public Partnership має
на меті передусім спільні дії між державними адміністративно-територіальними органами. Можливості для співпраці в такому форматі існують
за умови наявності значної структурної гомогенності між цими органами,
завдяки якій наявні однакові умови розвитку або існують ідентичні проблеми. За цих умов можлива співпраця у рамках координованих стратегій
стимулювання або пріоритетних галузей.
Адміністрація штату Джоржія використовує маркетинг виступаючи спонсором ініціатив, спрямованих на високі технології. Вона також підтримує
Yamacraw, ініціативу з економічного розвитку, яка являє собою державно-приватне партнерство з провідними університетами штату з метою комерціалізації досліджень у галузі оптичних мереж, пристроїв швидкісного
доступу і оброблення інформації. В результаті цієї та інших спрямованих
на технологію ініціатив, Джоржія, яка у 1980-х була в основному сільськогосподарським штатом, мала 54% річний ріст зайнятості у технологічній
сфері у 1990-х, зараз займає одне з перших місць у списку з 10 штатів США
щодо кількості працівників у технологічних галузях і є найбільш динамічно зростаючим ринком вакансій у сфері високих технологій у США.

Особливо придатні для різних форм кооперації регіони зі спільними територіальними структурними ознаками, які до того ж мають спільну історично обумовлену назву (наприклад, Поділля, Таврія, Гуцульщина). Оскільки часто з цими назвами пов’язані певні важливі для регіону
галузі, то через скоординованість дій у зазначених «напрямках бізнесу«
мають певні переваги, зокрема, завдяки можливості використовувати
спільну назву районів для збуту власної продукції. Кооперація міст між
собою дає велику користь у розвитку туризму, тому що разом їм легко зібрати «портфель» унікальних пропозицій і вкластися в інфраструктурні проекти.
З метою просування території реалізується проект «Золота підкова Черкащини», випущено книжку-путівник, але до того, як вона вийшла, проведено досить значну роботу, щоб облагородити описані в путівнику маршрути.

Окрім гомогенності, інша підстава для координації дій — існування
спільного функціонального простору. Завдяки особливостям ринку пра120
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ці (особи, які їздять на роботу до інших міст чи районів) та мережам постачання такий «функціональний простір« часто виникає на основі агломерацій та сусідніх районів. Оскільки в цьому випадку економічний розвиток окремої громади тісно пов’язаний з ситуацією в інших районах,
узгоджена співпраця між ними дуже доцільна.
Отже, визначені види маркетингових стратегій дозволяють впливати на ухвалення стратегічних рішень щодо розвитку регіону: 1) визначити види економічної діяльності — ключові носії регіонального розвитку
(що?); ідентифікувати релевантні цільові групи (хто?); 3) визначити спосіб дій для впливу на ринок (як?); 4) визначити головні території регіону
(де?); 5) знайти належних партнерів для співпраці (з ким?).

!

О. П. Панкрухін у маркетингу територій розглядає чотири великі групи
стратегій: стратегії, спрямовані на залучення відвідувачів і резидентів,
розвиток промисловості або експорту продуктів, що виробляються на цій
території.
Їх умовні назви:
маркетинг іміджу,
маркетинг привабливості,
маркетинг інфраструктури,
маркетинг населення, персоналу [13].

У світовій практиці найчастіше трапляється цілеспрямована діяльність зі створення, підтримки, позитивної зміни іміджу регіону, який
має прямий зв‘язок з іміджем держави, проте стратегія його створення і підтримки має свої особливості. Імідж регіону більше залежить від
ефективності та якості функціонування розташованих в ньому суб‘єктів
господарювання, комунікацій, системи обслуговування, на нього мають
вплив так звані «м‘які» чинники, серед яких навіть філологічного походження.
У США штат Північна Дакота відносить істотну частину труднощів з підвищення іміджу на рахунок невдалого імені, що викликає невигідні кліматичні асоціації. Зрозуміло, що Південна Дакота в цій конкуренції явно виграє.
Справа дійшла до гарячих дискусій про необхідність вилучення прикметника «північна» з назви штату.

З висловів різного роду громадських діячів, реклами туристичних
агентств, публікацій в ЗМІ можна виявити словесні характеристики, що
описують як сучасний стан іміджу регіону, так і тенденції до його зміни.
Це — перший крок до позиціонування території.
Одеса — «перлина біля моря», «Південна Пальміра».
Кам’янець-Подільський — туристичний центр, «місто фестивалів».
Львів — інша Європа, «місто українських цінностей», «місто подій».
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Дніпропетровськ — місто твоїх можливостей, «космічна столиця», «столиця козацької слави».
Чернівці — екологічно чисте європейське соціально орієнтоване місто,
місто високого рівня споживання, інтелектуального продукту, технологій
і послуг, культурно-історичний, освітньо-науковий і туристичний центр.

Після здійснення вибору цільової групи (потенційних споживачів
території), серед представників груп, що визначилися, проводяться виміри ступеня відомості, популярності території (за 7-9-бальною шкалою,
починаючи від «дуже добре знаю» до «ніколи не чув»), виявляються найбільш значимі критерії зіставлення місць (з використанням методики
семантичного диференціала за шкалою «дуже сприятливий» - «дуже несприятливий»), а потім здійснюється власне порівняльна оцінка конкуруючих територій.
Ось який дещо відмінний образ міста-регіону Києва вийшов за результатами опитування групи студентів Національної академії державного управління при Президентові України. Київ, на їх думку, це – святиня (місто саме жіночого роду), місто церков та історії, з ознаками шляхетності і міщанства, дещо провінційний (за європейськими мірками),
хаотичний, проте швидко змінюється і трансформується. Діловий та жебракуватий, зелений, але брудний, до того ж скоріше ворожий і небезпечний, тому що кримінальний, оманливий, хоч і не чужий романтиці.
Його складний і не дуже гармонійний, певною мірою конфліктний характер виразно проступає на дуже знайомому і неповторному, хоч і не
дуже природному обличчі.
За наслідками дослідження можна робити висновки щодо необхідних заходів як для популяризації іміджу регіону, так і для його корекції.
Слід зазначити, що на ефективність заходів та, особливо, маркетингових комунікацій може не впливати брак фінансування.
Лох-Несс набув світової слави, створивши образ легендарного місця з унікальною атмосферою, витративши на це пару фунтів, а уряд Туреччини
витратив величезну кількість грошей на рекламу країни та її красот і за
його власним визнанням не досяг якого-небудь ефекту.

Стратегія маркетингу визначних пам’яток, розваг може доповнювати маркетинг іміджу, а може функціонувати й самостійно. При цьому можуть бути використані природні визначні пам’ятки території (набережні річок, озера, моря, гори), об’єкти історичної спадщини (музеї,
пам’ятки архітектури, храми), відомі особистості, установи культури і
відпочинку (стадіони, культурні та торговельні центри, парки). Більша
індивідуальність і відомість пам’яток, їхня кількість впливають на строк
їх оглядин, а отже, і перебування туристів на цій території. Але будь-яка
визначна пам’ятка території не може бути єдиним об’єктом уваги в ре122
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гіональному маркетингу. Комплексне оформлення території як єдиного
цілого підвищує її привабливість і унікальність.
Кам’янець-Подільський — це місто, яке можна розглядати як приклад
успішного впровадження маркетингу територій в останні десять років.
Саме вдалі бренд та позиціонування сприяли збільшенню потоку туристів
приблизно в 15 разів і стали поштовхом для розвитку малого та середнього бізнесу, а також для збільшення інвестицій у цей регіон. Реконструкція
пам’яток, а також розбудова інфраструктури міста за рахунок бюджетних і
залучених ресурсів, зокрема через механізм передання культових споруд
релігійним громадам у використання за призначенням через укладання
охоронних договорів, дозволили створити унікальну пропозицію.

Маркетинг інфраструктури є найважливішим, оскільки в довгостроковому періоді найбільше впливає на стабільний розвиток регіону. Надійне енергопостачання, добра освіта, чиста питна вода, розвинені комунікації, безпека на вулицях — ознаки достатньо підтримуваної інфраструктури. Її наявність ще не гарантує зростання регіону, але її відсутність або
поганий стан робить таке зростання неможливим. Складаючи перелік тих
чи інших видів інфраструктури, необхідно пам’ятати про цільові аудиторії. Різним цільовим групам важливі різні типи інфраструктури. Інвесторам — наявність інвестиційних площадок, якість телекомунікацій і комерційної нерухомості. Зростають вимоги до рівня благоустрою.
Окремі території роблять стержнем маркетингової стратегії — інфраструктурні мегапроекти.
За останні 10 років в британському м. Бірмінгемі створена потужна інфраструктура — конгрес-центр ICC для проведення міжнародних ділових
і наукових конференцій, LG-Arena для спортивних матчів (побудована
за ініціативою і на кошти компанії LG Electronics), виставковий комплекс
NEC для технічних і художніх виставок та концертно-розважальний комплекс NIA. Протягом року на цих чотирьох площадках проводиться більше 400 культурних, ділових і спортивних заходів міжнародного статусу.
До міста приїжджають понад 2 млн. гостей. Це дозволило Бірмінгему позиціонувати себе як європейська столиця подієвої економіки.

Стратегія маркетингу персоналу, роботи з людьми — жителями території, об‘єднаннями і союзами громадян, політиками, робота з громадськістю — ставить за мету забезпечення підтримки маркетингової
активності регіону з його середини. Завдання маркетингових заходів
полягають, з одного боку, у формуванні місцевого патріотизму, з іншого — у формуванні та підтримці доброзичливої мотивації усередині регіону щодо приїжджих і залучених до регіону структур. Недружелюбність
до приїжджих або негативне уявлення про жителів, підприємців може
звести до нуля всі зусилля та досягнуті результати за іншими напрямами
маркетингу регіону. Іншими словами, настрій, налаштування жителів —
це теж важлива частина регіону як товарного продукту.
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Території характеризуються різним станом справ, проблемами і потребами у сфері зайнятості, тому можуть обирати різні стратегії. Низький рівень зайнятості і дешева робоча сила може спрацювати як аргумент для залучення промисловців, підприємців сфери послуг тощо з
метою створення чи розширення бізнесу, а отже, і створення нових робочих місць. Якщо робочих рук не вистачає, а робочих місць в надлишку, то території, прагнучи залучити нові кадри, можуть підкреслювати,
рекламувати позитивні можливості для проживання і перспективи зростання, високу заробітну плату, можливість вибору професії тощо. Адресний маркетинг націлений на залучення на територію працівників конкретних професій, фахівців визначених рівнів кваліфікації.
Різноманіття маркетингових стратегій щодо розвитку міст обумовлено специфікою таких територіальних утворень: зростаючим зосередженням у них населення, провідною роллю у залученні інвестицій, розробленням і впровадженням у них інновацій, високою вартістю життя і
земельних ділянок, напруженим станом довкілля тощо. Ці проблеми, а
також глобалізація та необхідність підкреслення своєї унікальності підштовхують міста до пошуку і створення власних своєрідних маркетингових стратегій.
Крім вивчення досвіду передових міст у маркетингу [12, 15, 21, 22, 23,
24, 25], зроблена спроба систематизації маркетингових стратегій за двома основними критеріями: за формою і за змістом [8].
Види маркетингових стратегій за способом реалізації (формою)
Зовнішні

Внутрішні

Ієрархічні

Мережеві

Комплексні / структурні

Об'єктні

Еволюційні

Революційні

Маркетинг достатку

Маркетинг виживання

Стимулювання точок зростання

Розв’язання проблем

Маркетинг залучення

Маркетинг обмеження

Диференційований маркетинг

Недиференційований маркетинг

Виправлення образу

Виправлення дійсності

До зовнішніх належать стратегії, в яких цільова аудиторія перебуває за межами міста. Це стратегії, націлені на інвестиційний, туристичний маркетинг, маркетинг залучення жителів, і стратегії, що працюють зі
сторонніми групами впливу. Відповідно, при внутрішньому маркетингу
цільова аудиторія — городяни.
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Метою однієї з перших в Україні Маркетингової стратегії м.Прилуки було
створення привабливого іміджу міста та поширення його в інформаційному просторі для активного залучення інвесторів і сприяння розвитку
місцевого бізнесу, який працює у місті, розвитку туризму у регіоні. Маркетинговими інструментами стали випуск друкованого буклета, компактдиска та інтернет-презентації; створення інтерактивного інтернет-порталу міста, що створило умови для просування міста серед зовнішніх та внутрішніх цільових груп.

В ієрархічних стратегіях маркетингові заходи ініціюють і управляють з єдиного координаційного центру. Найчастіше цю функцію виконують органи міської влади. Інші учасники процесу або зацікавлені сторони виконують своє, строго обмежене коло робіт, але їхні дії направлені
на досягнення загального завдання і контрольовані центром. У мережевих стратегіях наявні декілька центрів управління, зазвичай не супідрядних, часто навіть конкуруючих між собою. До мережевих належать більшість проектів, ініційованих бізнесом або некомерційними організаціями. При цьому на першому етапі маркетингу може виникнути декілька
незалежних проектів, і лише в деяких випадках їх ініціатори мають потребу в об’єднанні їх в загальну маркетингову концепцію на наступному етапі. Проте влада міста зацікавлена в такій координації та залученні приватних проектів до завдань розвитку міста і тому долучаються до
процесу на правах рівноправного партнера. Вона не відіграє центральної ролі в маркетингу, але підтримує його реалізацію своїм адміністративним ресурсом.
Комплексні (їх також можна назвати структурними) стратегії — це
стратегії, для успішної реалізації яких потрібна перебудова всієї тканини
міського простору, бо вони зачіпають інтереси всіх категорій городян.
Іншими словами, всі сфери життєдіяльності міста піддаються структурним змінам для розв’язання маркетингових завдань.
Прикладом такої стратегії може служити боротьба Лондона за право проведення літньої Олімпіади 2012 року. Задовго до конкурсу, на якому мали
визначити місце проведення Олімпіади, в місті розпочалася масштабна
робота з перекроювання простору під потреби передбачуваних спортивних заходів. Інженерна, дорожня, інформаційна інфраструктура зазнала
корінних змін. Нарешті будівництво найбільшого стадіону в Істенді візуально повністю перетворило східні райони міста.

Об’єктні стратегії, на противагу комплексним, фокусуються навколо окремих міських об’єктів — музеїв, історичних будівель, пам’ятників
та інших визначних пам’яток. Саме ці об’єкти стають стрижнем маркетингової стратегії, при цьому просторовий і економічний устрій міста не
зазнає помітних змін.
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Один з найпоказовіших прикладів об’єктної стратегії — місто Мостар (Боснія і Герцеговина). Головна (і єдина) туристична визначна пам’ятка міжнародного значення в місті — мальовничий Старий міст через річку Неретва. Міст знаходиться в центрі історичного центру міста і «збирає» навколо
себе в радіусі 10 м 90 відсотків всієї історичної забудови міста. 1994 року,
під час війни, міст був зруйнований, і його подальше відновлення стало головною цільовою настановою стратегії міста. У самій назві міста, що привертає увагу безлічі зарубіжних туристів, закладено пояснення його маркетингової стратегії.
Містечко Юкасярве в Швеції зробило основою своєї стратегії розвитку
готель, збудований з криги. За перші чотири роки роботи льодовий готель продав більше 5000 людино-годин і більше 30 тисяч осіб заплатили
за його відвідини. Але сам собою готель не головне. Це зонтичний бренд.
На нього «нанизаний» цілий кластер послуг, пропонованих туристам на
околицях: фігурне катання і льодові атракціони, галерея льодових скульптур, сафарі на снігоходах та багато іншого.

Еволюційна стратегія базується на рішенні просувати ті конкурентні переваги міста, які вже давно склалися, відомі й потребують лише правильної «упаковки» для продажу. Отже, не потрібно винаходити новий
образ міста, а лише добудувати вже наявний, чи той, що склався природним чином. Еволюційні стратегії обирають переважно економічно
успішні міста, сприятливий образ яких вже склався в цільових аудиторіях. Такі міста не потребують радикальної зміни тенденцій розвитку —
навпаки, вони застосовують маркетинг, щоб зберегти сприятливу ситуацію. У цю ж групу потрапляють курортні міста і міста з багатою історією
в усіх її проявах (архітектура, історичні місця і події тощо), які завжди
відвідували багато туристів.
Революційний маркетинг використовують тоді, коли необхідна
корінна зміна іміджу міста, зрозумівши, що ситуація складається не на
його користь. Ребрендинг міста — це, зрозуміло, набагато складніше і
витратне завдання, ніж розвиток уже сталих брендів, але саме революційні проекти дають найбільший ефект. Ставку на революційний маркетинг сьогодні роблять міста, які втрачають конкурентоспроможність
у міру розвитку постіндустріальної економіки. Багато промислових центрів — металургійні, текстильні, лісопереробні — спішно прагнуть позбавитися індустріального іміджу і переорієнтовуватися на інші, часто
несподівані для себе ресурси виживання.
Манчестер — раніше текстильна столиця Європи, нині британська столиця футболу і грального бізнесу. Глазго і Бірмінгем, у минулому великі
центри важкої промисловості, нині позиціонують себе як міста широкого
спектру якісних послуг.

Розділення маркетингових стратегій на маркетинг достатку («від
хорошого життя») і маркетинг виживання проходить залежно від рівня
фінансового та економічного добробуту міст. Економічно благополуч126
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ним містам маркетинг необхідний для реклами своїх успіхів і закріплення репутації. А міста депресивні, вимираючі, вдаються до маркетингу як
до останньої можливості переформатувати економічну структуру, знайти нові ресурси й поправити свої справи.
Вибираючи маркетингову стратегію для міста, необхідно розв’язати
так звану дилему «ефективність-рівність». Чи направити максимум ресурсів і зусиль в точки зростання території з тим розрахунком, що вони
«витягнуть» за собою решту. Чи зробити акцент на найвідсталіших районах, щоб підтягти їх до середнього рівня. У першому випадку віддача від
капіталу (а отже, і ефективність) більша. У другому випадку пріоритет —
соціальна рівність і допомога слабшим. У першому випадку місто бере за
основу маркетингової стратегії стимулювання своїх точок зростання —
визначних пам’яток, унікальних об’єктів тощо, продовжуючи вкладати
в їхній розвиток велику частину маркетингового бюджету. У другому —
прагне за допомогою маркетингових інструментів розв’язати свої хронічні проблеми. Наприклад, якщо туристичний центр у курортній зоні
страждає від надлишку старого житла, то маркетингова кампанія повинна націлюватися на пошук інвестицій в будівництво і реконструкцію, а
не в рекреаційний комплекс.
Маркетинг залучення і маркетинг обмеження. Маркетинг може
бути «зі зворотним знаком». В окремих випадках зусилля маркетологів
можуть спрямовуватись не на стимулювання, а навпаки, на обмеження
припливу інвестицій, туристів і взагалі уваги до міста, якщо це починає
призводити до негативного результату.
Влада Йорка вимушена була вдатися до маркетингу обмеження, коли стало зрозуміло, що щоденний наплив туристів у центральні історичні райони міста такий великий, що це паралізує вуличний рух і знижує ціни на
довколишню нерухомість. Була розроблена система альтернативних туристичних маршрутів (пішохідних і автобусних), що «перехоплюють» потік
туристів у центрі. У туристичних інформаційних буклетах інформація про
головні визначні пам’ятки в центрі була замінена на описи нових, околичних визначних пам’яток, ще не відомих гостям.

Ключовий елемент диференційованого маркетингу — сегментація
цільової аудиторії, коли для кожного з сегментів розробляють окремий
план дій. Недиференційований маркетинг — розроблення одного плану дій для всієї цільової аудиторії. Диференційований маркетинг дорожчий, але результативніший.
Нарешті, маркетингові стратегії можна розділяти між собою, виходячи з того, чи спрямовані вони на виправлення образу (іміджу) міста,
чи на виправлення дійсності. Прагнучи до економії витрат, можна сфокусуватися на виправленні негативного образу міста, не міняючи нічого
по суті. Подібні, в певному сенсі «обманні», стратегії часто навіть дають
свої плоди. Ефект від такої роботи може бути дуже великим і швидким,
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але недовговічним. Як тільки цільова аудиторія дістає змогу порівняти
образ з реальністю, настає сильне розчарування, неминучі наслідки якого — відтік інвестицій, туристів тощо. Якщо ж вкладати ресурси у виправлення дійсності, відсунувши рекламу на другий план, то не варто чекати швидкого ефекту, бо в цьому випадку цільова аудиторія набагато
пізніше дізнається про зміни. Але дізнавшись, зробить вибір на користь
міста, і цей ефект буде стійкішим. Отже, в першому випадку важливіший
чинник часу, коли проблему потрібно розв’язати швидко. У другому —
фактор стійкості, коли проблему треба розв’язати назавжди. Можливий
і поширений на практиці компроміс двох підходів, коли рекламують те,
чого поки нема, щоб на залучених від цього перших коштах все довести
до рекламованого рівня.
Систематизація маркетингових стратегій за змістом охоплює такі
критерії: тематику, зміст маркетингового проекту, цільову аудиторію,
риторику проекту (гасла, символіку), цільові настанови, показники
успішності; враховувалися також інструменти, використовувані для виконання стратегії.
Виділяють вісім типів маркетингових стратегій, що містять близько 40 підтипів:
− міста-лідери (підтипи: столичні, флагмани економіки, міста-політики і елітарні, універсальні);
− міста-підприємці (торговельні, професіонали-ремісники, гастрономічні, книжкові столиці);
Містечко Хей-он-Уай в Уельсі, яке позиціонує себе як «книжкова столиця
світу» повністю змінюється, «підкоряючись» вибраній містом маркетинговій стратегії, перетворюючись на книжковий ярмарок.

− розважальні міста (театральні, тематичні парки, ботанічні, курортні, лікувальні, пляжні, музичні, ландшафтні, міста «при подіях», гірськолижні, спортивні, столиці шоу-бізнесу, ігрові);
Тематичні парки, великі за площею рекреаційні зони з щонайширшим
спектром розважальних послуг ведуть перед серед туристичних об’єктів
за відвідуваністю. Інвестори їх розглядають як найшвидше окупний проект. Лідерами індустрії виступають Євро-Париж (EuroParis) під Парижем,
Порт-Авентура (каталонське узбережжя Іспанії), Кіносвіт Ворнер Бразерс
(Боттроп-Кірхелен, Німеччина), Леголенд (Біллунд, Данія). Щорічно в Західній Європі запускають 2–3 великих проекти. Компанія Лего (Lego), наприклад, затвердила корпоративний план з відкриття одного тематичного парку раз на три роки з інвестиціями 20–80 млн. доларів кожен.

− міста-музеї (міста знаменитостей, міста «геніїв місця» — персонажів художніх творів, художні міста, міста «при музеях», історичні міста, міста — архітектурні музеї, священні міста).
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Барселона багато в чому зобов’язана своїм образом знаменитому архітекторові Антоніо Гауді, значною мірою завдяки якому місто стало таким
привабливим в очах туристів. Уся атмосфера величезного міста просякнута сюжетами біографії і творчості цього майстра. Тепер на цей зонтичний
бренд можна накручувати нові й нові проекти в найрізноманітніших сферах життя міста.

− наукові («розумні») міста (міста — наукові парки, міста-університети, фабрики інновацій);
«Кембридзький феномен» став відомим у світі завдяки 5 факторам: наданні спеціалізованих технічних знань у своїх освітніх закладах світового рівня, концентрації компаній, що спеціалізуються на телекомунікаціях та біотехнології, створенню спеціальних «зон спілкування», венчурним фондам,
співробітництву між бізнесом і міськими чиновниками.

− міста-посередники, провідники і перехрестя (культурні перехрестя, міста-мости, міста-ворота, комунікаційні та партнерські
центри, міста — медіа-центри, міста супутники);
Лос-Анджелес, Маямі, Рендерс, культивуючи космополітизм міста, позиціонують себе як міста максимально відкриті, з толерантним міським середовищем та етнічністю, це дозволяє здобувати й політичні дивіденди.

− міста унікального іміджу (міста «відбитого» іміджу, міста агресивних маркетингових стратегій, гуманітарні міста, екзотичні,
міста комбінованого іміджу).
Наведена тематична різноманітність стратегій свідчить про поширення маркетингу територій, що приводить до появи нових міських іміджевих проектів.
Столиця графства в південно-східному Уельсі, місто Монмут, стало першим у світі «вікіпедійним містом». Прогулюючись по ньому, туристам не
знадобиться ніяких брошур — усю інформацію про пам’ятки можна отримати завдяки QR — кодам, розвішеним по усьому місту. Жителі Монмута
навіть пішли далі — завдяки написаним статтям гості можуть отримувати
інформацію на своїй рідній мові про кафе, галереї, людей та об’єкти флори
і фауни. Місто поступово зливається із сторінками онлайнової енциклопедії, що досить скоро дійсно залучило до нього багатьох туристів. Сьогодні
у рамках «Монмутпедії» вже доступні близько 712 статей на 25 різних мовах. У проекті узяли участь і багато іноземних користувачів, які почали перекладати статті про Монмут. Так у вікіпедію, у рамках проекту, завантажено більше 1000 фотографій об’єктів. До того ж влада міста повністю покрила територію Монмута безплатним безпровідним інтернетом, завдяки
чому всі відвідувачі можуть легко підключатися до мережі в будь-якому
його місці [11].
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Вибір якоїсь однієї з наведених маркетингових стратегій можливий
для застосування упродовж значного часу, наприклад 5–10 років, проте
практичніше вести мову про певну послідовність у реалізації комплексу
маркетингових стратегій, зокрема з урахуванням не лише реального потенціалу привабливості та наявних проблем, але й з урахуванням фінансових та інших можливостей реалізації стратегії.
Маркетинг території здійснюють в інтересах території, її внутрішніх
суб’єктів (насамперед населення), а також зовнішніх суб’єктів (цільових
груп), в увазі яких зацікавлена територія. Маркетинг території — це і філософія, і комплекс інструментів та заходів, спрямованих на розвиток, на
підвищення цінності території.
Перед кожним містом, регіоном чи групою регіонів, країною стоять свої
цілі. Це може бути залучення інвестицій, створення туристичної привабливості, збільшення чи зменшення кількості іммігрантів, залучення спеціалістів високого рівня, креативні нововведення тощо. Для цього розробляють відповідну стратегію. Наведені базові види стратегій свідчать про
різноманіття підходів, маркетингових технологій та застосування інструментів, вибір яких може бути аргументованим, виходячи з ефективності
їхнього впливу на цільові аудиторії.

?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Питання для самоперевірки та обговорення

Яка мета територіального маркетингу?
Охарактеризуйте комплекс маркетингу території.
У чому суть території як товару?
Дайте характеристику будь-якого (на вибір) інструменту комплексу маркетингу території.
У чому полягає суть стратегічного маркетингового планування?
Які розділи містить маркетинговий план (стратегія) території?
Які цільові групи «споживачів території» ви можете виділити? Назвіть критерії класифікації.
З якою метою проводять сегментацію ринку в територіальному маркетингу?
Скільки є альтернативних способів сегментації цільового ринку?
У чому полягає суть позиціонування території?
Як проводять позиціонування території? За допомогою яких механізмів?
У чому полягають особливості стратегій розвитку території. Назвіть базові
стратегії розвитку території.
Охарактеризуйте маркетинг іміджу території. Наведіть приклади.
Покажіть роль і значення маркетингу пам’яток як найважливішого елементу маркетингу територій.
У чому полягає суть маркетингової стратегії інфраструктури?
Визначте особливості стратегії маркетингу населення і персоналу в розвитку території та поясніть її значення.
Визначте умови, при яких впровадження територіального маркетингу необхідне і можливе.
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18. Які основні етапи впровадження територіального маркетингу можна виділити? Визначте завдання і очікуваний результат кожного етапу.
19. Наведіть приклади українських міст, які мають добрі стартові умови для
розвитку тієї або іншої маркетингової теми.

Список використаних джерел
1. Астратова Г., Карпова Т., Контеев В. Проблемы реализации муниципального маркетинга (на примере г. Екатеринбурга) // Практ. маркетинг. — 2005. —
№ 2. — С. 7–13.
2. Балабанова Л. В. Маркетинг: Підручник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.:
Знання-Прес, 2004. — 645 с.
3. Братаніч Б. В. Філософія маркетингу як когнітивний феномен / Б. Братаніч // Гуманітарний вісник Запоріз. держ. інж. акад.: зб. наук. пр. / гол. ред. В. Г. Воронкова. — Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2007. — Вип. 29. — С. 64–71.
4. Божкова В. В. Застосування некомерційного маркетингу на муніципальному та
регіональному рівнях / В. В. Божкова // Маркетинг и реклама. — 2005. — № 9. —
С. 38–43.
5. Брендинг міст: досвід країн Вишеградської групи для України / За загальною ред.
О. І. Соскіна. — К.: Вид-во «Інститут трансформації суспільства», 2011. — 80 с.
6. Вакуленко В. Міський маркетинг як інструмент стратегічного планування
економічного розвитку міста / В. М. Вакуленко // Управління сучасним містом. — 2002. — № 4–6(6). — С. 92–95.
7. Вахронов Е. Роль менеджмента и маркетинга в регулировании региональной
экономики // Маркетинг. — № 2 (75). — 2004. — С. 26–35.
8. Визгалов Д. Маркетинг города. — М.: Фонд «Институт экономики города», 2008. — 110 с.
9. Визгалов Д. Брендинг города. — М.: Фонд «Институт экономики города», 2011. — 156 с.
10. Гапоненко А. Л. Применение новых технологий менеджмента в региональном и
муниципальном управлении. — 2009. — Российская академия государственной
службы при Президенте РФ, г. Москва [Електронний ресурс] — Режим доступа:
http://www.koism.rags.ru/.
11. Город, который подключили к «Википедии» [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://thinkgreen.ru/tg/gorod-kotoryj-podklyuchili-k-vikipedii/.
12. Джейкобс Дж. Экономика городов. — Новосибирск: Культурное наследие, 2008.
13. Карий О. Складові комплексу маркетингу у маркетингу міста: аналіз підходів
до визначення [Електронний ресурс] — Режим доступу: // http: www.marketing.
trate\p?20planing%20Manual-ukr.
14. Князева И. В. Маркетинг территорий / И. В. Князева, Е. В. Шевцова. — Новосибирск: СибАГС, 2007. — 200 с.
15. Котлер Ф. Маркетинг мест / Ф. Котлер, К. Асплунд, И. Рейн, Д. Хайдер; пер. с
англ. – СПб.: Питер, 2005. – 376 с.
16. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс / Ф. Котлер, пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2008. — 656 с.
17. Окландер М. А. Макромаркетинг: маркетинг в секторі загального державного
управління // Маркетинг в Україні. — 2003. — № 6. — С. 31–37.
18. Панкрухин А. П. Маркетинг територий. 2-е узд., дополн. / А. П. Панкрухин. —
СПб.: Питер, 2006. — 416 с.
19. Ромат Є. До питання використання елементів маркетингу в державному управлінні / Є. Ромат // Вісник УАДУ. — 2002. — № 3. — С. 33–47.

131

Інструменти регіонального розвитку в Україні
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Старостіна А. Регіональний маркетинг: суть та особливості становлення в Україні / А. Старостіна, С. Мартов // Маркетинг в Україні. — 2004. — № 3. — С. 55–
57.
Стась А. Новая геральдика. Как страны, регионы и города создают и развивают
свои бренды. — М.: Группа ИДТ, 2009.
Ashworth, G. J., Voogd, H. Selling the city: marketing approaches in public sector
urban planning. — Belhaven, London, 1990. — 178 p.
Ashworth G., Voogd H. Selling the City: Marketing Approaches in Public Sector
Urban Planning. — L. : Belhaven, 1990.
Bailey J.T. Marketing Cities in the 80th and Beyond. — Chicago: American Economic
Development Council, 1989.
Bradley A., Hall T., Harrison M. Selling Cities — Promoting New Images for Meeting
Tourism // Cities. — 2002. — № 19.
Braun E. City Marketing. Towards an Integrated Approach // Erasmus Research
Institute of Management. — Rotterdam, 2008.
Keller K.L. Strategic brand management: building, measuring, and managing brand
equity. Upper Saddle River. — Prentice Hall, New Jersey, 2007. — 692 p.
Kotler P., Haider D. H. and Rein I. Marketing Places: Attracting Investment, Industry,
and Tourism to Cities, States, and Nations. — The Free Press, New York, 1993. — 400 p.

132

Розділ 5. Проектний підхід до управління розвитком регіону (території)

Розділ 5.
ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД
ДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ
(ТЕРИТОРІЇ)
Мета розділу: сформувати у слухачів систематизовані знання у сфері
розроблення та управління регіональним проектом, а також розуміння переваг застосування проектного підходу
в управлінні розвитком регіону (території) та в діяльності органів місцевого самоврядування.
Після вивчення матеріалів розділу слухачі повинні:
• усвідомити сутність регіонального проекту та проектного управління;
• мати уявлення про методику розроблення регіонального проекту;
• уміти розробляти проектні пропозиції за встановленими вимогами.
План розділу
5.1. Передумови та переваги застосування технології проектного
менеджменту у сфері регіонального (територіального) управління.
5.2. Регіональний проект: основні характеристики та відмінності.
5.3. Методика ідентифікації та розроблення регіонального проекту.
5.4. Класифікація регіональних проектів та прикладні аспекти їх реалізації.
5.1. Передумови та переваги застосування
технології проектного менеджменту у сфері
регіонального (територіального) управління
Аналіз стану соціально-економічного розвитку регіонів в Україні за
останні роки, особливо в позначений впливом світової фінансово-економічної кризи сучасний період, свідчить про динамічне наростання
проблем із забезпеченням сталого розвитку на теперішній ресурсній, організаційно-господарській та управлінській основі. Для того, щоб підви133
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щити внутрішню стійкість економіки та соціальної сфери регіону, забезпечити належний розвиток громад, необхідна адекватна викликам часу
управлінська політика. У таких умовах один з інноваційних інструментів розв’язання регіональних проблем — проектний підхід, ефективність
якого доведена світовою практикою.
Серед сучасних концепцій менеджменту проектний менеджмент —
порівняно нова, але релевантна концепція (така, що відповідає запитам
соціальної практики та має високий рівень практичної застосовності).
Менеджмент (у широкому розумінні):
–

(від англ. — «manage» — управляти, завідувати, керувати) — наука про
організацію діяльності соціальної системи для досягнення заданих цілей в умовах обмеженості ресурсів;

–

(від старофранц. «mйnagement» — мистецтво направляти, супроводжувати) — наука про процес (діяльність), спрямований на досягнення цілі; переведення системи з одного стану в заданий або утримання
у заданому стані;

–

(від лат. «manus agere, manibus age-re» — робити руками) — за змістом близьке до поняття «керувати»: менеджер оперує об’єктами, речами та ситуаціями для досягнення поставлених цілей.

Старофранцузьке «mйnagement» з наведених визначень найбільше відображає зміст поняття «проектний менеджмент», адже спрямованість на ціль і мистецтво направити всю діяльність на її досягнення —
одні з ключових характеристик цього типу управління.
Передумови становлення проектного менеджменту науковці розглядають неоднаково. Окремі фахівці вбачають перші прототипи цього виду управління ще за часів стародавнього Єгипту, дехто — у методиках календарного планування з використанням циклограм, розроблених
радянськими науковцями у 30-х роках ХХ століття, але найчастіше його
формування пов’язують із двома масштабними проектами в США, здійснюваних паралельно у другій половині 50-х років ХХ століття. Це —
комп’ютерне планування великих комплексів робіт з модернізації заводів фірми «Дюпон» та розроблення ракетної системи «Поларіс», яка
об’єднувала близько 3,8 тис. основних підрядників і складалась з 60 тис.
операцій.
У ході цих двох потужних робіт створено раціональний метод опису проекту, що спочатку дістав назву «метод Волкера-Келлі», а згодом —
«метод критичного шляху» (CPM — Critical Path Method), а також метод аналізу та оцінки програм «PERT» (Program Evaluation and Review
Technique). Ці методи, а також еволюція теорії управління системами та
ризик-менеджменту, методів сіткового планування, розробки Г. Ганта,
матричної структури організації Л. Гуліка та ін. на фоні стрімкого розвитку електронних технологій створили передумови формування проектного менеджменту.
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ПРИКЛАД ПРОЕКТУ РВР1
Запорукою успішного поширення РМ стало дотримання певних технологічних схем розроблення, впровадження, контролю, а саме:
–

чітке визначення результатів, які необхідно отримати від реалізації
проекту;

–

ретельне попереднє планування робіт, їхньої тривалості, вартості, послідовності з метою уникнення в подальшому частого внесення змін
до плану проекту

Хоч би з якими подіями чи заходами пов’язували започаткування
проектів, фактом лишається те, що проектний менеджмент, як управлінська технологія, сформувався у той час і в тій сфері, де виникала гостра
потреба в організації та керуванні великою кількістю робіт, виконуваних великою кількістю різних фахівців, які потрібно було зробити в чітко встановлений термін і для того, щоб досягти конкретної мети — створити унікальний продукт, який би відповідав усім заданим параметрам.
Отже, проектний менеджмент як самостійна дисципліна сформувався у 50-х роках ХХ-го століття у США. У 1970-х роках в умовах жорсткої
конкуренції значна кількість великих компаній на Заході почали розвивати та використовувати методи управління проектами. Прискоренню цього процесу сприяло широке запровадження різних комп’ютерних
систем оброблення інформації та програмного забезпечення розроблення проектів [1, с. 99].
Проектний менеджмент (англ. Рroject Management — управління проектами) — це сфера діяльності, в процесі якої визначаються та досягаються чіткі цілі проекту при балансуванні між: обсягом робіт, ресурсами (кошти, праця, матеріали, енергія, простір та ін.), часом (терміном), якістю та
ризиками.2

Основні елементи, що вирізнили проектний менеджмент з-поміж
інших видів менеджменту — спрямованість на ціль (досягнення задуманого результату при визначених обмеженнях) та доскональна, професійна підготовка способу (шляху) досягнення цієї цілі. А ключовий фактор
успіху РМ — наявність чіткого завчасно розробленого плану, мінімізації
1

2

У рубриці «Приклад проекту РВР» наведено цитати з навчальних курсів «Впровадження стратегії через управління проектами» (автори курсу – О. Пашко, В. Назаренко), «Альтернативне фінансування впровадження стратегії: розробка інфраструктурних проектів, державно-приватні партнерства та регіональні контракти» (автори
курсу – В. Лисенко, С. Слава), а також зі збірки матеріалів короткострокових навчальних заходів, підготовлених слухачами проекту РВР.
Наведено за визначенням PMBоK (керівництво (збірка знань) з управління проектами, англ. – Project Management Body of Knowledge). Керівництво являє собою узагальнення професійних знань з управління проектами, фіксує ефективні практики.
PMI (Інститут проектного менеджменту, англ. – Project Management Institute) використовує цей документ як основний довідковий матеріал для своїх програм з професійного розвитку. PMBоK – американський національний стандарт.
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ризиків та відхилень від плану, ефективного управління змінами (на відміну від процесного, функціонального управління або управління рівнем послуг).
Поняття «проектний менеджмент» не потрібно плутати із поняттям
«система управління проектами», яким зазвичай користуються для визначення програмного забезпечення (комп’ютерних програм) з розроблення
або управління (розроблення та управління) для окремого проекту.
Методологія P2M3 в визначенні проектного менеджменту наголошує на тому, що це — поєднання науки та мистецтва. Така його особливість наглядно проявляється у сфері управління регіональними (місцевими) проектами.
Згідно з методологією P2М: «Проектний менеджмент — це поєднання
науки та мистецтва, які використовуються у професійних сферах проекту
для того, щоб створити продукт проекту, який задовольнив би місію проекту, шляхом організації надійної команди проекту, що ефективно поєднує технічні та управлінські методи, створює найбільшу цінність і демонструє ефективні результати роботи» [11].

Сьогодні проектний менеджмент — одна з найактуальніших та найпрогресивніших управлінських технологій, що продовжує швидко розвиватись. І якщо спочатку проекти становили собою грандіозні за масштабом робіт, кількістю виконавців та обсягом капіталовкладень програми державного рівня або потужних промислових корпорацій, бо перші
ЕОМ були дорогі, то тепер у США та інших країнах уже накопичено великий досвід використання систем управління проектами у багатьох
сферах життєдіяльності, і значну частку серед проектів складають невеликі проекти.
Сучасна бізнес-практика доводить, що будь-яка справа, навіть невелика, яка стартує без завчасно розробленого проекту, має набагато вищий рівень господарсько-фінансового та споживчого ризиків.
До того ж бізнес, ведений без проектного підґрунтя (візуалізованого в електронному виді або на папері задуму та плану з його реалізації)
позбавлений підтримки зовнішніх партнерів, а тим більше — інвесторів
та банків.
Передумови поширення цього інструменту в регіональному (територіальному) управлінні в Україні — фактори, що умовно можна поділити на дві групи:
1) світові тенденції суспільного та економічного розвитку, а також
зміна парадигми управління територіями;
2) нові підходи у вітчизняній практиці розроблення регіональних
і місцевих стратегій, інвестиційних проектів та досвід реалізації
донорських проектів.
3

P2M — японська методологія управління інноваційними проектами та програмами,
одна з поширених у світовій практиці сучасних шкіл проектного менеджменту.
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1. Сучасна постіндустріальна економіка все більше концентрується
на вподобаннях споживача, набуваючи соціально відповідального характеру, а відтак — на поєднанні економічних та соціальних
вигод території, де відбувається її діяльність.
Водночас окрему територію все більше розглядають як бізнес-об’єкт
та економічний продукт, що обумовлює поширення застосування до неї
інструментів бізнес-планування. На перетині цих тенденцій виникають
нові управлінські інновації: маркетинг територій та маркетингові стратегії, логістичний інструментарій, імідж-мейкінг та брендинг території,
антикризовий та конкурент-менеджмент (коли окремі території конкурують за фінансові ресурси, інвестиції, людський потенціал) і проектний
підхід зокрема.
Для України в сучасних умовах орієнтир економічного прогресу — входження до групи країн, де домінує інноваційний шлях розвитку, створення особливої динамічної та орієнтованої на знання економіки, в якій і спеціалізовані, і загальні знання — джерело розвитку. Такий вектор розвитку проголошено визначальною політичною метою для
Європи Програмою соціально-економічних інновацій в Європі, прийнятою Лісабонською Європейською радою ще на початку ХХІ століття. Це пов’язано з необхідністю створення інституцій економіки знань,
одне із завдань яких — впровадження інновацій у всі сфери життєдіяльності суспільства. Досвід розвинутих країн довів, що єдина ефективна
методологія впровадження інновацій — методологія управління проектами [2, с. 16].
Крім того, для сучасної системи управління регіоном (територією)
дуже важливо те, що управління проектами — найефективніший інструментарій планування інвестицій, який дозволяє забезпечити задоволення очікувань клієнтів, конкурентні переваги, прозорість процесів
для керівництва, розроблення нової інноваційної продукції, а також підвищення результативності освоєння та ефективності використання інвестиційних коштів.
В період кризи це один з небагатьох інструментів виживання. Криза
примушує до змін. А застосування сучасних методів проектного управління — найкращий, перевірений практикою спосіб швидкого, прозорого, економічно ефективного і результативного проведення змін. Тому
сьогодні в світі існує велика армія фахівців з управління проектами, для
яких воно професійний вид діяльності.
Проектна методологія дуже швидко входить складовою компонентою в інші професії. Це зачепило всі без винятку професії, пов’язані з сучасним управлінням, зокрема й публічним. Для осіб цієї категорії, як і
для тих, хто тільки починає займатись управлінням проектами як основним видом діяльності, потрібні початкові знання трьох рівнів: методологічні, методовизначальні та методичні (інструментальні), тобто не
просто початкові знання ознайомчого характеру, а такі, що формують
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мінімально необхідні уміння управляти невеликими проектами професійно та ефективно [2, с. 16].
2. В Україні в умовах перманентного стану бюджетного дефіциту
ведеться активний пошук альтернативних джерел фінансування розвитку регіонів та окремих територій як з боку самих територій, так і з боку держави. Паралельно глобалізаційні та євроінтеграційні процеси створили умови для ресурсної та консультаційної підтримки таких заходів різного роду міжнародними
проектами, донорськими організаціями та фондами. На вдалому поєднанні цих процесів відбулась реалізація уже цілого пакету проектів, яскравий приклад серед них і проект партнерства
Канада — Україна «Регіональне врядування та розвиток». За цим
стоїть не тільки розв’язання гострих соціально-економічних проблем певних населених пунктів та регіонів, а й впровадження для
цього принципів сталого розвитку, мобілізація власних зусиль та
власного потенціалу громад.
Практика розв’язання проблем на основі залучення донорських коштів різних міжнародних організацій та фондів обов’язково передбачає
застосування тих чи інших елементів проектного менеджменту, адже відбувається це на основі документального оформлення проектної пропозиції за встановленими вимогами: розроблення ТЕО, заповнення різного роду аплікаційних форм, складання комплекту допоміжних документів. Комплексно ця робота відповідає поняттю «розроблення проекту»,
що разом із набором певних технічних правил становить центральний
інструмент проектного менеджменту.
Поштовхом у поширенні проектного підходу у вітчизняній практиці
стало також запровадження з 2003 року Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування (Указ Президента України «Про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку
місцевого самоврядування» від 28 жовтня 2002 року № 952/2002), метою
якого визначено відбір проектів та програм, які будуть фінансовані за
рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених
законодавством, і спрямовані на розв’язання актуальних проблем місцевого самоврядування та поширення позитивного досвіду, набутого у
процесі їх реалізації.
Також один з найсуттєвіших чинників впровадження проектного
управління — нові підходи у плануванні та прогнозуванні регіонального розвитку, поширена практика розроблення регіональних стратегій,
для реалізації яких функціональні проекти стають вагомим інструментом, а також нові інституційні механізми державної регіональної політики та регіонального розвитку4, зокрема створення Державного фонду
регіонального розвитку, що має відігравати роль акумуляції певних ко4

Про це детальніше йшла мова у розділах 1 та 2 цього посібника.
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штів для передбачуваності та стабільності фінансування проектів регіонального розвитку.
На відміну від нинішньої практики недостатньої впорядкованості та
прозорості фінансування тих чи інших регіональних об’єктів, заходів та
програм, передбачено, що в основі обґрунтування виділення бюджетних
коштів має лежати конкурс якісно розроблених та оформлених проектів,
синхронізованих із регіональними та державною стратегіями соціальноекономічного розвитку. При цьому перевагу треба надавати проектам,
що ведуть до економічного зростання регіонів, які мають дати поштовх
нарощуванню їхніх економічних потенціалів та, зрештою, створити умови для власного, бездотаційного, фінансового забезпечення.
Важливий фактор активізації проектного підходу — новації в інвестиційній політиці. Активне впорядкування відносин у цій сфері стало в Україні своєрідним лейтмотивом останніх років. У межах заходів інвестиційної реформи Законом України під № 4218-VI (4218–17)
від 22.12.2011 р. внесено суттєві зміни та доповнення до Закону України «Про інвестиційну діяльність» [15], зокрема щодо організаційно-методичних засад розроблення, фінансування та реалізації інвестиційних
проектів, що можуть здійснюватись за державної підтримки. На виконання ст. 2 та 122 зазначеного Закону наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.06.2012 р. № 724 затверджено: Форму
проектної (інвестиційної) пропозиції, на основі якої готують інвестиційний проект, для розроблення якого може надаватися державна підтримка; Порядок розроблення інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка; Форму інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка, а наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 03.09.2012 р.
№ 965 — Форму заяви про розгляд інвестиційного проекту або проектної
(інвестиційної) пропозиції5.
Крім того, Постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 р.
№ 684 затверджено Порядок та критерії оцінки економічної ефективності таких проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних
проектів.
Цими та іншими документами оновлено нормативно-методичну
базу планування та реалізації інвестиційних проектів, одна з ключових
позицій чого — розвиток проектного фінансування. І хоча йдеться про
проекти, яким може бути надана державна підтримка, і не всі методичні
та організаційні засади застосовні до інших регіональних проектів, такі
5

Також передбачено увідповіднити до нових вимог Порядок відбору інвестиційних
проектів, для реалізації яких у реальному секторі економіки надається державна підтримка, затверджений Постановою КМ України № 860 від 13.09.2010 р., Методичні
рекомендації з розробки бізнес-планів інвестиційних проектів, затверджені наказом
Державного агентства України з інвестицій та розвитку № 73 від 31 серпня 2010 року
та інші акти.
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заходи сприятимуть наближенню до міжнародних стандартів проектного менеджменту й у цій сфері.
Передбачається, що результатом розпочатої інвестиційної реформи
стане радикальне покращення інвестиційного клімату та формування
системи якісних інвестиційних пропозицій — проектів, підготовлених
за міжнародними стандартами. Один з важливих напрямів її втілення —
реалізація Національних проектів — своєрідних «точок зростання» економіки України, центрів залучення інвестиційних ресурсів. У межах цієї
масштабної роботи, зокрема, заплановано створити фонд фінансування
проектної документації, покликаний розв’язати системну проблему браку якісних інвестиційних проектів на ринку, підготовлених за міжнародними стандартами.
«Існує маса різних цікавих ідей і навіть зацікавленість у їхньому розвитку з боку інвесторів, але поки що рідко ці ідеї перетворюються у якісну проектну документацію. У разі створення фонд фінансування проектної документації стане унікальним інструментом, оскільки він допоможе вирішити надскладну проблему фінансування проектної документації
для державних, комунальних і приватних інвестиційних проектів, але на
поворотній основі»6. Безперечно, це має спростити, підвищити якість та
активізувати проекту діяльність і на регіональному, й місцевому рівнях.
Діяльність у цій сфері разом із іншими економічними та інституційними чинниками привели до виокремлення у практиці територіального
управління нового підходу — проектного. Досвід територіальних громад
та органів місцевої і регіональної влади в цій сфері поки що невеликий,
але вже свідчить про наявність потреби розробити відповідне науковометодичне забезпечення.
Разом із стрімким розповсюдженням розробок класичного проектного менеджменту в Україні накопичено суттєвий доробок вітчизняних
фахівців. Уже можна говорити про наукові школи з управління проектами, створено асоціації професійних проект-менеджерів. Однак переважно вони стосуються проектів у економічній сфері, для комерційних
структур, окремих суб’єктів господарювання або видів бізнесу. На фоні
активного вивчення та застосування проектного менеджменту в різних
видах економічної діяльності його інструментарій у територіальному
управлінні використовують поки що недостатньо [7, с. 68–71].
Практика використання концепції проектного менеджменту вже довела застосовність його інструментарію практично в усіх сферах управління. «Проте його інструменти ще не знайшли широкого застосування
в органах публічної влади. Більшість … усе ще віддають перевагу традиційним підходам,… використовують або застарілі командно-адміністративні методи, або поодинокі новітні підходи функціонального менеджменту» [9, с. 2].
6

Джерело: www.ukrproject.gov.ua/sites/default/files/files/Invest_Reforma_UKR.pdf.
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Переваги застосування проектного менеджменту в регіональному
управлінні в тому, що на основі дотримання основних нормативних і
методичних вимог до розроблення регіонального проекту досягається:
• ефективність витрачання коштів,
• краща якість виконання проектних заходів,
• прозорість витрат,
• раціональний розподіл ризиків між учасниками проекту,
• більший вибір джерел фінансування.
Як окремий інструмент, про що вже зазначено вище, проектний менеджмент формувався тоді й у тій сфері, де потрібно було в стислі терміни виконати роботу, що відрізнялась чітко встановленими цільовими
параметрами, міжгалузевим характером, високим рівнем комплексності та взаємопов’язаності заходів, різноплановістю учасників-виконавців
та їх великою кількістю. Тобто проектний менеджмент, як управлінська
технологія, виявився ефективним для:
– масштабних проектів;
– складноструктурних проектів;
– поліпроектів (міжгалузевий характер, комплексність, різні учасники);
– обмежених в часі проектів;
– проектів, що мають особливі вимоги до якості та параметрів майбутнього продукту.
Зрозуміло, що всі з наведених позицій характерні для регіонального (місцевого) розвитку, адже розвиток кожної території (як складноструктурної системи) можна розглядати як масштабний «поліпроект» з особливими соціально-економічними та екологічними вимогами.
Це обумовлює релевантність проектного менеджменту сучасній системі управління такою складної системою, як будь-яка територія, а тим
більше, регіон.
Релевáнтність (від англ. — relevant):
–

у первісному значенні: стосовно результатів роботи пошукової та експертної систем, це ступінь відповідності запиту та знайденого, тобто
доречність результату;

–

у загальнішому розумінні: близьке до поняття «адекватність», але, крім
оцінки ступеня відповідності (це суть адекватності), охоплює оцінку ступеня практичної застосовності результату, варіанту вирішення
проблеми.

Для підвищення ефективності управління територіями з класичного
проектного менеджменту доцільно «запозичити»: технічні правила проектного менеджменту (сформовані протягом останніх 10–15 років); процедури проектного циклу; методичні кроки ідентифікації проекту та набір методичного інструментарію розроблення (планування) проекту.
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Впровадження таких технічних і методичних прийомів проектного
менеджменту потребує від суб’єктів територіального управління більше
процесності та особливих методів управління процесами. Поширення
його засад на функціональну управлінську діяльність дозволяє перейти
від «гасіння пожеж» до організації ефективного управління, спрямованого на стратегію розвитку території (регіону). Крім того, проектне
управління відповідає концепції нового публічного менеджменту, особливо щодо спрямованості на результат (а не на процес) та на інтереси споживача. Це змістовна відмінність проекту як інструменту управління.
Тому все частіше говорять про розмежування звичайної (повсякденної) управлінської діяльності, у якій низку управлінських рішень сьогодні
зазвичай ухвалюють з «аварійних» питань, функціональної, проектної та
стратегічної діяльності, а також про необхідність їх взаємопов’язування
та раціонального поєднання.
Змістовні відмінності між оперативно-функціональним, проектним
(проект-орієнтовним) та стратегічним управлінням (рис. 4.1) слід визначати за такими ознаками: часовий фактор; поставлена мета та цілі (основне призначення); спосіб досягнення цілей (інструменти); роль персоналу; критерії ефективності управління (діяльності).
Розвиток стратегічного управління в Україні, як уже зазначено,
спричинив поширення проект-орієнтовної діяльності в органах державного управління та місцевого самоврядування, бо активні процеси стратегічного планування, розроблення регіональних та місцевих стратегій
потребують й необхідного організаційного забезпечення їх реалізації,
а проектний підхід вважають найефективнішим у цій сфері. Можливо,
тому багато вітчизняних дослідників обмежують розгляд проблематики
регіональних (місцевих) проектів сферою стратегічного планування та
управління, підкреслюючи «принцип взаємного доповнення стратегічного планування і управління проектами як системних методологічних
інструментів управління розвитком» [2, с. 7].
У сучасній практиці територіального управління широко використовують і програмне управління (на основі програмно-цільового методу). Його характерні риси — розроблення та реалізація програм, а також управління певними процесами на їхній основі. Але залежно від рівня та терміну програмних заходів таке управління можна розглядати як
складник або оперативно-функціонального управління, або ж стратегічного. Водночас є думка, що важливим стимуляційним чинником поширення проектного підходу (разом з іншими інноваційними механізмами) стало впровадження у систему формування місцевих бюджетів саме
програмно-цільового методу та інструментарію бюджетування [6, с. 3].
Отже, сукупність та послідовність розроблених і успішно реалізованих проектів формує проектний підхід до управління територією, тому
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Орієнтація на короткострокову (середньострокову) перспективу

Виконання функціональних
обов’язків, розв’язання поточних завдань, звичайне управління

Ефективне використання внутрішніх ресурсів, функціональний підхід

Працівник — один з видів
ресурсів, виконавець певних
робіт, заходів (або функціональних обов’язків)

Результати виконання робіт та
заходів;
Раціональне використання робочого часу та інших внутрішніх ресурсів

Часовий фактор

Мета та цілі
(основне призначення)

Спосіб досягнення цілей
(інструменти)

Роль персоналу

Критерії
ефективності
управління
(діяльності)

Якість та життєздатність проектних продуктів, ефективність їх створення.
Розв’язування конкретних соціально-економічних проблем, суспільна корисність, можливий синергетичний вплив

Роль проектного персоналу ключова, адже
проектний менеджмент — творчий процес зі
створення унікальних проектних продуктів

Особлива технологія РМ.
Спрямованість на результат і споживача
проектного продукту.
Координований баланс між часом, ресурсами та якістю результату

Пошук ідеї з розв’язання визначеної соціально-економічної проблеми та її реалізація у
найефективніший спосіб

Орієнтація на термін проекту (може бути як
коротко-, середньо-, так і довгостроковим).
Визначальне значення має чітка завершеність часового періоду (заданий термін)

Проектне
управління

Рис. 5.1. Порівняльна характеристика проектного управління.

Оперативно-функціональне
управління

Ознака
відмінностей

Показники розвитку та зростання, гнучкість і готовність до змін
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в широкому розумінні можна говорити про «проектний розвиток регіону (території)»:
Проектний розвиток регіону (території) — це інноваційний інструмент
регіонального розвитку, основа якого — імплементація засад проектного
менеджменту в управління регіональним розвитком; це управління певними процесами та проблемами у регіоні за допомогою розроблення та
реалізації проектів та їх портфелів, тобто шляхом проектного управління.

На рис. 5.2 наведені «дійові особи» проектного розвитку регіону,
тобто суб’єкти, які можуть ініціювати, реалізувати або взяти участь у ре194
алізації, фінансувати регіональний проект і користуватись його результатом.
Міжнародні орга нізації
Приватний
сектор

різного спрямування

Державний
сектор

Дійові особи
проектного
розвитку
регіону

Недержавні
організації
(асоціації,
громадські
об'єднання,
благодійні фонди
тощо)

Регіональна
(місцева)
влада
Мережа
технічного
забезпечення
регіонального проекту

Територіальна
громада

Рис. 5.2. Дійові особи проектного розвитку регіону.
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проектного аналізу соціально-економічної проблеми території. Завдяки
дотриманню вимог проектного менеджменту спрацьовує методика неупередженого аналізу проектної проблеми, загального процесу реалізації
та маркетингу проекту, його організаційної та управлінської концепції,
чим у підсумку забезпечується якість виконання проекту при прозорих
витратах та раціональності використання всіх видів ресурсів.
5.2. Регіональний проект:
основні характеристики та відмінності

!

Далі під терміном «регіональний проект» розуміємо проект, що здійснюється в межах адміністративно-територіальних одиниць, замовник якого
територіальна громада.
Тобто вживаний термін охоплює поняття проектів територіальних громад
сіл, селищ, районів в місті, міст, районів та областей, а також спільних проектів громад і регіональної спільноти.

Для обґрунтування проектного управління часто користуються відомим висловом — так званим законом Лермана, який наголошує: «Будьяку технічну проблему можна розв’язати, маючи достатньо часу та грошей», а наслідок закону уточнює: «Вам ніколи не вистачатиме або часу,
або грошей». Так можна охарактеризувати сучасний стан справ у будьякому регіоні України. Тому «проект», як засіб балансування між проблемою, часом і грошима, доцільно розглядати можливим та, як свідчить практика, досить ефективним інструментом розв’язання такої ситуації.
У широкому розумінні проекти кожен з нас практично щодня здійснює у звичайному житті. Вони можуть бути простими, як, наприклад,
вчасно прибути на ділову зустріч, або складними (складноструктурними), як-от підготовка до святкування ювілею, ремонт квартири, написання магістерської роботи тощо. Такі заходи мають низку спільних рис,
які й роблять їх не звичайною діяльністю, а проектами: вони спрямовані на досягнення конкретної мети, мають встановлений кінцевий термін
виконання, певною мірою вони неповторні.
Поняття «проект» (англ. — «рroject») походить від латинського
«projіcere», що буквально означає «кидати що-небудь уперед». У сучасному використанні термін має багато значень залежно від сфери вживання. Для прикладу наведемо окремі визначення, що містять різні довідкові джерела. Проект — це:
• сукупність документів (розрахунків, креслень, макетів тощо), необхідних для зведення споруд, виготовлення машин, приладів
тощо;
• попередній текст якого-небудь документа, що виноситься на обговорення, затвердження;
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• щось незакінчене, намічене лише в загальних рисах (про літературний твір, лист, доповідь тощо);
• задуманий план дій; задум, намір;
• ідея та засіб її реалізації.
У теорії проектного менеджменту вже усталено виділяють чотири
основні характеристики, що вирізняють «проект» з-поміж інших видів
діяльності:
– проект спрямований на досягнення конкретної цілі;
– проект охоплює чітко скоординоване виконання багатьох
взаємопов’язаних дій;
– проект має обмежену протяжність у часі, зі встановленими термінами виконання, визначеними початком та завершенням;
– усі проекти неповторні, а отже, унікальні.
Кожна з цих рис має важливий внутрішній зміст з огляду на використання проектів у регіональному (територіальному) управлінні, тому
їх доцільно розглянути детальніше.
Саме спрямованість на досягнення конкретної цілі (можна навіть
сказати: абсолютна підпорядкованість поставленій цілі) — «рушій» проекту, й усі зусилля з його планування та реалізації робляться для того,
щоб її досягти.
Ціль регіонального проекту зазвичай комплексна. Наприклад, основною ціллю проекту може бути створення бізнес-центру в місті N. Але
створити бізнес-центр — не означає провести тільки його відповідну реєстрацію за визначеною адресою. Тому під цілями проекту будуть: виділення (або будівництво) приміщення для бізнес-центру, процедура реєстрації, відкриття тренінгової програми для підприємців-початківців,
створення інформаційної бази для підприємців тощо. Кожна з таких підцілей, своєю чергою, має кілька підцілей нижчого рівня (наприклад, для
створення інформаційної бази потрібно зібрати та узагальнити корисну
інформацію, розробити відповідне програмне забезпечення, забезпечити мережу доступності (користування базою) тощо). Водночас кожна з
них може виступати ціллю окремого проекту.
Те, що проект орієнтований на досягнення цілі, має суттєвий внутрішній зміст для управління ним. Передусім це передбачає, що ключова
вимога — точне та чітке визначення і формулювання цілей, починаючи
з найвищого рівня, поступово спускаючись до найдеталізованіших цілей
та завдань (дерево цілей). Тому проект можна розглядати як беззастережне слідування обраним цілям, а просування проекту — як покрокове
досягнення цілей все вищого рівня, аж доки не досягнуто кінцевої мети.
Інша риса проекту — чітко скоординоване виконання багатьох
взаємопов’язаних дій — дуже характерна для регіональних проектів,
складних уже за самим своїм змістом.
Проект завжди передбачає виконання багатьох взаємопов’язаних
дій. В окремих випадках ці взаємозв’язки очевидні (як-от технологічні
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процеси), а в інших — не такі очевидні. Певні проміжні завдання неможливо реалізувати, поки не буде завершене виконання інших завдань,
окремі роботи в проекті можна виконувати тільки паралельно тощо.
Якщо ж порушується синхронізація виконання різних завдань, порушується загальний перебіг проекту та реалізація проекту загалом може бути
під загрозою.
Коли замислитись над цією характеристикою проекту, зрозуміло,
що проект — це щось ціле, яка складається з взаємопов’язаних частин,
тобто це певна динамічна система, яка, відповідно, потребує особливого
управління. Будь-який проект об’єднує в одне ціле передусім певну мету,
засоби досягнення цієї мети, а також часові рамки та ресурси для її досягнення.
Така особливість, як обмежена протяжність у часі, проявляється в
тому, що проект як система діяльності існує рівно стільки часу, скільки
потрібно для отримання кінцевого результату — досягнення поставленої цілі. Кожний проект тимчасовий, він має визначені точки початку і
завершення, і значна частина зусиль з управління проектом спрямована
саме на те, щоб він був завершений у запланований час.
Окрім іншого, відмінність проекту в тому, що він одноразова, а
не циклічна діяльність. Разом з тим останнім часом проектний підхід все частіше застосовують і до процесів, що зорієнтовані на довгострокову перспективу. Щодо регіональних проектів, це може стосуватись функціональних проектів у межах, приміром, стратегічного плану. Тоді концепція одного проекту не тільки відповідає стратегічній
концепції, а й дозволяє наблизитись до її втілення. Проект стає основним засобом реалізації, але в цьому випадку потрібно говорити про
портфель проектів.
Остання з чотирьох особливих характеристик проекту — це неповторність та унікальність. При тому, що ступінь унікальності може
значно відрізнятись між проектами, жоден з них неможливо скопіювати або точно повторити. Для регіональних проектів характерною буде
цілковита унікальність, і не тільки часова та змістовна, а й просторова.
Крім базових джерел унікальності, закладених специфікою конкретної
вихідної проектної ситуації (часу реалізації, оточення проекту, виконавців, підрядників, ціни, вартості проекту тощо), для регіонального проекту завжди унікальною буде його територія та споживачі проектного продукту.
Характеризуючи сутність проекту, Дж. Родні Тернер, зазначає, що
це — «зусилля, призначені для розв’язання нового, єдиного завдання, від
якого очікується вигода». До того ж ці зусилля унікальні та обмежені в
часі [6, с. 34]. Такі риси проекту підкреслює й визначення Державних
стандартів менеджменту і якості України:

147

Інструменти регіонального розвитку в Україні
«Проект» з практичної (інструментальної) точки зору визначається як
«унікальний процес, що полягає у сукупності скоординованих керованих
дій з початковою і кінцевою датами, розпочатий для досягнення мети, відповідно до конкретних вимог, що включає обмеження строків, вартості й
ресурсів» (ДЕРЖСТАНДАРТ ІСО 9000–2001. Системи менеджменту і якості.
Основні положення.) [13, с. 3].

Отже, всі з наведених особливостей проекту характерні й для регіональних проектів. Враховуючи це, можна запропонувати таке визначення регіонального проекту:
Регіональний проект — це унікальна система засобів, заходів та виконавців, узгоджених і задокументованих за технологією проектного менеджменту, що забезпечує розв’язання конкретної проблеми в певній
сфері соціально-економічного розвитку території у межах визначених ресурсів та часу.

Потрібно розуміти, що на практиці термін «проект», зокрема й «регіональний проект», може вживатись як для визначення управлінського
інструменту, так і для операційного документа — плану проекту, в якому
задокументовано всі необхідні його елементи.
У першому випадку регіональний проект — це особливий інструмент управління певними процесами, основою якого є координований
вплив на час, ресурси та виконавців проекту задля ефективного досягнення запланованого результату. У другому випадку регіональний проект (як операційний документ) — це сукупність розрахунків, обґрунтувань, індикаторів, характеристик, графіків, таблиць тощо, необхідних
для реалізації ідеї з розв’язання конкретної соціально-економічної проблеми, які в цілому забезпечують планування та процес реалізації проекту.
Обґрунтоване визначення регіонального проекту дають фахівці стосовно сфери реалізації регіональної стратегії:
Проект — це унікальний набір скоординованих робіт (дій) заданого змісту з чітко визначеними термінами (датами початку та закінчення робіт),
обмеженою вартістю та часом реалізації, спрямованих на досягнення запланованих цілей

Регіональний проект можна представити як певне завдання з визначеними висхідними даними і результатами, яких необхідно досягти, що
й обумовлюють спосіб розв’язання завдання. Він являє собою призначення людських та фізичних ресурсів для досягнення певних наслідків
за визначений час та в рамках визначеного бюджету [1, с. 98]. У такому
аспекті він охоплює:
■ проблему,
■ засоби розв’язання проблеми,
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■ отримані в процесі реалізації проекту результати.
За всіма цими складниками регіональний проект відрізняється від
інших типів та видів проектів. Проектна проблема для регіонального
проекту — це певна соціально-економічна проблема території (громади) зі своєю «історією» та територією. Замовник розв’язання проблеми — громада та її представницький орган (у разі спільного проекту —
дві та більше територіальних громад). Засоби розв’язання проблеми:
матеріальні ресурси, передусім об’єкти права комунальної власності,
фінансові ресурси з урахуванням можливості залучення бюджетних,
донорських коштів, а також коштів приватних інвесторів та фінансової
участі самої громади; інші ресурси, які має кожна територія (вплив місцевих управлінських рішень, інформаційний ресурс, соціальний, людський та самоврядний потенціал тощо). Отримані в процесі реалізації
проекту результати для регіонального проекту — це особливі продукти, створені проектом для місцевого суспільного використання, адже
основним споживачем проекту завжди є територіальна громада або її
певна цільова група.
Враховуючи такі положення, а також те, що наведені раніше визначальні характеристики «проекту взагалі» повністю стосуються й регіонального проекту, але мають суттєві доповнення, визначимо характерні особливості останнього:
• кожний регіональний проект унікальний, що посилюється чинником територіальної неповторності;
• кожний регіональний проект — це проект складної соціальноекономічної системи, що до того ж має тісний взаємозв’язок із
оточенням проекту (за багатьма позиціями він набагато сильніший, ніж, скажімо, і проекту окремої компанії);
• в основі кожного регіонального проекту лежить необхідність
розв’язання соціально-економічної проблеми територіальної
громади (або громад) — певна суспільна потреба, тому й продукт
проекту буде не тільки (і не стільки) оцінюватись рівнем прибутковості або економічної ефективності, а й ступенем суспільної
корисності («стійкої користі для цільових груп» [4, с. 33]), його
життєздатності не тільки з техніко-економічного погляду, а й з
соціального та екологічного;
• регіональний проект має разовий та завершений у часі характер,
при цьому встановлення терміну реалізації проекту залежить від
зовнішніх чинників (особливостей бюджетного процесу, терміну
подання заявок до зовнішніх фінансових установ, часу на ухвалення обов’язкових управлінських рішень та затвердження нормативно-розпорядчих актів тощо);
• регіональний проект завжди обмежений чітко визначеними ресурсами і спирається передусім на власні ресурси та потенціал,
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які в проекті найпридатніші для гнучкого та мобільного управління;
• серед особливих власних ресурсів регіонального проекту —
об’єкти комунальної власності та можливість виконання будьяких (у межах законодавства) майнових операцій, місцевий бюджет та законодавчо задекларована його самостійність, а також
самоврядний потенціал (адміністративний, інформаційний, соціальний, креативний тощо);
• у життєвому циклі регіонального проекту завжди буде така стадія
як «узгодження системи фінансування та схвалення проекту», потреби в якій у більшості випадків немає у бізнес-проектах;
• всі регіональні проекти, пов’язані зі змінами, потребують додаткових заходів з візуалізації, просування та підготовки кінцевого
споживача;
• регіональні проекти дають змогу отримати визначений (запланований) результат не тільки за якісними та кількісними параметрами, а й за очікуваннями зацікавлених сторін;
• в регіональному проекті можна передбачити задоволення інтересів кількох груп його бенефіціарів, а також синергетичний вплив
на інші процеси в тій сфері соціально-економічного розвитку,
чию проблему розв’язує цей проект;
• водночас складність у розробленні та оціненні регіонального
проекту — визначення показників соціальної результативності та індикаторів його соціального впливу, які не завжди мають
кількісний вимір.
Ці та інші особливості регіонального проекту вирізняють його
з-поміж інших видів проектів як за змістом, так і за методологією розроблення та реалізації.
Так, низка принципових розбіжностей існує між регіональним і бізнес-проектом, найсуттєвіший з яких, безперечно, — цільова спрямованість: для першого — розв’язання певної, чітко визначеної соціальноекономічної проблеми, для другого — здобуття економічної вигоди,
збільшення прибутку. Для бізнес-проектування наявність якоїсь проблеми не обов’язкова для ідеї розроблення проекту. Таке завдання може
бути спричинено просто бажанням розвитку компанії. Натомість основною ідеєю регіонального (місцевого) проекту завжди буде розв’язання
якоїсь проблеми, а тим більше, соціально-економічної, яка, маючи
комплексний характер, має вирішуватись у проекті тільки на основі
взаємопов’язування соціальної результативності, суспільної корисності
та економічної вигоди.
Виходячи з наведених особливостей, можна сформувати базовий перелік критеріїв успішності (ефективності) регіонального проекту:
– продукт проекту має бути потрібної якості, відповідати всім передбачуваним параметрам та очікуванням зацікавлених сторін;
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– час, фактично витрачений на реалізацію, не повинен виходити за
встановлені терміни;
– ресурси, витрачені на отримання результату (продукту проекту),
всіх видів, не повинні перевищувати запланований обсяг (разом
із запланованими можливими відхиленнями) та в максимально
можливий спосіб мають залучати власний потенціал території;
– управління проектом — система управління процесом розроблення та реалізації проекту має відповідати критеріям релевантності проектній цілі, оптимального балансування між основними
обмеженнями проекту (часом, ресурсами, змістом і якістю робіт,
ризиками), партисипативного управління;
– задоволеність інтересів усіх учасників (зацікавлених сторін) проекту — проект має бути спланований та реалізований у такий
спосіб, щоб максимізувати його позитивний вплив та розширити територію такого впливу і водночас мінімізувати можливі негативні для окремих груп наслідки.
У міжнародній практиці проект можуть оцінювати за такими критеріями: технічним (можливість впровадження проекту в контексті визначених умов); фінансовим (забезпечення необхідними ресурсами); комерційним (метод продажу товарів/послуг); економічним та соціальним (витрати й здобуті вигоди в результаті реалізації проекту); управлінським (добір
персоналу для управління впровадженням проекту), організаційним (організація проекту), а також оцінкою впливу проекту на довкілля.

Для того щоб досягти таких результатів, розробленням та реалізацією проекту потрібно відповідним чином управляти, тому одне з базових
понять проектного менеджменту — «управління проектом».
Управління проектом — це процес управління командою, ресурсами
та заходами проекту за допомогою спеціальних методів та прийомів для
успішного та найефективнішого досягнення поставленої мети.

Сучасна методологія проектного менеджменту характеризується
інтегрованим структурованим підходом до планування, управління й
контролю кожного окремого проекту. Тотальна інтеграція передбачає
інтеграцію процесів планування та контролю, інтеграцію календарного планування, ресурсів і витрат, інтеграцію інформаційних систем проекту, загальну інтеграцію з оточенням проекту. Але потрібно звернути
увагу, що не можна ототожнювати поняття «управління проектами» та
«управління проектом».

!

Поняття «управління проектами» (як сфера діяльності — проектний менеджмент) та «управління проектом» (як процес управління командою,
ресурсами та заходами певного конкретного проекту) не слід ототожнювати.
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Наведене вище визначення поняття «управління проектом», по суті,
відображає й систему управління регіональним проектом. Але і команда, і ресурси, і заходи регіонального проекту можуть суттєво відрізнятись від звичайного проекту, тому цим визначенням слід користуватись
як базовим, а для кожного окремого регіонального проекту воно буде
доповнюватись специфічними вимогами та умовами.
Так, зокрема, ціль управління регіональним проектом — розв’язання
проектної проблеми при відомих обмеженнях та ризиках, на основі раціонального використання наявних ресурсів, власного потенціалу та можливостей. Але навіть при досягненні цілі — забезпеченні впливу на вхідну
проблемну ситуацію та позитивних змін у ній — проект може не відповідати очікуванням усіх зацікавлених сторін. Тому в регіональних проектах (які належать до проектів з високим рівнем змін) потрібно передбачати управління не тільки змінами, а й очікуваннями. Для запобігання (чи
зменшення впливу) конфліктів цілей, пріоритетів, інтересів та ресурсів у
проекті потрібно створити партисипативну команду та передбачити необхідну процедуру закриття проекту та заходи з його просування.
Для того, щоб усвідомити ці та інші засади управління регіональним
проектом, потрібно розглянути поняття «проектного циклу». Регіональний
проект, як і будь-який інший, проходить певні етапи у своєму розвитку, що
прийнято називати життєвим (проектним) циклом проекту. Видається
очевидним, але це поняття для керівника проекту завжди є основним орієнтиром, адже саме поточний етап проекту визначає його завдання, заходи,
інструментальні засоби та методики, які використовуватимуться.
–

Проектний цикл — одне з основних понять у проектному менеджменті, виконує роль орієнтиру в системі управління проектом

–

Поняття життєвого циклу проекту — одне з найважливіших для проект-менеджеру, бо саме поточна стадія визначає завдання та види діяльності менеджера, використовувані ним методики та інструменти.

–

Стадії життєвого циклу проекту можуть різнитися за змістом заходів
та методик залежно від сфери діяльності та прийнятої системи організації робіт.

–

Усталеної класифікації немає, однак узагальнено кожний проект має
стадії: формулювання проекту, планування, здійснення/впровадження
та завершення.

–

Існують стандартні визначення життєвого циклу проекту (проектного циклу) провідних міжнародних організацій (Групи Світового банку, Організації з промислового розвитку ООН, ЄБРР, фонди ЄС та ін.).

Одну з основних моделей проектного циклу розробив 1970 року
співробітник Світового банку Ворен С. Баум. Відповідно до його концепції, є 4 основні етапи проекту:
1) визначення — виявлення наявних ресурсів чи потреб, які впливають на розроблення його концепції;
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2) підготовка — детальне розроблення проекту з урахуванням альтернативних варіантів і визначенням його технічної, фінансової
та економічної реалістичності; підготовка проектної документації та заявки;
3) аналіз та відбір — системний перегляд проекту, який дозволяє інвестору ухвалити рішення щодо його впровадження проекту чи
відхилення;
4) впровадження –втілення проекту відповідно до запланованих часових рамок та проведення моніторингу його реалізації й внесення змін до проекту з урахуванням набутого досвіду.
Однак 1978 року Ворен С. Баум запропонував додати ще один етап
до проектного циклу: «Оцінювання», що завершує проектний цикл та
створює можливість для визначення нових проектів [3, с. 13].
Сьогодні, дарма що поняття життєвого циклу залишається ключовим у проектному менеджменті, методики різних типів та видів проектів
по-різному подають кількість, назви та змістовне наповнення окремих
його етапів. Залежно від сфери діяльності, у якій здійснюється проект,
життєвий цикл розбивають на етапи різними способами. Наприклад,
можуть виділяти такі етапи як усвідомлення потреби в проекті, формулювання вимог до проектного продукту, проектування будівництва (для
інвестиційних проектів з нового будівництва), тестування та експлуатаційне супроводження тощо.
Як наведено нижче у прикладі проекту РВР, для інфраструктурних
проектів важлива експлуатаційна (так звана післяпроектна) фаза, коли
створений об’єкт має пройти адаптаційній період. Для таких проектів
виділяють окрему фазу — експлуатаційну, яка за терміном може бути такою ж, як і термін реалізації проекту, а то й довшою.
Життєвий цикл інфраструктурного проекту
ДОІНВЕСТИЦІЙНА
ФАЗА

РОЗРОБЛЕННЯ
ПРОЕКТУ

РЕАЛІЗАЦІЯ
ПРОЕКТУ
ЕКСПЛУАТАЦІЙНА
ФАЗА,
ЗАВЕРШЕННЯ
ПРОЕКТУ

1. Розроблення концепції проекту.
2. Аналіз інвестиційних можливостей.
3. ТЕО, бізнес-план.
4. Ухвалення рішення про інвестування
1. Планування.
2. Розроблення проектної документації.
3. Бюджет проекту.
4. Підрядні торги.
5. Контракти.
1. Організаційна форма та учасники проекту.
2. Детальний план робіт.
3. Система моніторингу та оперативного управління.
1. Завершення інвестиційної фази проекту.
2. Введення в експлуатацію.
3. Модернізація.
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Для регіональних проектів життєвий цикл видозмінюється разом із
поширенням практики їх реалізації, на основі врахування їх особливостей. Його часто представляють у вигляді «ланцюжка» (рис. 5.3), чим підкреслюють важливість чіткої послідовності та взаємозалежності окремих стадій:

1

2

3

4

5

Рис. 5.3. «Ланцюжок» життєвого циклу регіонального проекту.

У такому циклі виділяють: 1) підготовчу стадію (постановка «проектної» проблеми); 2. старт проекту (розроблення, угода, затвердження); 3;
реалізацію проекту (виконання заходів); 4) досягнення цілей проекту; 5)
завершальну стадію (розпуск команди, ухвалення рішень, звіт, просування проекту).
Керівництво з управління проектним циклом7, підготовлене Робочою
групою з управління проектним циклом (УПЦ) для ЄК, в основу проходження проектом життєвого циклу закладає три основні принципи:
1) критерії та процедури ухвалення рішень визначають на кожному
етапі (зокрема, основні вимоги до інформації та критерії оцінки
якості);
2) зміна етапів циклу відбувається за прогресивним принципом —
для успішного виконання наступного етапу необхідно закінчити
попередній;
3) програмування та ідентифікація нових проектів відбувається на
базі результатів моніторингу й оцінки як частини структурного
процесу зворотного зв’язку й засвоєння інституційних уроків.
Керівництво визначає «операційний цикл управління проектами зовнішньої допомоги ЄК», що складається з п’яти фаз (рис. 5.4).:
При цьому наголошується, що для розроблення й ефективного
виконання актуальних і здійсненних проектів дуже важливо виділити достатню кількість часу і ресурсів для їх ідентифікації і формулювання [4, с. 28].
«Управління проектним циклом» розуміють як термін, застосовуваний для описання управлінської діяльності та процедур ухвалення рішень протягом життєвого циклу проекту (зокрема, основних завдань, ролей та обов’язків, ключових документів і варіантів рішень).
УПЦ допомагає забезпечити: відповідність проектів загальним політичним цілям ЄК і цілям розвитку партнерів; відповідність проектів
узгодженій стратегії і реальним проблемам цільових груп / бенефіціарів; здійсненність проектів, що означає, що цілей можна насправді
7

Проектний цикл відображає етапи, що проходять проекти, стосовно яких вирішують,
чи надавати фінансову допомогу ЄК.
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Програмування

Оцінка й аудит

Ідентифікація

Виконання

Формулювання

Рис. 5.4. Операційний цикл проектів зовнішньої допомоги ЄК [4, с. 26].

досягти при наявних умовах і потенційних можливостях виконавчих
агенцій; вірогідну життєздатність користі та результатів, досягнутих
проектом [4, с. 28].
Перша фаза наведеного вище операційного циклу управління проектами зовнішньої допомоги ЄК — «програмування» — особлива. Вона
стосується програмування допомоги ЄК, що відбувається з метою розвитку на багаторічній основі і координується службами Комісії за сприяння з боку органів країни-партнера. В результаті цього розробляють
узгоджений стратегічний документ для країни, який містить багаторічну
національну індикативну програму. Вона являє собою «Замовлення на
надання послуг» (OFS) [4, с. 33].
У сфері управління проектами, що фінансує Світовий банк, існує
принцип допомоги, орієнтованої на конкретний результат, що регулярно використовується при розробленні проектів та обумовлює особливий підхід та пріоритети у визначенні проектного циклу, в якому виділено вісім етапів.
Отже, ґрунтуючись на теоретичних підходах проектного менеджменту до визначення життєвого циклу проекту, а також на сучасних визначеннях цього поняття провідними міжнародними установами сформулюємо визначення життєвого циклу регіонального проекту.
Життєвий цикл регіонального (територіального) проекту — це послідовність певних стадій (фаз, етапів), узгоджених між собою логікою реалізації проектної ідеї. Життєвий цикл регіонального проекту — це послідовність дій з:
1) ідентифікації проекту;
2) розроблення (планування) проекту»
3) узгодження системи фінансування та схвалення проекту;
4) реалізації проекту;
5) моніторингу та оцінки результатів проекту;
6) звітування;
7) закриття проекту та апробація проектного продукту.

155

Інструменти регіонального розвитку в Україні

8. Evaluation
The Bank’s independent Operations Evaluation
Department prepares an audit report and
evaluates the project. Analysis is
used for future project design.
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6. Implementation and
Supervision
The Borrower implements
the project. The Bank ensures
that the loan proceeds are used
for the loan purposes with due
regard for economy, efficiency,
and effectiveness.
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7. Implementation and
Completion
The Implementation
Completion Report is
prepared to evaluate the
performance of both the
Bank and the borrower.

1. Country Assistance Strategy
The Bank prepares lending and advisory services, based on the
selectivity framework and areas of comparative advantage,
targeted to country poverty reduction efforts.

2. Identification
Projects are identified that
support strategies and that
are financially, economically,
socially, and environmentally
sound. Development strategies
are analyzed.

3. Preparation
The Bank provides
policy and project
advice along with
financial assistance.
Clients conduct studies
and prepare final project
documentation.

l

isa

pra

4. Appraisal
The Bank asses the economic,
technical, institutional, financial,
environmental, and social aspects of the
project. The project appraisal document and draft
legal documents are prepared.
Ap

5. Negotiations and Board Approval
The Bank and borrower agree on loan or
credit agreement and the project is presented to
the Board for approval.

Рис. 5.5. Проектний цикл регіонального проекту визначений Світовим банком8.

Наведені в визначенні позиції 1–7 називають стадіями (або фазами, етапами) життєвого циклу регіонального проекту. Важливо розуміти, що виділення саме таких семи стадій обумовлене характерними особливостями регіонального проекту.
Також слід зазначити, що у більшості випадків життєвий цикл регіонального проекту починається з ідеї розв’язання певної соціальноекономічної проблеми та пошуку потенційного донора, що буде готовий «профінансувати її реалізацію». У такому випадку життєвий цикл
необхідно починати з ознайомлення та врахування усіх пріоритетів, вимог до процедур та форматів співпраці, до оформлення заявки, а також
до визначення життєвого циклу проекту того донора, до якого планується звернутись.
1. Стадія ідентифікації проекту9 для регіональних проектів має
принципово важливе значення. Це допроектні роботи, мета
яких — визначення загальної концепції проекту на основі глибинного аналізу проблемної ситуації, що спричинила ідею проекту та
перетворення її причин (однієї з причин) на проблему, що може
бути розв’язана за допомогою проекту — проектну проблему.
8
9

Джерело: World Bank — http://www.worldbank.org.
Зміст робіт з ідентифікації та розроблення (планування) регіонального проекту детальніше розглянуті в наступному підрозділі посібника.
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Інструменти ідентифікації — детальне дослідження соціально-економічної проблеми, виявлення можливих учасників її розв’язання, побудова дерева проблем та дерева цілей, окреслення потенційних шляхів,
ресурсів та ризиків у розв’язанні проблеми, а також аналіз альтернативних рішень.
2. На стадії розроблення (планування) проекту точно формулюють
елементи проекту та виробляють чіткий план його реалізації (з
урахуванням інтересів зацікавлених сторін), чіткий розподіл ролей, відповідальності та повноважень, графік виконання (зокрема, графік Ганта) та моніторинг проекту. Серед інструментів розроблення (планування) проекту основний — планування обґрунтованої та здійсненної структури (структур) проекту: визначення
ключових точок проекту, формування пакетів завдань (робіт) та
їхньої взаємозалежності, аналіз логічних структурних зв’язків.
Також на цій стадії формується команда з розроблення проекту, яка
може (у разі його схвалення) потім стати командою (групою) з операційного управління проектом. Для регіональних проектів важливо, щоб у
роботі такої команди застосовувались партисипативні методики, адже
сфера реалізації таких проектів зазвичай стосується декількох груп інтересів та має міжгалузевий характер.
Планування проекту не закінчується на стадії розроблення, в тому
чи іншому вигляді воно відбувається практично протягом усього терміну реалізації проекту.
3. Стадія узгодження системи фінансування та схвалення проекту
для регіональних суттєво відрізняється від проектів в інших сферах діяльності. Замовником (ініціатором) регіонального проекту виступає територіальна громада, орган місцевого самоврядування або комунальне підприємство, що передбачає необхідність
відповідних управлінських рішень щодо початку проекту, залучення фінансових коштів та ресурсів на його реалізацію.
Крім того, для регіональних проектів (на відміну від інших) «узгодження системи фінансування» та «схвалення проекту» — взаємозалежні процеси. При цьому в певних випадках вони можуть бути розділені
на дві окремі стадії, особливо стосовно великих регіональних проектів, у
разі залучення бюджетного фінансування (співфінансування) тощо.
На цій стадії практично вирішується доля проекту, остаточно визначаються терміни його реалізації. Якщо заплановано залучення донорського фінансування, то на цій стадії відбувається розгляд донором заявки та проектної пропозиції, проходження конкурсної процедури (якщо
така передбачена), схвалення ним проекту, підписання угоди про реалізацію проекту, відпрацювання організаційного механізму партнерства.
4. Мета стадії реалізації проекту — забезпечення чіткого, ефективного та результативного виконання проекту у співпраці з партнерами. Це, безперечно, — найважливіша у життєвому циклі регі157
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онального проекту стадія, але її ефективність напряму залежить
від якості виконання попередніх стадій. Інструменти реалізації
проекту — чітке дотримання його часової, витратної та організаційної концепції, ефективний розподіл відповідальності в ньому,
а також, і це особливо стосується регіонального проекту, формування довіри між проектом та бенефіціарами, чим забезпечується його майбутня життєздатність.
У ході реалізації проекту під постійною увагою перебуватимуть три
його ключові компоненти: час, бюджет (ресурси) та якість результату.
Саме ці три категорії — основа в системі управління проектом. За понад
п’ятдесят років, упродовж яких застосовують технологію проектного менеджменту, напрацьовано цілий ряд методик та інструментів, що допомагають керувати цими обмежувальними компонентами.
Для того, щоб опанувати обмеження проекту в часі, використовують методи складання та контролю календарних графіків робіт (діаграму
Ганта, побудова виробничої структури проекту тощо). Для управління
обмеженнями в коштах застосовують методи формування фінансового
плану — бюджету проекту та систему його постійного моніторингу, для
того щоб проектні витрати не вийшли з-під контролю (побудова вартісної (витратної) структури проекту тощо). Для виконання окремих робіт (заходів), окрім коштів, потрібне їх забезпечення іншими ресурсами,
тому існують спеціальні методи управління людськими та матеріальними ресурсами проекту (наприклад, робоча структура, матриця відповідальності, організаційна структура проекту, діаграми завантаження ресурсів тощо).
Використання згаданих інструментів відбувається в межах структуризації проекту, що й має забезпечити ефективне управління його реалізацією. У цілому структура регіонального проекту має відображати логіку та послідовність його реалізації.
Структура регіонального проекту — це сукупність взаємопов’язаних
елементів і процесів проекту, які подані з різним ступенем деталізації. Виглядати (бути візуалізованою) структура проекту може по-різному, але за
вимогами проектного менеджменту вона має відображати «дерево» орієнтованих на проектний продукт компонентів: об’єктів, робіт, послуг, коштів, виконавців, інформації тощо.

Основні завдання структуризації проекту:
1) розбиття проекту на блоки, щодо яких можна виконувати управління;
2) розподіл відповідальності за різними елементами проекту та
пов’язування робіт із структурою організації-виконавця (або замовника);
3) створення єдиної бази складання кошторисів і контролю за витратами;
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4) точна оцінка необхідних витрат засобів, часу та матеріальних ресурсів;
5) перехід від загальних цілей проекту до чітко визначених завдань,
що виконують різні підрозділи та визначення комплексів робіт.
Структуризація проекту передбачає розроблення WBS — робочої
структури проекту; OBS — організаційної структури проекту; CBS —
витратної структури проекту та інших структурних елементів, а також
можливість їх поєднання між собою. При поєднанні структурних елементів розрізняють двоспрямовану та триспрямовану структуру проекту. Двоспрямована — полягає в поєднанні робочої та організаційної
структури проекту (WBS та OBS). Триспрямована — створюється додаванням до неї структури витрат (WBS, OBS та CBS).
WBS (Work Breakdown Structure) — це графічне зображення окремих пакетів робіт, що пов’язані між собою в структуру робіт з проекту.
WBS подають у вигляді ієрархічної структури, побудованої з метою логічного розподілу всіх робіт з виконання проекту. Її будують за фазами (етапами) виконання проекту, за продуктами (складниками продукту) або за
іншим критерієм.
Кожний рівень WBS формується в результаті поділу роботи попереднього рівня на її складники.

У WBS пакети робіт не зв’язані з часом виконання. Важливо врахувати всі роботи проекту, до того ж кількість рівнів деталізації визначається достатністю для планування та моніторингу робіт з проекту. На найнижчому рівні розташовані пакети робіт, для яких потрібні вузькі фахівці, які знають технологію їх виконання і забезпечують якість продукту
проекту10.
Приклад WBS
Продукт проекту
----------------І
Б0.1
рівень
----------------ІІ
Б0.1.1
Б0.1.2
рівень
------------Б0.1.1.1
Б0.1.1.1
ІІІ
рівень
Б0.1.1.2
...

Б0
Б0.2
Б0.2.1

Б0.2.2
...

Б0.3
Б0.2.3

Б0.3.1

Б0.3.2

...

Б0.1.1.3

Зрозуміло, що, крім змісту робіт (пакетів робіт), для спішного впровадження проекту важливо, хто їх виконуватиме та хто за це відповідатиме.
10

Матеріали навчального курсу проекту РВР «Впровадження стратегії через управління проектами».
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ОBS (Organization Breakdown Structure) — це організаційна структура виконавців проекту. ОBS визначається переліком пакетів робіт кожної з гілок WBS; її представляють відповідальні за виконання пакетів робіт.
Відповідальні — не обов’язково керівники організацій (відділів), а ті, хто
безпосередньо організовують виконання робіт. Виконавцями окремих заходів проекту можуть виступати організації (юридичні особи).

У проектному управлінні зазвичай використовують проектну чи матричну організаційні структури, тому що функціональна організаційна
структура (за якою працюють більшість організацій сьогодні) не придатна для виконання завдань проекту: спрямування зусиль різних виконавців, об’єднаних в команду, на досягнення цілі проекту.
ОBS
Команда проекту

П. 01
Відділ 1
Іванов

П. 02
МП «Гром»
Петров

Кузнецов

П. 03
ПП Свиридов
Михайлов
Зубов

Окрім змісту робіт з проекту та їх виконавців і відповідальних, потрібно чітко уявляти скільки коштів та інших ресурсів потрібно для
кожного з пакетів робіт, а також коли виникне кожна подальша потреба в них. Тому, крім WBS та ОBS, доцільно розробляти витратну структуру проекту — CBS .
CBS (Cost Breakdown Structure) — це витратна структура проекту, ієрархічний графік, що вказує вартість кожного з елементів проекту на кожному рівні WBS.
Утворюється за алгоритмом, аналогічним створенню WBS та OBS.

У CBS перший рівень — це всі витрати на проект. Другий рівень —
основні елементи витрат: матеріали, комплектування, витрати на утримання, трудові витрати тощо. Третій та четвертий рівні — подальша деталізація кожного з цих елементів (наприклад, для трудових витрат це
будуть витрати на добір і навчання кадрів, четвертий рівень — це оплата праці). CBS дає змогу збирати інформацію про витрати, аналізувати та
готувати звіти про витрати будь-якого з підрозділів або елементу проектних робіт.
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Слід зазначити, що план і структура проекту не лишається незмінним, в міру реалізації їх можуть коригувати залежно від ситуації, впливу
тих чи інших факторів або прояву ризиків проекту. Для цього й передбачено моніторинг та оцінювання проекту.
5. Мета стадії (створення системи) моніторингу та оцінювання результатів проекту — постійне відстежування проміжних і кінцевих результатів проекту, своєчасне коригування, візуалізація проекту, забезпечення відкритості, забезпечення звітності, сприяння поширенню досвіду. Інструменти, застосовувані на
цій стадії, визначають попередньо в концепції контролінгу, яку
розробляють для кожного окремого проекту на стадії його ідентифікації. До них належать: збір, обробка та аналіз інформації,
використання отриманих даних для заходів вдосконалення процесу реалізації проекту, партисипативні методики роботи з проектною командою, постійний аналіз зацікавлених сторін тощо
(детальніше — в підрозділі 5.3).
6. Процес і мета звітування для регіональних проектів теж особливі,
тому воно виділено в окрему стадію життєвого циклу. На відміну
від, приміром, проекту окремої бізнес-компанії, для завершення
якого підготовка спеціального звіту може не бути обов’язковою
або буде достатньо певного внутрішнього корпоративного звіту,
окремим заходом регіонального проекту обов’язково передбачена підготовка звіту (чи звітів). Звітування регіонального проекту
виконують з метою:
– забезпечення аналітичної бази для оцінки реалізації проекту
(проміжної та кінцевої);
– інформування донора проекту (за встановленими вимогами)
передусім щодо витрачання залучених коштів та ресурсів;
– інформування споживачів проекту про досягнення очікуваних та неочікуваних результатів проекту;
– забезпечення подальшої життєздатності продукту проекту та
сприяння поширенню досвіду.
До інструментів, застосовуваних на цій стадії, відносять підготовку
проміжних звітів, аналітичного та фінансового звітів, складання та подання фінального звіту, публічні презентаційні заходи.
При підготовці фінального (кінцевого) звіту ключовими питаннями будуть: який формат звіту (вимоги донора), які в ньому мають бути
змістові акценти, а також які висновки та рекомендації щодо результатів проекту доцільно зробити. Звіт готують на основі збору і кількісного
та якісного аналізу даних. Кількісні методи аналізу — це оброблення зібраних кількісних даних за допомогою формалізованих операцій. Якісний аналіз — інтерпретація зібраних даних.
Найпоширеніше узагальнення якісних методів в оцінюванні регіональних проектів — експертна оцінка.
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Логічне завершення оцінювання та звітування регіонального проекту — ухвалення управлінських рішень.
Певні регіональні проекти потребуватимуть обов’язкових нормативнорозпорядчих документів11.

7. Стадія закриття проекту та апробація проектного продукту.
Проект, як зазначено вище, має чітко встановлені терміни початку та завершення. По суті, проект завершується тоді, коли досягнуто поставлених перед ним цілей, якщо не брати до уваги передчасне закінчення проекту в разі настання певних несприятливих
обставин, при яких ухвалюють рішення припинити проект, що,
на жаль, у сфері регіональних проектів трапляється.
Хоч би там як, але коли проект закінчується, мають бути виконані
ряд заходів, що забезпечують подальшу життєздатність продукту проекту, конкретний характер яких залежить від предмета проекту. Але для
регіональних проектів стадія його закриття, ухвалення відповідних рішень та апробація продукту може набувати надважливого значення, без
забезпечення чого іноді взагалі не варто робити проект.
Так, експерти проекту «Сталий регіональний розвиток в Україні»
наголошують на необхідності такого проектного періоду та розробили
«стратегії виходу» щодо цього проекту. Вони зазначають: «Оскільки проекти допомоги впроваджуються на кошти донорів, то планування стратегій виходу більшою частиною передбачає закриття проекту без передачі
його іншій організації для продовження впровадження. Це означає, що всі
вигоди допомоги закінчуються тим впливом, який був забезпечений проектом, залишаючи погано оснащені місцеві міністерства або без достатніх
ресурсів неурядові організації перед необхідністю задовольняти місцеві
потреби розвитку та заповнювати прогалину, створену через припинення
надання послуг. Проектний цикл, популярний інструмент розвитку, використовуваний як багатонаціональними, так і двосторонніми організаціями, є основою для заохочення розвитку, але не передбачає стратегію виходу, яка б увічнювала розвиток. Це — втрачена можливість, яка демонструє ваду у проектному циклі. Цю ваду можна виправити, переглянувши
етап впровадження проектного циклу з метою включення заходів із розбудови спроможності людей щодо подальшого виконання тих функцій,
на які був розрахований проект. Після такого перегляду спонсор може передати напрацювання проекту та ресурси місцевому органу-виконавцю з
метою продовження розвиткової діяльності після реалізації проекту задля
забезпечення сталості його впливу [12, с. 3].
11

Проект міжнародної фінансової допомоги може потребувати управлінського рішення
не тільки місцевих, а й державних органів влади. Приклад: розпорядження Кабінету
Міністрів України від 19 вересня 2012 р. № 679-р «Про схвалення остаточного звіту за
результатами реалізації спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку
проекту “Розвиток інфраструктури Іллічівського морського торговельного порту”».
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5.3. Методика ідентифікації та розроблення
регіонального проекту
Один з вагомих здобутків еволюції проектного менеджменту — методика ґрунтовного допроектного аналізу та планування майбутнього
проекту, що відбувається в межах стадій ідентифікації та розробки.
Але, зважаючи на всі змістовні відмінності та особливості в оточенні регіональних проектів, для них ці методики потребують коригування.
Перенесення досвіду проектного менеджменту на рівень територій (громад) не може відбуватись просто так, «із закритими очами», адже його
інструментарій первісно був розроблений у системі управління окремою компанією або сектором бізнесу. Тому доцільно розглянути інструментарій, який відповідатиме саме регіональним проектам — проектам
складних соціально-економічних систем.
Методичні засади ідентифікації регіонального проекту
1959 року комітет Андерсона (відоміший як NASA) сформулював системний підхід до управління проектом за стадіями його життєвого циклу,
який і тепер успішно використовують у практиці управління проектами
(метод критичного шляху — Critical Path Method). Особливу увагу в ньому приділяли допроектному аналізові, що виявилось надзвичайно доцільним. Саме за рахунок глибокого ситуативного аналізу за спеціальними
процедурами (ще до початку розробки проекту) проектний менеджмент і
забезпечує досягнення цілей проектів та свою ефективність загалом.
Сьогодні в практиці проектної діяльності, у формулярах заявки на
фінансування проектів різних донорів та в довідковій літературі можна
побачити різні назви цього етапу: «ідентифікація», «ініціалізація проекту», «формулювання проекту», «процес планування проекту», «стадія допроекту», «аналіз ситуації проекту» тощо.
Так, «ініціалізацію проекту» розбивають на три під-етапи: розроблення концепції проекту; техніко-економічне дослідження та бізнеспланування; підготування висновку за результатами оцінювання. Назва
кожного з етапів фактично вказує на основний документ, що має бути
отриманий в результаті їх виконання [2, с. 61].
У поняття «стадія форпроекту» входить: 1) ситуативний аналіз та
аналіз середовища; 2) визначення цілей проекту; 3) оцінка витрат і видатків; 4) організація проекту; 5) замовлення на проектні роботи.
Але хоч би яка була назва, йдеться про комплекс робіт з передпроектної (допроектної) стадії регіонального проекту, на якій дуже важливо
зробити всебічний аналіз можливих ресурсів та варіантів реалізації певної ідеї розв’язання поставленої проблеми. Основне завдання — відповідь на питання: який проект може розв’язати заявлену проблему, яким
він має бути за основними компонентами та чи можливо й доцільно втілювати саме цей проект. Отже, при певних відмінностях виділення кіль163
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кості та наповнення кроків проведення цієї стадії, в поняття «ідентифікація регіонального проекту» вкладають такий зміст:

Фаза
розробки

Фаза ініціалізації
Розроблення
концепції

1. Ідентифікація
ідеї проекту
(формулювання
проблеми, мети,
продукту та
результату).
2. Деталізація мети
проекту методом
SMART.
3. Опис
функціонування
продукту проекту.

ТЕД,
бізнес-планування

1. Дослідження продукту
проекту, організації ринку,
регіону.
2. Дослідження проекту в
соціально-екологічному,
технічному, комерційному,
економічному, фінансовому,
соціально-інституційному
аспектах.
3. Оцінка цінності,
життєздатності, економічної
ефективності та
життєстійкості проекту.

Пвдготовування оцінного
висновку експертиза

1. Опис причин ініціації
відібраної після експертизи
альтернативи проекту.
2. Попередній опис змісту
проекту.
3. Формалізація мети
продукту та результату
проекту.
4. Опис обмежень та
допущено проекту.

Операційні рішення з проекту, які забезпечують виконання проекту

Ідентифікація регіонального проекту — перша (допроектна) стадія
його життєвого циклу, яка стосується вибору (генерування) таких ґрунтовних ідей, що можуть забезпечити успішне виконання проекту, а також
аналізу основних параметрів та оточення майбутнього проекту з метою
визначення незмінних умов.

У результаті проведення ідентифікації регіонального проекту замовник (а спочатку команда-розробник) повинен дістати чітке уявлення про те, який вигляд має сформована проектна концепція проекту та
які є альтернативи щодо розв’язання проблеми. Іншими словами, ідея,
що виникла з розв’язання певної соціально-економічної проблеми території, в результаті ідентифікації має перетворитись на «проектну ідею з
розв’язання проектної проблеми».
Стадія ідентифікації охоплює період від виникнення ідеї проекту,
аналізу можливостей його реалізації та завершується оформленням попередньої проектної концепції (проектної пропозиції). Для інфраструктурних, технічних інвестиційних проектів бажано додати й попередній
варіант ТЕО.
З вищенаведених прикладів видно, що ідентифікація проекту не
може бути зведена до простого розмірковування: «Робити цей проект,
чи не робити?». Це зазвичай складний процес, що потребує певної логіки аналізу, а отже, й спеціальних прийомів та методів.
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Ідентифікація регіонального проекту — це структурований процес, що
складається з певних взаємопов’язаних та послідовних аналітичних процедур, які називають методичні кроки ідентифікації проекту.

Для загальної характеристики ідентифікації регіонального проекту
розглянемо 10 методичних кроків ідентифікації. На практиці ж кількість та
змістовне наповнення таких кроків можуть бути різними, залежно від конкретної проблемної ситуації, типу проекту, його замовника і розробника.
Методичні кроки ідентифікації регіонального проекту охоплюють:
1)
2)
3)
4)
5)

аналіз проблеми;
аналіз причетності;
аналіз цілей;
аналіз альтернатив;
організаційну концепцію;
проекту;

6) концепцію контролінгу;
7) аналіз ризиків;
8) менеджмент процесів;
9) менеджмент ресурсів;
10) менеджмент персоналу.

1-й крок: аналіз проблеми
Основні питання на цьому кроці: Про що взагалі йдеться? Про яку
проблемну ситуацію? Чим і хто незадоволений? Які причини незадовільної ситуації? Де необхідно докласти зусиль, щоб щось змінити, та чи
можливо це зробити у цей час?
Проблемна ситуація — це коли:
–

проявляється стійкий чи постійно наростальний дискомфорт чи відхилення від бажаних параметрів;

–

незрозуміло, що можна і потрібно зробити.

Коли зрозуміло, що потрібно робити:
це не «проблема», а просто ще невиконане завдання чи робота.

Проблемну ситуацію доцільно аналізувати за допомогою ланцюжка:
«наслідок(и) — симптоми — проблема — причини (корінь)». Для цього доцільно будувати «дерево проблем» (від коренів (глибинних причин ситуації) до листя (глобальних наслідків ситуації), яке за методикою
проектного менеджменту необхідне для чіткого встановлення причинно-наслідкових зв’язків. У ньому важливо вирізнити дійсно проблему,
яку доцільно розв’язувати за допомогою проекту, серед псевдопроблем;
помилкових проблем (некерованих причин, наслідків, інших проблем,
проблем іншого рівня); рішень; можливостей.
ПРОБЛЕМА — це:
–

суперечність, що потребує розв’язання;

–

відмінність між реальним і бажаним станом об’єкта;

–

основна суперечність мети і ситуації, що визначає рух чи зміну ситуації
в напрямку досягнення мети;
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теоретичне або практичне питання, що потребує розв’язання;

–

незадовільний стан системи (об’єкта), що потребує розв’язання12

Для того, щоб з проблемою можна було «попрацювати» у проекті (а
від цього залежить вся його концепція), проблему потрібно методично
«розкласти» за такими складниками:
– суть проблеми (1) звідки відомо що проблема існує; 2) як проявляється проблема; 3) чому проявляється саме так; 4) у чому полягає
проблема; 5; чому це проблема; 6) що буде, якщо нічого не робити);
– параметри проблеми (місце: де з’явилася проблема (в якому місці) і чому з’явилася власне там; час: коли з’явилась і чому власне
тоді; власник проблеми: кого стосується проблема (групи, особи,
інституції, скількох) та чому стосується саме їх);
– причини проблеми (хто і що спричиняє проблему; яку з причин
(корінь) проблеми можемо і хочемо подолати);
– що зроблено до цього часу, щоб розв’язати проблему (хто брав
участь у розв’язанні проблеми; яких результатів досягнуто; які
з’явились перешкоди; що вже вдалося зробити);
– можливості та обмеження щодо розв’язання проблеми (хто і що
може допомогти у розв’язанні проблеми; хто і що може перешкодити у розв’язанні проблеми; що слід зробити, щоб проблема перестала існувати).
Отже, коректно сформульована проблема локалізована, має чітке
пояснення своїх компонентів, опирається на основні причини (корінь),
що призвели до її появи, тобто стає придатною для аналізу як проектна.
Неконкретне
формулювання проблеми
«збитковість виробництва»
«незадоволеність клієнтів»
«умови роботи»
«мікроклімат в колективі»
«проблема неплатежів»
«недосконале виробництво»

Правильно сформульована проблема
(одне речення)
–
– дефіцит ресурсів на опалювання у
–
зв’язку з різким похолоданням
–
– невідповідність кваліфікації працівника
–
у зв’язку зі зміною технології
–
– зростання собівартості через збільшен–
ня витрат на охорону праці у зв’язку з
новим законодавством
Помилки діагнозу і формулювання проблеми
Неправильно сформульовані
Правильно сформульовані проблеми
проблеми не можуть бути
нерозв’язними не бувають
розв’язаними
Рис. 5.6. Формулювання проектної проблеми. 13
12

13

Карамушка В. І. Презентація «Розроблення навчальних програм» (матеріали проекту РВР).
Розроблено за матеріалами навчального модуля «Впровадження стратегії через
управління проектами» проекту РВР.
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По суті, правильне формулювання проектної проблеми знімає основне питання: «Навіщо цей проект? Для чого і чому ми хочемо, можемо і
повинні витратити ці ресурси?»
2-й крок: аналіз причетності.
Основні питання на цьому кроці: хто зацікавлені сторони проекту;
важливі стейкхолдери; які інтереси та можливості впливу вони мають;
чи можна щось зробити, щоб подбати про їхній інтерес або змінити ставлення до проекту (зменшити протидію) або залучити до проекту.
Аналіз причетності — це аналіз всіх осіб та груп, хто може бути причетним до ініціалізації, замовлення, розроблення, реалізації проекту, а
також тих, хто буде основним споживачем продукту проекту або відчує
його вплив. Тобто, важливо зробити не тільки розподіл «ролей» у проекті, а й ретельно проаналізувати його оточення.
Зацікавлені сторони (стейкхолдери) регіонального проекту — особи та
інституції, що можуть вплинути на проект або відчувають його результати.
Бенефіціари — споживачі продукту проекту. Для регіонального проекту зазвичай це — територіальна громада (або певна її група (категорія населення)).
Донори проекту — юридичні або фізичні особи, що фінансують проект.
Для регіонального проекту донором можуть виступати самі бенефіціари.

З оточення проекту при цьому потрібно зробити окремий перелік тих стейкхолдерів, які не зацікавлені в його реалізації. Якщо серед
них є вагомий стейкхолдер, що може суттєво вплинути на хід реалізації проекту, треба ретельно вивчати його можливі інтереси, передбачаючи у майбутній концепції проекту проведення комунікаційних та
роз’яснювальних заходів або заходів із зацікавлення та, можливо, залучення до його реалізації.
Стейкхолдер (від англ. stakeholder; букв. — «власник долі, отримувач відсотку, застави») у первісному значенні — розпорядник (довірений власник) спірного, заставного або іпотечного майна, пайовик; у вузькому розумінні — теж саме, що й «shareholder» (акціонер, учасник), тобто особа, що має частку в статутному капіталі товариства, а отже, й можливість
впливати на рішення.

В ході реалізації проекту і після його завершення деякі представники
соціально-економічної системи не відчують жодної зміни у власному бутті. Інші ж щось здобудуть або, навпаки, втратять. Вони і є зацікавлені сторони проекту (див. рисунок-приклад проекту РВР). Саме їхні цінності й інтереси необхідно гармонізувати, для того щоб проект був успішний [2, c. 23].
Серед зацікавлених сторін розрізняють:
основні зацікавлені сторони — можуть вплинути на проект значною
мірою чи можуть бути важливими для успіху проекту;
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другорядні зацікавлені сторони — ті особи чи інституції (позитивні чи негативні стосовно проекту), які так чи інакше відчують на собі результати проекту.
Зацікавлені сторони проекту [2, c. 24]

Інші
зацікавленні
сторони

Ініціатор
проекту

Замовник
(власник)

Інвестори
Керівник проекту
Команда проекту
і функціональні групи

Конкуренти
Суспільні групи
населення

Генеральний
контрактор

Покупці
кінцевої
продукції

ПРОЕКТ

Субконт
рактори

Продавці
продукції

Проекту
вальники

Виробник
готової
продукції
Власник
земельної
ділянки
Органи
влади

2

Генеральний
підрядник,
субпідрядник
Ліцензори,
консалтингові,
інжинірингові
послуги

Постачальники

1

Аналіз зацікавлених сторін проекту проводять з метою максимізації
позитивного економічного, соціального та інституційного ефекту проекту; мінімізації можливих негативних наслідків для окремих бенефіціарів, потенційних конфліктів інтересів та ризиків, що можуть вплинути
на проект.
3-й крок: аналіз цілей.
Основні питання на цьому кроці: чого ми хочемо досягти у виправленні вихідної проблемної ситуації; яку саме її причину (проектну проблему) будемо (можемо) розв’язувати у цьому проекті; де на дереві проблем потрібно докласти зусиль, щоб розв’язати проблему було найефективніше саме у цей час і саме в тому оточенні проекту, яке існує зараз
тепер.
По суті, проектне управління невіддільне від поняття «ціль», і в цьому сенсі основа роботи менеджера проекту — правильно поставити ціль.
Ціль регіонального проекту може мати узагальнений вигляд та деталізований за допомогою SMART. Складники узагальненого вигляду: 1)
глобальна дія під час реалізації проекту, для отримання продукту проекту (створення, розроблення, побудова тощо); 2) продукт проекту; 3) кіль168
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кісні показники його оцінки щодо часу, вартості, якості та за територіальною ознакою.
ПРИКЛАД ФОРМУЛЮВАННЯ УЗАГАЛЬНЕНОГО ВИГЛЯДУ ЦІЛІ ПРОЕКТУ:
1. Операційна ціль в стратегії (джерело проблеми) — «забезпечити інституційну підтримку інвестиційної діяльності».
2. Дія (спрямована на розв’язання проблеми) — створення Агенції регіонального розвитку.
3. Ціль проекту — «Створити до 01.01.2010 р. Агенцію регіонального розвитку для супроводження процесів залучення інвестицій у Запорізьку
область, витративши не більше 1 000 000 грн.».

Для успішності регіонального проекту (як загалом і для всіх інших)
критично важливе не тільки коректне формулювання цілі, а й її реальність і досяжність у межах проекту. Для цього доцільно користуватись
деталізацією цілі за допомогою SMART-методики.
SPECIFIC — специфічна (ціль має бути сформульована таким чином, щоб
давати чітке уявлення про ПРОДУКТ проекту, відображати його СПЕЦИФІКУ (унікальність, інноваційність).
MEASURABLE — вимірювана (ціль повинна бути КІЛЬКІСНО ВИМІРЮВАНА, бо за висловом Т.Конті: «те, що неможливо виміряти, те неможливо покращити, тим неможливо управляти»).
AGREED UPON — узгоджена (ціль повинна випливати з РЕАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ, СТРАТЕГІЙ, ПЛАНІВ РОЗВИТКУ тощо. Ціль повинна бути узгоджена з
інтересами всіх зацікавлених сторін проекту).
REALISTIC — реалістична (ціль має бути досяжною з урахуванням РЕАЛЬНО ДОСТУПНИХ ресурсних можливостей та обмежень (людських, фінансових тощо).
TIME-FRAMED — обмежена в часі (ціль повинна бути «прив’язаною» до
ОБҐРУНТОВАНИХ ТЕРМІНІВ її досягнення (або ПОЧАТКУ та ТРИВАЛОСТІ дій
задля її досягнення).
Рис. 5.7. SMART-формулювання цілі регіонального проекту.

Часто саме SMART-методика стає суттєвим помічником у процесі
ідентифікації регіональних проектів, адже одна з найнебезпечніших помилок в управлінні проектами — починати проектну діяльність, не усвідомлюючи основної мети цієї діяльності — результату проекту. Тому
цілі треба ставити і ставити правильно.
SMART-методика — це один з найпоширеніших методів цілепокладання (процесу поставлення цілей, англ. — goal-setting), яку ще називають «розумне цілепокладання». Методика містить п’ять універсальних
принципів (якщо розкрити букви цього скорочення) — орієнтирів, у
межах яких і повинно відбуватися формулювання цілі проекту.
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На цьому кроці для регіональних проектів може виникати проблема: не завжди можна чітко встановити причинно-наслідкові цільові
зв’язки, а також «вимірювання» результату досягнення цілей.
4-й крок: аналіз альтернатив.
Основні питання на цьому кроці: які є варіанти для розв’язання проблеми; який критерій найважливіший для того, щоб можна було проаналізувати, оцінити та вибрати стратегічні підходи до розв’язання; яку
роль можуть відігравати розрахунки економічної ефективності.
Завжди є можливість розв’язати проблему кількома шляхами (проект А, проект В і т. д.). У проектному менеджменті допроектна стадія передбачає функцію вибору проекту — взагалі. Проекти ініціюють внаслідок потреб. Однак в умовах дефіциту ресурсів неможливо задовольнити
всі потреби без винятку. Тому доводиться робити вибір. Одні проекти
обирають, інші відхиляють, виходячи з наявності ресурсів, і насамперед
фінансових, порівняної важливості задоволення одних потреб та ігнорування інших, відносної ефективності проектів. Рішення з відбору проектів тим важливіше, чим масштабнішим передбачено проект, бо великі проекти визначають напрям діяльності на майбутнє (іноді на роки) та
зв’язують фінансові й трудові ресурси.
Для порівняльного аналізу проектів застосовують методи проектного аналізу, які охоплюють фінансовий, економічний, комерційний, організаційний, екологічний, аналіз ризиків та інші види аналізу проекту.
Системи управління проектами на цій стадії зазвичай використовують
обмежено, рішення приймають здебільшого експертним шляхом.
У бізнес-проектах визначальний показник — альтернативна вартість інвестицій проекту: обираючи один проект, організація відмовляється від тих вигод, які міг би принести інший проект. Але, на відміну від бізнес-проектів для регіональних проектів, таким критерієм не
обов’язково буде тільки його прибутковість та економічна ефективність.
Тому, проводячи ідентифікацію регіонального проекту на четвертому кроці, доцільно скласти «каталог» його альтернатив. Для того, щоб обрати придатний для вихідної ситуації проект, потрібно визначити: який
з критеріїв вибору визначальний. Критеріями аналізу альтернатив та вибору оптимального для регіонального проекту варіанту можуть бути:
• економічна ефективність,
• сталість результатів,
• життєздатність продукту проекту,
• соціальна результативність (ефект),
• сприйняття проектного продукту громадою,
• суспільна корисність,
• економічність,
• екологічність,
• стратегічність,
• інноваційність,
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• інші.
Безперечно, остаточний вибір варіанту проекту залежатиме від цілого комплексу чинників. Для регіональних проектів, як і для інших,
обирати слід оптимальний варіант для певної території і в певний час,
враховуючи й оточення проекту, і власні ресурси, і прийнятність майбутнього продукту споживачем. Потрібно зауважити, що для таких проектів найдешевший з варіантів не завжди може бути й оптимальним.
5-й крок: організаційна концепція проекту.
Основні питання на цьому кроці: які заходи та дії слід зробити, щоб
досягти результатів та цілей; чому цей метод найкращий з наявних (з
тих, що проаналізовані серед альтернатив); як цього досягнути в оптимальний спосіб; хто, і що для цього потрібні.
На цьому кроці визначають заходи, за допомогою яких можна досягти поставлених цілей, виводять логіку майбутньої діяльності, тобто
за допомогою логіко-структурного підходу готують попередній варіант
проектної концепції.
Важливо розробити загальну концепцію проекту не тільки за змістом заходів, а й придатну для децентралізованої проектної роботи та
управління, орієнтованого на цілі. Для цього ставлять питання: як можна структурувати етапи робіт проекту, як можна гнучко та з орієнтацією
на цілі влаштувати внутрішню та зовнішню організацію проекту, які існують додаткові структури, що дозволяють досягти цілі проекту та його
просування.
І хоча йдеться про попередню організаційну концепцію проекту,
цей крок ідентифікації важливий для того, щоб розуміти, чи виконанний (реальний) задуманий проект. Його результати будуть основою для
складання технічного (технологічного) аналізу проекту, організаційної
структури (OBS), структури робіт (WBS) і графіка робіт за проектом, а
також його логічної матриці.
Також важливо врахувати, що організаційна концепція майбутнього проекту має вписатись у його оточення як під час реалізації, так і після
закриття проекту. Тому треба використовувати результати аналізу причетності (2-й крок), передбачаючи існування цільових конфліктів, що
можуть негативно вплинути на успіх, або ж, навпаки, синергетичні ефекти, якими можна скористатися для успіху.
6-й крок: концепція контролінгу проекту
Основні питання на цьому кроці: як проектом керувати; як проводити контролінг реалізації проекту; за допомогою чого (якої інформації)
будемо вимірювати досягнення цілей; що вкаже на отримання результатів і просування проекту; чи достатньо джерел інформації та вимірювальних інструментів для складання звітів.
Основа концепції контролінгу для майбутнього проекту, яку слід
проаналізувати на цьому кроці ідентифікації, — система моніторингу,
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оцінки та звітування проекту. Але поняття «моніторинг» та «оцінка» потрібно розрізняти.
Моніторинг проекту:
 описує процес реалізації проекту

Оцінка проекту:
 узагальнює процес реалізації проекту
 це регулярна процедура
 це разова процедура з конкретним
строком проведення на важливих
етапах реалізації проекту
 підстава для проведення — процес  підстава для проведення — дані мореалізації проекту
ніторингу
 результати використовують для
 результати використовують для попокращення якості виконання закращення самого проекту (зміни,
ходів проекту
припинення, подовження терміну
тощо)
 моніторинг важливий для кори-  оцінювання важливе для планувангування дій та заходів
ня майбутніх проектів
Рис. 5. 8. Моніторинг та оцінка регіонального проекту:
порівняльна характеристика.
Моніторинг регіонального проекту — це регулярне відстежування проміжних результатів проекту, процес систематичного збору та аналізу кількісної та предметної інформації щодо виконання окремих заходів та проекту в цілому з метою забезпечення виконання проекту відповідно до визначених цілей, термінів та ресурсів.

Система моніторингу регіонального проекту складається з: моніторингу фінансування заходів проекту; моніторингу реалізації заходів
проекту; моніторингу підсумкових показників; моніторингу громадської
думки та споживчої поведінки щодо процесу та результатів реалізації
проекту.
Оцінка регіонального проекту — це експертиза проекту, спрямована на
аналіз його якості, спричиненого ним ефекту/наслідків та порівняння цих
результатів із визначеними критеріями.

Оцінка регіонального проекту може бути:
• внутрішньою (самооцінювання) та зовнішньою (запрошення
експертів, спільно із бенефіціаром проекту, громадська оцінка
тощо);
• попередньою, проміжною та узагальненою;
• оцінкою потреб, результативності, процесу реалізації, ефективності, впливу, за окремими встановленими індикаторами проекту тощо.
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За підходами ЄК, що передбачають пряму залежність успіху проекту від якості розроблення, для загальної оцінки донорських проектів
в ЄС застосовують систему визначення якості, що складається з таких
трьох атрибутів останньої:
 актуальності — проект відповідає визначеним і пріоритетним потребам;
 здійсненності — проект розроблено належним чином і він забезпечить досягнення стійкої користі для цільових груп;
 ефективності й належного управління — проект забезпечує досягнення запланованої користі й управляється належним чином [4, с. 33].
7-й крок: аналіз ризиків.
Основні питання на цьому кроці: які ризики можуть виникати та негативно впливати на успіх проекту; чи необхідно вжити заходів для запобігання ризикам; чи можливо буде після цього реалізувати та профінансувати цей проект.
Мета аналізу проектних ризиків — оцінення всіх видів ризиків проекту, а також визначення: а) можливих шляхів зниження ризиків; б) ступеня доцільності реалізації проекту за наявного рівня ризику (ризиків)
та способів його зниження. При цьому важливо відрізняти дійсно «ризик» та певну «невизначеність».
Ризик — це правдоподібність (вірогідність) настання певної прогнозованої або заздалегідь не передбаченої події (зазвичай з негативними або небезпечними наслідками).
Невизначеність — означає, що не можна точно передбачити майбутнього, у зв’язку з чим можливість якихось подій визначають суб’єктивно, найчастіше описовим методом (використовуючи експертну оцінку без точних
статистичних показників).

Аналіз невизначеностей та ризиків повинен охоплювати ідентифікацію типів небезпек, які можуть з’явитися під час подальшої реалізації
проекту, а також опис можливих дій і заходів, які будуть виконані, щоб
обмежити ці небезпеки (механізм управління ризиками).
Для ідентифікації ризиків використовують таку їх класифікацію:
– за локалізацією (зовнішні, внутрішні);
– за джерелом (проект, продукт, інвестор чи інші суб’єкти, оточення);
– за передбачуваністю (прогнозовані, непрогнозовані);
– за тривалістю впливу (постійні, тимчасові, періодичні);
– за ступенем впливу (припустимі, критичні, катастрофічні);
– за сферою впливу (юридичні фінансові, політичні, економічні,
ринкові тощо);
– за можливістю усунення (керовані / некеровані, диверсифіковані
/ недиверсифіковані)14.
14

Джерело: курс проекту РВР «Альтернативне фінансування впровадження стратегії:
розробка інфраструктурних проектів, державно-приватні партнерства та регіональні контракти».

173

Інструменти регіонального розвитку в Україні

Серед ризиків регіонального проекту особливу увагу потрібно приділяти зовнішнім ризикам, а також споживчому (ризику несприйняття продукту проекту). Але на цьому етапі через недостатність проектного досвіду громад та органів місцевого самоврядування реалізації регіонального проекту можуть завадити й внутрішні ризики.
Управління ризиками — це діяльність, пов’язана з ідентифікацією, аналізом ризиків та ухваленням рішень, які мінімізують негативні наслідки настання ризикових подій, з метою найранішого виявлення можливих недоліків, порушень, неефективного використання ресурсів та інших факторів
впливу під час виконання проекту.

Виходячи з такого визначення, завдання ризик-менеджера можна
розписати як покроковий алгоритм:
– виявлення ризиків проекту (джерела, характеристика);
– оцінка ризиків проекту та ймовірності їхнього настання;
– визначення чинників (факторів), що впливають на ризик;
– пошук шляхів зменшення ризику;
– врахування ризику при оцінці доцільності реалізації проекту;
– врахування ризиків при визначенні доцільності (виборі способів) фінансування проекту.
Для управління ризиками складають таблиці, у яких відображають
перелік ризиків, їхні причини та фактори впливу, масштаб впливу, ймовірність їхнього настання та вагу, а також таблиці внутрішніх ризиків і
можливостей запобігання їм (усунення) та зовнішніх ризиків і можливостей зменшення їхнього впливу на проект.
8-й крок: менеджмент процесів.
Основні питання на цьому кроці: логічна та часова послідовність
дій; яких віх і термінів слід дотримувати; які ресурси та потужності будуть необхідні та коли; чи можливо буде у планованому проекті досягти ефективної збалансованості часу, ресурсів та досягнення результату.
Як уже зазначено, у проекті є завжди три різноспрямованих компоненти: час, бюджет (ресурси) та якість (сукупність майбутніх параметрів)
результату. І основне завдання менеджменту процесів — постійне раціональне балансування між цими компонентами. Тільки тоді можна говорити про ефективність проекту.
Основні суперечності при управлінні проектом виникають у трикутнику:
«вартість -//- час -//- якість результату».

Для регіональних проектів кожен з таких обмежувальних
факторів проекту може бути критичним. Дуже часто з трьох основних
обмежень складніше за все контролювати задані обмеження (параметри) результату проекту. Очікуваний результат проекту завжди матиме
дві сторони:
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– кількісну: (кількість заходів (робіт), площа об’єкта, потужність
об’єкта, кількість осіб, що дістають користь, динамічні показники тощо);
– якісну (якою мірою потреба основної цільової групи (що випливає з проектної проблеми) буде задоволена, наскільки ситуація
покращиться та наскільки стабільні ці зміни тощо).
Проблема в тому, що далеко не завжди продукт регіонального проекту можна виразити в кількісно вимірюваному однозначному вигляді та, відповідно, віднайти релевантні показники досягнення результату
(особливо соціального впливу та результативності). Для розв’язання таких проблем при розробленні проекту потрібно передбачити спеціальні методи оцінювання, використовуючи комбінації методів управління
якістю, змінами, споживчою поведінкою та ризиками.
ПРОЦЕДУРИ КЕРУВАННЯ ЧАСОМ У ПРОЕКТІ:
1. Визначення складу робіт — декомпозиція, ідентифікація та документальне оформлення пакетів робіт та окремих робіт з проекту.
2. Визначення послідовності робіт — визначення та документальне
оформлення залежності між роботами.
3. Оцінка тривалості робіт — має ітераційний характер, точність збільшується в міру виконання проекту відповідно до життєвого циклу.
4. Розроблення розкладу — визначення дат початку та кінця кожної роботи — основний процес керування часом (Джерело: «Project Time
Management», PMBоK, р. 65–80).

«Часовий» менеджмент — чітке дотримання послідовності робіт (заходів) проекту займає одне з центральних місць у менеджменті процесів проекту.
Відповідно до загальноприйнятих принципів проектного менеджменту, ефективне управління терміном (часом реалізації) проекту вважають ключем до успішного управління всіма трьома компонентами.
Часові обмеження для регіонального проекту можуть стати найкритичнішими, особливо зважаючи на залучення зовнішніх коштів. У разі перевищення термінів виконання окремих заходів проекту, що вплине на
його загальну часову концепцію, можливі перевитрати ресурсів та (або)
недостатній рівень якості робіт. Тому у більшості методик управління
проектом один з основних моментів розроблення проекту — календарне
планування заходів проекту та контроль за його дотриманням.
9-й крок: менеджмент ресурсів.
Основні питання на цьому кроці: які ресурси будуть необхідні для
досягнення цілі проекту (для створення запланованого продукту); які
фахівці потрібні для реалізації; скільки людей потрібно залучити; скільки треба часу і на що; які додаткові ресурси потрібні; яка вартість реалізації рішень.
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Основні ресурси регіонального проекту (якщо не рахувати донорські кошти) — це загалом ті ж ресурси, що є в території для розв’язання
будь-яких проблем поза проектами: фінансові ресурси (зокрема, бюджетні кошти), майно територіальної громади та майнові права, людські ресурси тощо. Але одна з переваг проекту як інструменту — можливість їх ефективної концентрації в один період для досягнення проектної
цілі. Також проект дозволяє залучити такі додаткові ресурси, як громадська активність та досвід, інформаційно-інтелектуальний ресурс та адміністративний ресурси.
На цьому кроці також проводять попередній аналіз вартості проекту, яка формується через вартість ресурсів, що використовуватимуться для реалізації проекту. Можна скласти й попередній варіант його бюджету, однак у процесі розроблення проекту його, безперечно, будуть
уточнювати. Результат процесу — прогнозування проектних витрат в
часі протягом тривалості проекту, а також розміру резерву витрат.
Бюджет проекту — це план витрат, розписаний за статтями на визначений термін, зазвичай виражений в грошових одиницях. Мета формування бюджету — одержати базовий план проектних витрат і на основі цього
контролювати динаміку вартості проекту. Бюджет проекту — це не остаточна його вартість, а цифра якої треба намагатись досягти на завершення проекту.
Резерв витрат — це частина бюджету на витрати, які не можна упевнено
визначити при плануванні. Розмір резерву повинен відповідати фактичному ступеневі невизначеності оцінки витрат при плануванні.

10-й крок: менеджмент персоналу.
Основні питання на цьому кроці: значення персоналу для успіху
проекту; потреба у проектній команді та оптимальне розставлення персоналу; забезпечення проектного персоналу.
Виконання цього кроку ідентифікації не слід недооцінювати, адже
часто міжгалузевий характер регіонального проекту потребує наявності в одній команді людей з різним досвідом. Від їхніх професійних здібностей та вміння працювати командно для досягнення цілі залежить
хід реалізації майбутнього проекту, ефективність цього процесу та відповідність отриманих результатів необхідним параметрам та очікуваній
якості.
Процес створення операційної проектної команди — це формування
групи на основі угоди про співпрацю, і перетворення її на єдиний організм, що володіє емерджентними властивостями, необхідними для досягнення певної мети.

Ретельний підбір фахівців і перетворення їх на команду спеціально для управління певним конкретним проектом — одна з відмінностей проектного управління, спричинена передусім унікальністю кожно176
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го проекту. Основна причина необхідності створення проектної команди, що виконуватиме операційне управління проектом — емерджентний
синергетичний ефект командної роботи.
Групу фахівців можна назвати командою, коли наявна:
–

спільна мета — спільне бачення: всі члени команди однаково розуміють цю мету і прагнуть її досягти;

–

довіра — члени команди довіряють один одному, поважають один одного і можуть розраховувати один на одного;

–

чіткий поділ ролей — кожен знає, чого чекає від нього команда і як
сприяти її успіху;

–

комунікація — повинна бути відкритою, двосторонньою і відповідати
принципам ефективності;

–

різноманітність — фахівці розуміють, що вони всі різні, цінують різницю у своїх здібностях, стилі діяльності, досвіді та знаннях;

–

рівновага між завданнями і стосунками — на цьому фундаменті забезпечуються інші чинники успіху:
• конструктивні методи розв’язання конфлікту;
• відкритість до змін та інновацій;
• прийняте рішень має бути рішенням однодумців;
• творче розв’язання проблем.

В результаті проходження таких десяти кроків ідентифікації регіонального проекту можуть бути ухвалені такі рішення:
– проект доцільний;
– проект доцільний, але при певних (вже відомо яких) умовах;
– проект потребує додаткових досліджень;
– проект не доцільний.
Усі напрацювання з ідентифікації проекту оформлюють у вигляді проектної пропозиції — основного продукту цієї допроектної стадії.
Вона виступає важливим аналітичним підґрунтям для майбутнього проекту, підвищує якість та обґрунтованість дальшої стадії — розроблення
проекту.
Окрім того, представлення майбутнього проекту у вигляді спочатку проектної пропозиції (концепції), а потім вже оформленого встановленим чином самого проекту — необхідна умова багатьох інвесторів та
фондів фінансування проектів.
Так, згідно з п. 3 наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.06.2012 р. № 724 розробленню інвестиційного проекту передує розроблення проектної (інвестиційної) пропозиції. А згідно
із п. 5 цього ж наказу, «на етапі підготовки проектної пропозиції проводиться попередня оцінка найважливіших техніко-економічних параметрів, яка надає можливість визначити доцільність подальшого розроблення проекту» [16].
177

Інструменти регіонального розвитку в Україні

При цьому із затвердженої цим наказом форми проектної (інвестиційної) пропозиції видно, що для інвестиційних проектів, яким може
надаватися державна підтримка, вимоги щодо змістовного наповнення
проектної пропозиції підвищуються: вона містить майже всі позиції самого проекту.
Методичні засади розроблення (планування) регіонального проекту
В результаті ідентифікації розробляють попередній варіант концепції проекту, який дає тільки загальне уявлення про те, що, як і коли потрібно зробити в разі ухвалення рішення про реалізацію проекту. Таке
рішення значною мірою обумовлене оцінками попереднього аналізу, і
тільки якщо воно ухвалене, починається формальне детальне планування (розроблення) проекту та його структурування.
Варто звернути увагу на те, що саме на цьому етапі життєвого циклу проектів сьогодні широко використовують сучасні системи та
комп’ютерні програми з управління проектами, що забезпечують набір
засобів для формалізації їхнього плану: побудови виробничої, організаційної та вартісної структур проекту, мережевих моделей та графіків,
схем забезпечення ресурсами, діаграми Ганта тощо.
Але потрібно зазначити, що для регіональних проектів, зважаючи
на їхні особливості, не завжди можливо та достатньо покладатись на
такі системи. До того ж у загальнодоступній мережі наявні тільки окремі
програмні продукти з управління проектами, відповідне програмне забезпечення потрібно купувати або замовляти ці послуги спеціалізованій
організації, що не завжди доступно органові місцевого самоврядування
та іншим потенційним замовникам регіональних проектів.
Виходячи з таких позицій, наведемо примірний набір обґрунтувань
та аналітичних інструментів, використовуваних у межах «розроблення (або планування) регіонального проекту»15. Для спрощення викладу
матеріалу ці питання розглянуто шляхом покрокового проходження на
прикладі типової аплікаційної форми на отримання фінансування від
міжнародних фінансових інституцій [3, с. 4].
1. Назва проекту.
Назва проекту повинна бути сформульована так, щоб можна було
відразу його ідентифікувати. Вона повинна відображати суть проекту та
містити таку інформацію:
• предмет проекту;
• місце реалізації проекту;
• етап реалізації проекту (якщо проект — складник більшого проекту).
15

У посібнику подано тільки загальну характеристику стадії «розроблення (планування) регіонального проекту». На практиці це один з найтриваліших та складних етапів
проектного управління, що потребує додаткових спеціальних технічних, економічних та господарсько-юридичних знань.
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Назва повинна бути чіткою, конкретною, щоб уникнути непорозумінь чи плутанини з іншими проектами. Необхідно пам’ятати, що слід
використовувати одне й те ж саме формулювання назви в усіх частинах проектної заявки, а також в усіх додатках (наприклад, у техніко-економічному обґрунтуванні реалістичності впровадження проекту, звіті
щодо оцінки впливу проекту на довкілля тощо) [3, с. 17].
2. Скорочений опис проекту.
У тому чи іншому виді (як резюме проекту, анотація, стисла інформація про проект) скорочений опис змісту та спрямування проекту —
вимога всіх організацій, що можуть фінансувати регіональні проекти.
Цей розділ заявки за обсягом складає щонайбільше одну сторінку, але
при цьому повинен містити інформацію щодо:
– підстав опрацювання проекту,
– локалізації/розміщення проекту,
– визначення цілі (безпосередня ціль або загальна),
– основних заходів/дій та їхніх часових рамок,
– коштів проекту (повних інвестиційних витрат),
– інших даних, які мають для проекту ключове значення [3, с. 17].

!

Скорочений опис регіонального проекту (резюме, анотація, стисла інформація про проект) складається після опрацювання основних розділів
заявки. Обсяг цього розділу заявки обмежений (не більш ніж одна сторінка). Він має повністю кореспондуватись із назвою, цілями та логічною матрицею проекту.

3. Інформація про заявника.
Наводиться базова інформація про заявника — організацію, яка подає запит на фінансування (орган місцевого самоврядування, двох та
більше органів місцевого самоврядування як співзамовників, організації територіальної громади, комунальне підприємство тощо). Ця частина проектної заявки зазвичай складається з двох частин: перша — повна назва організації, адреса організації в тому вигляді, у якому вона міститься у свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи, контактна
інформація особи, відповідальної за розроблення проекту; друга — опис
заявника (коротка історія створення та діяльності організації; адміністративно-організаційна структура організації (необхідна для оцінювання спроможності реалізувати пропонований проект); опис досвіду, яким
володіє організація в сфері впровадження та управління схожими проектами) [3, с. 18].
4. Тип проекту.
Зазвичай виділяють два основні типи проектів: індивідуальний або
група проектів, тому важливо ідентифікувати, до якого саме типу належить конкретний проект.
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Окремий регіональний проект являє собою неподільну, з економічного (технологічного) погляду, низку заходів/дій, що мають чітко визначене технічне призначення (функції) і спрямовані на досягнення конкретно визначених цілей, наприклад будівництво об’єкта на території
міста N.
Група проектів містить один комплексний або декілька проектів.
Це повинні бути проекти, пов’язані між собою тематично, або проекти,
спрямовані на досягнення спільної цілі. Передбачається, що групи проектів повинні полегшити процес реалізації комплексних заходів. Також
може йтися про портфель регіональних проектів, об’єднаних реалізацією, наприклад, стратегії розвитку території, комплексної цільової програми, маркетингової стратегії тощо.
Приклад поділу проекту на кілька «підпроектів».
Проект «Упорядкування водопровідно-каналізаційного господарства на
території міста N шляхом:
–

будівництва каналізаційної мережі;

–

розбудови очисної станції;

–

перебудови мережі водогону та станції очищення води».

5. Опис проекту.
Це найважливіша та найзмістовніша частина, що містить результати
аналізу, проведеного на стадії ідентифікації для обґрунтування важливості та реалістичності виконання проекту. Зазвичай ця частина — стислий викладом ТЕО впровадження інфраструктурного проекту чи бізнес-плану комерційного проекту або ж будь-якого іншого ТЕО, що в повному обсязі повинно міститися в окремому додатку до заявки, а також
результати фінансового та економічного аналізу проекту.
5.1. Обґрунтування проекту.
Ця частина проектної пропозиції містить інформацію щодо:
– сучасного стану тієї сфери, у якій планують реалізувати проект
(краще обмежитися описом вихідної/початкової проблемної ситуації та необхідних даних, безпосередньо пов’язаних з типом
проекту);
– проблем, що виникають у зв’язку з наявною ситуацією та причин,
які змушують місцеві органи влади реалізувати заявлений проект;
– продуктів (матеріального результату) проекту, а також того, яким
чином запропонований проект дозволить розв’язати ці проблеми (він має обґрунтовувати, що ситуація покращиться саме завдяки реалізації проекту, підтверджувати зв’язок між проблемою, цілями та заходами).
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Для обґрунтування проекту дуже корисне використання результатів аналізу причетності, проведеного попередньо у процесі ідентифікації проекту (аналізу зацікавлених сторін — бенефіціарів, вигодонабувачів тощо).
5.2. Графік виконання заходів проекту.
У цій частині проектної пропозиції необхідно подати список усіх заходів проекту, що будуть виконані з метою реалізації проекту (наприклад: проведення тендеру; отримання певних дозволів; землевпоряджувальні роботи; будівельно-монтажні роботи тощо).
Зазвичай перелік заходів проекту подають у таблиці, де наводять
власне заходи, терміни їхнього початку та завершення і вартість виконання. Оптимальним при цьому вважають наведення не більш ніж 10 заходів, крім того, їхня сумарна вартість має відповідати загальній вартості
проекту, зазначеній в інших частинах проектної заявки. Якщо ж для великих проектів кількість заходів перевищує 10, їх можна об’єднати в пакети робіт (логічно пов’язані між собою декілька робіт) та подати окремим додатком робочу структуру проекту.
5.3. Цілі, завдання та індикатори проекту.
При оцінюванні проектних заявок донорські та кредитні організації
приділяють значну увагу не тільки тому, як буде досягнута ціль певного
проекту, а й тому, чи сприятиме його реалізація досягненню загальніших
цілей розвитку, визначених національними стратегіями, пріоритетними
напрямами діяльності кожної з таких організацій, регіональними та місцевими стратегіями тощо. Отже, готуючи проектну заявку, слід зосереджуватися не лише на досягненні безпосередніх цілей проекту та території, а й приділяти увагу таким загальним цілям.
Тобто регіональний проект, окрім власної кінцевої мети, має надмету, і його можна впроваджувати, тільки відповідно до неї (або її контексту). Таке стосується майже всіх донорських проектів, а також функціональних.
Надмета регіонального проекту — контекст проекту, що має відповідати:
–

одному з пріоритетних напрямів функціональної діяльності донора;

–

задекларованим донором пріоритетам регіонального розвитку;

–

державній регіональній політиці в одній з її сфер;

–

галузевій (міжгалузевій) державній (регіональній) цільовій програмі.

Надмета проекту — вплив на розвиток, до якого робить свій внесок цей
проект (на національному або секторальному рівні забезпечує зв’язок з
політикою та/або контекстом секторальних програм).
Надмета не може бути досягнута в рамках реалізації одного проекту
(хоча його результати сприятимуть її досягненню), потребує реалізації
також інших проектів.
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Для представлення цілей, завдань, результатів та проміжних результатів проекту та їхньої взаємоузгодженості у проектному менеджменті
використовують логічну матрицю (або логічну схему) проекту.
Логічна матриця проекту — це короткий опис у табличному вигляді
логічної послідовності отримання продукту проекту внаслідок виконання певних дій, а також — досягнення безпосередніх та загальних цілей
проекту і визначення його подальшого впливу з урахуванням необхідних
умов та показників.

Логічна матриця (логічна схема, логічна структура) проекту — це
метод попередньої оцінки проекту, який ґрунтується на визначенні очікуваних наслідків на рівні продукту, результату й впливу з присвоєнням
кожному з цих рівнів певних показників, визначенням документів, що
підтверджують останні, а також засад, що зумовлюють досягнення поставлених цілей.
Логічна матриця — важливий документ, об’єкт чи не першої уваги
донора (кредитора) при ознайомленні з проектною заявкою. Цей документ — своєрідний індикатор того, наскільки сам заявник розуміє свій
проект, його мету, наслідки, показники результату, середовище, в якому цей проект впроваджуватимуть, та головні ризики. Якщо виявиться,
що ця схема власне не «логічна», то розгляд самої заявки взагалі може не
відбутись [3, с. 22]. На рис. 5.9 наведено типовий вигляд логічної матриці проекту та окремі пояснення до неї.
5.4. Управління проектом.
Ця частина проектної заявки містить опис адміністративної та організаційної структур проекту, що передбачає управління проектом і
коштами впродовж усього терміну його реалізації. Схема організаційної структури проекту може бути внесена до проектної заявки як додаток. Також потрібно навести інформацію щодо того, хто відповідатиме
за функціонування продукту проекту в майбутньому. У цій частині проектної заявки повинен також міститися опис питань, що стосуються
управління фінансами та методу моніторингу реалізації проекту.
5.5. Технічний та/або технологічний аналіз проекту.
Такий аналіз — один з найсуттєвіших, адже показує донорові чи кредиторові доцільність упровадження проекту. Поглиблений технічний
аналіз проекту виконують для «технічно складних» проектів, зазвичай
інфраструктурного характеру. Для таких проектів технічний опис проекту може бути частиною значно ширшого аналізу, внесеного до техніко-економічного обґрунтування реалістичності впровадження проекту,
що готують окремим документом і додають до проектної заявки. Для інших проектів у розділі наводять «матеріальні» параметри реалізації проекту та майбутнього продукту.
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Опис

Індикатори

Загальна ціль — внесок до загальної політики в певній сфері
чи в досягнення стратегічних цілей

Як буде виміряне досягнення загальної
цілі, враховуючи
кількісні та якісні
показники і часові
рамки?
Як буде виміряне досягнення безпосередньої цілі, враховуючи
кількісні та якісні
показники і часові
рамки?
Як буде виміряне досягнення результатів,
враховуючи кількісні
та якісні показники і
часові рамки?

Безпосередні цілі —
безпосередні результати проекту для
цільових груп
Результати — отримані конкретні
продукти чи надані
послуги як наслідок
реалізації заходів
проекту
Дії — завдання, що
повинні бути виконані для досягнення
бажаних результатів

Джерела
Необхідні
перевірки
умови
Як, коли, з вико- НЕ
ристанням яких ЗАПОВНЮЄТЬСЯ
документів та
хто збере інформацію?
Як, коли, з використанням яких
документів та
хто збере інформацію?
Як, коли, з використанням яких
документів та
хто збере інформацію?

Цільова група для
впровадження заходів

Як, коли, з використанням яких
документів та
хто збере інформацію?
Погодження проекту з відповідними органами необхідне для
того, щоб розпочати виконання заходів проекту або інших
необхідних передумов (в цілому для початку проекту).

Якщо досягнено
безпосередньої цілі,
якими повинні бути
необхідні умови для
того, щоб досягти
загальної цілі?
Якщо досягнено результатів, якими повинні бути необхідні
умови для того, щоб
досягти безпосередніх цілей?
Якщо заходи виконано, якими повинні
бути необхідні умови для того, щоб досягти результатів?
Передумови

Рис. 5.9. Логічна матриця проекту [3, с. 22].

Окремий крок у процесі технічного аналізу — визначення графіка реалізації проекту. Він повинен бути чітко складеним, показувати всі
види діяльності, що стосуються проекту, та часові рамки їх виконання.
Найчастіше для цього використовують діаграму Ганта.
Діаграма Ганта16 (лінійна діаграма, графік Ганта, англ. — Gantt
chart) — це популярний тип стовбчастих діаграм (гістограм), використовуваний для ілюстрації плану (графіка) робіт певного проекту, це один
з методів планування проектів, використовуваний для відображення
структури переліку робіт з проекту.
Діаграма (графік) Ганта — горизонтальна лінійна діаграма, на якій роботи за проектом зображують відповідно до часових відрізків, що характеризуються датами початку і закінчення, затримками та, можливо, іншими
часовими параметрами.
16

Генрі Лоуренс Гант — (англ. — Henry Laurence Gantt, 1861–1919) вивчаючи систему
менеджменту на прикладі будівництва кораблів під час Першої світової війни, запропонував засіб графічного представлення послідовності та часу виконання завдань у
проекті: діаграму, що складалась з відрізків (завдань) та точок, що завершують ці завдання (віх).
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Перший формат діаграми розробив Генрі Л. Гант у 1910 році, і він,
попри низку недоліків (не відображає значущості робіт, їхньої ресурсомісткості, практично втрачає наглядність в особливо великих проектах
тощо), на цей час де-факто залишається стандартом в теорії та практиці проектного менеджменту для відображення структури переліку робіт
з проекту.
Діаграма (графік) складається з вертикальної осі — переліку завдань
(робіт, заходів) проекту та горизонтальної осі — часу проекту. Окремі
заходи проекту подають певними відрізками вздовж осі часу, при цьому
кінці відрізків — це точки початку та закінчення робіт, довжина відрізку — час, потрібний для виконання заходу. Ключовим поняттям діаграми (графіка) Ганта є «віха» — мітка значущого моменту в ході виконання
робіт, спільна границя двох або більше завдань. Віхи дозволяють наглядно відобразити необхідність синхронізації робіт, а також послідовність у
виконанні різних робіт (заходів). На рис. 5.10 представлено типовий вигляд графіка Ганта.
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Рис. 5.10. Графік Ганта (наведено за [3, с. 28]).

5.6. Бюджет проекту та джерела фінансування.
Бюджет проекту повинен демонструвати фінансову стабільність,
тобто показувати, що нема невизначених (неврахованих) ризиків того,
що в процесі реалізації проекту забракне коштів. У цій частині проектної заявки зазначають:
■ загальні капітальні витрати (грн.), серед яких:
– витрати, які може профінансувати донор/спонсор (так звані «дозволені витрати»);
– витрати, які не може профінансувати донор/спонсор (так звані
«недозволені витрати») — ці витрати роблять за рахунок заявника або з інших джерел;
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■ обсяг фінансування, на який подають заявку (грн.);
■ частку фінансування, на яку подають заявку (у відсотках від загальної суми витрат).
При цьому необхідно перевірити, чи відповідають проектні витрати перелікові дозволених витрат. У кожної донорської організації є власні вимоги щодо дозволених витрат. Наприклад, Світовий банк має власну політику щодо того, які витрати МБРР може оплачувати, а які — ні
[3, с. 29].
Кошти, що потрібні для реалізації проекту, слід класифікувати за
критерієм джерел фінансування:
• кошти, які надає донор, якому подано заявку на фінансування;
• власні кошти заявника, а саме: власні бюджетні кошти; позики;
«м’які» позики (на пільгових умовах); інші (зокрема негрошові
внески).
5.7. Витрати проекту.
Витрати проекту розподіляють на три основні блоки:
• роботи з підготовки проекту;
• роботи з реалізації проекту;
• заходи з інформування громадськості про проект (його рекламування).
У структурі витрат важливо відокремити дозволені та недозволені
(тобто оплачувані та неоплачувані) витрати, а також надати інформацію
про розподіл оплачуваних та неоплачуваних витрат за роками реалізації проекту.
Слід зазначити, що більшість донорських організацій (фондів)
вимагають передбачити заходи з інформування громадськості ще під
час етапу реалізації проекту. Такі витрати майже завжди відносять
до оплачуваних, якщо їх вимагає донорська організація. Необхідно
врахувати, що під заходами із пропагування проекту розуміють також інформаційну підтримку, яку надаватиме заявник донорові в разі
ухвалення рішення про фінансування його проекту, — поширення інформації про участь та сприяння донорської організації в реалізації
проекту.
5.8. Результати фінансового та економічного аналізу проекту.
У цьому посібнику, як уже зазначено, зміст частин наведено у стислій формі. На практиці кожен з аналізів — глибоке дослідження, що
проводять на професійній основі за допомогою спеціальних знань,
спрямоване на надання донорові всебічної інформації про проект, зокрема про його основні елементи, які можуть мати вплив на його реалізацію.
Зазвичай фінансовий та економічний аналізи — частина технікоекономічного обґрунтування реалістичності впровадження проекту. Од185
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нак масштаби аналізу залежать від типу, розміру та складності проекту. Фінансовий аналіз має на меті порівняти реальні витрати та доходи,
які будуть отримані від проекту, в контексті грошових оборотів проекту.
Проведення фінансового аналізу особливо важливе у випадку реалізації
проектів, пов’язаних зі створенням доходів. У процесі економічного аналізу проект розглядають з економічного боку, беруть до уваги всі потенційні витрати та вигоди (соціальні, екологічні, аспекти, пов’язані з економічним розвитком тощо).
Взагалі, фінансовий та, особливо, економічний аналіз можна проводити для всіх регіональних проектів. А от стосовно інфраструктурних
проектів, інвестиційних із капітальними вкладеннями, проектів створення нових об’єктів або модернізації проведення фінансового та економічного аналізів разом із технічним — обов’язкова умова, навіть якщо
не планується звернення до фінансової донорської організації. Такі проекти зазвичай передбачають генерування доходів, тому факт виконання
та результати фінансового аналізу використовують, щоб визначити наявність в проекті належного фінансового плану, прибутковість з погляду власників або бенефіціарів проекту.
Основні етапи фінансового аналізу передбачають обчислення таких
параметрів (що звичайно подають у вигляді окремих таблиць): капітальних витрат проекту; експлуатаційних витрат без амортизації; доходів;
оборотного капіталу; графіка амортизації; відсоткової ставки позики та
графіка її повернення; розрахунку прибутків і збитків; потоків платежів;
зведеного балансу проекту тощо.
Різниці між фінансовим та економічним аналізом зазвичай не помічають. Коли йдеться про проекти місцевої інфраструктури (школи, дороги, мости, лікарні тощо), часом буває важко визначати їхню прибутковість. Навіть якщо проект приносить дохід (такий як каналізація чи водопостачання, поводження з відходами тощо), важко говорити про їхню
прибутковість, бо, з політичного погляду. до питання тарифів на комунальні послуги треба підходити обережно. Економічний аналіз і використовують для оцінювання тих інфраструктурних проектів, але його також можна використовувати й для оцінювання проектів, що приносять
доходи.
Економічний аналіз містить додаткові витрати та вигоди (економічні, соціальні, зокрема щодо охорони здоров’я та довкілля тощо), які важко виразити в грошовому еквіваленті. Його мета — оцінити, наскільки
сталі досягнення проекту й перевірити:
■ чи відповідає розподіл вигод та витрат проекту його цілям;
■ чи надає проект достатньо стимулів для розвитку місцевої громади;
■ чи включені до аналізу наслідки впливу на довкілля.
Основна відмінність між економічним та фінансовим аналізом — в
рамках економічного до розгляду беруть набагато ширший спектр вигод, ніж у фінансовому. Проводячи економічний аналіз, оцінюють су186
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купні вигоди (доходи, а також інші вигоди, наприклад економію витрат,
природоохоронні вигоди тощо) відносно витрат. Також оцінюють загальний вплив проекту на покращення економічного достатку мешканців конкретного регіону в контексті місцевої економіки. Враховуючи те,
що багато наслідків проекту, компонентів економічного аналізу, важко
піддаються оцінюванню в грошовому еквіваленті (наприклад, збереження біорозмаїття) або піддаються лише частково (наприклад, водопостачання та покращення санітарних умов), потрібно застосовувати форму
неринкового оцінювання. Крім цього, необхідно оцінювати вплив проекту там, де послуги піддаються обчисленню в грошовому еквіваленті (наприклад, продаж води користувачам), а ціни спотворюються в результаті різних втручань із боку влади [3, с. 33 —68].
Фінансовий та економічний аналізи, як і технічний аналіз проекту,
подають окремими додатками до проектної заявки (для окремих проектів це — обов’язкова умова, наприклад, для вітчизняних інвестиційних
проектів, яким може бути надана державна підтримка [16]). А їхні результати стисло подають у підрозділі «результати фінансового та економічного аналізу проекту».
Це найскладніша частина будь-якої проектної пропозиції. Тут потрібно навести показники, що випливають з фінансового та економічного аналізу проекту і надати коротку інтерпретацію результатів аналізу.
На практиці потрібно «лише» заповнити таку таблицю:
NPV
IRR
BCR

ENPV
ERR

Рис. 5.11. Показники фінансового та економічного аналізу проекту.

У реальності, щоб отримати ці п’ять показників (коефіцієнти
NPV, ENPV, IRR, ERR та BCR), необхідно провести два комплексних аналізи, що потребують багато часу, а саме: фінансовий та економічний, які
повинні бути оформлені у вигляді додатків до проектної пропозиції.
NPV (англ. — Net Present Value) — вказує, яку користь принесе проект, або
наскільки проект буде фінансово ефективним. NPV визначається як різниця між отриманими від проекту коштами (сукупними надходженнями)
та коштами, витраченими на його реалізацію та експлуатацію, обчислена
за аналізований весь період, з урахуванням прийнятної ставки дисконту.
Розраховується в гривнях, тобто у валюті проекту. Відповідно, проект принесе або надлишок (прибуток), або втрати (збиток).

Український переклад показника NPV в різних джерелах неоднаковий. Так, можна натрапити на такі аналоги: чистий дисконтований дохід
(ЧДД), чиста приведена цінність (ЧПЦ), чистий приведений прибуток
(ЧПП), чиста приведена вартість (ЧПВ), чиста наведена вартість (ЧНВ),
187

Інструменти регіонального розвитку в Україні

чиста теперішня вартість (ЧТВ), актуальна вартість нетто (АВН) та інші.
До речі, у російськомовній версії MS Excel відповідна функція має назву
ЧПС — «чистая приведенная стоимость».
ENPV (англ. — Economic Net Present Value) — визначає розмір економічного ефекту (з урахуванням прямої та непрямої користі від проекту, обчислених за певною методикою), тобто економічний NPV.

Як і попередній показник, ENPV також може бути позитивним або
негативним (у разі від’ємного значення показника).
IRR (англ. — Internal Return Rate) — означає внутрішню норму дохідності
(ВНД) або внутрішню ставку дохідності (ВСД), або внутрішню ставку повернення інвестиції (ВСП).
ERR — аналогічний показник, але з огляду на результати економічного
аналізу проекту.

Фактично показник IRR — дисконтна ставка, при якій NPV = 0. Він
вказує на те, який відсоток повних затрат за проектом, з позиції фінансового аналізу, повернеться інвесторові протягом року реалізації проекту.
Показники чистої приведеної вартості (NPV) та внутрішньої норми
дохідності (IRR) проекту — дисконтна міра доцільності проекту.
BCR (англ. — Beneﬁts/Costs Ratio) — показує співвідношення актуальної
повної вартості ефектів (користі) і повної вартості вкладень (враховуючи
капітальні та операційні витрати) за проектом.

Показник BCR визначається як коефіцієнт, що може бути більшим
за 1 (проект затверджують), меншим за 1 (проект відхиляють) або дорівнювати 1 (граничний випадок, проект оцінюють за іншими показниками).
6. Правові аспекти, що стосуються впровадження проекту.
6.1. Відповідність національному законодавству.
У цьому розділі необхідно вказати відповідні нормативно-правові
акти, які стосуються проекту, а також описати, як ці законодавчі акти
можуть впливати на його впровадження (державні закупівлі, охорона
навколишнього середовища, порядок допомоги з боку держави, галузеве законодавство тощо). Коли йдеться про державні закупівлі, доцільно
зазначати процедури державних закупівель (тендери, переговори тощо),
які потрібні для різних типів контрактів (наприклад, для проведення досліджень, робіт, закупівлі витратних матеріалів чи послуг), а також бажано описати й процедури відбору постачальників.
6.2. Судові процеси та інші перешкоди.
Окремим підпунктом зазначають чи залежить впровадження проекту та його завершення від результату будь-якого судового процесу або
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інших подібних дій, які відбуваються в цей час (це також стосується ситуацій, коли судовий процес формально ще не розпочався, але справу
планують передати до суду).
6.3. Дозволи та сертифікати.
Потрібно описати всі ліцензії, сертифікати та дозволи, які потрібні
до та/або протягом впровадження проекту, вказуючи тип сертифікату чи
дозволу, його номер, дату видачі (якщо сертифікат чи дозвіл уже видано)
або очікувану дату отримання документа, а також його чинність у випадку, якщо дата чинності обмежена (наприклад, дозвіл на проведення будівельних робіт, екологічний дозвіл, рішення органу, відповідального за
збереження історичних пам’яток, тощо).
7. Інформація та публічність.
Подається резюме інформації та план її поширення, що охоплює короткий опис цілей інформування щодо проекту та цільової аудиторії,
способи та методи виконання плану, а також бюджет для такого виду діяльності.
Більшість донорів вимагають від заявника запевнення про те, що інформація про донора/кредитора, буде поширена серед інших можливих
отримувачів та широкого загалу. Є ціла низка засобів та способів підготовки такої інформації та її поширення. Наприклад, окрема вебсторінка чи друковані матеріали, як-от брошури, інформаційні листки та плакати, які можуть доносити таку інформацію. Усі інформаційні матеріали
проекту повинні містити чітку інформацію про донора та його логотип.
Інші засоби поширення інформації — національні, регіональні та
місцеві ЗМІ, що можна використовувати для поширення прес-релізів,
проведення прес-конференцій, організації інтерв’ю, радіобрифінгів
тощо.
У випадку фінансування інфраструктурних проектів донор може вимагати, щоб на місці проведення будівельних робіт одразу після їх початку були споруджені інформаційні рекламні щити таким чином, щоб
інформація на них була доступна громадськості [3, с. 79].
8. Загальні питання, які потребують комплексного підходу.
Більшість донорів чи організацій, які фінансують проекти, надають
великого значення питанням так званого «сталого розвитку». Відповідно, вони сподіваються, що проекти, з якими до них звернулись, сприятимуть сталому розвиткові, що об’єднує декілька вимірів: екологічний,
економічний та соціальний. Відповідно, в цьому розділі проектної заявки потрібно звернути увагу на такі спільні комплексні питання, які можуть бути відображені в процесі впровадження конкретного проекту.
8.1. Сталий розвиток — екологічні аспекти.
Необхідно описати, як сприятиме проект сталому розвиткові навколишнього природного середовища, і як можна уникнути або виправи189
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ти можливий вплив негативних наслідків для довкілля (якщо такі будуть). Наводять завдання проекту щодо досягнення екологічної сталості: зменшення споживання природних ресурсів (враховуючи просторові
та ландшафтні ресурси); оптимізація використання комунальних послуг
(води, енергії, збирання відходів, транспорту); зменшення забруднення
повітря, води та ґрунту.
Описуючи ці аспекти, необхідно зосереджуватися на екологічній
ефективності запропонованого проекту. Принцип екологічної ефективності базується на досягненні максимуму економічних вигод на одиницю продукції супроти кількості використаних ресурсів та вироблених
відходів. Є різні способи підвищити екологічну ефективність.
Для окремих проектів існує вимога зі сторони національного законодавства або донора щодо підготовки звіту про оцінювання екологічного впливу (ОЕВ) як додаткового документа до проектної заявки. У таких випадках звіт про ОЕВ подають у додатках, а його висновки — у цій
частині проектної заявки. Звіт ОЕВ — інструмент планування, розроблюваний для того, щоб на початковій стадії підготовки проекту визначити його можливі впливи на довкілля. Мета такого звіту — визначення
як негативних, так і позитивних впливів проекту. Після того, як звіт про
ОЕВ підготовлено, потрібно розглянути такі впливи проекту: на людей,
будівлі; на флору, фауну; на землю та воду; на повітря та клімат; інші опосередковані та безпосередні впливи.
Важливо знати, що деякі донори вимагають залучення громадськості та відкритого обговорення до розроблення звіту ОЕВ. Це робиться для
того, щоб врахувати всю необхідну інформацію про ситуацію на місцях,
залучити громадськість та уникнути можливих затримок на пізніших
стадіях проекту.
8.2. Сталий розвиток — економічні аспекти.
Потрібно описати, як досягатиметься довгострокова економічна
життєздатність проекту. Як, коли та хто скористається перевагами (вигодами) від наслідків проекту. Як досягатиметься сталість цілей та завдань проекту.
Для інфраструктурних проектів також необхідно показати, як повертатимуться експлуатаційні витрати та витрати на утримання обладнання в належному стані після закінчення проекту і чи застосовуватиметься принцип «той, хто забруднює, той і платить» (якщо такий прецедент буде). Крім цього, потрібно показати, що економічні фактори, на
досягнення яких працює проект, будуть сталими, матимуть постійний
позитивний вплив на економічний розвиток території.
8.3. Сталий розвиток — соціальні аспекти.
У цій частині потрібно надати соціальний вимір запропонованого проекту стосовно місцевої громади, добробуту, сталого розвитку та
участі громадськості. Потрібно вказати, як проект сприятиме посилен190
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ню громадської активності. До інших питань, що повинні бути висвітлені в цьому розділі, слід віднести:
– чи матиме проект позитивний вплив на діяльність місцевої громади в плані сталого розвитку;
– чи сприятиме проект покращенню здоров’я громадян;
– чи сприятиме проект подоланню бідності, створенню робочих
місць та збільшенню заробітної плати.
Також потрібно звернути увагу на соціальні переваги від впровадження проекту, наприклад: залучення до роботи людей з особливими
потребами та гендерна рівність, залучення представників таких груп безпосередньо до підготовки проекту та повсякденної роботи з його впровадження. У випадку, якщо реалізація проекту може призвести до виникнення якої-небудь соціальної нерівності, необхідно вказати, як її
можна буде усунути. У цій частині потрібно показати, що впровадження
проекту відбуватиметься при рівних можливостях і з метою створення
сприятливого середовища, у якому до всіх членів громади будуть ставитися без будь-якої дискримінації, утисків та образ. Такі моменти особливо важливі для проектів, що фінансують Європейський Союз та міжнародні кредитні організації на кшталт ЄБРР, що приділяють багато уваги
оцінюванню впливу проектів на соціальну сферу [3, с. 80–82].
9. Додатки.
Як уже згадано, проектна заявка містить лише резюме різних видів
інформації, які детально подано в інших документах. Зазвичай типова
заявка складається з 15–30 сторінок (у деяких випадках вона може налічувати більше сторінок, але їх кількість ніколи не має перевищувати 70)
[3, с. 82].
Проте, оцінюючи подані заявки, донор хоче мати більше інформації,
щоб перевірити, звідки були отримані дані або чи правильно були зроблені розрахунки. Окремо від самої заявки, зокрема додатками, можуть
бути подані:
– прогноз бюджету заявника (наприклад, комунального підприємства);
– довготерміновий план капітальних інвестицій заявника;
– ТЕО або принаймні: фінансовий аналіз та економічний аналіз;
– карта та план проекту (графічне зображення місце розташування
проекту);
– копії отриманих дозволів;
– інші додатки.
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5.4. Класифікація регіональних проектів
і прикладні аспекти їх реалізації
У сучасному розумінні проекти — це те, що змінює наш світ: будівництво нового будинку чи промислового об’єкта, програма науково-дослідницьких робіт, реконструкція підприємства, створення нової організації, розроблення нової техніки та технології, створення кінофільму,
розвиток регіону.
Регіональні проекти відрізняються своєю метою, тривалістю та
масштабом. Їх може започаткувати громада, яка потребує невеликих
вкладень для отримання конкретних результатів за відносно короткий
час. З іншого боку, проекти можуть потребувати значних ресурсів, проте матимуть результати лише у довготривалій перспективі [1, с. 98–99].
Зрозуміло, що такі різні за змістом проекти потребують й диференціації методик їх розроблення та управління їхнім проектним циклом.
Тому важливо мати науково-прикладну класифікацію регіональних (територіальних) проектів.
Будь-яка класифікація дозволяє формувати системний погляд на ті
або інші об’єкти (проблеми, процеси тощо). Це значно полегшує пошук
нетрадиційного розв’язання унікальних проблем. Крім того, класифікації дозволяють системно фіксувати нерозв’язані проблеми та помилки,
які виникали в різних проектах. А розв’язання проблем та пошук шляхів
уникнення помилок — джерело інноваційних ідей.
Потрібно зазначити, що класифікація проектів у цілому — досить
розроблене питання. Так, в управлінні проектами виділяють такі основні класифікації останніх [2, с. 16–20]:
– класи проектів — за складом, структурою та його предметною галуззю (традиційно виділяють три класи: моно-, мульти- та мегапроект);
– типи проектів — за основними сферами діяльності, в яких реалізується проект (соціальні, економічні, організаційні, технічні,
змішані тощо);
– види проектів — за характером предметної галузі проекту (навчально-освітні, дослідження і розвитку, інноваційні, інвестиційні, комбіновані тощо);
– види проектів — за тривалістю проектів (короткострокові (1–2 роки),
середньострокові (3–5 років), довгострокові ( >5 років)).
Щодо мегапроектів, то останнім часом до них все частіше відносять
цільові та комплексно-цільові програми (навіть загальнодержавного
рівня), проведення реформування у певній галузі, компанію з переходу
на нову технологію тощо.
Так, до соціальних мегапроектів відносять «реформування системи соціального забезпечення, охорони здоров’я, соціальний захист незабезпечених верств населення, подолання наслідків стихійних лих і со192
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ціальних струсів». Це соціальні проекти, які мають свою специфіку: цілі
тільки намічаються і повинні коригуватися в міру досягнення проміжних результатів; кількісна та якісна їх оцінка істотно ускладнена; строки
і тривалість проекту залежать від ймовірних факторів чи тільки намічаються та згодом підлягають уточненню; витрати на проект зазвичай залежать від бюджетних асигнувань; ресурси виділяють по потребі в межах можливого [20].
До цього ж класу проектів можна також віднести задекларовані державою комплексні багатоструктурні заходи у сфері розбудови української економіки та підвищення конкурентоспроможності України, які
визначено як «національні проекти»:
«Національні проекти» — це масштабні економічні проекти, які мають
стратегічне значення для цілих галузей української економіки, спрямовані на розв’язання окремих соціальних проблем або радикальне економічне оновлення цілих регіонів.
«Національні проекти» спрямовані на поліпшення якості життя, енергозабезпечення та енергоощадження, підвищення рівня людського потенціалу, кардинального збільшення припливу прямих інвестицій17.

Потрібно зазначити, що регіональний проект може входити в мегапроект та становити важливий його складник. Але така класифікаційна
ознака для окремих регіональних проектів не характерна. Всі ж інші з наведених класифікацій належать і до регіональних проектів. Кожен з них
може бути, наприклад, соціальним середньостроковим мультипроектом,
або інноваційним довгостроковим монопроектом.
Однак, зважаючи на особливості регіонального проекту, визначені в
підрозділі 5.2, окрім наведених класифікаційних ознак, такі проекти доцільно додатково класифікувати за ознаками:
– призначення проекту (його спрямованості);
– системи (джерела) фінансування.
За призначенням регіональні проекти, своєю чергою, можна поділити на три підгрупи:
– перша — проекти, спрямовані на розв’язання конкретних проблем;
– друга — інтегрованого (комплексного) характеру;
– третя — функціональні регіональні проекти.
Проекти першої групи спрямовані на розв’язання окремих конкретних проблем у певній сфері життєдіяльності громади та соціально-економічного розвитку території. Це, здебільшого, монопроекти, що концентруються на визначеній проектній проблемі, і їхнім прямим результатом буде розв’язання цієї проблеми. Але специфіка регіональних
проектів — те, що реалізація навіть невеликого монопроекту матиме й
17

Джерело: www.ukrproject.gov.ua/sites/default/files/files/Invest_Reforma_UKR.pdf.
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опосередкований результат, впливаючи не тільки на кінцевого споживача цього проекту, а й на інші цільові групи та суміжні сфери. За змістом
та предметною діяльністю регіональні проекти цієї групи можуть бути
соціальними, економічними, інституційними, інфраструктурними, екологічними тощо.
На цьому етапі, зокрема, актуального значення для збалансованого розвитку територій набувають інфраструктурні регіональні проекти. Вони стосуються різних сфер (секторів) діяльності: промисловості (у
тому числі технопарків), енергетики, житлово-комунального господарства, транспортних комунікацій, зв’язку, поводження з відходами, соціальної сфери, туристичних об’єктів, готелів тощо.
Інфраструктурний проект — це проект, який має на меті створення, відбудову або реконструкцію об’єктів інфраструктури громади з істотною перевагою капітальних витрат серед загальних витрат за проектом (зазвичай на рівні 60%).

До особливостей інфраструктурних проектів належать такі характеристики:
– істотний матеріальний вплив на місцевий розвиток;
– технічна, технологічна та організаційна складність;
– створення «спецкоманди» проекту (особливий склад виконавців);
– територіально-просторова визначеність;
– більшу частину інфраструктурних проектів відрізняє тривалий
термін реалізації;
– значний обсяг витрат (вартість) проекту, до того ж значна частка
яких — капітальні витрати;
– недостатність коштів місцевого бюджету на їх фінансування, що
потребує зазвичай різних зовнішніх джерел фінансування;
– у разі залучення кредитних (позикових) ресурсів (що часто потрібно для реалізації таких проектів) — необхідність передбачення особливих механізмів обслуговування кредиту (інститут комунальної власності, особливості бюджетування, обов’язковість
відповідних рішень органів місцевого самоврядування тощо);
– українське законодавство, а також вітчизняна та європейська
практика висувають певні вимоги до підготовки проектних пропозицій (заявок на фінансування інфраструктурних проектів),
які обов’язкові при ідентифікації та розробленні проекту;
– інші.
Загальними критеріями доцільності розроблення і реалізації інфраструктурного проекту вважають:
–

технологічну здійсненність;

–

довгострокову життєздатність;

–

економічну (та, можливо, фінансову) ефективність;
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–

екологічну безпечність;

–

організаційно-адміністративну забезпеченість;

–

соціальну прийнятність і зацікавленість.

Інтегровані регіональні проекти (друга група) — проекти комплексного характеру. Це своєрідні мультипроекти, які своєю реалізацією мають забезпечити «рівновагу серед переваг». Для таких проектів результат оцінюватимуть кількома рівними за вагою критеріями, наприклад,
критерієм активізації економічного розвитку та збереженням природних ресурсів території. Багато регіональних проектів мають саме такий
характер, що потребує особливих процедур ідентифікації та планування проекту.
Функціональні регіональні проекти (третя група) виконують певну функцію у реалізації портфеля проектів. Це — проекти із надметою,
складники в механізмі реалізації, наприклад, місцевої чи регіональної
стратегії, маркетингової стратегії території, цільової комплексної програми, програми антикризових заходів тощо.
Для фінансування регіональних проектів сьогодні використовуються різноманітні джерела. На практиці зазвичай поєднуються різні інвестиції та кошти з кількох джерел, тому говорять про систему фінансування таких проектів. Це справляє суттєвий вплив на весь життєвий цикл
регіонального проекту і тому виступає важливою класифікаційною ознакою. Залежно від системи фінансування регіональний проект може бути:
– інвестиційним (з капітальними вкладеннями);
– бюджетним;
– проектом територіальної громади;
– спільним проектом територіальних громад;
– донорським (грантовим, позиковим, спонсорським);
– проект у рамках державно-приватного партнерства;
– комбінованим (співфінансування).
Інвестиції — всі види майнових та інтелектуальних цінностей, вкладуваних в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої
створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект.
До таких цінностей належать: 1) кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери (крім векселів); 2) рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності); 3) майнові права інтелектуальної власності; 4) сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації,
навиків та виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих («ноу-хау»); 5) права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а
також інші майнові права та цінності.
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Інвестиційний, загалом кажучи, будь-який проект, адже без вкладання хоч якогось ресурсу (потрібної суми коштів, матеріальних або інших цінностей, досвіду та знань) реалізувати його неможливо.
Інвестиції у відтворення основних фондів і на приріст матеріально-виробничих запасів робляться у формі капітальних вкладень [15, ст. 1].

Однак, виходячи з чинних підходів, наявність у системі фінансування регіонального проекту інвестицій у формі капітальних вкладень на
вжиття інженерно-технічних заходів з відтворення основних фондів виокремлює поняття «інвестиційний регіональний проект».
Інвестиційний проект — це сукупність цілеспрямованих організаційно-правових, управлінських, аналітичних, фінансових та інженерно-технічних заходів, яких вживають суб’єкти інвестиційної діяльності, та які
оформлені у вигляді планово-розрахункових документів, необхідних та
достатніх для обґрунтування, організації та управління роботами з реалізації проекту.
Проектна (інвестиційна) пропозиція — це результат техніко-економічного дослідження інвестиційних можливостей, на підставі яких ухвалюють рішення про реалізацію інвестиційного проекту, оформлений у вигляді пропозиції щодо ініціювання інвестиційного проекту. Розроблення
проектної (інвестиційної) пропозиції — один з етапів розроблення інвестиційного проекту.

Варто зазначити, що на цьому етапі вагому групу серед регіональних інвестиційних проектів становлять «проекти, для розробки та реалізації яких може надаватися державна підтримка». Стосовно цих проектів відповідно до змін та доповнень Закону України про інвестиційну діяльність (внесених Законом України № 4218-VI (4218–17) від 22.12.2011)
передбачено спеціальні процедури ідентифікації та розроблення інвестиційного проекту, порядок його подання та розгляду, запроваджено
Державний реєстр інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних)
пропозицій щодо обсягів та форм надання державної підтримки інвестиційній діяльності, передбачено обов’язкову державну експертизу інвестиційних проектів, реалізовуваних із залученням бюджетних коштів,
коштів державних підприємств, установ та організацій, а також за рахунок кредитів, наданих під державні гарантії [15].
Проект територіальної громади (за ознакою фінансування) передбачає участь територіальної громади у проекті не тільки як основного
бенефіціару, а й як одного з виконавців або навіть одного з фінансових
інвесторів проекту.
На цьому етапі у вітчизняній практиці починають поширюватись спільні проекти територіальних громад, що дозволяє досягти необхідного економічного масштабу проекту. Відповідно до статті 142 Конституції України,
«територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об’єднувати на договірних
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засадах об’єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів». Для таких проектів обов’язковою буде юридично
встановлена процедура укладення проектного договору, а також необхідні
прогнози щодо спільного використання продукту проекту.
Як відзначає дирекція Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, за результатами проведення
конкурсу 2011 року, зросла кількість спільних (корпоративних) проектів, що свідчить про позитивну тенденцію посилення міжмуніципального співробітництва у різних сферах муніципальної діяльності [19, с. 12].
Донорські регіональні проекти, як уже зазначено, стали однією з стимуляційних передумов поширення проектного регіонального управління у вітчизняній практиці. Донорські проекти можуть мати форму гранту, позики або спонсорського внеску.
Донор — це організація, в місії якої передбачено надання фінансової допомоги на конкурсній основі.
Грант (англ. «grant» — дар, дотація, субсидія; від лат. «gratis» — даром) —
безплатна цільова субсидія, яку надають на конкурсній основі територіальній громаді, органові публічної влади, організації, ініціативній групі, навчальному закладові або приватній особі для реалізації заявленого
проекту в тій чи іншій сфері діяльності.
Грант не потрібно ототожнювати із меценатством (благодійною допомогою фізичних осіб на добровільній основі).
Спонсорський внесок — це конкретна допомога юридичних та фізичних
осіб на певних взаємовигідних умовах.

Ключова умова реалізації регіонального проекту (якщо його неможливо здійснити власними ресурсами) — це правильна стратегія фандрайзингу, яка охоплює різні підходи й джерела.
Термін «фандрайзинг» походить від англійського «fundraising»
(fund — фінансування, кошти, raise — добувати, збирати, піднімати).
Це — поширена в світовій практиці діяльність з пошуку джерел фінансування та ресурсів для реалізації певного проекту або ж для підтримання діяльності (існування) організації.
Розрізняють внутрішній та зовнішній фандрайзинги. У першому випадку цією діяльністю займається штатний менеджер з фандрайзингу, і
успішність залучення коштів багато в чому залежить не тільки від того,
наскільки він володіє професійними навичками, а й від його віри в те,
в чому він намагається переконати інших. Зовнішній фандрайзинг передбачає залучення зовнішніх фахівців з відповідних консалтингових
фірм — професійних консультантів з фандрайзингу.
Фандрайзинг регіонального проекту — це процес пошуку та залучення
грошових коштів та інших ресурсів (людських, матеріальних, інформаційних тощо), які не можна забезпечити власними зусиллями, але які необхідні для реалізації проекту.
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Як свідчить наведене визначення, пошук фінансових ресурсів займає в цьому процесі важливе, але не єдине місце. Крім іншого, фандрайзинг також потрібно розглядати як науку про успішне переконання інших у тому, що ваша проектна ідея заслуговує на увагу, а отже, й на
підтримку.
Методи пошуку ресурсів можуть бути різними. У світовій практиці бізнесу, приміром, виділяють екстенсивну стратегію фандрайзингу
(створення баз даних фондів і програм та віялове розсилання запитів
або заявок, а також інтенсивну стратегію, коли ретельно планують і доводять проект до стану одного найякіснішого та безпрограшного варіанту і тільки потім подають заявку (заявки) у ретельно підібраний фонд
або програму.
Для регіональних проектів доцільно рекомендувати інтенсивну
стратегію фандрайзингу. Хоч вона й потребує додаткових коштів та часу,
але і для замовника, і для потенційних фінансових донорів завжди важливою залишається теза: що ретельніше проводять планування проекту, то ощадливіше та ефективніше використовують ресурси для реалізації проектів.
Саме тому донорські організації вимагають, щоб проектні заявки
були детально розроблені, містили чітко визначені цілі та завдання проекту з тим, щоб уникнути ситуації, коли вибір проектів потенційними
бенефіціарами відбувається ad hoc (тобто ситуативно, «на один раз») залежно від наявності коштів та без урахування того, чи входить проект
до територіальної (обласної, районної чи міської) стратегії розвитку або
довгострокового інвестиційного плану розвитку території.
Кредитні кошти та гранти організацій та фондів, як українських, так
і закордонних, — одне з важливих джерел інвестицій у розв’язання багатьох питань соціально-економічного розвитку. Але доступ до цих ресурсів обумовлений, окрім іншого, наявністю в органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, комунальних підприємств та різного
роду агенцій регіонального і місцевого розвитку фахівців, здатних підготувати відповідну документацію, зокрема заявки на отримання додаткового фінансування, відповідно до міжнародних стандартів. Майже всі
міжнародні фінансові інституції, іноземні банки та донорські організації
користуються схожими підходами, критеріями та методиками щодо підготовки проектної документації, і для ведення фандрайзингу ними потрібно володіти [3, с. 6].
Отримати фінансування від ЄБРР чи будь-якої іншої організації, як, наприклад, Світовий банк чи фонди ЄС, може лише проект, який відповідає
таким критеріям:
•

проект повинен мати перспективу бути вигідним (прибутковим);

•

виконавці проекту повинні забезпечити частину внесків готівкою чи
іншими власними ресурсами (співфінансування);

•

проект повинен бути корисним для розвитку місцевої економіки;
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•

проект повинен відповідати стандартам донорської організації щодо
впливу на довкілля, а також відповідним вимогам країни, в якій його
реалізовують [3, с. 7].

Аналізуючи ці критерії можна зазначити, що в разі виконання проектів щодо розвитку території, навряд чи вимога щодо їх вигідності
(прибутковості) може бути задоволена, навіть в перспективі. Звичайно,
якщо йдеться про будівництво споруди з очищення стічних вод, мережі
водопостачання чи створення міського звалища, можна буде встановити тарифи та збори за водопостачання, злив стічних вод чи розміщення
твердих відходів, що в перспективі може зробити проект прибутковим.
Однак, яким чином такі проекти, як будівництво доріг, мостів чи шкіл,
можуть бути прибутковими? Чи це означає, що міжнародні донорські
організації або уряд держави не фінансуватимуть такі проекти? Звичайно ж, ні. Вони надаватимуть фінансування, якщо проект буде корисним
для місцевої громади та реалізованим з ефективним використанням коштів. Отже, роль людини, яка готуватиме заявку (запит на фінансування), полягає в тому, що потрібно довести донорові, чому саме цей проект
варто фінансувати [3, с. 8].
У Додатку 1 наведено окремі приклади донорів, які (за певних встановлених вимог) фінансують (дофінансовують) регіональні проекти.
Потенційні джерела фінансування потрібно ретельно досліджувати. Доцільно обирати тих донорів, контакти з якими будуть не тільки зручними й простішими, але й результативними. Отримати інформацію про гранти можна:
–

в Інтернеті;

–

у представництвах фондів ЄС (RCBI, ENPI, Програми транскордонного
співробітництва, 7 Рамкова Програма, ERASMUS, EUROPA);

–

у міністерствах та відомствах;

–

у фондах корпорацій (українських та зарубіжних);

–

у представництвах та посольствах зарубіжних країн;

–

у службі суспільної інформації (PAIS), яка діє на базі Американської бібліотеки та посольств США в кожній країні;

–

з інших джерел.

На рівні ЄС для сприяння соціальному, економічному та екологічному розвитку територій застосовують конкретні фінансові інструменти. Основний принцип, що лежить в основі їхньої діяльності, — перерозподіл доходів економічно міцніших країн (регіонів) на користь тих,
розвиток яких відбувається повільнішими темпами. Заходи, яким можуть надавати підтримку, визначені в постановах стосовно створення та управління фондами ЄС. Фінансові інструменти ЄС являють собою два види фондів, в основі діяльності яких лежить принцип грантів
(Structural Funds and Cohesion Fund):
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■ Європейський фонд регіонального розвитку (ERDF), що залучається до програм інвестування в інфраструктуру;
■ Європейський соціальний фонд (ESF), що здебільшого надає підтримку для покриття поточних витрат за операціями,
пов’язаними з втіленням Європейської стратегії зайнятості, що
ґрунтується на вдосконаленні та інноваціях у сфері розвитку
людських ресурсів;
■ Європейський фонд управління та гарантій для сільського господарства (EAGGF) підтримує проекти в таких галузях, як сільське
господарство та розвиток села;
■ Фінансовий інструмент управління рибним господарством
(FIFG) підтримує проекти, спрямовані на оновлення та розвиток
рибного господарства і водної фауни.
Фонд гуртування (Cohesion Fund) виступає як доповнення до структурних фондів в рамках виконання окремих проектів з бюджетом понад 10 млн. євро у таких сферах, як охорона довкілля та транспортна інфраструктура. Кошти з цього фонду надають тим державам ЄС, де ВВП на
душу населення складає менш ніж 90% від середнього рівня ВВП в Союзі. [1, с. 83–84].
Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування (далі — Конкурс) — один з інструментів державної
підтримки найактивніших та найкомпетентніших представників місцевого самоврядування, що дає змогу владі та громадськості спільно
розв’язувати найактуальніші проблеми розвитку територій, охоплюючи
майже весь спектр напрямів управлінської діяльності органів місцевого
самоврядування [19, с. 11– 13].
Конкурс проводять в Україні щорічно з 2003 року. Його нормативно-правові підстави — Указ Президента України «Про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування» від 28.10.2002 р. № 952, Постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс проектів та
програм розвитку місцевого самоврядування» від 18.01.2003 р. № 64 та
«Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 64» від 15 вересня 2010 року р. № 899, а також рішення Ради Конкурсу та Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, який виконує функції дирекції Конкурсу.
Мета Конкурсу — відбір проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, фінансованих за рахунок коштів державного бюджету,
місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством і спрямованих на розв’язання актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування та поширення позитивного досвіду, набутого у
процесі їх реалізації. Серед головних очікуваних результатів Конкурсу:
впровадження інноваційних ідей у практику діяльності органів місцевого самоврядування, поглиблення процесів муніципальної реформи,
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створення інформаційної бази проектів та розповсюдження «найкращих
практик» серед органів місцевого самоврядування; посилення співпраці
органів місцевого самоврядування із суб’єктами підприємницької діяльності та громадськими організаціями.
Офіційне оголошення про умови та терміни проведення Конкурсу публікують в газетах «Голос України» і «Урядовий кур’єр», на вебресурсі Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні (www.municipal.gov.ua), на сайті Мінрегіону України (http://minregion.
gov.ua/). Вимоги до змісту проектів (програм), їхню орієнтовану тематику, пріоритетні сфери реалізації щороку уточнюють і оприлюднюється у
методичному посібнику для учасників Конкурсу [18, с. 11–13].
Учасники Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку
місцевого самоврядування — органи місцевого самоврядування, які в
установленому порядку зареєстрували проект або програму за одним з
напрямів розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці,
що визначені в Положенні про Конкурс, попередньо затвердивши рішенням відповідної ради.
Категорії учасників Конкурсу і максимальний розмір гранту:
1-а категорія (максимальний розмір гранту — до 100 000 грн.) — проекти
(програми) органів місцевого самоврядування сіл, селищ.
2-а категорія (максимальний розмір гранту — до 200 000 грн.) — проекти (програми) органів місцевого самоврядування міст, районів, районів у містах з населенням до 50 тис. жителів.
3-я категорія (максимальний розмір гранту — до 500 000 грн.) — проекти (програми) органів місцевого самоврядування міст, районів, районів у містах з населенням від 50 до 100 тис. жителів.
4-а категорія (максимальний розмір гранту — до 1 000 000 грн.) — проекти (програми) органів місцевого самоврядування міст, районів, районів у містах з населенням понад 100 тис. жителів.
5-а категорія (максимальний розмір гранту — до 1 500 000 грн.) —
проекти (програми) органів місцевого самоврядування міст з населенням
понад 1 млн. жителів, областей, Автономної Республіки Крим.

Одним з основних напрямів нового формату Конкурсу стало формування вітчизняної бази даних найкращих практик муніципального розвитку та поширення серед органів місцевого самоврядування інноваційних проектів та програм з відповідним моніторингом їхньої результативності,
Результати торішнього Конкурсу (2011 р.) засвідчили надзвичайно високу активність органів місцевого самоврядування та підвищення кваліфікаційного рівня підготовки конкурсних пропозицій. Майже
на 50 відсотків проти попередніх років збільшилась кількість поданих
проектних пропозицій. Також активізувалась партнерська співпраця
органів місцевого самоврядування з бізнес-структурами та організаціями третього сектору. Якщо в попередні роки питома частка співфінансу201
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вання з боку учасників Конкурсу становила зазвичай 20%, і лише поодинокі проекти демонстрували готовність співфінансувати заходи проекту обсягом до 40–50%, то на конкурсному відборі 2011 року зафіксована
тенденція істотного збільшення задекларованих обсягів власного фінансування — як за рахунок коштів місцевих бюджетів різних ланок, так і
через залучення фінансових та матеріальних ресурсів інших організаційпартнерів. Зокрема, переважна частина проектів у всіх категоріях конкурсного відбору, задекларували свою готовність співфінансувати реалізацію заходів на рівні від 50 до 70 відсотків і більше, при цьому поряд із
проектами соціального спрямування на Конкурс 2011 року були направлені й проектні пропозиції щодо підвищення економічної ефективності
функціонування наявної інфраструктури [19, с. 12–15].
Отже, проектний підхід все більше впроваджується у різні сфери публічного управління. В аналітичній доповіді «Національні проекти для
України» Національного інституту стратегічних досліджень зазначено:
«Забезпечення максимальної цілеспрямованості й ефективності перетворень потребує застосування проектних підходів, які дозволяють досягти міжсекторальної концентрації зусиль та ресурсів навколо визначених функціональних завдань. Проектний підхід дає змогу забезпечити пріоритетність стратегічних інтересів суспільства перед інтересами та
потребами, які диктує повсякденна політика. Досягнення в рамках проектів визначеності й прогнозованості державної політики створює підґрунтя для здійснення злагоджених дій держави та бізнесу в напрямку
реалізації суспільно значущих завдань розвитку» [13, с. 5].
Як свідчить перша практика реалізації регіональних (територіальних) проектів в Україні, часто виникнення ідеї якогось проекту спонукає і владу, і громаду, і приватний сектор до інноваційного пошуку. Це,
напевно, обумовлено технічною вимогою проектного менеджменту —
проводити ретельний аналіз кожної заявленої проблеми, що (за умови
справді такого аналізу) приводить до того, що проблему розглядають під
новим кутом, і не один посадовець, а принаймні відповідна робоча група — проектна команда (що теж є технічним прийомом проектного менеджменту). В зовсім іншому форматі відбувається постановка проблем
і, можливо, знаходження ефективного управлінського рішення.
Проект завдяки своїм змістовно-сутнісним особливостям дозволяє
не тільки чітко визначити проблему території, а й реалізувати знайдену
оптимальну ідею її розв’язання в умовах одночасної дії кількох обмежувальних факторів. Успішна ж реалізація одного проекту обов’язково
має синергетичний вплив: поширює технологію його успішності на інші
соціально-економічні проблеми території. В результаті проектний менеджмент на територіальному рівні, як і у інших сферах діяльності, перетворюється на один із сучасних інструментів управління.
Крім того, проектний підхід у розв’язанні соціально-економічних
проблем території має ще один опосередкований позитив. Йдеться про
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розроблення проектів територій, що фінансують міжнародні організації та фонди. Останні зазвичай належать до тих інституцій, діяльність
яких базується на найсучасніших стандартах управління, а також враховує світові тенденції та концепції суспільного розвитку, зокрема й соціально-економічного розвитку територій. Приступаючи до розроблення
донорського проекту, територія (в особі ініціативної групи проекту або
посадовців місцевої влади) привчається «говорити» мовою донора, бо
інакше вона просто не відповідатиме його вимогам та стандартам, що не
дозволить отримати грант. Навіть перший досвід заповнення листа-запиту та підготування проектної заявки з використанням таких стандартів обов’язково пошириться на іншу діяльність, сприятиме опануванню
сучасних технологій ухвалення рішень та вироблятиме сучасне бачення управління територією у цілому. Це «долучає» територію до світових
тенденцій та стандартів.
Однак на цьому етапі у вітчизняній практиці управління територіями подальший розвиток проектного підходу має певні перешкоди інституційного характеру, серед яких варто виділити:
– недостатній розвиток територіальної громади як суб’єкта економічної демократії, господарської компетенції та корпоративних
відносин;
– відсутність в Україні інституційної мережі технічного супроводження проектів, на зразок тієї, що успішно працює в європейських країнах;
– брак методичного досвіду органів місцевого самоврядування та
територіальних громад у сфері розроблення проектів та забезпечення постійного використання результатів ними ж впроваджених проектів.
Також до перешкод у поширенні проектного управління на регіональному та місцевому рівнях фахівці відносять:
брак необхідних можливостей для упровадження проектного підходу в межах традиційної організаційної структури місцевого управління;
проблему фахової непідготовленості кадрового персоналу, брак
стандартів професійної діяльності, які б закріплювали в посадових інструкціях вимоги щодо володіння сучасними управлінськими технологіями, зокрема з проектної діяльності;
непроробленість визначальних методологічних питань, серед яких
оцінювання суспільної корисності проектів, технологія впорядкованого переходу від цілей до конкретних проектів при реалізації пріоритетів
стратегічного плану, формування планованого портфеля проектів та організація координованого управління ним для досягнення запланованого результату [10].
Перші вагомі результати успішно реалізованих місцевих та регіональних проектів дають підстави говорити про необхідність створення
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наукової школи управління регіональними проектами, яка, безперечно,
матиме певні відмінності від школи бізнес-проектування.

?

Питання для самоперевірки та обговорення

1. Коли і чому виник проектний менеджмент?
2. Чи відрізняється діяльність з розроблення грантових проектів від оперативно-функціональної?
3. Що таке «проектний розвиток регіону»?
4. Запропонуйте власне визначення поняття «регіональний проект».
5. Що таке структура регіонального проекту? Які основні вимоги до її побудови?
6. Що таке «проектний менеджмент»?
7. Чи відрізняються поняття «управління проектами» та «управління проектним циклом»? Якщо так, то чим?
8. Що таке логічна матриця регіонального (територіального) проекту?
9. Які відмінності між бізнес-проектом та регіональним проектом?
10. Хто основний бенефіціар регіонального (територіального) проекту?
11. Класифікуйте регіональні проекти за терміном реалізації.
12. Для чого потрібні моніторинг та оцінка регіонального (територіального)
проекту? В чому між ними різниця?
13. Хто може подавати заявку на участь у Всеукраїнському конкурсі проектів
та програм розвитку місцевого самоврядування?
14. Що таке проектний цикл регіонального (територіального) проекту?
15. У чому особливості системи фінансування регіонального (територіального) проекту?
16. Назвіть методичні кроки ідентифікації регіонального (територіального)
проекту.
17. Які функції виконує графік (діаграма) Ганта?
18. Що таке надмета регіонального (територіального) проекту?
19. Як називається діяльність з пошуку та залучення коштів (ресурсів) на реалізацію проекту?
20. Що таке функціональний регіональний (територіальний) проект?
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КНЕУ, 2000. — 322 с.
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Розділ 6.
ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО
В РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ
Мета розділу: сформувати в слухачів сучасні теоретичні та практичні
знання, уміння і навички з питань організації державноприватних партнерств у сфері управління регіональною
інфраструктурою, а також щодо розроблення та управління проектами в рамках ДПП.
Після вивчення матеріалів розділу слухачі повинні:
• усвідомити сутність публічно-приватного партнерства;
• мати уявлення про особливості інституційного забезпечення
ДПП в Україні та зарубіжних країнах;
• уміти визначати проектну концепцію проекту в рамках ДПП на
основі законодавчих вимог і принципів його організації.
План розділу
6.1. Поняття публічно-приватного партнерства у світовій практиці.
6.2. Інституалізація публічно-приватного партнерства. Розвиток
ДПП в Україні.
6.3. Організація ДПП та особливості проектів у рамках ДПП.
6.1. Поняття публічно-приватного
партнерства у світовій практиці
Якісна, доступна та технічно розвинута регіональна інфраструктура — необхідна умова підвищення стійкості економіки та соціальної
сфери регіону, забезпечення належного рівня розвитку територіальних
громад. Визнання публічною владою усієї серйозності своїх завдань з
розвитку інфраструктури спонукають її до нових механізмів вирішення
проблем у цій сфері, зокрема, за допомогою приватного сектору. Один з
інструментів розв’язання проблем інфраструктури — публічно-приватне партнерство, ефективність якого доведена світовою практикою. У різних країнах світу публічно-приватні партнерства стають поширеним ін206
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струментом надання публічних послуг та управління державними (комунальними) активами у сфері інфраструктури.
В Україні з ухваленням у 2010 році Закону України «Про державно-приватне партнерство»1[1] та пакету нормативно-правових актів, що
забезпечують реалізацію його положень, відкриваються нові можливості залучення приватних інвестицій та приватної ініціативи задля підвищення ефективності надання послуг та розвитку інфраструктури.
Для того щоб створити середовище, в якому потенціал ППП може
бути використаним якнайповніше, важливо, щоб орган влади, який має
намір започаткувати партнерство, розумів справжні мотиви, що спонукають приватні структури до реалізації публічних проектів, та сутність
цього механізму [2, с. 9].

!

Правильне розуміння суті ППП = правильне застосування ППП-механізму =
= реалістичні та успішні ППП-проекти

Для визначення ППП важливо усвідомити «територію» публічного сектору, проблема забезпечення ефективності якої існує в усьому світі. Це сфера традиційної відповідальності та діяльності органів публічної влади певного рівня (публічного сектору), яку визначають у кожній
країні відповідно до адміністративно-територіального устрою, територіальної організації влади та інших чинників і закріплюють законодавчо. Саме з таких умов походить поняття «публічні послуги». В Україні ж
аналогічне до цього поняття — «громадські послуги» — не має однозначного визначення та встановленого чіткого розподілу відповідальності за
їх надання між рівнями публічної влади.
«Філософію» співпраці публічного та приватного секторів на місцевому (регіональному) рівні допомагають зрозуміти такі прості міркування: «самоврядній одиниці не обов’язково потрібен басейн (його зал,
плитка та водні доріжки). Їй потрібна послуга, що полягає в можливості мешканців займатися плаванням, що особливо стосується школярської дітвори. Тобто не треба будувати басейну, якщо існує суб’єкт, якому можна доплачувати за безплатний вхід дітей до басейну та за їхнє тренування у певні години» [3]. Звідси випливають базові засади ППП:
o завдання місцевої влади — не будувати і мати у власності об’єкти
під послуги, а лише надавати самі послуги;
o інвестування в будівництво — це роль приватного партнера, який
надалі адмініструє альтернативні джерела надходжень з об’єкта,
а між іншим протягом певного терміну розпоряджається й бюджетними надходженнями;
1

У світовій практиці застосовують узагальнений термін — «публічно-приватне партнерство» (ППП), в Україні ж Законом України «Про державно-приватне партнерство»
визначено термін «державно-приватне партнерство» (ДПП).
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o фінансування готового об’єкта з боку місцевої влади повинне
лише забезпечувати доступність громадських послуг, проте не є
операційним фінансуванням, тобто не спрямовується на утримання самого об’єкта;
o обсяг фінансування об’єкта місцевою владою залежить від рівня,
характеру та кількості послуг та має довготривалий характер [3].
Поняття ППП не треба плутати з поняттями2:
–

ол. триваліст партнерство (влада — бізнес — громадськість);

–

соціальне партнерство;

–

соціально відповідальний бізнес;

–

звичайний інвестиційний проект;

–

концесія;

–

приватизація.

Під терміном «ол. триваліст партнерство» (так званий «трикутник
партнерства») здебільшого розуміють постійний процес взаємодії влади, бізнесу, громадськості (різних зацікавлених сторін) з метою досягнення стабільності розвитку території (громади). За визначенням Світового банку, таке партнерство — один з ключових інструментів досягнення місцевого економічного розвитку та економічного зростання, воно
обов’язкове при розробленні та реалізації місцевої стратегії3.
Термін «соціальне партнерство» вживають для визначення відносин
між урядом (місцевою владою), роботодавцями та профспілковими організаціями щодо регулювання питань у соціально-трудовій сфері.
«Соціально відповідальний бізнес» — ознака сучасних тенденцій
розвитку підприємництва та його ставлення до соціально-економічних
питань поза межами своєї основної діяльності. Соціально відповідальний бізнес може співпрацювати з публічним сектором, але така співпраця зазвичай має разовий та добровільний характер, не передбачає економічного механізму розподілу відповідальності та ризиків. Однак слід
зазначити, що в реальному проекті ППП приватним партнером мають
виступати саме соціально відповідальні бізнес-структури.
Звичайний «інвестиційний проект» (визначення наведено в підрозділі 5.4) може передбачати ол. тривалість (приватні інвестиції та бюджетні інвестиції публічного сектору), але механізм відшкодування витрат приватного інвестора та використання майбутнього продукту такого інвестиційного проекту відрізняються від моделей ППП. Водночас,
2

3

Навчальний модуль проекту РВР «Альтернативне фінансування впровадження стратегії, регіональні контракти, державно-приватні партнерства» (автори: В. Вакуленко,
Н. Сич, Є. Фишко).
Потрібно звернути увагу, що в зарубіжних країнах для визначення такого виду партнерства та створення відповідної місцевої інституції теж може вживатися термін «публічно-приватне партнерство».
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реалізація публічно-приватних партнерств на практиці має характер інвестиційних проектів.
Концесія — найпоширеніша форма партнерств, застосовувана у багатьох країнах тривалий час. Однак, окрім неї, існують й інші організаційно-правові форми організації партнерств. Тобто поняття «ППП» ширше, ніж поняття «концесія».
Як механізм ППП часто розглядають як альтернативу повній (матеріальній) приватизації. Дійсно, хоча в окремих моделях ППП і може
бути наявна часткова приватизація, об’єкт (послуга) не відчужується на користь приватного оператора. ППП — проміжне поняття між
розв’язанням проблеми публічним сектором у традиційний спосіб (виконанням певного завдання власними зусиллями) та повною приватизацією.
Ключові відмінності ППП:
1) мета — надання послуги, що традиційно надає публічний сектор (держава/місцева влада), тобто ППП пов’язане тільки зі сферою компетенції публічного сектору;
2) обов’язкові юридично оформлені договірні відносини між партнерами та проектна основа реалізації;
3) ол. тривалість та економічний механізм договірних відносин;
4) особлива процедура ідентифікації та розроблення проекту;
5) реалізація проекту передбачає інвестиції приватного підрядника (гроші, технологія, досвід/час, репутація тощо) та переведення на нього
окремих ключових ризиків;
6) платежі робить публічний сектор в обмін на фактично надані послуги;
7) якість послуг у результаті ППП-проекту та ефективність їх надання мають бути вищими проти традиційного способу їх надання.

Отже, серед різних сучасних методів взаємодії влади та бізнесу, стратегічної співпраці всіх зацікавлених сторін з метою економічного зростання території публічно-приватне партнерство має особливі принципи
формування та ключові відмінності, а отже, й власне визначення.
Сьогодні існує багато підходів до визначення ППП, а також версій
його походження. При тому, що кожна країна може закріпити особливе
бачення цього механізму в національному законодавстві, публічно-приватне партнерство та його основні принципи визначають інституції світового значення, а також міжнародні організації, що спеціалізуються на
ППП. Окремі приклади таких визначень:
Світовий банк: «Угоди публічної й приватної сторін із приводу виробництва інфраструктурних послуг, що укладаються з метою залучення додаткових інвестицій і підвищення ефективності бюджетного фінансування».4
4

Джерело: Delmon J. Private Sector Investment in Infrastructure: Project Finance, PPP
Projects and Risk. The World Bank and Kluwer Law International. 2009. P. 7.
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Економічна Комісія ООН у Європі (UNECE): «Інноваційна контрактна
угода між публічним та приватним секторами у наданні публічних послуг
та розбудові інфраструктури, яка поєднує у собі найкраще, що мають ці
сектори: ресурси приватного сектору, його кваліфікаційні здібності, технології та потенціал публічного сектору щодо економічного регулювання
та захисту публічних інтересів5.
«Зелена книга» ЄК про ППП і законодавство Спільноти про державні
закупівлі та концесії: «Різні форми співробітництва між органами влади й
бізнесом, які спрямовані на забезпечення фінансування, будівництва, модернізації, управління, експлуатації інфраструктурного об’єкта чи надання послуги6.
Керівні принципи успішних публічно-приватних партнерств
(ЄК, 2003): «Партнерство між державним і приватним секторами з метою
реалізації проекту чи послуг, які традиційно надає державний сектор…
Дозволяючи кожному секторові робити те, що він робить краще, можна
забезпечити надання громадських послуг та інфраструктури в економічно найефективніший спосіб» [5, с. 109].

Аналіз наявних підходів до визначення ППП свідчить, що його розглядають у двох аспектах: 1) як систему економічних відносин (економічний механізм співпраці) між публічним та приватним секторами; 2)
як форму юридичного контракту на виконання певного публічного завдання (управління активами інфраструктури) у формі розроблення та
реалізації особливого типу інвестиційного проекту. Для цілей цього посібника як базове пропонується таке визначення:
Публічно-приватне партнерство — це довготривалі контрактні відносини між публічним і приватним секторами, що передбачають реалізацію
проекту з новими інвестиціями приватного підрядника (у різних формах),
переведенням ключових проектних ризиків у приватний сектор, здійсненням платежів публічним сектором в обмін на виконану роботу, з метою надання послуги (управління активами), що традиційно забезпечує
публічний сектор.7

Мета такої співпраці — досягнення взаємних вигод, а основна
риса — спрямовування вигоди як на комерційні, так і на громадські завдання. Ключова перевага ППП — те, що при максимальному використанні можливостей публічного сектору та при поєднанні досвіду обох
секторів відбувається розподіл відповідальності за конкретну послугу, а
також пов’язані з цим ризики. Реалізація публічних завдань через приватний сектор відбувається шляхом використання специфічних вмінь
5

6

7

Джерело: G.Hamilton The challenges of capacity building in PPP in Central Asia // http://
www.aef.kz/aef2010/presentation/ppp/Hamilton.pdf.
Джерело: Green Paper on Public-Private Partnerships and Community Law on Public
Contracts and Concessions. Brussels. 30.04.2004. P. 3 – European Economic Recovery
Plan / European Comission // http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/
publication13504_en.pdf.
В цьому визначенні використано підхід Інституту публічно-приватних партнерств (IP3).
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щодо цієї сфери діяльності. Приватний суб’єкт завдяки співпраці з іншими суб’єктами здобуває комплементарні вміння та знання, необхідні для реалізації інвестиції у спосіб, що уможливлює досягнення очікуваних ефектів і дозволяє максимально використовувати синергію діяльності.
ППП — це система відносин між органом публічної влади (управління) та
приватною організацією, у яких приватній організації відведена більша
роль у плануванні, фінансуванні та реалізації певної послуги для населення, аніж при використанні традиційних процедур співпраці (наприклад,
тендеру), і менше, аніж при використанні механізму приватизації. При
цьому захист державних і комунальних інтересів гарантується через інституційні основи, положення нормативних актів та укладених договорів.

Застосування ППП принесло вигоди у сфері розвитку інфраструктури у всьому світі, хоча його концепція остаточно не сформована. Ідея
партнерства пройшла довгий процес еволюції, який розпочався понад 40 років тому, прийнявши форму інвестиційних вкладів приватного сектору на розбудову й експлуатацію водопровідно-каналізаційної
структури у Франції. Розвиток ідеї ППП найшвидше відбувся у Великій
Британії, де процеси приватизації створили передумови для складних
механізмів надання соціальних послуг через приватні інституції. Поряд з
Австралією (зокрема штатом Вікторія), Велика Британія — країна, де активно використовується інструмент ППП. Від початку 1990-х років, коли
стали впроваджувати «приватну фінансову ініціативу», в Об’єднаному
Королівстві були затверджені близько 600 проектів ППП, на частку яких
припадає 15% загального обсягу капітальних інвестицій публічного сектору [2, 3]. Загалом до передумов та тенденцій, що привели до сучасного
стану розвитку ППП відносять:
n економічний ріст: поєднання збільшення кількості населення і
економічного зростання на ринках послуг (80-ті та початок 90-х
років ХХ ол.);
n фінансування: тенденція обмеження асигнувань урядів на публічні послуги та ключові інфраструктурні проекти, згортання
комерційних запозичень в провідних розвинених економіках;
n ситуація із субсидіями: природно некомерційний характер сфери
публічних послуг, безконтрольне зростання операційних субсидій малоефективним муніципальним (комунальним) підприємствам;
n конкуренція: все конкурентніший міжнародний ринок будівництва об’єктів інфраструктури, зростання підтримки з боку міжнародних агентств з експорту кредитів;
n технології: революція у зв’язку та ІТ, комп’ютеризовані системи
керування (виставлення рахунків, збір коштів), природоохоронні технології та технології боротьби із забрудненням тощо;
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n наглядність: успішні проекти ППП поставили питання: «Якщо
вони зробили це, чому не можемо й ми?»8
На сьогодні сфера застосування ППП різна в різних країнах. За даними Світового банку, приміром, 2007 року загалом у світі в проекти ППП інвестовано понад 160 млрд. дол. США [4, с. 11]. В
ЄС з 1990 по 2009 р. загалом укладено більше 1300 угод з ППП загальною вартістю понад 250 млрд. євро [13]. Публічно-приватні партнерства
дістали найбільше розповсюдження у великих інфраструктурних проектах (транспортна мережа, енергетика, телекомунікації, водопостачання
тощо), але довели свою застосовність й для окремих секторів соціальної
сфери та інших сфер публічної відповідальності. Механізми ППП впроваджуються все більше, і це обумовлено тим, що публічний сектор все
більше визнає переваги такої співпраці.
Переваги ППП для органів влади в досягненні публічних цілей (основних завдань, які стоять перед ними) проявляються завдяки:
• можливості зменшення бюджетних видатків на розвиток і запровадження нової інфраструктури;
• прискорення будівництва необхідного об’єкта супроти термінів,
якби інвестиції були винятково публічні;
• можливості використання управлінської експертизи приватного
сектору щодо менеджменту великих проектів;
• здобуття доступу до запровадження сучасних технологій, розроблених чи придбаних приватними компаніями;
• залучення різноманітних фінансових ресурсів для реалізації проекту через посередництво бізнес-структур.
Завдання, розв’язувані за допомогою ППП:

8

•

ППП дають змогу органам влади зосередитись на основних функціональних питаннях (в просуванні інтересів громадськості);

•

сприяють поліпшенню управління публічними активами (традиційні цикли планування закупівель часто базуються на короткотерміновій перспективі, внаслідок чого утримання та відновлювання активів
буває неоптимальним. У ППП приватний сектор застосовує до планування та бюджетування підхід з позицій «життєвого циклу» довготермінових контрактів, до яких вносять кошти для утримання, що гарантує збереження активів у доброму стані та належний догляд за ними);

•

сприяють підвищенню якості надання послуг унаслідок упровадження
інновацій;

•

дають змогу перекласти ризик із платників податків на приватний сектор (завдяки такому підходові ризики, пов’язані з несподіваними витратами й перевитратами, затримками з виконанням і відхиленнями від
графіка й необхідністю реагування на коливання попиту на послуги, дієвим чином перекладаються з державного сектору на приватний).

Джерело: Н. Вайт. Обґрунтування та глобальні тенденції ДПП / USAID — Ukraine
PPP Training Program, Jan. 20–22, 2009.
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Основна перевага ППП для приватних організацій — те, що вони дістають змогу інвестувати в ті галузі соціально-економічного життя країни, які раніше вважалися сферою державних капіталовкладень і, отже,
розширюють свої інвестиційні можливості.
На місцевому (регіональному) рівні ППП як механізм означатиме
новаторські форми впровадження приватної власності до комунального
сектору економіки, матиме довгостроковий характер. По-перше, йдеться
про реформування публічного сектору з постачальника об’єктів на постачальника послуг, на виконавця очікувань громади. Звільнення громади від будівництва об’єктів звільняє самоврядування від фінансових
зобов’язань, чим досягається економія в бюджеті та зменшення витрат
на нові інвестиції.
По-друге, відбувається впровадження у сферу публічних послуг інновацій та технічної довершеності, характерної для бізнесу, адже комунальні об’єкти часто технічно відсталі. Крім того, пришвидшується впровадження нових видів послуг, бо приватний суб’єкт завжди діє швидше.
По-третє, змінюється роль приватного капіталу, який вже не просто
елемент інвестицій, а й бере участь у постачанні послуг для громади, при
чому достатньо довгий час. У сфері надання публічних послуг розвивається конкуренція приватного капіталу, розширюється палітра інструментів і
джерел фінансування розвитку громади загалом, відбувається розбудова довіри між публічним і приватним сектором та прозорість їхніх відносин [3].
Однак, як будь-яке багатогранне явище, ППП має й слабкі сторони:
• громади позбавляються безпосереднього доступу та вирішального впливу на виконання частини своїх традиційних завдань, що
передані приватному операторові;
• ППП-проекти мають високі видатки на трансакції та управління
(часто вищі фінансові проектні витрати, аніж результати);
• ППП-проекти мають високі ризики, зокрема ризик банкрутства
приватних партнерів, ризик змін та непередбачуваного розвитку
тощо.
До того ж тепер, коли ринок ППП досяг зрілості, перед ним постала низка непростих викликів: держави націлюють правила і засади ППП тільки на досягнення «найвищої вартості публічних коштів», а
приватні оператори вимагають від держав все вигідніших та чітких умов
розподілу ризиків ППП. Значний вплив на динаміку ППП справила глобальна фінансово-економічна криза, що в найближчому часі впливатиме на ринок пропозицій ППП [4, с. 12].
Отже, світовий досвід свідчить, що моделі ППП:
n один з варіантів відповіді на проблему неекономічних, недоступних
або ненадійних послуг;
n мають одну з головних переваг — підвищення «вартості» державних
грошей (ціна/ризик, технології, ефективність одиниці витрат, якість,
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можливість за невелику плату використовувати вміння приватного
сектору тощо);
n однак, само по собі ППП не «чарівний інструмент», не завжди це апріорі найкращий спосіб розв’язання завдань публічного сектору. В кожному конкретному випадку необхідно порівнювати ефективність виконання завдання традиційним «публічним» способом і шляхом застосуванням ППП;
n важливо ні в якому разі не виходити з припущення, що приватний партнер обов’язково надаватиме послуги краще, аніж публічний. Це потребує ретельного доведення шляхом ґрунтовних ТЕО, проведення конкурентних відкритих тендерів, обов’язкові пункти контрактів;
n світовий досвід також доводить, що ППП працює тільки при створенні
відповідних національних інституційних умов.

6.2. Інституалізація публічно-приватного партнерства.
Розвиток ДПП в Україні
6.2.1. Поняття інституалізації публічно-приватного
партнерства
Спочатку перші прецеденти укладання ППП у Європі та інших країнах сприймалися як одноразові акції, що не матимуть повторення після поліпшення фінансового стану органів влади. Однак згодом почався процес інституційного оформлення партнерства, що сформувалось не
відразу і в кожній країні має національні особливості.
1992 р. консервативний уряд Дж. Мейджора Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії запровадив Ініціативу приватного фінансування (Private Finance Initiative), яка стала першою систематизованою
програмою, спрямованою на заохочення ППП [2, с. 11–12].

На цьому ж етапі в різних країнах для ефективного використання
приватного капіталу та приватної ініціативи у сфері діяльності публічної влади, для того щоб ППП-проекти мали найвищу ефективність як
для публічного, так і для приватного партнера, вибудовується необхідна
інституалізація: створюють державні агенції (бюро) з питань укладання
контрактів, ухвалюють нормативні акти, відкривають центри публічноприватного партнерства, розробляють відповідні програмні документи,
створюють й інші нормативно-організаційні умови.
Інституалізація публічно-приватного партнерства — це створення
комплексу відповідних нормативно-правових та організаційних засад,
умов і вимог.
Нормативно-правові засади ППП творять в основному на загальнодержавному рівні, однак, можуть бути деталізовані й на місцевому. У частині організації ППП засади встановлює держава тільки загально, у конкрет-
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ній громаді вони залежать передусім від можливостей та готовності органу місцевого самоврядування виступати «партнером».

Через «нестандартність» та унікальність ППП-проектів засади цього механізму не обов’язково врегульовує окремий закон. У деяких країнах
питання партнерства встановлюють через національні стратегії, інше законодавство та створення відповідальних інституцій (центрів ППП, економічних агенцій, інфраструктурних бюро тощо), які становлять важливий інституційний елемент ППП, виконують практичні змістовні функції.
У США, наприклад, на початку 1990-х років поширилась така форма
ППП, як концесії на будівництво автомобільних доріг (як альтернатива до
традиційних методів фінансового забезпечення державних капітальних
вкладень, а саме за рахунок податків, зокрема з продажу палива тощо).
Федеральна адміністрація автомагістралей (The Federal Highway
Administration) ініціювала зміни до законодавства, щоб створити сприятливі умови залучення приватного бізнесу до проектів будівництва нових
і реконструкції старих доріг. У результаті цих законодавчих нововведень,
на федеральному рівні була запроваджена кредитна програма як додаток
до Закону про фінансування та впровадження інновацій у транспортну
інфраструктуру (1998 р.). У рамках програми надають кредитну підтримку для проектів, які без неї не були б споруджені або споруджені із значним запізненням через потенційні ризики для капіталовкладень, складність і високу вартість будівництва. Кредитну допомогу можуть надавати
у 3-х формах: прямої позики; гарантій під кредит; кредитних ліній стендбай. Відсотки нижчі, аніж в інших кредиторів.
Також інноваційний підхід у США — спроба об’єднати інтереси та ресурси органів влади федерального, штатового, місцевого рівнів для спорудження нових чи реконструкції старих автодоріг. Це відбувається, зокрема, шляхом ефективного використання земель навколо доріг: для транзиту, потреб розвитку місцевих громад, зокрема кварталів, які перебували
довгий час у занепаді. Крім того, в США використовують такий інструмент
приваблення приватного сектору для участі у ДПП, як звільнення від сплати певного податку.

Інституалізація ППП має три аспекти:
1. Нормативний (установлення «правил гри», розподіл ролей та
ризиків, гарантії публічного сектору, що зацікавлять приватний
сектор тощо);
2. Суспільний (визначення сфери «публічного інтересу», соціальних
гарантій, захисту споживача, стандартизація публічних послуг —
див. приклад);
3. Технічний (порядок організації та експертиза ППП, ідентифікація та розроблення ППП-проекту, його бізнес-планування, оцінка та розподіл ризиків, адміністрування та технічне супроводження).
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Наприклад, суспільний аспект інституалізації демонструють такі визначення у Законі Республіки Польща «Про ППП».
Публічне завдання — це завдання держави чи одиниці територіального
самоврядування й обов’язки інших суб’єктів перед населенням, враховуючи публічні послуги, а також завдання, пов’язані з безпекою, обороною і
відродженням територій після їх військового використання.
Публічні послуги — це загальнодоступні, повністю чи частково фінансовані з публічних коштів послуги, які надаються населенню тільки в рамках виконання публічних завдань, а також завдань суспільно корисного
характеру, згаданих у ст. 1 п. 2 Закону від 20.12.96 про комунальне господарство.
Публічне благо — це економічно виправдане, ефективне виконання публічних завдань, яке забезпечує якнайкращу якість і доступність виконання публічних завдань.

Стрімке поширення ППП-проектів у світовій практиці викликало необхідність створення міжнародних інституцій з його розвитку.
На фоні політичної та економічної глобалізації це привело до інституалізації ППП й у світовому масштабі та розбудови інституцій, які, спеціалізуючись на ППП, фінансують, консультують або управляють такими
проектами у будь-якій країні. У разі потреби звернутись до таких інституцій, загалом, можуть і органи місцевої (регіональної) влади України.
Так, Інститут публічно-приватних партнерств (The Institute for
Public-Private Partnerships — IP3) — це міжнародна тренінгово-консультаційна фірма, яка спеціалізується на просуванні програм та можливостей публічно-приватного партнерства, регулюванні діяльності та управлінських ініціатив, а також реформі конкурентного управління сервісними підприємствами в галузях захисту навколишнього середовища
(водопостачання/очищення і відходи), енергетики, транспорту, технологій, муніципальних послуг, охорони здоров’я та освіти. IP3 розташований у Вашингтоні, але його діяльність поширюється на різні країни, що
потребують розвитку ППП. З 1994 року фахівці інституту провели навчання для понад 20 тис. посадовців зі 175 країн, виконали технічні завдання різних урядів, донорів і клієнтів з приватного сектору.
Група з ППП Комітету з економічного співробітництва та інтеграції Європейської економічної комісії ООН (заснована на 2-й сесії Комітету у 2007 р., Женева). Цей орган створений для підготування спеціалістів та нарощування потенціалу з успішного управління ППП. Виконує
функції мережі експертів, зокрема підготування спеціальних посібників
з ППП.
Програма ППП у сфері інфраструктури (Public-Private Partnership
in Infrastructure programme) — одна з програм Групи Світового банку,
яка забезпечує створення потенціалу для надання допомоги урядам країн-клієнтів у створенні належних умов для розвитку успішного стійкого ППП.
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Консультативний орган з питань ППП у галузі розвитку інфраструктури (Public-Private Infrastructure Advisory Facility — PPIAF) — механізм надання технічної допомоги, до участі в якому залучено багато
донорів. Заснований з метою надання допомоги урядам країн, що розвиваються, у підвищенні якості інфраструктури на основі партнерських
відносин з приватним сектором. PPIAF/ допомагає урядам визначити
шляхи для покращення надання послуг, надає підтримку у вигляді грантів для проведення досліджень стосовно ППП у питаннях фінансування,
прав власності, експлуатації, реконструкції, технічного обслуговування,
або управління відповідними підприємствами інфраструктури (дороги,
порти, аеропорти, залізниці, електроенергетика, телекомунікації, управління твердими відходами, водопостачання та каналізація, транспортування і розподіл газу).
Приватна група з розвитку інфраструктури (Private Infrastructure
Development Group — PIDG) — це об’єднання групи донорів, яке мобілізує інвестиції приватного сектору для надання допомоги країнам,
що розвиваються, для створення інфраструктури, життєво важливої
для підвищення їхнього економічного розвитку і боротьби з бідністю.
PIDG/ допомагає приватному секторові подолати перешкоди при вкладенні інвестицій в інфраструктуру через низку спеціалізованих механізмів і програм фінансування та розроблення проектів.
Їх відпрацьовували відповідно до конкретних умов інфраструктури
ринків найбідніших країн, що розвиваються. Кожен механізм/програма
спрямовані на розроблення унікального рішення для подолання прогалин ринку, які виникли у зв’язку з нестачею ресурсів, низьким рівнем
розвитку капіталу та незначними технічними можливостями. Хоча програма була орієнтована на країни Африки та Азії, технічно українські регіони можуть скористатися її ресурсами, хоча відсутність ефективного
ДПП і концесій гальмують будь-яке застосування цієї програми.
Вебпортал Міжнародного ППП у сфері інфраструктури (Global
Public-Private Partnership (PPP) in Infrastructure Web Portal): створений
Інститутом Світового банку, портал пропонує віртуальну бібліотеку документів, електронний дискусійний форум, календар подій та інші послуги, які мають на меті поєднати віддалених партнерів ППП у всьому
світі для покращення розуміння економіки ППП. Це цікавий ресурс у
період, коли в Україні достатньою мірою розвиваються умови для ДПП9.
Група розвитку приватної інфраструктури (Private Infrastructure
Development Group (PIDG) — це організація з багатьма джерелами фінансування, якою управляють члени-засновники; офіційно виникла
у 2002 році. Її завдання — надання фінансової, практичної та стратегічної підтримки для заохочення інвестицій приватної інфраструктури в
країни, що розвиваються.
9

Вебсайт: http://info.worldbank.org/etools/PPPI-Portal/.
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Публічно-приватні партнерства з питань міського середовища: існують у рамках Програм розвитку ООН, підтримують розвиток інноваційних партнерств між державним і приватним секторами на місцевому
рівні. Програма передбачає проведення цікавих тренінгів, підтримку та
інші дії, спрямовані на сприяння10 [6, с. 41–45].
6.2.2. Нормативно-правові засади та інституалізація
розвитку ДПП в Україні
На цьому етапі ДПП в Україні визначено одним з ключових механізмів реалізації політики модернізації національної економіки та
розв’язання важливих соціально-економічних проблем країни. Це обумовлено тим, що для реалізації масштабних проектів у різних секторах
економіки потрібні значні інвестиційні ресурси, потужним джерелом
яких може стати приватний бізнес. Водночас в умовах післякризового розвитку зростає інтерес бізнесу до державної підтримки, яка дозволить знизити ризики приватних інвестицій, підвищити надійність інвестиційних проектів для кредитних організацій. Широке запровадження
ДПП передбачено Програмою економічних реформ на 2010–2014 роки
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна
держава». У сфері залучення інвестицій ДПП визначено одним із основних напрямів реалізації Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні та Національних проектів [14].
Нормативно-правові засади розвитку ДПП та його окремих організаційних форм в Україні формуються досить тривалий час і станом
на 2012 рік складаються з таких актів:11
Конституція України;
Кодекси:
• Цивільний кодекс України;
• Господарський кодекс України;
Закони України:
• «Про Державно-приватне партнерство» від 01.07.2010 р. № 2404VI визначає правові, економічні та організаційні засади взаємодії
держави та приватних партнерів;
• «Про угоди про розподіл продукції» від 14.09.1999 р. № 1039XIV (зі змінами), який регулює відносини, що виникають у процесі укладення, виконання та припинення дії угод про розподіл
продукції щодо пошуку, розвідки та видобування корисних копалин у межах території України, її континентального шельфу та
виключної (морської) економічної зони;

10
11

Вебсайт: www.pppue.org.np.
Джерело:
http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=179910&cat_id=179893.
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• «Про концесії» від 16.07.1999 р., який діє в редакції від 08.07.2011 р.,
визначає поняття та правові засади регулювання відносин концесії державного та комунального майна з метою підвищення
ефективності його використання і забезпечення потреб громадян
України у товарах (роботах, послугах);
• «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг» від 14.12.1999 р., який діє в редакції від 15.01.2009 р. № 891VI, визначає особливості будівництва та/або експлуатації автомобільних доріг загального користування на умовах концесії;
• «Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності» від 21.10.2010 р. № 2624-VI, яким
передбачено спрощений порядок передання в оренду чи концесію зазначених об’єктів, встановлення умов захисту капіталовкладень приватного інвестора;
• «Про особливості оренди чи концесії об’єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності»;
Постанови Кабінету Міністрів України:
• «Про затвердження Переліку об’єктів права державної власності,
які можуть надаватися в концесію» від 11.12.1999 № 2293;
• «Про реєстр концесійних договорів» від 18.01.2000 № 72;
• «Про затвердження Методики розрахунку концесійних платежів» від 12.04.2000 № 639;
• «Про затвердження Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об’єкти права державної і комунальної власності, які надаються у концесію»
від 12.04.2000 № 642;
• «Про затвердження Типового концесійного договору»
від 12.04.2000 № 643;
• «Про затвердження Порядку визначення об’єктів концесії, концесіонерам яких можуть надаватись пільги щодо концесійних платежів, дотації, компенсації, та умов їх надання»
від 13.07.2000 № 1114;
• «Про затвердження Типового концесійного договору на будівництво та експлуатацію автомобільної дороги» від 04.10.2000 № 1519;
• «Про затвердження Порядку проведення концесійного конкурсу на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг»
від 04.10.2000 № 1521;
• «Про внесення зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. N 639 та затвердження Порядку розрахунку платежів за надання в концесію вітрових електростанцій»
від 26.07.2001 № 868;
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• «Про затвердження Методики розрахунку платежів за надання
концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг»
від 12.03.2003 № 319;
• «Про затвердження Порядку надання приватним партнером державному партнеру інформації про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства»
від 09.02.2011 № 81 (Порядок визначає процедуру надання приватним партнером державному партнеру інформації про виконання договору, укладеного в рамках ДПП. Державний партнер
готує звіт про виконання договору, що подає до уповноваженого
органу виконавчої влади з питань ДПП, який проводить моніторинг, узагальнює та оприлюднює результати здійснення ДПП. Затверджена форма звіту, перелік показників);
• «Про затвердження Методики виявлення ризиків, пов’язаних
з державно-приватним партнерством, їх оцінки та визначення
форми управління ними» від 16.02.2011 № 232 (Методикою визначено види можливих ризиків, пов’язаних з ДПП, методи їх
оцінки та форми управління ними. Методика застосовується під
час проведення аналізу ефективності ДПП, ухвалення рішень про
його здійснення, розподіл ризиків між державним і приватним
партнерами, укладення договору між ними);
• «Про затвердження Порядку надання державної підтримки здійсненню державно-приватного партнерства» від 17.03.2011 № 279
(Порядок визначає процедуру надання державної підтримки
здійсненню державно-приватного партнерства щодо об’єктів
державної власності, форми надання державної підтримки);
• «Деякі питання організації здійснення державно-приватного
партнерства» від 11.04.2011 № 384 (затверджено Порядок проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення ДПП щодо об’єктів державної, комунальної власності та
об’єктів, що належать Автономній Республіці Крим та Порядок
проведення аналізу ефективності здійснення ДПП);
• «Про затвердження переліку об’єктів паливно-енергетичного
комплексу права державної власності, які можуть надаватися в
концесію» від 11.01.2012 № 71;
Накази Міністерства економічного розвитку і торгівлі України :
• «Про затвердження Інструкції з організації проведення конкурсу
на укладання угоди про розподіл продукції та Інструкції з розроблення, узгодження та підписання угоди про розподіл продукції»
від 23.10.2001 № 249 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.11.2001 за № 946/6137 та за № 947/6138);
• «Про затвердження форми подання пропозиції щодо здійснення державно-приватного партнерства» від 16.08.2011 № 40 (за220
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реєстровано в Міністерстві юстиції України 20.10.2011 за
№ 1217/19955);
• «Деякі питання проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства» (затверджено форму техніко-економічного обґрунтування здійснення ДПП та
методику проведення аналізу ефективності здійснення
ДПП) від 27.02.2012 № 255 (зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 15.03.2012 за № 399/20712).
Окрім цього переліку документів, що офіційно представлений на
сайті Мінекономрозвитку України, доцільно нагадати, що на проекти
в рамках ДПП розповсюджуються норми й інших секторів законодавства України (зокрема Податкового, Земельного, Бюджетного кодексів
України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
оренду державного та комунального майна», «Про інвестиційну діяльність» та інших).
Крім того, окремі питання ДПП регулюють інші постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, накази центральних органів виконавчої влади, рішення місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування. Загалом лише на загальнодержавному рівні
налічується кілька десятків актів, що безпосередньо регулюють питання ДПП.
Також використання ДПП передбачають окремі територіальні та
галузеві стратегії та напрями реформування багатьох секторів економіки, зокрема: реформування вугільної галузі (запровадження ДПП на
потенційно перспективних шахтах); при реформуванні ЖКГ (для модернізації інфраструктури, підвищення ресурсо- й енергоефективності, залучення приватних компаній для надання послуг); як ключовий
механізм розвитку і модернізації транспортної інфраструктури та реалізації інфраструктурних проектів національного масштабу; в реформуванні нафтогазової промисловості (запровадження угод про розподіл продукції) та ін. [14].
Однак, попри такий ґрунтовний перелік, нормативно-правова база
регулювання розвитку ДПП в Україні дуже складна, багаторівнева і забюрократизована, що в умовах високого рівня корупції створює ризики
для ефективного використання цього механізму. Можна стверджувати,
що це один із чинників браку реальних проектів ДПП, дарма що є значна
зацікавленість з боку потенційних приватних партнерів [14].
Закон України «Про державно-приватне партнерство», крім визначення самого поняття ДПП (хоча й світове «публічно-приватне партнерство» і перетворилось на «державно-приватне»), встановлює низку ключових позицій, що створюють організаційно-правові засади розвитку
цього механізму.
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Державно-приватне партнерство — це співробітництво між державою
Україна, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами в
особі відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування (державними партнерами) та юридичними особами, крім державних та комунальних підприємств, або фізичними особами — підприємцями (приватними партнерами), що здійснюється на основі договору
в порядку, встановленому законодавством [1, ст. 1].

Як видно, таким визначенням в українському законодавстві закладено широкий підхід до розуміння ДПП, а також до кола суб’єктів, які
можуть його започаткувати. Так, визначені поняття «державний партнер» (до яких віднесено й органи місцевого самоврядування) та «приватний партнер», яким за певних умов на конкурсній основі може стати практично будь-яка юридична або фізична особа (крім, слід звернути
увагу, державних та комунальних підприємств). Ст. 3 Закону встановлені основні принципи ДПП в Україні.
До основних принципів здійснення ДПП в Україні належать:
–

рівність перед законом державних та приватних партнерів;

–

заборона будь-якої дискримінації прав державних і приватних партнерів;

–

узгодження інтересів державних та приватних партнерів з метою
отримання взаємної вигоди;

–

незмінність протягом строку дії договору ДПП, цільового призначення та форми власності об’єктів, що перебувають у державній або комунальній власності чи належать АРК, переданих приватному партнеру;

–

визнання державними та приватними партнерами прав і обов’язків,
передбачених законодавством України та визначених умовами договору, укладеного у рамках ДПП;

–

справедливий розподіл між державним та приватним партнерами ризиків, пов’язаних з виконанням договорів, укладених у рамках ДПП;

–

визначення приватного партнера на конкурсних засадах, окрім випадків, встановлених законом [1, ст. 3].

ДПП може застосовуватися в різних сферах, крім видів господарської діяльності, які дозволено вести тільки державним підприємствам
та організаціям. Водночас ст. 4 Закону наводить перелік сфер діяльності, які можна вважати пріоритетними для впровадження та реалізації
ДПП, і це відповідає міжнародній практиці, коли держава визначає обмежену кількість сфер і форм ППП з метою ефективного використання
державних ресурсів і спрямування їх на розв’язання найгостріших проблем [14]:
• пошук, розвідка родовищ корисних копалин та їх видобування;
• машинобудування;
• виробництво, транспортування, постачання тепла та розподіл і
постачання природного газу;
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• будівництво та/або експлуатація автострад, доріг, залізниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, морських і річкових портів та їхньої інфраструктури;
• збір, очищення та розподілення води;
• забезпечення функціонування зрошувальних і осушувальних
систем;
• оброблення відходів;
• виробництво, розподілення та постачання електричної енергії;
• охорона здоров’я;
• туризм, відпочинок, рекреація, культура та спорт;
• управління нерухомістю.
У цих сферах реалізація ДПП передбачає виконання однієї чи кількох таких функцій: проектування; фінансування; будівництво; відновлення (реконструкція, модернізація); експлуатація; пошук; обслуговування, а також інших функцій, пов’язаних з виконанням договорів, укладених у рамках ДПП.
Законом окреслено права та обов’язки партнерів при здійсненні
ДПП, а також державні гарантії реалізації ДПП, задекларовано основні
форми контрактів ДПП та механізм ухвалення рішення про здійснення
ДПП [1].
В інституційному забезпеченні ДПП сьогодні є певні суперечності. Так, спеціально уповноважений орган з питань ДПП — Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, до основних завдань
якого віднесено формування та забезпечення реалізації політики у сфері ДПП, проведення моніторингу ефективності діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері ДПП, організація перевірки виконання договорів, укладених у рамках ДПП.
Водночас Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України забезпечує реалізацію державної політики у
сфері інвестиційної діяльності, ДПП та управління національними проектами, бере участь в укладенні та виконанні договорів концесії, інших
договорів, забезпечує розроблення та реалізацію проектів ДПП. Окрім
того, інші центральні органи виконавчої влади беруть участь у втіленні політики ДПП у відповідних сферах. Місцеві органи влади формують
і забезпечують реалізацію політики розвитку ДПП на відповідному рівні
управління. Така ситуація породжує дублювання функцій та виникнення суперечностей між органами влади.
Суттєва перешкода для практичного запуску інвестиційних проектів
на засадах ДПП, особливо на регіональному та місцевому рівнях, — відсутність кадрового забезпечення із відповідним рівнем методологічної
та методичної підготовки. Діяльність працівників структурних підрозділів, які відповідають за сферу інвестиційної діяльності, спрямована насамперед на перерозподіл бюджетних коштів, виділених на інвестиційну
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діяльність, а не на створення сприятливих умов для залучення приватного капіталу в реальний сектор економіки [14].
Серед основних бар’єрів, які обмежують розвиток ДПП в Україні:
•

недостатнє нормативне й інституційне забезпечення;

•

брак політичної волі;

•

нестача стандартних, простих і прозорих процедур проведення конкурсу для проектів ДПП;

•

незавершеність процесу оформлення власності на землі та їх розмежування;

•

нестабільне законодавство щодо залучення прямих іноземних інвестицій;

•

інші.

Загалом до ризиків та перешкод для успішного впровадження проектів в рамках ДПП в Україні на цьому етапі фахівці відносять:
– можливість неефективного управління з боку приватного партнера майном, наданим для виконання умов договору, несвоєчасного введення в експлуатацію об’єкта договору, його невідповідності передбаченим критеріям;
– невпевненість приватних партнерів щодо виконання своїх фінансових зобов’язань у довгострокових проектах через те, що держава не може гарантувати мінімальний обсяг споживання товарів
або послуг та встановлення цін (тарифів) на виготовлювані товари або надавані приватним партнером послуги на рівні, що відповідає економічно обґрунтованим витратам на їх виготовлення
чи надання та забезпечує окупність інвестицій;
– брак у Бюджетному кодексі можливості гарантування компенсації збитків приватного партнера, пов’язаних з невідповідністю
попиту на товари та послуги запланованим показникам, невиконанням державою зобов’язань за договорами ДПП, відшкодуванням різниці в тарифах тощо;
– брак гарантій виконання фінансових зобов’язань щодо проектів
ДПП на весь термін їх реалізації з боку держави, що пов’язано з
щорічним затвердженням бюджету та корегуванням бюджетних
програм;
– брак податкових і митних пільг для реалізації проектів ДПП, що
знижує їхню привабливість для приватних партнерів за наявності таких пільг для інших форм державного стимулювання інвестиційної діяльності;
– можливість внесення змін до податкового та регуляторного законодавства, змін стандартів якості (підвищення вимог) товарів
і послуг, які надає приватний партнер за умовами договору, що
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може спричинити істотну зміну умов участі приватних партнерів
у проектах;
– брак впевненості приватного партнера у можливості рівноправного з державою захисту своїх інтересів у системі правосуддя, зокрема можливості вимагати від держави виконання зобов’язань
та компенсації зазнаних втрат через невиконання зобов’язань;
– брак гарантії отримання приватним партнером від органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування дозвільних
документів, необхідних для виконання умов договору, зокрема
здобуття права користуватися земельною ділянкою, необхідною
для виконання умов договору;
– наявність високого рівня корупції в органах влади, що призводить до подорожчання проектів ДПП для приватного партнера.
Водночас можна стверджувати, що ця проблема не є принципово нездоланна. Зокрема, за умови запуску перших реальних договорів ДПП та
належного виконання державою взятих на себе зобов’язань можна прогнозувати розвиток цього механізму до загальносвітових рівнів [14].
6.3. Організація ДПП та особливості проектів в рамках ДПП
6.3.1. Організаційно-правові форми і моделі ППП
Сьогодні є багато можливих способів класифікації ППП. Згідно із
дослідженнями Світового банку, їх можна згрупувати в такі категорії:
Світовий банк класифікує ППП за чотирма категоріями:
1) виділення (продаж) активів;
2) проекти нового будівництва (БЕП, БЕВ, ПБФЕП тощо);
3) проекти на освоєних територіях (об’єктах);
4) концесії/ліцензії/франшизи.

1) виділення (продаж) активів — контракти застосовують для передання приватному секторові права власності на підприємство,
що приводить до «приватизації» усіх ризиків (ППП такого типу
можуть набувати різних форм: первинна публічна пропозиція
акцій підприємства, продаж самих активів (частини активів) та
інших);
2) проекти нового будівництва — підряди, що надають приватному секторові. Серед найпоширеніших форм підрядів: «проектування — будівництво — фінансування — експлуатація — передання» (ПБФЕП), «будівництво — експлуатація — передання»
(БЕП) та «будівництво — експлуатація — володіння» (БЕВ). Відповідні комерційні ризики зазвичай бере на себе приватний підрядник, а інші (курсові, політичні, споживчі та ін. ризики) мо225
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жуть бути розподілені в різних пропорціях між приватним і публічним партнерами за допомогою різноманітних юридичних
інструментів (гарантій, прямих субсидій, підвищення вартості
проекту тощо);
3) проекти на освоєних територіях (об’єктах) — надають приватному суб’єктові господарювання право управляти наданням послуги (провадити експлуатацію та обслуговування відповідних
об’єктів), але не містять істотних інвестиційних зобов’язань. Такі
контракти зазвичай укладаються на короткий або середній термін (2–5 років), й у більшості випадків публічний партнер продовжує нести всі ризики, пов’язані з реалізацією проекту, за винятком управлінських;
4) концесії/ліцензії/франшизи — це зазвичай довгострокові контракти на 10–30 (або більше) років, коли відповідальність за експлуатацію та технічне обслуговування передають приватному
суб’єктові господарювання і які містять детальні переліки інвестиційних зобов’язань та зобов’язань з обслуговування. Право
власності на публічні активи приватному операторові не передають, але останній бере на себе комерційні ризики [5, с. 110–111].
Рівень складності та категорії ППП різняться залежно від сектору, типу
проекту та країни (національного законодавства), будучи функцією механізмів зниження ризиків і використання проектних коштів для фінансування проекту. Участь приватного сектору в наданні публічних активів і
послуг передбачає, що, незалежно від форми договору між двома сторонами, необхідно забезпечити достатню доходність інвестицій — з суто
фінансового боку.

Національна рада з питань публічно-приватних партнерств у
США пропонує класифікацію їхніх форм за іншою ознакою — за метою
створення ППП:
 партнерства, створені з метою якнайшвидшої реалізації пріоритетних інфраструктурних проектів, і тому сформовані згідно з
процедурою пакетного тендеру;
 партнерства, сформовані для залучення управлінської експертизи приватного партнера для реалізації великих і складних програм;
 партнерства, пріоритетна мета яких — залучення нових технологій, розроблених у приватному секторі;
 партнерства, які мають мету залучити різноманітні фінансові ресурси, доступні для бізнесу;
 партнерства, що дозволяють і заохочують розвиток створеної
інфраструктури приватним партнером, його власність на споруджений об’єкт і, відповідно, управління ним та іншим капіталом
[2, с. 32].
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У Зеленій книзі щодо ППП та законодавстві Спільноти про публічні контракти та концесії (Green Paper on Public-Private Partnerships and
Community Law on Public Contracts and Concessions, ЄК, 2004 р.) визначено два типи ППП:
 ППП, яке має винятково договірний характер і згідно з яким
юридичній особі приватної форми власності за виконану роботу
чи надані послуги гарантують винагороду від публічної організації чи безпосередніх користувачів, і яке регулюється директивами
ЄС щодо проведення публічних тендерів;
 ППП інституційного характеру, в межах якого створюється нова
юридична особа, співзасновники якої — публічний і приватний
партнери, або ж змінюється статус юридичної особи, заснованої
публічною організацією, на таку, серед співзасновників якої є й
приватна організація [2, с. 79].
Залежно від сфери, мети та предмета створення ППП застосовують
ту чи іншу організаційно-правову форму та, відповідно, форму контракту ППП:
– БЕП (будівництво — експлуатація — передання, англ. — BuildOperate-Transfer);
– різні модифікації цієї моделі: БВЕ (будівництво — володіння — експлуатація); БВЕП (будівництво — володіння — експлуатація — передання); ПБФЕ (проектування — будівництво — фінансування — експлуатація) тощо;
– ПФІ (приватна фінансова ініціатива, англ. — Private Finance
Initiative);
– концесія;
– оренда / лізинг;
– контракти на обслуговування або надання послуг (аутсорсінг);
– контракти на управління, про спільну діяльність тощо.
Отже, в різних країнах існує доволі широкий спектр форм ППП. У
деяких країнах поняття ППП пов’язується тільки з концесією, в інших —
передбачає будь-яку форму аутсорсінгу та спільних підприємств, створених публічним і приватним секторами [19].
Походження «БЕП» у світовій практиці:
 у 80-х роках уряд Туреччини потребував розширення енергогенераційних потужностей, але не мав на це інвестицій довготермінового фінансування;
 корпорація «Бехтел» (США) запропонувала побудувати і стати співвласником атомної електростанції «Аккую», що буде оплачена надходженнями за 30 років терміну її експлуатації;
 у 1984 р. Тургат Озал, прем’єр-міністр (і колишній співробітник Світового банку) описав схему для громадян Туреччини так: «приватний
сектор побудує об’єкт, експлуатуватиме його певний час, а потім передасть його урядові (BOT)»;
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 перший завершений проект БЕП: 1988 р. — електростанція у місті Шаджіоа (Китай), проект компанії «Гоупвелл голдингс Лтд.» вартістю 512 млн. дол. США12.

За схемою «БЕП», приватний оператор експлуатує збудований
об’єкт (зазвичай 10–20 та більше років), після чого всі права (або право власності на активи) передають публічному секторові. За контрактом
«БВЕ» замовник виплачує ціну — компенсацію витрат на будівництво та
експлуатацію плюс забезпечення «розумного» прибутку. Залишкові активи безстроково залишаються приватному партнерові після закінчення
контракту. Всі варіанти моделі БЕП супроводжуються угодою щодо розподілу доходів проекту.
За висновками експертів з Міжнародного валютного фонду:
попри різноманітність форм ППП, поширеніший тип партнерства — схема «design-build-ﬁnance-operate» (DBFO), тобто «проектування — будівництво — фінансування — експлуатація» (ПБФЕ) приватним партнером [2,
с. 15].

Модель «ПФІ» — поширена форма організації ППП в інфраструктурних проектах (будівництво шкіл, лікарень, громадських будівель,
утримання доріг тощо) країн Європи, передусім у Великій Британії.
По суті — це контракт типу БЕП, де публічний сектор несе майже всі
ризики попиту. Приватний партнер отримує від публічного сектору (замовника) одноразову «унітарну» оплату («оплату за готовність») в обмін на те, що новий об’єкт буде працездатним протягом усього терміну
контракту (часто це 20 та більше років) [4, с. 10].
При концесії головна перевага — те, що, при незмінності права власності на активи, приватному партнерові передають повну системну відповідальність за комерційну експлуатацію, обслуговування, відновлення, ремонт та модернізацію послуг (можливо, ввесь життєвий цикл
об’єкта), що створює стимули та «масштаб» для ефективної роботи.
Концесійні договори у багатьох країнах — найпоширеніша форма
ДПП. Концесійне законодавство існує в понад 120 країнах світу з різним
суспільним і державним устроями. Спектр об’єктів, збудованих у рамках
концесійних угод, надзвичайно широкий: від грандіозного проекту століття «Євротунель» вартістю 15 млрд. дол. США до контрактів муніципальних органів влади у сфері дозвілля і відпочинку вартістю в декілька
тисяч доларів. Більше всього концесійних проектів реалізується у сферах водопостачання і каналізації, газового і електро-енергетичного господарства, автодоріг та залізниць, міського будівництва, лісового господарства, розроблення надр [14].
12

Джерело: Н. Вайт. Обґрунтування та глобальні тенденції ДПП / USAID – Ukraine PPP
Training Program, Jan. 20 – 22, 2009.

228

Розділ 6. Публічно-приватне партнерство в розвитку регіональної інфраструктури

Водночас концесія як форма контракту ППП постійно удосконалюється й видозмінюється залежно від сфери застосування та різних національних особливостей. Наприклад, у Мексиці концесія у сфері будівництва та утримання доріг спочатку передбачала найкоротший
термін — 8–15 років. Але перший досвід їх впровадження виявив нежиттєздатність цього терміну та основних позицій концесії (висока плата та недостатній попит на платні дороги при одночасному скупченні
транспорту на безплатних), що призвело до перевитрат приватного підрядника (концесіонера) та не виправдало очікувань публічного сектору.
Як наслідок, концесії були переглянуті у бік подовження терміну контракту на 30-річний період.
В Україні перший досвід концесії у сфері будівництва автошляхів
виявився нежиттєздатним. При тому, що за оцінками європейських експертів, Закон України «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг» — один з найкращих в Європі, на сьогодні в Україні немає жодного чинного концесійного договору в цій сфері. А два договори концесії на будівництво автомобільних доріг Львів — Краковець
та Львів — Броди можуть, на жаль, слугувати прикладом того, як не потрібно робити концесії.
В інших сферах діяльності, попри окремі позитивні приклади (комплекс об’єктів торгівлі в м. Коростені, теплопостачання — ТОВ «Артемівськ-Енергія», водопостачання — «Луганськвода» та ін.), використання концесії на цьому етапі залишається теж досить обмеженим.
При цьому створена в Україні законодавча база (відповідний перелік нормативних актів наведений у підрозділі 6.2.2) в цілому забезпечує
регламентування та регулювання концесійної діяльності.
Концесія — це надання з метою задоволення громадських потреб уповноваженим органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування на підставі концесійного договору на платній та строковій основі юридичній або фізичній особі (суб’єктові підприємницької діяльності)
права на створення (будівництво) та (або)
управління (експлуатацію) об’єкта концесії (строкове платне володіння),
за умови взяття суб’єктом підприємницької діяльності (концесіонером) на
себе зобов’язань щодо створення (будівництва) та (або) управління (експлуатації) об’єктом концесії, майнової відповідальності та можливого підприємницького ризику [15].

Концесійна діяльність в Україні охоплює сфери господарської діяльності, що мають суспільно важливе соціально-економічне значення (водопостачання, водовідведення, послуги житлово-експлуатаційної
сфери, охорони здоров’я, об’єкти туристичної індустрії тощо) та в які
держава (орган місцевого самоврядування) зацікавлені залучити приватний капітал.
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Відповідно до законодавства концесієдавець — це орган виконавчої влади або відповідний орган місцевого самоврядування, уповноважений, відповідно, Кабінетом Міністрів України чи органами місцевого самоврядування на укладення концесійного договору, концесіонер —
суб’єкт підприємницької діяльності, який на підставі концесійного
договору здобув право концесії.
Концесійний договір — це договір, відповідно до якого уповноважений
орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування (концесієдавець) надає на платній та строковій основі суб’єктові підприємницької діяльності (концесіонерові) право створити (побудувати) об’єкт концесії чи
суттєво його поліпшити та (або) здійснювати його управління (експлуатацію) відповідно до законодавства з метою задоволення громадських потреб [15].
Для підготування концесійного договору використовують форму Типового концесійного договору, затверджену Постановою КМУ від 12.04.2000
№ 643. У концесійний договір концесієдавець може внести додаткові (особливі) умови щодо об’єкта концесії та її здійснення. Термін концесійного
договору (термін концесії) — від 10 до 50 років. Концесійний договір підлягає державній реєстрації.

Концесієдавець ухвалює рішення про надання концесії та укладення
договору за результатами концесійного конкурсу, процедура підготування та проведення якого визначена Положенням про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об’єкти права
державної і комунальної власності, які надаються у концесію, затвердженим Постановою КМУ від 12.04.2000 № 642. З огляду на використання концесії у ДПП, доцільно навести також такі законодавчі положення
щодо об’єктів концесії:
Об’єкти права державної та комунальної власності, які надають у
концесію:
•

майно підприємств — цілісні майнові комплекси або систему цілісних
майнових комплексів;

•

об’єкти незавершеного будівництва та законсервовані об’єкти, які можуть бути добудовані з метою використання їх для надання послуг;

•

спеціально збудовані об’єкти відповідно до умов концесійного договору.

Якщо для ведення концесійної діяльності необхідні земельні ділянки, їх
надають у користування концесіонерові на умовах оренди на термін дії
концесійного договору.
Об’єкти права державної чи комунальної власності, надані в концесію, не
підлягають приватизації протягом дії концесійного договору. У разі ухвалення після завершення строку дії концесійного договору рішення про
приватизацію майна об’єкта концесії, у колишнього концесіонера виникає
право на викуп цього майна згідно з умовами приватизації, якщо у зв’язку
з виконанням умов договору концесії це майно будо створено концесіо-
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нером або здійснено його поліпшення вартістю не менш як 25 відсотків
вартості майна на момент приватизації.

Оренда/лізинг. Механізми оренди та лізингу не такі поширені в
міжнародній практиці здійснення ППП, як концесії, але теж застосовні. За угодою довгострокової оренди, приватний сектор «бере в оренду»
(тимчасове користування) в публічного сектора підприємство (об’єкт) з
метою його комерційної експлуатації, перебираючи на себе також функції управління, капіталовкладення на модернізацію, відповідальність за
всіх працівників.
Право власності на активи, пов’язані з інфраструктурою, переданою в
оренду, й надалі залишається в публічного сектору, який у світовій практиці часто вдається до створення державної холдингової компанії інфраструктурних активів (загальне планування розширення мережі, загальний
нагляд та контроль якості робіт) [4, с. 9]. У сфері ППП в окремих країнах
застосовують також «зворотну» оренду, коли публічний сектор бере в довгострокову оренду об’єкт, збудований приватним підрядником.
Оренда — засноване на договорі строкове платне користування майном,
необхідним орендареві для ведення підприємницької та іншої діяльності.
Об’єктом оренди можуть бути:
–

цілісні майнові комплекси підприємств, їхні структурні підрозділи (філій, цехів, дільниць). При цьому грошові кошти та цінні папери, з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості, орендодавець
надає орендареві на умовах кредиту за ставкою рефінансування Національного банку України, а інші оборотні матеріальні засоби викуповує орендар;

–

нерухоме майно (будівля споруди, приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно підприємств;

–

майно, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств,
створених у процесі приватизації.13

Питання орендних відносин в Україні врегульовані Цивільним та
Господарським кодексами України, Законом України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.92 № 2269-ХІІ, постановами
Кабінету Міністрів України, а також рішеннями органів місцевого самоврядування.
Питання встановлення орендної плати визначає ст. 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Відповідно до
п. 2 цієї статті, органи місцевого самоврядування самостійно визначають методики розрахунку ставок та порядку використання орендної
плати за оренду комунального майна. Орендну плату вносять незалежно
від наслідків господарської діяльності. Річна орендна плата за користу13

Згідно з п. 1 ст. 2 та п. 1 ст. 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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вання цілісним майновим комплексом підприємства не може перевищувати 10% вартості орендованого майна. Орендарям збиткових підприємств, а також об’єктів, що мають важливе соціальне значення, орендодавець може надати пільги щодо орендної плати. Порядок визначення
таких підприємств, а також умови надання пільг встановлює Кабінет Міністрів України — для підприємств державної форми власності, органи
місцевого самоврядування — для підприємств комунальної форми власності. Ці положення можуть бути використані і в проектах ДПП, однак
слід зазначити, що для орендних відносин у рамках ДПП в цілому потрібен додатковий аналіз, обґрунтування та процедури.
Належного досвіду орендних угод за механізмом ППП в Україні
поки що нема. Угоди у сфері водопостачання (Донецьк, Львів, Луцьк, Запоріжжя), згадувані як типові приклади, не відповідають світовим стандартам, бо підписані між відповідними компетентними місцевими радами та компаніями, утвореними колишніми комунальними унітарними
підприємствами [4, 7].
Лізинг у своїй найпростішій формі — один із способів альтернативного фінансування. Це — трансакція, у якій одна сторона (лізингодавець) передає або зобов’язується передати іншій (лізингоодержувачу)
майно, що належить їй, на певних умовах і за певну плату.
Із юридичного погляду, лізинг — це вид цивільно-правових відносин, що виникають унаслідок укладання лізингового договору. За таким
договором, лізингодавець зобов’язується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем
специфікацій та умов і передати її у користування лізингоодержувачу на
визначений строк не менше одного року за встановлену плату (лізинговий платіж).
Предметом договору лізингу може бути не споживна річ, визначена індивідуальними ознаками та віднесена, згідно із законодавством, до
основних фондів. Не можуть бути предметом лізингу земельні ділянки
та інші природні об’єкти, єдині майнові комплекси підприємств та їхні
відокремлені структурні підрозділи (філії, цехи, дільниці).
Майно, що перебуває в державній або комунальній власності та
щодо якого нема заборони передавати в користування та/або володіння, може бути передане в лізинг у законодавчо встановленому порядку.
Загалом вітчизняне законодавство у сфері лізингу, попри прогресивний характер Закону України «Про фінансовий лізинг», не впорядковане (навіть у сфері визначення предметних термінів і понять), містить
дискримінаційний характер оподаткування.
Контракт на обслуговування (аутсорсінг) — це угода з юридичними обов’язками публічного та приватного партнерів на виконання зазвичай неключових робіт (послуг з прибирання, виставлення рахунків,
збирання платежів, охорони об’єктів тощо). На місцевому рівні від імені
публічного партнера такі контракти укладають як орган місцевого само232
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врядування (муніципалітет), так і окремі комунальні (муніципальні) підприємства. Контракт має здебільшого короткостроковий термін (укладають на 2–3 роки). Основна мета цієї форми — підвищення ефективності та надійності надання публічних послуг.
Контракт на обслуговування не вимагає від приватного підрядника значних інвестицій. Однак досвід поширення контрактів виявив необхідність врегулювання соціально-трудових питань, бо поширення цієї
форми ППП часто призводить до перетікання робочих місць з публічного сектору до приватного. Як вид делегованого управління контракти на обслуговування (надання послуг) активно застосовуються в Україні (будівельні підряди, утилізація побутових відходів, приватні перевізники тощо) [4, с. 9].
Контракт на управління передбачає передання відповідальності за управління державним (муніципальним) об’єктом приватному
операторові. Як форма ППП дістали розповсюдження там, де потрібен «операційний управлінський досвід», де мета залучення приватного сектору — покращення планування робіт, зменшення витрат та
втрат, підвищення окупності об’єкта (наприклад, мережа водопостачання). Право власності залишається за публічним сектором, а процес
ухвалення рішень у сфері оперативного управління передають приватному. Зазвичай контракт на управління містить чіткі фінансові стимули щодо підвищення показників діяльності об’єкта (наприклад, зменшення обсягу необлікованої води до визначеного рівня). Такі стимули
разом із фіксованою ставкою оплати за управління складають компенсацію приватного оператора [4, с. 9].
В Україні ця форма не поширена через низку причин: незначний
термін законодавчих підстав, відсутність вітчизняних компаній, здатних
та охочих конкурувати з комунальними (державними) підприємствами, нерозуміння публічними органами цінності управлінських умінь та
управлінського консалтингу (головним у механізмі ДПП вбачають надходження інвестицій).
Договори управління майном як форму правовідносин регулює Цивільний кодекс України. За таким договором, одна сторона (установник управління) передає іншій (управителеві) на певний строк майно в
управління, а та зобов’язується за плату провадити від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним
особи (вигодонабувача). Предметом договору управління майном може
бути підприємство як єдиний майновий комплекс, нерухома річ, цінні
папери, майнові права та інше майно. Майно, передане в управління, має
бути відокремлене від іншого майна установника управління та від майна управителя.
Договір про спільну діяльність, згідно зі ст. 5 Закону України «Про
державно-приватне партнерство», — одна з основних форм договорів
ДПП в Україні. Укладання таких договорів регулює Цивільний кодекс
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України (глава 77), але для потреб ДПП окремі їхні положення (в межах
законодавства) можуть бути деталізовані.
Зокрема, Цивільний кодекс України визначає, що спільна діяльність може відбуватись у 2-х формах: на основі об’єднання вкладів учасників (створюється просте товариство — ПТ) або без утворення такого.
Другу форму спільної діяльності (яка може бути цікавою обом сторонам
ДПП) вітчизняним законодавством врегульовано найменше. Зміст договору простого товариства, права та обов’язки його учасників врегульовано статтями 1130–1141 та ін. Цивільного кодексу України.
За договором про спільну діяльність, сторони (учасники)
зобов’язуються спільно діяти для досягнення певної мети, що не суперечить законові. Умови договору, зокрема ведення спільних справ та координація спільних дій, правовий статус виділеного для спільної діяльності майна, покриття витрат і збитків, участь у результатах спільних дій,
встановлюють за домовленістю сторін.
Отже, розвиток ППП у різних сферах інфраструктурних послуг обумовив виокремлення цілої низки організаційних форм партнерства та їх
комбінацій. В Україні всі з наведених форм теоретично застосовні, але
для їх практичного впровадження існує ряд перешкод. При цьому, форми здійснення ДПП у вітчизняних умовах визначені на законодавчому
рівні:
Форми здійснення ДПП в Україні встановлені ст. 5 Закону України «Про
державно-приватне партнерство»:
У рамках здійснення ДПП можуть укладатися договори про:
•

концесію;

•

спільну діяльність;

•

розподіл продукції;

•

інші договори.

Вид договору, що укладається в рамках ДПП, визначає орган, який ухвалює рішення про здійснення ДПП. Істотні умови таких договорів мають
відповідати вимогам законодавства України.

Виходячи з таких положень, фахівці пропонують вважати (називати) концесію, спільну діяльність та угоди щодо розподілу продукції «класичними» формами ДПП, бо саме вони прямо передбачені ст. 5 Закону.
Однак треба мати на увазі, що зазначені види договорів (форм ДПП) мають доволі розвинуте власне спеціальне законодавче регулювання. Проте, крім класичних форм ДПП, Законом також передбачено укладення
інших видів договорів, на підставі яких учасники партнерства можуть
визначати умови співпраці у ДПП-проекті. Форми, які виникають на
підставі таких договорів, можна назвати «некласичними», бо конкретний вид договору прямо не визначений законодавством та обирається
залежно від конкретного випадку.
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Важливо те, що право обирати форму ДПП — правовий вид договору, який врегульовуватиме відносини між партнерами, належить винятково державному партнерові, згідно із п. 2 ст. 5 Закону. Потрібно звернути увагу на таке: те, що в приватного партнера нема права обирати правовий вид договору, який врегульовуватиме відносини ДПП, державні
органи не повинні тлумачити так, що в інвестора нема права формулювати у переговорах умови для обраного виду договору, або наполягати
на внесенні до умов договору тих чи інших контрактних положень [13,
с. 131–132].
На рис. 6.1 представлено форми здійснення ДПП в Україні, узагаль308
нені відповідно до чинного законодавства та чинної практики.
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діяльність
(створення СП)

Інші
(в т.ч. комбіновані)

Рис. 6.1. Форми застосування ДПП в Україні.
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цедури узгоджень. Водночас він не дістає від держави необхідних гарантій щодо виконання з її боку зобов’язань. Згідно з затвердженим порядком, спочатку необхідно підписати контракт про ДПП та розпочати його
реалізацію, а вже потім держава ухвалюватиме рішення про надання фінансової підтримки, що не відповідає базовій сутності ДПП [14].
У зарубіжній практиці складний процес організації реального проекту ППП — предмет особливої уваги. При його визначенні якнайчастіше говорять про особливий проектний цикл публічно-приватних партнерств як складних багатовимірних проектів.
Будь-яку організаційну форму та модель ППП реалізовують на проектній основі, що вже практично довело свою ефективність і вважається
однією з переваг публічно-приватного партнерства як механізму. За рахунок логічної завершеності концепції життєвого циклу проекту досягається оптимізація виконання певного державного завдання через цілісний підхід до планування, будівництва, функціонування, використання
інфраструктурного об’єкта чи іншого продукту ППП.
ППП-проект — це будь який проект, в який приватний сектор вкладає інвестицію (повністю або частково) і в якому існує нормативно-правовий
контракт між приватним і публічним партнерами щодо розподілу ризиків,
пов’язаних з наданням інфраструктури та (або) послуг.
У ППП-проекті зі створення нового об’єкта інфраструктури обов’язково
детально планують фінансові та експлуатаційні аспекти функціонування
майбутнього продукту такого проекту.

З прийняттям Закону України «Про державно-приватне партнерство» в арсеналі управлінських технологій вітчизняних органів публічної влади з’явився новий легітимний інструмент — «проект в рамках
державно-приватного партнерства», до якого цим Законом встановлено особливі вимоги:
– забезпечення вищих техніко-економічних показників ефективності діяльності, ніж у разі ведення такої діяльності традиційно
публічним сектором без залучення приватного партнера;
– довготривалість відносин (термін проекту в рамках ДПП не може
бути меншим за 5 років та більшим за 50 років);
– передання приватному партнерові частини ризиків зі здійснення
ДПП та ефективний розподіл усіх ризиків проекту між партнерами;
– визначення приватного партнера тільки на конкурсній основі та
внесення приватним партнером інвестицій в об’єкт партнерства
із джерел, не заборонених законодавством;
– узгодження інтересів державних і приватних партнерів з метою
досягнення взаємної вигоди;
– незмінність протягом строку дії договору ДПП цільового призначення та форми власності об’єктів, переданих приватному партнерові та інші [1].
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Наведені вимоги надають проектові в рамках ДПП характеру особливо складного комплексного проекту із високим рівнем ризиків.
До позицій, що вирізняють проект в рамках ДПП з-поміж інших видів
проектів і вимагають особливих методик належать:
 реалізація проекту відбувається тільки за тими організаційно-економічними механізмами, що передбачені законодавством;
 необхідність передбачення при розробленні проекту «ознак ДПП»:
термін проекту, показники ефективності, розподіл та передання ризиків, інвестиції приватного партнера тощо;
 конкурсна основа визначення приватного партнера, тобто основного
виконавця проекту та проектної команди;
 вимога ґрунтовної експертизи доцільності та ефективності ДППпроекту за встановленими законодавством порядком та методикою;
 вищі вимоги до управління ризиками такого проекту: визначення переліку, оцінка масштабу та ймовірності настання, розрахунок «вартості» ризиків, побудова матриці ефективного розподілу ризиків між
партнерами;
 особливості бюджету та фінансування реалізації проекту;
 особливості майбутнього проектного продукту та процедури закриття проекту тощо.

Управління таким проектом на практиці відбувається на основі дотримання усіх класичних вимог методики проектного менеджменту. Але,
як особливий вид проекту, проект в рамках ДПП потребує певних додаткових методичних процедур та рішень на стадії розроблення, а також організаційних кроків на стадії ухвалення, реалізації та закриття проекту.
В особливому проектному циклі публічно-приватних партнерств
сьогодні можуть виділятись різна кількість етапів (фаз) із різною назвою, однак майже в усіх випадках наявні ґрунтовні вимоги до визначення, планування та деталізації положень контракту щодо партнерства.
Процес розвитку успішного партнерства може потребувати всебічного досвіду в ідентифікації, розробленні та виконанні відповідних проектів. Усі етапи формування партнерства важливі й обумовлюють успіх
або невдачу проекту в цілому. Недостатня увага до одного з етапів може
поставити під загрозу всю успішну діяльність, виконану в рамках інших
етапів [13, с. 81]. Нижче наведено окремі підходи до визначення проектного циклу ППП, широко застосовувані в міжнародній практиці.
Життєвий цикл проектів ППП подають як:
 структуризацію процесу в 3 фази: 1 — ідентифікація, 2 — закупівля, 3 — впровадження [20, с. 72].
 послідовність формування з 5-ти етапів: 1 — оцінка можливостей
для надання послуг в рамках ППП; 2 — підготовка до надання послуги
або реалізації проекту в рамках ППП; 3 — вибір партнера; 4 — перего-
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ворний процес та укладання договору; 5 — виконання та моніторинг
контракту [13, с. 81];
 послідовність практичних методів у ході запровадження ППП: 1)
визначення та відбір потенційних проектів ППП; 2) аналіз і формування структури реалістичних проектів; 3) тендери й контракти; 4) переговори за контрактами, фінансування ППП; 5) моніторинг виконання
ППП й управління контрактами [4, с. 5];
 покроковий процес ухвалення рішень щодо ППП: 1) визначення
потреби (ринку послуг); 2) оцінка варіантів; 3) економічне обґрунтування проекту; 4) розроблення проекту; 5) конкурс; 6) доопрацювання
проекту; 7) кінцеві переговори; 8) управління контрактом [4, с. 26].

Останній з наведених прикладів — один з найцікавіших, адже покроковий процес ухвалення рішень щодо ППП — це підхід, застосовуваний в австралійському штаті Вікторія — одному зі світових лідерів з
ефективних ППП. За оцінками багатьох міжнародних експертів, базовий
документ, що врегульовує ППП у регіоні, — «Партнерські настанови Вікторії» (у новій редакції 2000 р.) — можна вважати зразковим. На сьогодні на основі цих настанов у штаті реалізовано нових приватних інвестицій на суму понад 5 млн. дол. у транспортній галузі, охороні здоров’я,
комунальному секторі тощо [4, с. 25]. Водночас варто зазначити, що проробляли настанови Вікторії понад 10 років і тепер діють у комплексі з іншими документами методично-рекомендаційного характеру.
Вивчення ж вітчизняного законодавства у сфері ДПП (сукупності нормативно-правових документів, перелік яких наведено в підрозділі 6.2.2) дає підстави вважати, що в Україні алгоритм (процес) організації
ДПП встановлений тільки загалом. Його деталізацію та особливі вимоги визначає державний партнер залежно від сфери та можливої форми
ДПП, або державний партнер та ініціатор створення ДПП спільно.
Ґрунтуючись на таких положеннях та спираючись на норми чинного
законодавства України, доцільно представити процес організації (створення) ДПП та реалізації відповідного проекту у вигляді послідовності
таких етапів:
1) визначення потреби в ДПП;
2) експертизи проектних пропозицій ДПП;
3) конкурсу з визначення приватного партнера ДПП;
4) структурування проекту в рамках ДПП та укладення договорів;
5) управління договором у рамках здійснення ДПП.
Перший етап організації ДПП — визначення потреби в ДПП —
дуже важливий з огляду на перспективу та реалістичність ДПП загалом.
На цьому етапі проводять аналіз ринків інфраструктури і послуг, їх прогнозування на перспективу, оцінюють можливості щодо ДПП: визначення потреби в ДПП-проектах, окреслення особливих умов його виконання тощо, а також оприлюднення пропозицій та основних параметрів
можливих ДПП-проектів. Первинне структурування проекту в рамках
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ДПП має, зокрема, містити оцінку потреб, перелік ризиків, аналіз перешкод та застережень залучення приватного оператора до публічних послуг, основні компоненти та фінансову модель партнерства, очікування
від реалізації проекту тощо.
На другому етапі процесу створення ДПП — експертиза проектних пропозицій ДПП — проводять вивчення, експертизу та погодження проектних пропозицій приватних операторів у межах встановленої
чинним законодавством процедури аналізу соціально-економічної ефективності ДПП, основні положення якої встановлено Порядком проведення аналізу ефективності здійснення ДПП, затвердженим Постановою
Кабінету Міністрів України від 11.04.2011 № 384, Формою техніко-економічного обґрунтування здійснення ДПП та Методикою проведення
аналізу ефективності здійснення ДПП), затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Деякі питання проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства» від 27.02.2012 № 255 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.03.2012 за № 399/20712).
Третій етап — конкурс з визначення приватного партнера ДПП —
стосується конкурсної процедури (підготування, організація та проведення конкурсу) відбору проектних пропозицій та визначення переможця
конкурсу — майбутнього приватного партнера у здійсненні ДПП. Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2011 № 384 «Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства» затверджено Порядок проведення конкурсу із визначення приватного партнера.
На четвертому етапі — структурування проекту в рамках ДПП та
укладення договорів — обов’язково уточнити та деталізувати умови
проекту із переможцем конкурсу, сформулювати вимоги до майбутнього
продукту проекту та його експлуатації. Узгоджують остаточну структуру
проекту в рамках ДПП та укладають відповідні договори в рамках здійснення державно-приватного партнерства (установчий, щодо системи
фінансування та доходів, щодо надання державної підтримки та інших).
П’ятий етап — управління договором у рамках здійснення ДПП —
це безпосередньо реалізація проекту з відповідною системою управління проектом, моніторингу, оцінки та звітування, забезпечення життєздатності продукту проекту. У разі потреби (для складних інфраструктурних проектів) передбачають окрему експлуатаційну фазу проекту в
рамках ДПП. Слід зазначити, що Постановою Кабінету Міністрів України № 81 від 9 лютого 2011 року затверджено форму звіту про виконання
договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, що
містить комплекс показників, які дозволяють з’ясувати, наскільки хід реалізації проекту відповідає запланованим індикаторам результативності
та використання ресурсів.
Загалом, слід зазначити, що встановлені організаційні засади створення ДПП спрямовані на наближення до міжнародних стандартів у
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цій сфері, враховують позитивний зарубіжний досвід, хоча поки що не
апробовані, потребують суттєвого удосконалення. Це стосується й окремих інструментів ідентифікації та планування проекту в рамках ДПП, на
яких варто зупинитись.
Не всі проекти, пов’язані із інфраструктурою, належні кандидати
для їх реалізації за схемою ДПП. Тому, перш ніж пропонувати проект
ринку, потрібно визначити, чи варто витрачати обмежені державні ресурси для проведення докладного ТЕО і аналізу, а це на сьогодні законодавча вимога перед ухваленням рішення про здійснення ДПП. Для цього спочатку визначають доцільність ДПП, яка залежить не тільки від потенційної економічної ефективності та вигідності проекту:
 важливо чітко сформулювати завдання, для якого розглядають
можливість ДПП, перетворивши його на «проектне завдання»;
 доцільно зробити «каталог» альтернативних проектів (організаційну форму, терміни, вартість), так і потенційних приватних
партнерів;
 слід оцінювати не тільки фінансово-економічну спроможність
потенційного партнера (кредитну спроможність, інвестиційні можливості, спроможність відповідальності за передані ризики тощо), а й технічну спроможність (дотримання стандартів послуг, технічний, управлінський, підприємницький досвід);
 потрібно ґрунтуватись на одному з основних принципів ДПП —
узгодження інтересів партнерів з метою досягнення взаємної вигоди;
 при визначенні доцільності («критичної точки») проекту та виборі його організаційної форми потрібно обов’язково порівняти
дві позиції: ціну (тариф) проекту — ризики проекту, адже підхід
«вартість державних грошей у ДПП» ґрунтується на їх оптимальному поєднанні.
Одна з усталених засад ППП у світовій практиці — обґрунтованість
реалізації такого проекту лише в разі забезпечення вищої (супроти традиційної публічної) ефективності. Тому одна з найскладніших допроектних процедур — розрахунок «критичної точки» ППП — визначення доцільності його реалізації шляхом порівняння основних показників
реалізації проекту (рентабельності, рівня витрат, якості послуг тощо) із
залученням приватного партнера та без такого залучення.
Компаратор з державним сектором — складний аналітичний інструмент для оцінювання ДПП.
У 90-ті рр. країни — лідери у ДПП відзначили потребу в розробленні детальнішої, об’єктивнішої і стандартизованішої моделі оцінювання проектів. Цю модель, яку почали називати «компаратором з державним сектором» (КДС, від англ. «compare» — порівнювати), вперше впроваджено у Великій Британії. Згодом удосконалені варіанти британської моделі
КДС були впроваджені в інших країнах, зокрема в Австралії, Канаді та Ні-
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дерландах. Найкомплексніший і всеохопний набір стратегій КДС існує в
Австралії.
Базова концепція КДС полягає в тому, щоб забезпечити можливість
об’єктивного кількісного порівняння проекту ДПП з аналогічним проектом у державному секторі, який забезпечив би надання того самого комплексу послуг. КДС дає змогу визначити показники для оцінювання відповідності результатів до витрачених коштів [2, с. 10].

У додатку 3 до «Методики проведення аналізу ефективності здійснення ДПП», затвердженої наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.02.2012 № 255, наведено форму порівняльної
таблиці щодо фінансової ефективності досягнення мети ДПП із залученням та без залучення приватного партнера, яку заповнюють для подання результатів порівняльного аналізу базової фінансової моделі (із
залученням приватного партнера) та альтернативного варіанту (без залучення приватного партнера) за такими показниками:
1) індекс прибутковості (співвідношення доходів і витрат на досягнення мети ДПП), розрахований для проекту в цілому;
2) індекс прибутковості (співвідношення доходів і видатків державного та місцевих бюджетів на досягнення мети ДПП (бюджетний
ефект)), розрахований для заінтересованих сторін;
3) чиста приведена вартість досягнення мети ДПП, розрахована для
проекту (NPV1);
4) чиста приведена вартість досягнення мети ДПП, розрахована для
заінтересованих сторін проекту (NPV2);
5) внутрішня норма рентабельності, розрахована для проекту
(IRR1);
6) внутрішня норма рентабельності, розрахована для заінтересованих сторін проекту (IRR2);
7) дисконтований період окупності (DPP).
Як уже зазначено, Законом України «Про державно-приватне партнерство» встановлено особливу вимогу до ДПП — забезпечення вищих
техніко-економічних показників ефективності діяльності, ніж у разі ведення такої діяльності у традиційний спосіб без залучення приватного
партнера.
Обґрунтована модель управління проектними ризиками важлива для будь-якого проекту, особливо інфраструктурного. Але для ПППпроектів цей інструмент відіграє ключове значення. Тому при їх розробленні та експертизі вагому роль відводять фінансовим аналітикам
і спеціалістам з ризик-менеджменту, адже більшість проектів у рамках
партнерств, розпочинаються із визначення ризиків, які притаманні саме
цьому проектові (можуть бути унікальними та потребуватимуть релевантних методів управління ними), а також їх розподілові між публічним та приватним секторами. Передбачається, що завдяки подібному
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розподілу ризиків може бути досягнута головна мета партнерських проектів — надання послуг у найефективніший спосіб.
Ризик ДПП — це можлива подія, дія та/або бездіяльність партнера, що можуть призвести до негативних наслідків.
Оцінка ризику ДПП — це процес виявлення ризику та визначення можливих наслідків його виникнення для партнерства.
Розподіл ризиків у ДПП — визначення партнера, який виконуватиме
управління відповідним ризиком у ході партнерства.
Управління ризиком ДПП — розроблення та вжиття оптимальних заходів для запобігання виникненню ризиків та ліквідації наслідків їх виникнення [10].

Для вітчизняних проектів у рамках ДПП аналіз та можливі варіанти
управління проектними ризиками проводять відповідно до «Методики
виявлення ризиків, пов’язаних з державно-приватним партнерством, їх
оцінки та визначення форми управління ними», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 232 [10].
Особливості управління ризиками проекту в рамках ДПП:
 Традиційно в інфраструктурних проектах державі доводиться покривати вартість витрат, пов’язаних із затримкою та несвоєчасним завершенням робіт, низькими експлуатаційними показниками та технологіями та ін., що називають ризиками таких проектів.
 Одна з переваг ДПП — можливість ретельного аналізу подібних ризиків та їх ефективного розподілу між партнерами або повному переданні приватному.
 Кожен проект ДПП унікальний. Тому типовий список ризиків ДПП може
містити тільки частину ризиків певного конкретного проекту. Необхідне визначення ризиків для кожного окремого проекту.
 У проекті ДПП слід уникати широких, розмитих категорій ризиків, адже
для кожного з них аналізують «вартісний еквівалент», що кладеться в
основу тарифу ДПП.
 При оціненні масштабу та ймовірності настання ризику доцільно скористатись усією наявною інформацією та фактичними даними подібних проектів.
 Після структуризації ризиків проводять аналіз вартості та ефективності ДПП-проекту, зважений на визначені ризики.
 Модельні схеми ризиків ДПП можуть сприяти появі «культури ДПП».

Форма техніко-економічного обґрунтування здійснення державноприватного партнерства, затверджена наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.02.2012 № 255, у розділі «Оцінка
ризиків здійснення ДПП» передбачає наведення таких позицій:
– види ризиків, пов’язаних із здійсненням ДПП;
– якісна та кількісна оцінка ризиків;
– розподіл відповідальності між учасниками ДПП;
242

Розділ 6. Публічно-приватне партнерство в розвитку регіональної інфраструктури

– заходи мінімізації (ліквідації) наслідків виникнення ризиків.
Роблячи такі кроки (що передбачено також і «Методикою виявлення
ризиків, пов’язаних з ДПП, їх оцінки та визначення форми управління
ними», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 232), водночас важливо вирішити, як розподілити кожен
ризик між державним та приватним партнерами (зокрема, спільне подолання ризику), а також переконатися, що таке розподілення прийнятне для обох сторін. Загалом, при побудові моделі управління ризиками
ДПП державному партнерові доцільно мати на увазі таке:
 участь державного партнера у проекті ДПП повинна бути виправданою, доцільно передбачати лише ті державні гарантії у
сфері ризиків, які забезпечують фінансову життєздатність проекту, але не більше;
 скорочуючи ризикові гарантії державного партнера (та збільшуючи ризики приватного сектору), збільшується ефективність і
«вартість» державних коштів у проекті;
 втім ризикові гарантії державного партнера не слід занадто обмежувати, бо деякими ризиками ефективніше (і дешевше) управляє державний сектор (наприклад, відведенням земельної ділянки, політичними ризиками, окремими ризиками попиту та споживання тощо);
 передання занадто великого обсягу ризиків у приватний сектор
піднімає вартість ДПП-проекту, адже не слід забувати, що за кожний переданий ризик приватний партнер може вимагати тих чи
інших компенсаційних умов.
Оптимальну схему розподілу ризиків, складену на основі узагальнення досвіду країн Заходу в ППП демонструє таблиця, що наведена
нижче.

•
•
•
•

Ризики слід перекладати на ту сторону,
яка здатна найкращим чином ними керувати і знажувати їх
Спільне управління
Публічний сектор
Приватний сектор
ризиками
Регуляторні/політичні • Пошкодження/збитки • Розроблення проекту
• Форс-мажор
• Планування
Екологічні
• Попит/використання • Будівництво
Пов’язані із
тендерним процесом • Відносини із
• Експлуатація
Пов’язані з
праціниками
• Обслуговування
економічним
• Прибутки /збитки
• Інфляція та відсоткові
розвитком
• Технологічне
ставки
відставання
• Обмінні курси
• Наджодження
• Оподаткування
• Залишков авартість
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Відповідно до ст. 12 Закону України «Про державно-приватне партнерство», обґрунтування наслідків здійснення ДПП проводять, зокрема, й за результатами аналізу ризиків, пов’язаних з реалізацією партнерства, з урахуванням різних засобів їх розподілу між державним і приватним партнерами та впливу відповідного розподілу ризиків на фінансові
зобов’язання державного партнера.
Вітчизняне нормативно-правове середовище висуває досить ґрунтовні вимоги до аналізу потенційних проектів у рамках ДПП, дотримання яких на практиці покликане забезпечити обґрунтованість їх реалізації, максимізацію їхньої ефективності та мінімізацію можливих негативних економічних, соціальних та екологічних наслідків для територій,
громад і споживачів послуг.
Згідно зі ст. 11 Закону України «Про державно-приватне партнерство»,
аналіз ефективності здійснення ДПП проводять шляхом:
•

детального обґрунтування соціально-економічних та екологічних наслідків здійснення ДПП;

•

порівняння основних показників реалізації проекту (рентабельності,
рівня витрат, якості послуг тощо) із залученням приватного партнера
та без такого залучення;

•

виявлення видів ризиків здійснення ДПП, їх оцінки та визначення форми управління ризиками, що роблять відповідно до методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України;

•

визначення форми реалізації ДПП.

Про складний та обсяжний зміст такого аналізу (тобто комплексу робіт, виконуваних на другому етапі процесу організації ДПП) дають уявлення основні положення висновку аналізу соціально-економічної ефективності ДПП, які встановлені п. 7 «Порядку проведення аналізу ефективності здійснення ДПП», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 11.04.2011 № 384 та «Методикою проведення аналізу ефективності здійснення ДПП», затвердженою наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.02.2012 № 255. Висновок щодо аналізу соціально-економічної ефективності ДПП має містити:
1) загальну характеристику ДПП із зазначенням: проблем, які повинні бути розв’язані в результаті здійснення ДПП; інформацію
про об’єкт ДПП та його характеристики; мети та запланованих
результатів ДПП, способів їх досягнення; інформації про учасників ДПП, порядку їхньої взаємодії; форми здійснення партнерства; орієнтовних показників ефективності;
2) результати проведення аналізу ринку: кількісні характеристики попиту та пропонування, зокрема інформацію про рівень забезпечення, тенденції попиту, вплив здійснення ДПП на конкурентне середовище; інформацію про відповідність здійснення
ДПП потребам ринку, зокрема внутрішнього;
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3) план здійснення ДПП, зокрема: стислий зміст етапів робіт; дані
про види робіт з підготування проектних документів та здійснення ДПП; час, передбачений для виконання робіт; результати,
яких планується досягнути;
4) фінансовий розділ із зазначенням: результатів порівняльного аналізу чистої приведеної вартості здійснення ДПП та виконання цих
робіт без залучення приватного партнера (на найближчі п’ять років прогнозують детально, на дальші роки зазначають прогнозований відсоток зростання), розрахунок інвестиційних і експлуатаційних витрат; співвідношення витрат і доходів державного та
місцевих бюджетів у зв’язку із здійсненням ДПП; можливих умов
залучення кредитних коштів; джерел і графіків фінансування; фінансово-економічної ефективності (прогнозного періоду окупності, передбачуваного рівня рентабельності, доходності вкладень капіталу); обґрунтування (у разі необхідності) обсягу та форми державної підтримки;
5) соціально-економічний розділ із зазначенням: якості товарів, робіт, послуг, що виробляються (надаються) та рівня впливу здійснення ДПП на їхню якість; інформації про ціни, тарифи на товари, роботи, послуги на момент підготування пропозиції та вплив
здійснення ДПП на такі ціни; рівня впливу здійснення зазначеного партнерства на суміжні галузі; можливих негативних соціальних наслідків або переваг здійснення ДПП;
6) екологічний розділ із зазначенням, зокрема, можливих наслідків
для навколишнього природного середовища від здійснення ДПП;
7) звіт про можливі ризики здійснення ДПП, оформлений відповідно до «Методики виявлення ризиків», пов’язаних з ДПП, їх оцінки та визначення форми управління ними, затвердженої Постановою КМУ від 16.02.2011 № 232;
8) розділ про істотні умови договору ДПП, із зазначенням, зокрема:
об’єкта ДПП, який аналізували; строку і форми партнерства; мінімального розміру інвестицій у здійснення ДПП; розподілу ризиків між державним і приватним партнером з урахуванням пропозицій, наданих потенційним приватним партнером; переліку,
обсягів і строків виконання робіт з підготовки проектних документів та здійснення ДПП; орієнтовного обсягу виробленої продукції, виконаних робіт або наданих послуг; форми і змісту звітів, необхідної інформації та строку їх подання інвестором; вимог щодо повернення об’єкта ДПП після закінчення дії договору,
укладеного в рамках такого партнерства, в разі його дострокового припинення або закінчення окремих етапів робіт, а також
строків і порядку повернення таких об’єктів;
9) узагальнену пропозицію щодо доцільності (недоцільності) ДПП.
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У разі ініціювання здійснення ДПП державним партнером — органом управління ДПП, такий орган проводить аналіз ефективності, за результатами якого готує висновок про результати його проведення [12].
Фінансування робіт із проведення аналізу та/або екологічної експертизи
проводиться за рахунок коштів особи, яка подала пропозицію, або за рахунок коштів державного або місцевого бюджету за умови, що пропозицію підготував орган управління.
Після проведення аналізу ефективності здійснення ДПП та його погодження Міністерством економічного розвитку ухвалюють рішення
про проведення конкурсу щодо визначення приватного партнера.
Для здійснення ДПП щодо об’єктів державної, комунальної власності
та об’єктів, які належать Автономній Республіці Крим, Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2011 № 384 затверджено «Порядок проведення конкурсу із визначення приватного партнера» [12], яким встановлено умови, механізм підготовки та організації проведення такого конкурсу
із застосуванням принципів прозорості, об’єктивності та недискримінаційності. Переможець конкурсу має забезпечити створення найсприятливіших умов для здійснення ДПП. Згідно з Порядком, організацію конкурсу, його проведення та визначення переможця виконує:
• Кабінет Міністрів України чи уповноважений ним орган — щодо
об’єктів державної власності;
• Рада міністрів Автономної Республіки Крим — щодо об’єктів, які
належать Автономній Республіці Крим;
• місцеві ради — щодо об’єктів комунальної власності.
У рішенні про проведення конкурсу зазначають, зокрема, форму
здійснення ДПП та його основні етапи, а також обсяг та форму фінансової участі державного партнера в зазначеному партнерстві. Серед істотних умов договору, що оприлюднюються у рішенні про проведення конкурсу, слід зазначити такі:
• зобов’язання сторін, зокрема обсяг i форму фінансової участі державного та приватного партнерів у здійсненні зазначеного партнерства;
• перелік, обсяги i строки виконання передбачених договором
робіт;
• вимоги до якості товарів, робіт, послуг, що виробляють, виконують і надають згідно з договором;
• розподіл ризиків, виявлених за результатами проведення аналізу
ефективності здійснення ДПП між партнерами, та форми управління ними;
• вимоги щодо повернення після припинення дії договору про
партнерство об’єкта ДПП та земельних ділянок, що надані для
потреб, пов’язаних зі здійсненням такого партнерства [12].
Відповідно до п. 28 зазначеного Порядку, конкурсні пропозиції претендентів оцінюють за такими критеріями:
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1) технічного та інженерно-конструкторського характеру (ТЕО
конкурсної пропозиції; можливість реалізації у визначені строки; рівень кваліфікації учасника; якість виконання робіт та надання послуг (якщо передбачається надання послуг під час здійснення ДПП, оцінюють порядок надання таких послуг та можливості підвищення їхньої якості, зокрема гарантії безперервного їх
надання); використання вітчизняних сировини, матеріалів, технологій, техніки та обладнання вітчизняного виробництва; залучення інновацій та енергоощадних технологій під час виконання
договору);
2) фінансового та комерційного характеру (сума платежів, зборів, що
сплачуватиметься під час ДПП на користь приватного партнера;
форми фінансової участі державного та приватного партнерів, сума
платежів, що сплачуватиме державний партнер на користь приватного, (якщо це передбачається умовами зазначеного договору); витрати на виконання проектно-конструкторських і будівельних робіт, щорічні витрати на експлуатацію та обслуговування; обсяг державної підтримки (якщо надання такої передбачається); надійність
запропонованих механізмів фінансування виконання договору
ДПП; обсяг інвестицій, зокрема власних або залучених, вкладатиме
учасник, строк окупності та рентабельність об’єкта);
3) екологічного та соціального характеру (відповідність здійснення ДПП екологічним нормам і стандартам; екологічні наслідки
здійснення ДПП; використання під час здійснення ДПП працівників — громадян України; рівень заробітної плати та соціального забезпечення найманих працівників; вплив на рівень соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальної одиниці, регіону);
4) відповідністю конкурсної пропозиції вимогам, встановленим Порядком проведення конкурсу з визначення приватного партнера
для здійснення ДПП щодо об’єктів державної, комунальної власності та об’єктів, які належать АРК;
5) іншими, залежно від об’єкта, істотних умов та виду договору про
партнерство.
Як свідчать наведені вище положення щодо змісту та обсягу робіт на
кожному з етапів організації (створення) ДПП, управління проектами в
рамках ДПП, супроти інших видів проектів, передбачає набагато складнішу організацію та методику, що потребує залучення спеціальних фахівців.
В Україні бракує розуміння форм і методів управління партнерством упродовж його існування, визначення оптимального співвідношення між ціною та якістю запропонованих варіантів проекту, методології оцінки пропозицій бізнесу з використанням публічних критеріїв, ризиків, і в цілому
інструментів створення партнерських відносин між публічним і приватним секторами [2, с. 10].
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Зрозуміло, що для проектів та інституційної мережі ДПП потрібні
спеціалісти, до того ж з різних сфер знань і видів діяльності, адже для
успіху ППП-проектів не достатньо юристів, які грамотно підготують
текст контракту, потрібні фінансові аналітики, технічні експерти, та,
власне, фахівці з проектного менеджменту.
Тому в зарубіжних країнах уже поширена практика залучення досвідчених «радників з питань ППП» — приватних спеціалістів із значним досвідом практичної роботи в системі аналізу, формування структури та організації тендерів ППП. Такі радники не входять до складу державних структур з питань закупівель ППП (комітетів, бюро, агенцій), не
ухвалюють рішень замість органів публічної влади, вони швидше допомагають їм, надаючи важливі послуги та рекомендації [4, с. 52–53].
В Україні на сьогодні у сфері експертного та методично-інформаційного забезпечення розвитку ДПП теж ведеться активна робота. Розгалужену тренінгову програму з питань ППП здійснюють проекти міжнародної технічної допомоги, відкриваються відповідні навчальні та методичні центри. Зокрема створено «Український центр сприяння розвитку
публічно-приватного партнерства», мета якого — сприяння розвиткові публічно-приватного партнерства для реалізації суспільно значущих
інфраструктурних проектів та активізація науково-технічного потенціалу й інноваційних технологій для модернізації систем життєзабезпечення, сприяння підвищенню інвестиційної привабливості української економіки та її регіонів14.
Однак проблеми управління ДПП-проектами, як окремим самостійним видом проектів, сьогодні поки що мало розглядають як представники наукових шкіл з державного управління, так і фахівці з управління проектами. Немає й системи окремої підготовки фахівців з управління такими проектами, хоча про нагальну потребу в цьому свідчить уже
перший досвід (спроби) реалізації ДПП в Україні, особливо коли йдеться про такі проекти на місцевому рівні.
На сьогодні найскладніше виконувати роль «державного партнера»
у здійсненні ДПП органам місцевого самоврядування, хоча потреба у таких проектах на рівні окремих територіальних громад безперечна. Місцевій владі тепер уже цілком зрозуміло, що формування цивілізованого
ринку інфраструктури послуг та розв’язання інших соціально-економічних проблем території не можливе без залучення приватного бізнесу. І
територіальна громада, і бізнес-структури, і місцева влада визнають значення партнерства, неминучість жити і працювати разом, як ділові партнери.
Однак багато громад ще малоздатні до ДПП, тому виникає потреба
у їх підготовці до усвідомлення та культури ДПП (підвищення правової
та економічної кваліфікації персоналу, організаційно-методичне забез14

Інформацію про діяльність Центру можна знайти за адресою: http://www.ukrppp.
com/index.php.
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печення, цілісне мислення на основі життєвого циклу проекту, належне
управління договорами та їх контроль тощо).
Для того, щоб орган місцевого самоврядування став повноцінним партнером у ДПП, зокрема, потрібно:
 більше опановувати господарську компетенцію (не тільки адмініструвати, а й вміти господарювати) та подолати обмеженість місцевого самоврядування в діях як економічного суб’єкта;
 повноцінно використовувати інститут і право комунальної та спільної
комунальної власності;
 набувати елементарних підприємницьких навичок і мислення, особливо тими посадовцями, від яких залежать рішення з ДПП;
 подолати інертність територіальної громади у розв’язанні питань місцевого розвитку (забезпечить зниження соціальних і споживацьких
ризиків ДПП);
 економічну ідентифікацію та розроблення ДПП-проектів замовляти фаховим експертам (заходи зі зниження фінансово-економічних ризиків);
 пам’ятати, що термін ДПП-проекту не менш ніж 5 років (початок і завершення проекту можуть бути при різних складах ради, що створює
додаткові вимоги до ДПП-контракту);
 важливо не виходити з припущення, що приватний партнер — це тільки разові тимчасові інвестиції, а розглядати ДПП як довготермінову
конкурентоспроможність публічних послуг при належному управлінні таким договором;
 ретельно готувати проектне завдання для можливих ДПП, проводити
експертизу пропозицій та розуміти: що більше структуровані ризики,
то більша ймовірність отримати реалістичний проект ДПП.

Слід зазначити, що культуру ДПП потрібно прививати й вітчизняним приватним структурам, що беруть участь у моделях ДПП (розуміння та дотримання принципів демократії, корпоративної етики, правової
та соціальної держави, суспільного (публічного) блага, публічних цілей,
забезпечення прийнятності для громадян тощо).
Отже, «подібно до інших постсоціалістичних країн, таких як Угорщина чи Словаччина, Україна сподівається за допомогою державноприватних партнерств залучити приватний капітал для розв’язання невідкладних і нагальних питань, пов’язаних із задоволенням громадських
потреб. Наявна інфраструктура здебільшого перебуває в поганому стані або ж перевищила максимальні терміни експлуатації, планові терміни
служби і часто не здатна функціонувати на рівні, необхідному для забезпечення конкурентоспроможності країни» [2, с. 9].
Водночас слід розуміти, що при всіх своїх перевагах ДПП — це тільки
один з компонентів стратегії загального реформування та покращення
стану регіональної та місцевої інфраструктури.
 Без допоміжних реформ усього сектору і змін інституційних функцій
численні ДПП додадуть нових можливостей і коштів, але самі по собі
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не забезпечать необхідних для сектору ефективності та сталості інфраструктури. Крім таких проектів, потрібно:
 управляти на основі інфраструктурної політики та проектного підходу;
 управляти наданням послуг як бізнесом (на основі ціна — якість), а не
адміністративно (на основі затвердження);
 застосовувати комерційні принципи та заохочення, де це тільки можливо;
 запроваджувати конкуренцію НА ринку і ЗА ринок публічних послуг;
 залучати користувачів і всіх зацікавлених осіб до процесу ухвалення
рішень;
 формувати ефективних власників і довгострокові контракти стосовно
інфраструктурних активів15.

Державно-приватне партнерство — це тільки один з шляхів забезпечення високого рівня функціонування інфраструктури та пов’язаних з
нею послуг. Але партнерство не стає замінником сильного та ефективного механізму державного управління й процесу формування і ухвалення
рішень на місцях. У будь-якому випадку органи державної влади несуть
відповідальність за надання суспільно важливих послуг у такий спосіб,
що якнайкраще захищає та підтримує інтереси громад [2, 4, 8, 13].

?

Питання для самоперевірки та обговорення

1. Що таке публічно-приватне партнерство за визначенням Інституту публічно-приватного партнерства?
2. Наведіть основні принципи ППП.
3. Що відрізняє ППП від інших механізмів розвитку інфраструктури?
4. Що таке інституалізація ППП?
5. Які є аспекти інституалізації ППП?
6. Які законодавчі акти на сьогодні формують засади ДПП в Україні?
7. Які існують моделі ППП у світовій практиці?
8. Що таке ДПП за визначенням українського законодавства?
9. Хто може виступати в ролі державного партнера у ДПП?
10. Хто може бути приватним партнером?
11. У якій формі здійснюється ДПП між органом місцевого самоврядування та
комунальним унітарним підприємством? Обґрунтуйте.
12. У чому полягають особливості проекту в рамках ДПП?
13. Що таке експертиза проекту в рамках ДПП?
14. У якій формі практично реалізовується публічно-приватне партнерство?
15. Які види діяльності визначено пріоритетними для реалізації ДПП в Україні?
16. З яких етапів складається процес організації ДПП?
17. Дайте визначення концесії.
18. Що таке ризики проекту в рамках ДПП?
19. Чим відрізняється оренда та концесія?
20. Який орган проводить конкурс із визначення приватного партнера ДПП?
15

Використано матеріали презентації Н. Вайта «Обґрунтування та глобальні тенденції
ДПП» / USAID – Ukraine PPP Training Program, Jan. 20 – 22, 2009.
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Розділ 7.
ЛОГІСТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ
РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ
Мета розділу: формування сучасних теоретичних і практичних знань,
умінь і навичок з управління регіональними логістичними системами для створення умов щодо підвищення конкурентоспроможності регіонів, забезпечення їх сталого
розвитку на сучасній технологічній основі, високої продуктивності виробництва та зайнятості населення.
Після вивчення матеріалів розділу слухачі повинні:
• усвідомити сутність логістики регіонального розвитку;
• мати уявлення про методи аналізу логістичних регіональних систем;
• уміти застосовувати логістичний інструментарій управління регіональним розвитком.
План розділу
7.1. Засади логістики регіонального розвитку.
7.2. Логістичні інструменти регіонального управління.
7.3. Параметри управління регіональними логістичними системами.
7.1. Засади логістики регіонального розвитку
Основа формування і розвитку систем управління регіональним
розвитком — системні дослідження. За усталеними підходами, системні
дослідження базуються на сукупності наукових теорій, концепцій і методів, в яких об’єкт дослідження розглядають як систему.
Системні дослідження в регіональному управлінні — це сукупність наукових, соціальних, економічних, технічних та інших проблем регіонального розвитку різної природи, які при всій їхній специфіці й різноманітності
схожі в розумінні та розгляді досліджуваних ними об’єктів як систем, тобто множин взаємозв’язаних елементів, які виступають як єдине ціле.

До найскладніших об’єктів системних досліджень у регіональному
управлінні відносять регіональні системи, які мають логістичний харак253

Інструменти регіонального розвитку в Україні

тер і представляють множину взаємозв’язаних елементів, що виступають як єдине ціле зі всіма властивими йому внутрішніми і зовнішніми
зв’язками та ознаками.
Логістика — це наука про управління й оптимізацію потоків різної природи у визначеній макроекономічній чи мікроекономічній системі для досягнення поставлених перед нею цілей.

З позицій державного управління
Логістичне регіональне управління — це інтегральний інструмент формування державної регіональної політики, що сприяє досягненню стратегічних, тактичних чи оперативних цілей держави й суспільства, створенню
умов, що дадуть змогу регіонам повністю реалізувати наявний потенціал,
зробити максимальний внесок у національну економіку, здобути конкурентні переваги на зовнішньому ринку за рахунок ефективного, з позиції зниження загальних витрат і задоволення вимог населення, управління
потоками різної природи, зокрема матеріальними і (чи) потоками послуг,
потоками інформаційних, фінансових, трудових та інших ресурсів.

Метод цілісного підходу до логістичних об’єктів у регіональному
управлінні має велике значення в становленні вищого ступеня мислення, а саме переході його від аналітичного до синтетичного, що направляє пізнавальний процес до всебічного і глибокого пізнання явища регіонального розвитку.

!

Визначальна ознака можливості використання інструментів логістики в
регіональному управлінні та формуванні систем регіонального розвитку — наявність і рух виділених потоків різної природи.

Основні методологічні особливості системних досліджень у регіональному управлінні можна охарактеризувати так.
Для системних досліджень характерний особливий тип дійсності, яку вивчають, — вона зазвичай багатогранна. Насправді, щоб побудувати системну теорію регіонального розвитку, необхідно одночасно
розв’язати низку різних завдань, належних нерідко до вельми віддалених
одна від одної наукових дисциплін. Згідно з цим, різнотипними виявляються й усі інші компоненти предмета системного дослідження. Проте
всі площини такого роду повинні бути пов’язані в деякий цілісний пізнавальний організм регіонального розвитку. Як це зробити? На це питання
повинна відповісти методологія.
Можливість і необхідність використовування методів і засобів різних наук в одному системному дослідженні конкретної регіональної логістичної системи визначає специфічну проблему наочної належності —
виявлення того, наскільки адекватна та чи інша група засобів відповідному предметові дослідження.
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Наприклад, у сфері формування державної регіональної політики до таких проблем належать:
–

низький рівень інвестиційної привабливості регіонів та інноваційної
активності в них;

–

нерозвинута виробнича та соціальна інфраструктура;

–

зростання регіональних диспропорцій у сфері соціально-економічного розвитку регіонів;

–

слабкі міжрегіональні зв’язки;

–

нераціональне використання людського потенціалу.

Високий ступінь абстрактності системних досліджень створює для
кожного з них практично неосяжне поле можливостей вибору (побудови) емпіричного матеріалу за напрямами регіонального розвитку. З одного боку, широта емпіричної сфери дозволяє швидко одержувати теоретичні висновки, з іншого — вона перешкоджає, коли треба перейти
від абстрактних теоретичних схем до отримання щодо певного предмета результатів. Звідси необхідність спеціального аналізу законів побудови емпіричної сфери в системному дослідженні регіональної логістичної
системи, внутрішньої будови цієї сфери залежно від специфіки предмета і співвідношення різних за своїм типом та будовою емпіричних сфер,
об’єднаних одним дослідженням.

!

Усвідомлення використовування «багатошаровості» рівнів аналізу, що
зростає, стає характерною ознакою сучасного етапу розвитку системних
досліджень у сфері регіонального управління. В цих дослідженнях виділяються три аспекти:
1) розроблення теоретичних основ системного підходу за напрямами
регіонального розвитку;
2) побудова адекватного системному підходові дослідницького апарата
(формальна сфера);
3) застосування системних ідей і методів (прикладна сфера).

Труднощі, з якими стикаються при системних дослідженнях регіональних логістичних систем, обумовлені неадекватністю «жорсткої» системної методології завдання дослідження.
Істотна особливість регіональної логістичної системи — те, що ці
системи зазвичай не мають чіткої структури, «слабкоструктуровані».
Системний підхід у цьому випадку має не тільки відповісти на питання про оптимальні шляхи досягнення заданої мети, але і допомогти правильно сформулювати саму мету системи. Особливо виразно виявляються ці особливості слабкоструктурованих систем при ухваленні рішень.
Запропоновані П. Чеклендом концептуальні схеми і моделі, що реалізують ітеративний процес дослідження систем цього типу, складають основу його «м’якої системної методології» (МСМ) (Soft System Methodology —
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SSM)), що узагальнює досвід аналізу, діагностики, моделювання і проектувань систем, в які входить людина [9].

Загальна методологічна схема МСМ охоплює сім основних стадій
процесу і може використовуватись при формуванні регіональної логістичної системи:
– усвідомлення наявності проблемної ситуації й акумуляція наскільки можливо повнішої інформації, що характеризує цю ситуацію за напрямом регіонального розвитку;
– фіксація проблемної ситуації у вигляді деякого опису;
– вироблення «основних визначень» відповідної системи, що відображає зафіксовану проблемну ситуацію;
– створення і тестування концептуальних моделей, направлених на
визначення способів повного або часткового розв’язання певної
проблеми;
– порівняння і зіставлення результатів моделювання з описом проблемної ситуації;
– визначення на основі проведеного на попередньому етапі зіставлення комплексу здійсненних і бажаних (для суб’єкта) змін у початковій ситуації.

!

В основі «жорсткої» системної методології лежить визначення альтернативних способів досягнення заданої мети і вибір альтернативи, що задовольняє заданим критеріям. Для цього створюють модель, звичайно кількісну, яка дозволяє генерувати і порівнювати різні альтернативи.

Головна особливість «м’якого» системного підходу, що відрізняє
його від «жорсткої» схеми, полягає в тому, що він має фазу порівняння,
зіставлення моделей з описом початкової проблемної ситуації. Це порівняння може виконуватися, зокрема, шляхом «накладання» концептуальних моделей на початкове уявлення про проблемну ситуацію. Проте, як
підкреслює П. Чекленд [9], це далеко не єдиний метод: можливі різноманітні способи зіставлення концептуальних моделей з реальністю, як вона
подана в картині початкової проблемної ситуації, наприклад щодо регіональної проблеми забезпечення населення якісною питною водою.
Отже, моделі можуть бути використані як основа для глибшого розуміння
проблемної ситуації шляхом додаткового обстеження досліджуваної регіональної логістичної системи.

Результати моделювання регіональної логістичної системи можуть
стати засобом для формулювання і систематизації множини питань стосовно досліджуваної системи, спрямованих до відповідних суб’єктів, або
ініціювати обговорення посадовими особами та фахівцями, які опіку256
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ються питаннями логістики в регіональному управлінні, тих проблем, до
розв’язання яких вони прагнуть.
Зокрема, підтоплення, що загрожує безпеці проживання населення, знижує сейсмічну стійкість територій, негативно впливає на ведення сільського господарства.

Це найскладніша стадія аналізу, що вимагає взаємодії посадових
осіб, які опікуються питаннями логістики в регіональному управлінні,
не тільки з менеджерами, які ухвалюють рішення, але й з операційним
персоналом підприємства за напрямом регіонального розвитку, споживачами і суміжними підприємствами.

!

Об’єкт дослідження — регіональна логістична система та процеси загалом у їхній взаємодії з середовищем.
Принципово важливо розрізняти дослідження системного (складного)
об’єкта і системне дослідження такого ж об’єкта.

Системне дослідження виходить з того, що специфіка складного логістичного об’єкта регіонального розвитку пов’язана не тільки з особливостями його елементів, а й з характером взаємовідносин між певними
його елементами.
Системні дослідження мають на меті виявити механізм функціонування й розвитку логістичного об’єкта регіонального розвитку в його
внутрішніх і зовнішніх (його взаємовідносин з середовищем) характеристиках.
Структурне дослідження може абстрагуватися від усього, крім
структури об’єкта, який вивчають.
Системне дослідження за напрямом регіонального розвитку покликане розкрити не тільки принципи взаємозв’язку елементів в цілому, але
і їхню якісну своєрідність.

!

Системні дослідження логістичного об’єкта зазвичай зводяться до структурних і функціональних досліджень. При структурному дослідженні
предмет досліджень — склад, конфігурація, топологія; при функціональному дослідженні — динамічні характеристики, стійкість, живучість, ефективність, тобто все те, що при незмінній структурі системи залежить від
властивостей її елементів і їхніх відносин.

Окрім загальної теорії систем і наук, що займаються вивченням конкретних систем, системні дослідження за напрямами регіонального розвитку охоплюють також такі відгалуження наукового знання, як системний аналіз і системний підхід.
У сучасному науковому знанні центральне місце зайняли проблеми
системно-структурного дослідження об’єктів. Логістика в регіональному
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управлінні сформувала свої предмети дослідження як специфічно структурні та системні.
Одне з найважливіших завдань системно-структурного дослідження — це синтез в єдиній теоретичній системі різних знань про один
об’єкт регіонального розвитку (або групи взаємозв’язаних об’єктів).
До таких об’єктів можна віднести питання поглиблення дисбалансу в економічно-соціальному розвитку на регіональному та місцевому рівнях, яке
істотно ускладнює реалізацію єдиної політики у сфері соціально-економічних перетворень, збільшує загрозу виникнення регіональних криз, дезінтеграції національної економіки; перешкоджає формуванню загальнодержавного ринку товарів і послуг; не дає змоги повною мірою використовувати потенціал міжрегіонального та прикордонного співробітництва;
ускладнює розв’язання екологічних проблем.

Обґрунтований методологічний підхід до цієї проблеми вимагає передусім чіткого розмежування понять «об’єкт» і «предмет» вивчення.
Об’єкт вивчення — це та реальність, яка вивчають, освоюють і яка
завжди відмінна від наявного у відповідний момент обмеженого, відносного знання.
Предмет вивчення формується самим дослідженням. Приступаючи
до вивчення якого-небудь об’єкта, обирають один або декілька його аспектів. Виділені аспекти стають «замінником» усього об’єкта.
Характер предмета залежить не тільки від того, який об’єкт регіонального розвитку він відображає, але й від того, навіщо цей предмет
сформований, для розв’язання якого завдання. Завдання дослідження і
об’єкт — ті два чинниками, які визначають, як, за допомогою яких засобів дослідження — буде сформований необхідний для розв’язання певної задачі предмет регіонального розвитку.

!

Регіональна логістична система — сукупність елементів, що взаємодіють один з одним і функціонують в рамках системи. Поза системою вони
об’єкти, що мають лише потенційну здатність до утворення системи.

До кожного значного логістичного завдання регіонального розвитку необхідно ставитись як до складної системи, тобто виявляючи всі
взаємозв’язки і наслідки того або іншого рішення як по вертикалі (за часом), так і по горизонталі (з боку впливу на інші галузі економіки регіону, на регіональну політику). Ідея системи в тому й полягає, що зміни в
одному її елементі викликають ланцюгову реакцію змін в інших.
Система регіонального розвитку — це повний, цілісний набір елементів,
взаємозв’язаних між собою так, щоб могла реалізуватися функція регіональної системи.

258

Розділ 7. Логістичні інструменти управління регіональним розвитком

Будь-яка регіональна логістична система може бути описана в термінах системних об’єктів, властивостей та зв’язків.
Повна регіональна логістична система складається з усіх об’єктів,
властивостей і зв’язків, необхідних для досягнення визначеної мети при
певних зв’язках за напрямом регіонального розвитку. Термін «система»
найчастіше використовують у сенсі «повна система».
Поняття повної системи примушує посадову особу чи фахівця, який
опікується питаннями логістики в регіональному управлінні, проводити
широкий, але обмежений окіл логістичної проблеми регіонального розвитку, що підлягає вивченню. За допомогою визначення повної системи посадова особа чи фахівець, який опікується питаннями логістики в
регіональному управлінні, прагне знайти і розв’язати основну проблему. Основна проблема може мати зв’язки з широким набором об’єктів.
Це викликає необхідність ітеративного оцінення альтернативних рішень. Мета такої оцінки полягає у визначенні поведінки всіх системних
об’єктів за напрямом регіонального розвитку в умовах, що варіюються.
Дослідження та аналіз проблем як підсистем повної системи забезпечує виконання необхідної умови, яка полягає в тому, щоб усі частини
проблеми були належно і функціонально пов’язані. Розгляд проблеми
як системи передбачає ідентифікацію параметрів проблеми як параметрів системи. Кожен параметр має бути визначений його властивостями
і зв’язками за напрямом регіонального розвитку.
Зокрема, проблема різних темпів розвитку регіонів пов’язується з дією
механізму ринкової конкуренції, рівнем адаптації до умов ринку регіонів
з різною структурою економіки та можливостями місцевої влади до проведення реформ на регіональному рівні; послабленням ролі держави у
спрямуванні та прискоренні регіонального розвитку.

Виділення окремих логістичних систем регіонального розвитку
проводять за функціональною ознакою: з кожною виділеною системою
пов’язуються свої функції.
Можна виділити системи в складному об’єкті без його декомпозиції на частини. Аспектами там служать істотні процеси, що протікають в
складному об’єкті за напрямом регіонального розвитку.

!

Що ж потрібно зробити, щоб визначити систему?

1. Виходячи з намічених, функцій система виокремлюється (проводиться межа) із зовнішнього середовища на основі встановлення і визначення обмежень і зв’язків її з оточенням. Слід звернути
увагу на багатоваріантність і неоднозначність вибору.
2. Чітко визначають функцію системи і відповідно до неї система
перевіряють на повноту елементів, цілісність, єдність з позиції
її функціонування і кінець кінцем — досягнення бажаної мети.
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З’ясовують наявність зайвих, дублювальних, несумісних чи не необхідних елементів і зв’язків між ними.
3. Будують структуру системи, при цьому враховують, що функцію
можуть реалізовувати різні структури за напрямом регіонального розвитку.
4. Встановлюють внутрішні закони, за якими регіональна логістична система функціонує і розвивається. При цьому система треба
розглядати діалектично, тобто в розвитку і русі. Має бути встановлений зв’язок законів функціонування логістичної системи
із законами функціонування системного оточення (середовища і
надсистеми).

!

Для того, щоб представити об’єкт за напрямом регіонального розвитку
як систему, необхідно декомпозитувати об’єкт, виявити, наприклад, його
просторово обмежені частини або знайти інші форми його розчленовування, а потім констатувати існування відносин цих частин в цілісній картині об’єкта.

Представляючи об’єкт регіонального розвитку як систему, посадові
особи чи фахівці, які опікуються питаннями логістики в регіональному
управлінні, дають попередню картину складових частин об’єкта в їхніх
взаємовідносинах. Систему часто визначають як деяку сукупність відносин частин або елементів; таке визначення сприяє певнішому чіткому формулюванню завдання дослідження, щоб у подальшому перейти
до структурного аналізу системи. Проте при побудові об’єкта як системи
посадові особи чи фахівці, які опікуються питаннями логістики в регіональному управлінні, лише дістають змогу підійти до структури об’єкта
регіонального розвитку, але ще не знають дійсної картини структурних
відносин.
Подальший, глибший крок в пізнанні полягає в пошуках закономірностей
системних відносин цілісного об’єкта.

Для виділення регіональної логістичної системи в складному об’єкті обирають такі відносини, які істотні у відповідному завданні.
Сферу економічного розвитку регіонів пов’язують з відносинами, що
впливають на конкурентоспроможність, зокрема, які визначають стан
інфраструктури, рівень пристосування робочої сили до ринкових умов,
підтримку розвитку підприємництва, інноваційну спроможність підприємств, стан навколишнього природного середовища та рівень інвестиційної привабливості територій.

Як ознаки, що характеризують саме цілісність системи регіонального розвитку, використовують такі, як єдність мети, функціональне при260
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значення, певні функції, наявність середовища, з яким система взаємодіє як ціле.
Конструктивний підхід допомагає посадовим особам, які опікуються питаннями логістики в регіональному управлінні, побудувати систему
за напрямом регіонального розвитку шляхом її виділення з середовища.
Він заснований на розгляді структури системи, яку визначає її функція.
З цього погляду будь-яку відкриту систему можна схематично представити у вигляді «чорної скриньки».
Входи, або ресурси системи за напрямом регіонального розвитку, —
компоненти, які передаються системі з середовища. За допомогою входів відбувається вплив середовища на систему.
Виходи, або кінцевий продукт системи, — це компоненти, які передає система в навколишнє середовище. За допомогою виходів система
може на нього вплинути.
Опис системи за напрямом регіонального розвитку через входи і виходи інколи називають зовнішнім, бо він дає розуміння зв’язків системи
з середовищем, залишаючи без уваги те, що відбувається всередині системи. Цей недолік заповнює внутрішній, локальний опис системи, що
розглядає механізм перетворення входів у виходи.
Поняття «система» виникає там і тоді, де і коли проводиться замкнута межа між необмеженою або певним чином обмеженою множиною
елементів за напрямом регіонального розвитку. Елементи з їхньою відповідною взаємною обумовленістю, що потрапляють усередину, утворюють систему.
Елементи, що залишаються за межами, утворюють множину, яку називають «системним оточенням» («оточенням»), або «зовнішнім середовищем».
Сучасний керівник регіонального рівня все більше усвідомлює той
факт, що керована ним система не ізольована, незалежна організація. Вона
частина держави (великої системи), що багатобічно впливає на регіон.

!

Середовище, що оточує будь-який регіон, багатообразне і становить
складну систему, в якій величезну роль відіграють політичні й економічні чинники, чинне законодавство, уряд, чинники науково-технічної природи, постачальники, конкуренти і споживачі.

Сучасний регіон — відкрита система, яка тисячами ниток пов’язана
із зовнішнім середовищем. Тепер, коли «законодавцем» на ринку став
споживач, підприємство в регіоні вимушене стати справді відкритою
системою, стати органічною частиною суспільства; інакше воно не зможе вижити і перемогти в конкурентній боротьбі.
Середовище диктує свої умови для побудови регіональної логістичної системи. Це особливо помітно при порівнянні внутрішньої структури регіонів, що функціонують у різних умовах, на різних ринках.
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Наприклад, останнім часом найвищий рівень міграційного скорочення
населення зареєстровано в Закарпатській, Луганській, Чернівецькій та
Рівненській областях, а в Одеській області, Автономній Республіці Крим,
Київській області, м. Севастополі та м. Києві і Миколаївській області зареєстровано позитивне сальдо зовнішньої міграції.

Особливість формування регіональної логістичної системи — необхідність вписати її в те середовище, з яким вона взаємодіятиме.
Структуризацією середовища називається цілеспрямована підготовка середовища до найкращого сприйняття регіональної логістичної системи.
Середовище має бути адекватне основним властивостям системи.

Для формування регіональних логістичних систем необхідно розглянути спеціальні заходи щодо трансформації середовища, які гарантуватимуть їх функціонування або забезпечуватимуть сприятливі умови функціонування.
7.2. Логістичні інструменти регіонального управління

!

Особливість системного аналізу як комплексного інструменту логістичного регіонального управління полягає в тому, що він орієнтує посадову
особу чи фахівця, який опікується питаннями логістики, на розроблення
методики, що має засоби, які дозволяють поступово формувати модель,
визначати її адекватність на кожному кроці формування:

–
–
–
–

при виборі елементної бази;
при формулюванні цілей і виборі критеріїв;
при виборі методів моделювання;
при здобутті варіантів рішення, з яких вибирають найкращий.
Системний аналіз в логістичному регіональному управлінні може бути виконаний в такій послідовності [3, 4, 6, 7]:

– поставлення проблеми — відправний момент дослідження. Дослідженню складної регіональної логістичної системи передує
робота щодо структуризації проблеми;
– розширення проблеми до проблематики, тобто знаходження системи проблем, істотно пов’язаних з досліджуваною, без врахування яких вона не може бути розв’язана;
– виявлення цілей: цілі вказують напрям, в якому треба рухатися,
щоб поетапно розв’язати проблему;
– формування критеріїв. Критерій — це кількісне віддзеркалення
міри досягнення системою поставлених перед нею цілей, правило вибору пріоритетного варіанту розв’язання з ряду альтерна262
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–
–

–
–
–
–

!

тив. Критеріїв може бути декілька. Багатокритеріальність — один
із способів підвищення адекватності опису мети регіональної логістичної системи. Критерії повинні описати, по змозі, всі важливі аспекти мети, але при цьому необхідно мінімізувати число необхідних критеріїв, наприклад шляхом агрегації;
агрегація критеріїв. Виявлені критерії можуть бути або об’єднані
в групи, або замінені узагальненим критерієм;
генерування альтернатив і вибір з них найкращої — на основі
використання критеріїв. Формування множини альтернатив —
творчий етап системного аналізу регіональної логістичної системи;
дослідження ресурсних можливостей, зокрема інформаційних
ресурсів;
вибір формалізації (моделей і обмежень) для розв’язання проблеми;
побудова регіональної логістичної системи;
використання результатів проведеного системного дослідження.
Актуальність аналізу регіональних логістичних систем підвищується тоді,
коли можливості, ресурси і засоби обмежені. При цих умовах важлива наявність впорядкованої процедури визначення цілей, з’ясування їх пріоритетів та ієрархії, підпорядкованості, взаємного зв’язку.

Аналіз регіональної логістичної системи передбачає:
1) декомпозицію логістичної системи на її складники (підсистеми
або елементи), доступніші для дослідження;
2) вибір і використання найвідповідніших спеціальних методів для
розв’язання окремих завдань;
3) об’єднання окремих рішень так, щоб була досягнена глобальна
мета регіональної логістичної системи.

!

У процесі аналізу регіональної логістичної системи важливо дотримуватись упорядкованої процедури визначення цілей — з’ясування їх пріоритетів і ієрархії, супідрядності та взаємного зв’язку.
Основні етапи аналізу і синтезу регіональної логістичної системи:

1) чітке формулювання цілей створення логістичної системи;
2) збір даних стосовно конкретної логістичної системи для розроблення комплексу заходів щодо її дослідження і аналізу;
3) виявлення призначення елементів регіональної логістичної системи, щоб визначити їх склад, методи, форми і способи взаємодії
з іншими елементами;
4) розроблення декількох варіантів розвитку регіональної логістичної системи при дії різних чинників зовнішнього середовища;
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5) вибір оптимального курсу розвитку регіональної логістичної системи;
6) виявлення основних цілей розвитку регіональної логістичної
системи;
7) виявлення критеріїв ефективності функціонування регіональної
логістичної системи;
8) встановлення ступеня взаємозв’язку цілей регіональної логістичної системи із засобами їх досягнення;
9) розроблення програми розвитку регіональної логістичної системи;
10) перевірка ефективності взаємодії елементів регіональної логістичної системи, виявлення і усунення вузьких місць;
11) розроблення конкретних показників функціонування регіональної логістичної системи.

!

Системний аналіз може виконуватися лише за наявності арсеналу спеціальних методів системного дослідження логістичних об’єктів (систем).

Основні наукові інструменти системного аналізу:
– неформальні методи: метод сценаріїв, метод експертних оцінок
(«Дельфі»), діагностичні методи;
– графічні методи: метод дерев цілей, матричні методи, мережеві
методи;
– кількісні методи: методи економічного аналізу, морфологічні методи, статистичні методи;
– методи моделювання: кібернетичні моделі, описові моделі, нормативні операційні моделі (оптимізаційні, імітаційні, ігрові).
Особливість системного аналізу регіональної логістичної системи — поєднання якісних і формальних методів. Таке поєднання
складає основу будь-якої використовуваної методики.

!

У процесі системного аналізу створюється абстрактна і концептуальна регіональна логістична система, що описується за допомогою символів або
інших засобів і є певним структурно-логічним знаряддям, чия мета — служити інструментом для розуміння, опису і, можливо, повнішої оптимізації
поведінки зв’язків і стосунків елементів системи регіонального розвитку.

Такого роду абстрактною системою може бути модель або система
моделей.
Під системою часто розуміють конкретну функціональну модель,
адекватну в міру необхідної деталізації опису динаміки функціонування
регіональної логістичної системи.
Віртуальні системи — це модельні уявлення реальних об’єктів і процесів
регіонального розвитку, що не існують насправді, але ізоморфні до них.
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Мета побудови моделі полягає в розробленні адекватного представлення реальної регіональної логістичної системи. Мета посадової особи чи фахівця, який опікується питаннями логістики в регіональному
управлінні, полягає в створенні моделі регіональної логістичної системи, що він вивчає. Вони прагнуть зрозуміти систему як процес з певними об’єктами, властивостями і зв’язками, що комбінуються в процесі функціонування регіональної логістичної системи. Модель може бути
математичною, якщо посадова особа чи фахівець, який опікується питаннями логістики в регіональному управлінні, може виділити в проблемі кількісні властивості. Якщо логістична проблема за своєю природою
і кількісна, і якісна, то модель може бути менш строгою. Творець моделі
прагне відтворити в мініатюрній, контрольованій формі функціонування реальної регіональної логістичної системи, яку вивчає.

!

Оскільки структура системної методології досить складна і має тенденцію
ставати ще складнішою, її адекватність практиці може бути встановлена
коректним використанням засобів більш-менш сильної формалізації.

До таких засобів належать різні формалізовані моделі регіональної логістичної системи, як кількісні, так і якісні. Для них мають бути
ясно визначені умови їх адекватного вживання і завдання, які можна
розв’язувати, структуруючи з їх допомогою складні проблеми і ситуації.
Моделлю називається спеціально синтезований для зручності досліджень
об’єкт, що має необхідну міру подібності до вихідного об’єкта, адекватний
цілям дослідження, сформульованим суб’єктом або особою, що ухвалила
рішення стосовно дослідження системи.
Загальна схема формування моделі передбачає три етапи [1, 5]:

1. Етап аналізу системи. Дії цього етапу спрямовані на вивчення регіональної логістичної системи і закінчуються здобуттям концептуальної моделі.
2. Етап синтезу моделі. Цей етап полягає в здобутті моделей окремих елементів, формалізації їхніх зв’язків і в послідовному переході від елементів до цілісної моделі.
3. Етап перевірки адекватності моделі та системи. Ця процедура
супроводить всі етапи побудови моделі. Завдання цієї процедури — задоволення вимог із забезпечення адекватності моделі й
досліджуваної регіональної логістичної системи в сенсі досягнення необхідної точності опису процесів, що становлять інтерес для
експерта.
Проблема відповідності між моделлю і реальною системою досить
складна.
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Попри те, що математичні моделі мають такі важливі переваги, як
чіткість, можливість строгої дедукції, можливість перевірки, не слід відмовлятися від використання вербальних моделей.

!

Краще вербальна модель, ніж коли її нема взагалі або є математична модель, яка може фальсифікувати реальність.

Краще мати спочатку вербальну модель з усіма її недоліками, але що
охоплює деякий не зауважений раніше аспект досліджуваної реальної
системи і що дозволяє подальше розроблення відповідного алгоритму,
ніж розпочинати із скороспілих математичних моделей.
Для посадової особи чи фахівця, який опікується питаннями логістики в регіональному управлінні, великий інтерес становлять характеристики стратегії або процесу ухвалення рішення. Вони прагнуть знайти
такі рішення, які мають найбільшу цінність як для регіону, так і для споживача при найменшому ризику.
Визначення функціонування системи пов’язане з поняттям «Проблемна ситуація», що виникає, коли є відмінність між необхідним (бажаним) результатом і наявним (реальним).
Проблемна ситуація — це різниця між наявною і бажаною системами регіонального розвитку.
Проблемною називається ситуація, що характеризується відмінністю між
необхідним (бажаним або планованим) результатом і наявним. Результат необхідний, якщо його нестача може створити загрозу функціонуванню або розвиткові системи. Проблемна ситуація — різниця між наявною і
планованою системою регіонального розвитку [8].

Проблемні ситуації регіонального розвитку можуть виявлятися в
симптомах. Симптоми, що систематично виявляються, утворюють тенденцію. Виявлення проблемної ситуації — результат процесу ідентифікації симптомів. Ідентифікація можлива за умови знання нормативної
або планованої поведінки регіональної логістичної системи. За виявленням проблемної ситуації слідує прогнозування її розвитку і оцінка актуальності її розв’язання, яка дозволяє визначити необхідність останнього.
Як відомо, успішне формулювання логістичної проблеми може бути
рівносильне половині розв’язання проблеми. Тому посадова особа чи
фахівець, який опікується питаннями логістики в регіональному управлінні, приділяє особливу увагу якомога ранішій оцінці параметрів, властивостей і зв’язків проблеми. Не завжди можливо внести до проблеми
«готові» цілі.
Попередні операції з формулювання проблемної ситуації ставлять
за мету:
– складання вихідного формулювання проблемної ситуації;
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– осмислення цього формулювання щодо різних частин проблемної ситуації;
– осмислення чинників, що стосуються проблемної ситуації;
– загальне уточнення вихідного формулювання проблемної ситуації.
Наприклад, сьогодні потребує розв’язання проблемна ситуація збереження і зміцнення трудового потенціалу, що має велике значення для сталого соціально-економічного розвитку України. При цьому необхідно виділити кількісні та якісні параметри трудового потенціалу, які стають в умовах кризових явищ в економіці та соціальних суперечностей у суспільстві
основним чинником розвитку регіонів.
При формулюванні (або поставленні) логістичної проблемної ситуації посадова особа чи фахівець, який опікується питаннями логістики в регіональному управлінні, повинен виконати такі дії [2]:

– описати, яким чином проблемна ситуація була виявлена;
– встановити, чому вона розглядувана як проблемна ситуація;
– відрізнити її від «симптомів» деяких суміжних проблемних ситуацій;
– дати операційні визначення небажаних наслідків проблемної ситуації.

!

При формулюванні проблемної ситуації посадова особа чи фахівець, який
опікується питаннями логістики в регіональному управлінні, не повинен
пропонувати рішення або встановлювати причини.

Підготовка формулювання проблемної ситуації передусім націлена на те, щоб поставити проблемне завдання в центр уваги. До гіпотез
на стадії формулювання проблемної ситуації не ставлять жодної вимоги. Для забезпечення контролю над проблемною ситуацією регіонального розвитку бажано, щоб були факти, які логічно пов’язані. Може бути
також корисно встановити очевидні альтернативи.
При аналізі сутності проблемної ситуації регіонального розвитку може
сильно допомогти, якщо [6]:

1) зібрати і проаналізувати частину цієї проблемної ситуації, що характеризує недоліки системи;
2) зібрати і проаналізувати ту частину даних, яка характеризує задовільне функціонування системи;
3) описати і проаналізувати підсистему, яка прямо породжує ці проблеми, зокрема оцінити вплив підсистеми на повноту, частоту,
узгодженість, надійність і точність функціонування;
4) знайти зворотний зв’язок, який дасть змогу судити про відхилення, величину помилки або недолік системи;
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5) постаратися зв’язати об’єкти і властивості підсистеми відповідно
до їх очевидного, логічного або причинного зв’язку;
6) постаратися уявити повну систему, в якій ця проблема становить
лише частину;
7) постаратися зв’язати між собою повну систему, підсистеми, що
стосуються справи, і проблемну ситуацію, як вона визначена.

!

Розв’язання проблемної ситуації визначається як діяльність, що зберігає
або покращує характеристики функціонування регіональної логістичної
системи.

Збереження або поліпшення регіональної логістичної системи відбувається шляхом введення змін, що підвищують ефективність використання ресурсів.
Методологія розв’язання проблемних ситуацій регіонального розвитку
повинна [6]:

– визначати регіональну логістичну систему, яка функціонально
організовує загальний процес розв’язання проблемної ситуації;
– обумовлювати параметри системи, які дають структуру, необхідну для розв’язання проблемної ситуації;
– описувати моделі системи і її можливості, що дозволяє виконувати ітерацію альтернатив виходів процесу розв’язання проблемної
ситуації.
Якісні проблеми розв’язують за допомогою думок.
Думка — операція, виконувана людиною, що охоплює порівняння і розрізнення. Думка — засіб, за допомогою якого формулюються знання, оцінки і стосунки [1].

Процес знаходження рішення концентрується довкола ітеративно виконуваних операцій ідентифікації умови, мети і можливостей для
розв’язання проблеми регіонального розвитку. Результат ідентифікації — опис умови, мети і можливостей в термінах системних об’єктів
(входу, процесу, виходу, зворотного зв’язку і обмеження), властивостей і зв’язків, тобто в термінах структур і вхідних у них елементів. Якщо
структури і елементи умови, цілі й можливості проблеми відомі, то ідентифікація має характер визначення кількісних відносин, а проблема регіонального розвитку називається кількісною. Якщо структура і елементи умови, мети й можливостей відомі частково, то ідентифікація має
якісний характер, а проблемна ситуація регіонального розвитку називається якісною, або слабкоструктурованою. Як методологія розв’язання
проблемних ситуацій регіонального розвитку системний аналіз вказує
необхідну послідовність операцій, що складається з виявлення проблем268
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ної ситуації, розроблення розв’язку проблемної ситуації і реалізації цього розв’язку.

!

На практиці застосування системного аналізу може відбуватися в двох ситуаціях: коли вихідний пункт — поява нової проблемної ситуації і коли вихідний пункт — нова можливість, знайдена поза безпосереднім зв’язком з
даними довкола проблемних ситуацій.
Розв’язання проблемної ситуації в обставинах нової проблемної ситуації
регіонального розвитку охоплює такі основні етапи [8]:

1)
2)
3)
4)
5)

виявлення проблемної ситуації і оцінка її актуальності;
визначення мети та її зв’язків;
визначення критеріїв;
розтин структури наявної системи;
визначення слабких елементів системи, що обмежують здобуття
заданого результату;
6) оцінка ваги їхнього впливу на визначені критеріями результати
регіональної логістичної системи;
7) визначення структури для побудови набору альтернатив, побудова набору альтернатив;
8) оцінка альтернатив;
9) вибір альтернатив для реалізації;
10) визначення процесу реалізації;
11) узгодження знайденого рішення;
12) реалізація рішення;
13) оцінка результатів реалізації рішення. Характерна риса розвитку
регіональної логістичної системи — вибір найвідповіднішого варіанту системи. Обирають такі управлінські рішення, які кращі за
комплексом показників для заданих умов.
Завдання полягає не в тому, щоб знайти рішення краще від наявного, а в тому, щоб знайти найкраще рішення з усіх можливих.
Наприклад, необхідно переорієнтувати економіку регіону на інноваційну
модель розвитку. Разом з тим науково-інтелектуальний потенціал регіону слабо інтегрований у виробничу і невиробничу сфери, нема механізму
впровадження дослідно-конструкторських розробок у практичну діяльність окремих підприємств.

Для розв’язання логістичних проблемних ситуацій необхідне визначення процесу рішення, а не кінцевого результату. Визначення процесу дає можливість встановити проміжні результати і альтернативи. При
цьому рішення «зростає» з проблемної ситуації, проходячи через етапи розуміння функціонування і недоліків підсистем. Як тільки знайдено
альтернативи кожної підсистеми, можна отримати їх оцінки і часткові
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рішення. Після визначення альтернатив послідовно зв’язаних дій посадова особа чи фахівець, який опікується питаннями логістики в регіональному управлінні, прагне зберегти одноманітний рівень аналізу.

!

Найважливіші елементи цього процесу — чотири сторони рішення, в яких
використовують такі його критерії:

– чи може бути розв’язана повна проблемна ситуація?
– чи є пропоноване рішення можливим повним рішенням?
– чи переконливо показують результати перевірки можливості повного рішення?
– чи підтверджують результати перевірки повне рішення?
Перевірка часткового або повного рішення виникає як одна з вимог процесу розв’язання логістичної проблемної ситуації регіонального
розвитку. Такі перевірки розробляють для виміру ступеня відповідності
отриманого рішення планованому.

!

Рішення повинне визначати дію: щоб змінити характеристики регіональної логістичної системи, потрібні певні вхідні впливи.

Рішення має бути виражене в термінах проблеми регіонального розвитку і отримане з проблеми: повинно бути видно, що рішення — результат систематичного проведення часткового або повного аналізу
проблеми.
Наприклад, реалізація стратегічної мети, спрямованої на економічний
розвиток міст Хмельницької області у середньостроковій та довгостроковій перспективах, спрямовується на:
–

диверсифікацію господарської діяльності із визначенням точок економічного зростання;

–

підтримання модернізації наявних промислових підприємств, а також
поліпшення інфраструктури для поширення знань, інновацій і результатів наукових досліджень у виробництві та сфері послуг;

–

збільшення частки тих підприємств, які мають потенціал для підвищення частки доданої вартості у виробництві та якості послуг;

–

розвиток підприємництва та економічної конкурентоспроможності
шляхом поліпшення середовища для бізнесу та інвестиційного клімату;

–

збільшення частки валового регіонального продукту в структурі
ВВП України тощо.

Рішення повинно наближатися до проблемної ситуації регіонального розвитку, якій воно адресоване: проблеми і рішення розглядають як
різні стани однієї і тієї ж системи; зміни у вигляді можуть супроводжуватися змінами в обмеженнях.
Рішення має бути пропорційним за своїм розміром проблемній ситуації регіонального розвитку і мати складність не більшу, ніж сама про270
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блемна ситуація; рішення мають бути необхідними і достатніми, мати мінімум надмірності й не містити суперечностей.
Часткове рішення має бути погоджене з повним: суперечність з частинами проблемної ситуації регіонального розвитку не дозволить отримати повноцінне рішення.
Для кожного часткового або повного розв’язання мають бути проведена перевірка життєвості та перевірка переваги. Перевірка життєвості — завершальний аргумент ухвалення або вилучення рішення; перевірка переваги за допомогою критеріїв ефективності, часу або вартості має
бути застосована як міра порівняння.

!

Недоліки у розв’язанні проблемних ситуацій регіонального розвитку виникають з таких основних причин:

– неадекватність інструменту, який використовують при
розв’язанні проблемної ситуації регіонального розвитку;
– недолік точності в процесі рішення;
– поява нових проблемних ситуацій регіонального розвитку, що
потребують розв’язання до розв’язання відповідної проблемної
ситуації;
– нездатність мати справу з проблемною ситуацією в деякому конкретному сенсі.
Ці причини не завжди можуть визначити посадові особи чи фахівці, які опікуються питаннями логістики в регіональному управлінні. Нездатність визначити причину недоліків розв’язання логістичної проблемної ситуації регіонального розвитку може призвести до поступального зростання втрат матеріальних ресурсів і непоправних втрат часу. У
деяких випадках вона може також вести до втрати потенційно пріоритетних цілей або цілей, важливих в конкретний момент часу.

!

При розв’язанні логістичної проблемної ситуації регіонального розвитку
одне з перших завдань полягає у визначенні набору об’єктів, що підлягають аналізові.

Набір об’єктів, узятий як ціле, — альтернатива. Оцінка альтернатив — засіб відбору рішень або цілей. Окреме розв’язання проблемної
ситуації регіонального розвитку може бути здобуте багатьма альтернативними процедурами.
Припущення — формулювання того, що вважають про майбутній
стан логістичного об’єкта, властивості або зв’язку. Припущення дозволяє вивести існування невідомого факту з існування відомих фактів.
Критерій — засіб, за допомогою якого вимірюють або вибирають
альтернативи. Критерій примушує посадову особу чи фахівця, який опікується питаннями логістики в регіональному управлінні, доводити ло271
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гічність у виборі його переваг. Критерій вказує відносне досягнення альтернативи в термінах часу, вартості або ефективності. Критерій — стандарт, за допомогою якого формують думку про відносну вигоду вибору.
7.3. Параметри управління регіональними
логістичними системами

!

Призначення процесу управління — забезпечення розв’язання завдань,
що стоять перед регіональною логістичною системою.

Ці завдання фіксуються поняттями «мети» чи «цінності». Проте досягнення мети не вичерпує перелік вимог до регіональної логістичної
системи: суб’єкт регіонального управління буде лише тоді задоволений,
коли при цьому буде також гарантовано відповідну якість процесів, що
вимірюється призначеним ним показником.
Отже, суб’єкт регіонального управління покладає на систему управління
завдання досягнення мети з належним рівнем якості логістичних процесів, що протікають в регіональній логістичній системі.

Процес управління являє собою динамічну характеристику логістичного об’єкта.
Процес управління регіональною логістичною системою полягає в аналізі
ситуації, виробленні й ухваленні управлінського рішення, організації його
виконання і підсумкового контролю, що замикає управлінський цикл.

Є ще стадія попереднього контролю на етапі вироблення і ухвалення управлінського рішення, а також поточного контролю на стадії організації виконання рішення.
Отже, процес управління являє собою таку систему, елементи якої, тобто
операції, мають органічний зв’язок і спрямованість на послідовне досягнення проміжних і кінцевих результатів шляхом побудови «дерева мети».

Із сказаного випливає, що в процесі управління можна виділити такі
етапи:
– аналіз ситуації;
– ухвалення рішення;
– реалізація рішення;
– контроль за виконанням.
Обмеження системи — вихідна вимога органу, що позначається як
споживач логістичної системи.
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Наприклад, у логістиці споживачем може бути підрозділ місцевого органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, який формує
вихідну вимогу до логістичної системи і ставить умови, що підлягають виконанню. Споживачем може бути також замовник (зовнішній споживач).
Системні споживачі є на всіх рівнях функціонування підсистем. Системний
споживач впливає на результат і управління системи.

Вимоги до регіональної логістичної системи формулює споживач у
формі обмежень. Посадові особи чи фахівці, які опікуються питаннями
логістики в регіональному управлінні, обмеження перетворюють у форму, що узгоджується з потребами та можливостями виконання.
Наприклад, орган місцевого самоврядування як замовник транспортних
послуг замовляє для населення сіл району 35 рейсів автобусів приміського сполучення щотижня. Якщо при такому стані транспортної логістичної
системи надати такий обсяг послуг можливо, то вимоги вносять в умови
регіонального розвитку і вони стають властивостями регіональної транспортної логістичної системи.

Порівняння результату з критерієм в підсистемі управління відбувається за допомогою зворотного зв’язку. Розв’язання проблемних ситуацій містяться в операціях зворотного зв’язку, що визначають міру розбіжності між планованим і наявним функціонуванням регіональної логістичної системи або підсистеми.
Завдання посадових осіб чи фахівців, які опікуються питаннями логістики в регіональному управлінні, полягає в тому, щоб з’ясувати характеристики регіональної логістичної системи і зіставити з ними певні
властивості. Ці характеристики називаються системними параметрами.
Параметри надають кількісну оцінку конкретної регіональної логістичної системи (або елемента) за кожною її властивістю. Якість параметра — конкретна величина, що належить до параметра в конкретній територіальній ситуації.

!

Показник якості — міра суб’єктивної оцінки об’єктивної дійсності.

Оцінку якості функціонування регіональної логістичної системи
можна виконувати з двох різних поглядів:
– можуть бути сформульовані показники, що характеризують вимоги споживача до регіональної логістичної системи;
– потрібно визначити якість уже функціональної системи.
У загальному випадку сформулювати вимоги до динамічних та інших властивостей регіональної логістичної системи зручно через введену сукупність логістичних показників. Стандартизація оцінок дозволяє
нехтувати менш істотними властивостями системи і спрощує порівняння варіантів регіональних логістичних систем.
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Успіх подібної конкретизації визначається змістовністю пропонованого набору логістичних показників, їхньою адекватністю цілям.
Дійсно, завдання порівняння розв’язувалося б просто, якби вдалося сформувати інтегральний показник оцінки регіональних логістичних систем. Проте посадовим особам чи фахівцям, які опікуються питаннями логістики в регіональному управлінні, доводиться брати до уваги множину чинників, що містять інформацію про системні властивості.
Вони прагнуть зробити систему найкращою, тобто досягти екстремальних значень багатьох показників.

!

Порівняння за багатьма критеріями не здійсненне.
Отже, формується інтегральний показник якості, що охоплює у вигляді
складників усі локальні вимоги до регіональної логістичної системи.

Процедура об’єднання одиничних показників у комплексний забезпечує адекватний опис вимог до регіональної логістичної системи однією величиною. Для цього розширюється обсяг інформації про вплив
кожного локального критерію на властивості регіональної логістичної
системи.
Оскільки показники можуть бути не лише кількісними, але і якісними, то передусім вводять коефіцієнти переваги, що дозволяють упорядкувати сукупність показників.
Облік і контроль в логістичному регіональному управлінні виконують за двома напрямами оцінки:
– дій виконавців і підрозділів з реалізації завдань, пов’язаних з
формуванням регіональних логістичних систем;
– функціонування і розвитку регіональних логістичних систем
(комплексів).
У практиці формування складних регіональних логістичних систем
велику увагу приділяють оцінці їхньої ефективності.
Під ефективністю розуміють міру повноти і якості розв’язання завдання, поставленого перед регіональною логістичною системою, виконання системою свого призначення.
Для оцінки альтернатив організаційних систем регіонального управління використовують критерії вимірюваності, ефективності, надійності, оптимальності та стабільності. Вимірюваність — здатність регіональної логістичної системи вимірювати свої характеристики. Рішення має
бути вимірюваним, ефективним і надійним, перш ніж можна буде розглядати його оптимальність.
Результативність регіональної логістичної системи — співвідношення
між заданим (цільовим) показником результату функціонування системи
і фактично реалізованим.
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Оскільки будь-який ефект (результат), зокрема, можливо, і досягнення якої-небудь мети, продукт функціонування регіональної логістичної системи, то результативність слід розуміти як міру досягнення результату, заданого її функцією, як міру відповідності фактичного результату тому, який повинен бути при всій широті виконання системою своєї
функції або функцій у середовищі.
Результативність — міра фактичного досягнення результату.

!

Регіональна логістична система може бути результативною, але не ефективною, не економічною.

Проектування однієї з частин регіональної логістичної системи з
більшою надійністю, ніж інших, може обійтися дорого. Невиправдана
надмірність або прагнення передбачити всі можливі ризики призводить
до створення неекономічної системи.
Процедуру (процес) управління регіональною логістичною системою для
досягнення екстремального значення критерію оцінки її якості називатимемо оптимізацією системи.

Оптимізація охоплює весь процес розв’язання логістичного завдання регіонального управління, зокрема з’ясування завдання, вибір цілей,
аналіз і синтез систем, вибір найкращої системи.
При цьому управління розуміється в широкому сенсі як цілеспрямована
трансформація структури регіональної логістичної системи, її параметрів,
введення нових зв’язків (змінних).

При проведенні оптимізації не слід намагатися досягти точного значення екстремуму, бо це прагнення обертається багатьма труднощами, а
кінцевий ефект невеликий.

!

Оптимальність (оптимум) вживають, щонайменше, в трьох значеннях:

1) найкращий варіант з можливих станів системи: його шукають,
розв’язуючи «завдання на оптимум»;
2) найкращий напрям змін (поведінки) системи («вийти на оптимум»);
3) мета розвитку, коли говорять про «досягнення оптимуму».
Термін «оптимальність» означає характеристику якості схвалюваних рішень (оптимальний розв’язок завдання, оптимальний план, оптимальне
управління), характеристику стану системи або її поведінки (оптимальна
траєкторія, оптимальний розподіл ресурсів, оптимальне функціонування
системи).
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Оптимальність також означає [5]:
–

характеристику рівня якості схвалюваних рішень (оптимальний
розв’язок завдання, оптимальна програма, оптимальне управління);

–

характеристику стану системи або її функціонування (оптимальний
розподіл ресурсів, оптимальне функціонування складської системи).

Принцип оптимізації формулюється так: «Рішення ухвалюють завжди так,
щоб завдяки обраній альтернативі, тобто завдяки обраному співвідношенню витрат і досягнутого результату, відбувалося б оптимальне досягнення поставлених цілей обслуговування системи» [7].

!

Щодо поставлення та розв’язання завдання оптимального управління
слід вказати на таку обставину, обов’язкову для виконання: «Лише тоді
можна обрати оптимальну поведінку системи, коли вірогідно відомі поведінка досліджуваного об’єкта на всьому інтервалі управління й умови, в
яких відбувається функціонування» .
Отже, система може бути результативною, але не оптимальною, оптимальною, але не результативною, результативною і при цьому оптимальною.

Як результативність, так і оптимальність системи залежать від того,
наскільки результативні й оптимальні її підсистеми, і навпаки. Проте залежність тут не пряма: результативність функціонування компонентів
сприяє результативності системи в цілому, але не завжди приводить до
неї через системну властивість інтегративності.

!

Що стосується оптимуму, то тут ще складніша і суперечливіша залежність,
яка може бути навіть зворотною: досягнення системою глобального оптимуму може порушити нормальне функціонування підсистем; а підсистеми
не можуть одночасно досягти оптимуму, бо це може вивести за допустимі
межі змінні інших підсистем.

Навіть більше, прагнення до оптимуму може інколи навіть погіршити стан системи або змусити її перейти на режим функціонування, який
призводить до руйнування системи регіонального розвитку.

?

Питання для самоперевірки та обговорення

1. Як визначують поняття «логістичне регіональне управління»? Охарактеризуйте його сутність.
2. За якою ознакою визначають можливість використання інструментів логістики в регіональному управлінні?
3. Які особливості використання «м’якої системної методології» при формуванні регіональної логістичної системи?
4. Які особливості системних досліджень логістичного об’єкта? На яких
складниках вони ґрунтуються?
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5. Що являє собою регіональна логістична система? Які її характерні ознаки?
6. Чому доцільно розглядати регіональну логістичну систему як «повну систему»?
7. Що потрібно зробити, щоб визначити регіональну логістичну систему?
Розкрийте сутність можливих підходів.
8. У чому полягає особливість системного аналізу як комплексного інструмента логістичного управління?
9. Які вимоги ставлять до процесу виконання аналізу регіональної логістичної системи?
10. За якими підходами відбувається побудова моделі регіональної логістичної системи?
11. Як визначається поняття «проблемна ситуація» в умовах реалізації підходів логістичного регіонального управління?
12. Які етапи визначають процедуру розв’язання проблемної ситуації в обставинах виникнення нової проблемної ситуації при удосконаленні регіональної логістичної системи?
13. Які причини виникнення недоліків у розв’язанні проблемних ситуацій регіонального розвитку з позицій логістики?
14. На які етапи поділяється процес управління регіональною логістичною
системою?
15. З використанням яких підходів оцінюють якість функціонування регіональної логістичної системи ?
16. Як визначають результативність функціонування регіональної логістичної
системи?
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Додаток 1.
ПОЗАБЮДЖЕТНІ
ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ
ЗАХОДІВ ІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ
І ПРОЕКТІВ
Фінансування заходів із реалізації стратегій відбувається також за
рахунок коштів інвесторів, які залучаються для реалізації конкретних інвестиційних, інфраструктурних проектів та виконання програм, проектів міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій, внутрішнього та зовнішнього кредитування.
Співпраця між Україною та Європейським Союзом відбувається в
рамках Європейської політики сусідства (ЄПС) через реалізацію Плану
дій Україна — ЄС та Угоду про партнерство і співробітництво. Починаючи з 2007 року, фінансування Україні для реалізації ЄПС надається в рамках нового інструменту фінансування — Інструменту європейського сусідства і партнерства (ІЄСП). Серед визначених пріоритетів до 2013 року
підтримка інфраструктури (в сферах енергетики, транспорту, навколишнього середовища), програми транскордонної співпраці (Польща — Білорусь — Україна, бюджет — 186,2 млн. євро; Угорщина — Словаччина — Україна, бюджет — 68,6 млн. євро; Румунія — Молдова — Україна,
бюджет — 126,7 млн. євро). Для співфінансування проектів транскордонної співпраці у 2010 році в державного бюджеті України для органів
місцевого самоврядування вперше виділено 28 млн. гривень.
У грудні 2008 року Європейська Комісія започаткувала нову ініціативу «Східне партнерство», де Україну визначено країною-партнером.
Серед низки напрямків співпраці варто звернути увагу на фінансову підтримку вирівнювання регіонального та покращення соціально-економічного розвитку партнерських країн. На реалізацію цілей партнерства
передбачається виділити до 2013 року 600 млн. євро.
Програма Південно-Східна Європа — це програма Європейського Союзу спрямована на стимулювання територіальних, економічних та
інтеграційних процесів у Південно-Східній Європі й забезпечення стабільності та конкурентоздатності регіону через розвиток відповідного
міжнаціонального партнерства і проведення спільних заходів, що мають
стратегічне значення для Південно-Східної Європи.
278

Додаток 1. Позабюджетні джерела фінансування заходів із реалізації стратегій і проектів

Програма впроваджують за рахунок Європейського фонду регіонального розвитку, Інструменту передвступної допомоги та Інструменту
європейського сусідства і партнерства, з фондів якого фінансують діяльність українських учасників програми.
У Програмі беруть участь Албанія, Австрія, Боснія-Герцеговина,
Болгарія, Румунія, Хорватія, Республіка Македонія, Греція, Угорщина,
Італія (частково), Сербія, Чорногорія, Словаччина, Словенія, Молдова
та Україна (Чернівецька, Івано-Франківська, Закарпатська, Одеська
області).
Діяльність програми спрямована на чотири пріоритетні сфери: розвиток інновацій, реалізацію спільних проектів для сталого розвитку,
удосконалення транспортної інфраструктури, захист та покращення довкілля. Інформація щодо конкурсів на відбір проектів публікується на
вебсайті програми http://www.southeast-europe.net/.
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) має 18-літній досвід роботи в нашій країні. За цей час профінансовано понад 200 проектів на загальну суму понад 7 млрд. доларів США. На 2011 рік заплановано понад 230 млн. євро.
Пріоритети для співпраці такі:
• системи опалення — модернізація систем опалення та теплопостачання та суттєве підвищення ефективності;
• водопостачання та система каналізації — покращення якості
послуг та відповідності екологічним нормам;
• управління твердими відходами — покращення ефективності та
частоти збору відходів; належна утилізація відходів; запобігання
забрудненню ґрунтових вод;
• міський транспорт — покращення послуг громадського транспорту та створення ефективніших та надійніших транспортних
мереж.
Розроблено окремі програми покращення кредитоспроможності
комунальних підприємств та підвищення функціональних і фінансових
індикаторів їхньої діяльності.
Як отримати фінансування:
• надати ЄБРР опис проектної пропозиції;
• укласти Угоду працювати разом, де буде зафіксоване:
– визначення ролі ЄБРР;
– надання мандату для ініціювання трансакцій;
– взаємне розуміння та дотримання принципів корпоративної
та ділової етики;
• надати план проекту чи бізнес-план та стратегію;
• розробити техніко-економічне обґрунтування чи дослідження
ринку.
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Проект має бути інфраструктурний, мати обсяг фінансування не
менш ніж 8 млн. євро, кредит надають на термін до 15 років, може бути
надана відстрочка відповідно до термінів будівельної частини робіт.
Ціна кредиту для позичальника — LIBOR/EUROBORE (в доларах/
євро), або в українських гривнях за індексом KIEVPRAIME.
Адреса банку в Україні: Європейський банк реконструкції та розвитку
вул., Немировича-Данченка, 16, 01133 м. Київ,
Тел. +380 44 277 1100,
www.ebrd.com.
Європейське міжбанківське кредитування інфраструктурних
проектів через українські банки.
Кредити застраховані європейською страховою компанією (страхування виступає заставним механізмом перед європейським банком і входить у вартість кредиту).
Кредит надають під будівництво (реконструкцію) таких об’єктів:
• комерційної інфраструктури (торговельні, торговельно-розважальні та ін. комплекси, зокрема закупівля в Європі необхідного
технологічного обладнання);
• виробничої інфраструктури (зокрема, закупівля в Європі необхідного технологічного обладнання);
• житлової нерухомості;
• об’єктів муніципальної інфраструктури.
Кредитують не більш ніж 85% вартості об’єкта.
Основна умова надання кредиту — те, що генпідрядником з будівництва повинна виступати компанія, визначена європейськими банкірами. Вартість генпідрядних робіт закладають залежно від проекту.
Ставка кредиту європейського банку становить приблизно 3–4%
річних (включаючи вартість страхування). Відстрочку погашення тіла
кредиту та процентів надають до моменту введення об’єкта будівництва
в експлуатацію + 6 місяців. Строк відстрочки не повинен перевищувати 3-х років.
Кредит надають на строк до 10-ти років.
Сума кредиту від 3 млн. євро (доларів США) до 20 млн. євро (доларів США) і більше.
Застава з боку європейського банку не вимагається, бо у вартості
кредиту вже врахована вартість його страхування (ризик неповернення) європейською страховою компанією (державним експортним кредитним агентством).
Вимоги до української сторони:
1) наявність проекту з проектно-кошторисною документацією та
всіма погодженнями;
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2) вказати які банки обслуговують Клієнта і у якому з цих банків він
може пройти кредитний комітет для отримання цільового (під
проект Клієнта) міжбанківського кредиту (назву банку повинні
погодити європейські банкіри);
3) надання підтвердження українського банку про готовність забезпечити кредитування проекту за умови отримання цільового
міжбанківського кредиту від європейських банків;
4) підтвердження наявності не менш ніж 15% власних коштів на реалізацію проекту (у цю суму можуть входити: вартість земельної
ділянки, вартість проектно-кошторисної документації, вартість
виконаних будівельних робіт, а також наявні грошові кошти);
5) необхідно надати баланси роботи підприємства за останні 3 роки,
копії свідоцтва про реєстрацію, довідки статистики, ліцензій,
бізнес-план проекту (з обов’язковим викладом опису технології,
аналізу ринку в обраному сегменті, рівня конкуренції, напрямів
використання кредитних коштів, аналізу ризиків реалізації проекту тощо), а також техніко-економічне обґрунтування проекту із
зазначенням терміну його окупності;
6) надати інформацію про розмір необхідного фінансування;
7) надати інформацію про наявність в ініціатора проекту кваліфікованої управлінської команди для його реалізації.
Як це застосовують на практиці?
• Компанія, яка хоче залучити кредитні кошти європейських банків, повинна надати інформацію про банк, у якому вона може
пройти кредитний комітет для отримання (під її проект) цільового міжбанківського кредиту.
• Українською чи російською мовою надати таку інформацію: а) загальну юридичну реєстраційну інформацію про себе, б) баланси роботи підприємства за останні 3 роки; в) зазначити об’єкт/об’єкти із
наявною проектно-кошторисною документацією, під будівництво
якого залучаються кошти; г) підтвердити наявність власних 15%
коштів, враховуючи майно, землю, реальні затрати на проектнокошторисну документацію та інші затрати на конкретний об’єкт,
під який залучаються кредитні кошти; ґ) вказати обсяг необхідних
коштів та термін, на який залучаються кошти (на першому етапі
повинен бути до 5 років); д) бізнес-план проекту (з обов’язковим
викладом опису технології, аналізу ринку в обраному сегменті, рівня конкуренції, напрямів використання кредитних коштів, аналізу
ризиків реалізації проекту тощо); е) техніко-економічне обґрунтування проекту із зазначенням терміну його окупності.
• Отримується підтвердження європейського банку щодо готовності фінансування та забезпечується страхування ризиків з видачі кредиту (в інтересах іноземного банку).
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• Європейський банк укладає договір цільового міжбанківського
кредиту з українським банком, який обслуговує українського Позичальника (зазвичай український банк додає за обслуговування
кредитних коштів своїх додаткових 3–4% до вартості кредиту з
європейської сторони). Як свідчить практика, найбільше часу займає процедура погодження між банками.
• До моменту укладення договору цільового міжбанківського кредиту український Позичальник повинен пройти кредитний комітет в українському банку, на підставі рішення якого українські
банкіри ухвалюють рішення про підписання міжбанківського цільового кредиту. Як випливає з набутого досвіду, українських
банкірів приваблюють такі моменти: а) що європейський банк
забезпечує повне фінансування будівництва об’єкта і, отже, вони
можуть зробити перекредитування клієнта під уже введений в
експлуатацію об’єкт; б) усі обороти з будівництва обслуговує
саме їхній банк. Отже, у Позичальника є важелі впливу на рішення банку.
Група Світового банку — велика і активна дійова особа в Україні
протягом багатьох років. Останнім часом Світовий банк зосереджує свої
зусилля на інтервенціях та заходах, впроваджуваних на національному
рівні, хоча можлива і його діяльність на регіональному рівні, як це було і
раніше. На сьогодні технічно доступні численні програми.
• Програма ефективного використання енергії/енергоощадження (160 млн. дол. США): нова програма Світового банку в Україні для забезпечення доступу до джерел фінансування (кредитів)
місцевих адміністрацій та підприємств. Програма виконується
за допомогою Укрексімбанку (українського державного банку), з
типовим обсягом кредиту від 5 до 20 млн. дол. США.
• Програма підтримки експортерів (200–300 млн. дол. США):
нова програма Світового банку, спрямована на надання допомоги
експортерам у різних важливих галузях, зокрема для фінансування торгівлі. Управління програмою виконує Укрексімбанк шляхом інвестування через надання кредитів обсягом від 5 і 30 млн.
дол. США.
• PREMED — частина Групи Світового банку, PREMED спеціалізується на наданні субнаціонального фінансування. PREMED бере
активну участь у врахуванні досвіду різних країн у справі реформування і стійкості субнаціональних фінансів. Програма технічно доступна для України.
Міжнародна фінансова корпорація (МФК) (International Finance
Corporation — IFC) — одна з організацій Групи Світового банку, яка надає широкий спектр фінансових продуктів для розвитку компаній та/або
галузей в Україні.
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Зазвичай МФК працює з приватними компаніями, хоча вона може
надавати фінансування як інвестиції в компанії з державною формою
власності. Основа для всіх рішень МФК — інвестиційна пропозиція. Після отримання інвестиційної пропозиції, початкового контакту і попереднього розгляду МФК може зробити запит стосовно докладнішого техніко-економічного обґрунтування або бізнес-плану з метою визначення
прийнятності проекту для фінансування.
Двосторонні програми технічної допомоги. Варто відзначити найбільші за обсягами.
1.	Німеччина впроваджує велику програму в Україні і провадить
свою діяльність через ряд інституцій (GTZ, DGRV, KFW тощо).
Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку координує всі ці програми. Інформацію про програми
можна знайти за адресою www.bmz.de.
2.	Угорщина бере участь у фінансуванні програми прикордонного співробітництва ЄС, одночасно впроваджуючи свою двосторонню програму, якою опікується Міністерство закордонних
справ. Обсяг цієї програми допомоги Україні у 2008 р. становив 2,37 млн. дол. США. Інформацію щодо програми можна знайти за адресою www.mfa.gov.hu/kum/en/bal/.
3.	Японія впроваджує низку програм в Україні. Що стосується великих інвестицій, вона надає пільгові кредити на інфраструктурні проекти, хоч і не надає грантів у цій галузі. Японська програма
зовнішньої допомоги також впроваджує невеликі програми на
місцях, орієнтовані на розв’язання питань ядерної безпеки, охорони здоров’я та культури. Детальну інформацію можна знайти
на вебсайті посольства в Україні www.ua.emb-japan.go.jp/E/ODA/
ODA_ukraine.htm.
4.	Литва впроваджує програму двостороннього співробітництва
через Міністерство закордонних справ. У 2008 році загальний обсяг програми становив приблизно 35 млн. дол. США. Інформацію про програму можна знайти на вебсайті www.urm.lt/index.
php?-588416158.
5.	Нідерланди надають допомогу Україні, спрямовану, зокрема, на
підтримку фінансового сектору України. З інформацією стосовно чинних та майбутніх програм можна ознайомитися на вебсайті www.minbuza.nl/en/developmentcooperation.
6.	Норвегія протягом останніх років активно співпрацює з Україною, впроваджуючи невеликі, але корисні програми, зокрема
гнучкі малі проекти. Інформацію про програми можна отримати
за адресою www.norway.com.ua.
7.	Польща. Україна — пріоритетна країна для програми зовнішньої допомоги Польщі, яка охоплює програми Міністерства закордонних справ і Департаменту зі співробітництва з метою роз283
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витку. Сумарний внесок програми зовнішньої допомоги Польщі в Україні у 2008 році становив приблизно 12,5 млн. дол.
США. Офіційний вебсайт програми зовнішньої допомоги —
www.polskapomoc.gov.pl.
8.	Словаччина. Словацьке агентство з міжнародного розвитку та співробітництва у цілях розвитку — головна організація, що координує питання двосторонньої допомоги. Вебсайт —
www.slovakaid.mfa.sk.
9. Швеція. SIDA (Агенція з міжнародного розвитку) та уряд Швеції реалізовують дуже активну і гнучку програму, яка швидко реагує та адаптується до вимог донорів (у рамках своєї національної стратегії). Інформацію можна отримати за адресою
www.sida.se.
10. Швейцарія: SDC, SECO та інші програми уряду Швейцарії дуже
активні та важливі для всебічного розвитку України. Інформацію
можна отримати на вебсайтах SDC, SECO та інших програм, які
мають відповідні посилання. Інформація про індивідуальні програми включає:
Швейцарське агентство розвитку та співробітництва (Swiss
Development Cooperation — SDC). Працює у кількох цільових секторах
України:
• верховенство права та розвиток демократії — реформування
державного сектору, зокрема питання децентралізації:
підтримка децентралізації в Україні (проект DESPRO) — сприяння
виконанню умов спільного управління та розвитку публічних послуг на
місцевому рівні (спільно із ПРООН/MGSDP);
• сільське господарство та сільський розвиток — виробництво
сільськогосподарської продукції:
FORZA (швейцарсько-український проект з розвитку лісового господарства в Закарпатті);
Eco-Lan: стале використання землі в Україні;
доступ до фінансових послуг у сільський місцевості у Вінницькій області;
• Економічний розвиток та інтеграція:
підтримка інфраструктури: Цюріхські трамваї для Вінниці;
органічна сертифікація і розвиток ринку в Україні.
11.	 Сполучені Штати Америки: USAID (Агентство міжнародного
розвитку США) було і продовжує бути основним інвестором (у
технічному та фінансовому плані) для України. Отримати інформацію про програми можна на: www.ukraine.usaid.gov.
Фонд Східна Європа (ФСЄ) надає цільову підтримку недержавним
організаціям, що працюють у різних регіонах України, зокрема:
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– сприяє встановленню та посиленню партнерства між неурядовими організаціями, місцевою владою, бізнесом та іншими зацікавленими сторонами;
– посилює потенціал своїх партнерів, щоб вони ефективніше реалізовували власні цілі. Для цього ФСЄ забезпечує партнерів необхідними знаннями та навичками, надає фінансову підтримку та
інші ресурси;
– підтримує створення та поширення інноваційних моделей розвитку та сприяє налагодженню співпраці серед своїх партнерів.
Пріоритетна програма — місцевий економічний та соціальний розвиток, який покликаний зміцнити партнерство між громадським сектором, бізнесом і місцевою владою у впровадженні інноваційних рішень
задля підвищення потенціалу громад та їхнього економічного зростання та спрямований на покращення комунальної інфраструктури, впровадження технологій раціонального використання енергії, надання соціальних послуг і захисту вразливих верств населення.
Більшість грантів ФСЄ надає через конкурсні програми, які Фонд
регулярно ініціює. Інформацію про нові конкурсні програми публікують на вебсайті фонду в розділі «Новини» (http://eef.org.ua/index.
php?page=catalog&id=9), де до оголошення додають рекомендації та вимоги з підготування проекту та бюджету.
Для пошуку позабюджетних фінансових ресурсів варто детально
проаналізувати інформацію, що міститься у «Рекомендаціях щодо отримання доступу до донорського та інвестиційного фінансування», опубліковану проектом Європейського Союзу «Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні» (http://www.ssrd.org.ua/), матеріалами проекту DESPRO (www.despro.org.ua), «Довідником донорських організацій та
благодійних програм, що підтримують діяльність ОГС в Україні (довідник з фандрейзингу)» — Творчий центр ТЦК, 2009.
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