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Чому ДРП є важливою?
– У всіх країнах, які є більшими від міста, є території, які мають
різні можливості для розвитку або які мають значні
соціоментальні відмінності від решти територій держави.

– Завдання держави, забезпечити своїх громадян рівними
можливостями та гарантованим рівнем публічних послуг та
зберегти єдність державного простору при регіональних
відмінностях.

– Зменшення дисбалансів у економічному розвитку територій, 
створення умов для міжрегіональної солідарності та
взаєморозуміння є умовою єдності державного простору та
стійкості держави.

– Координація політики розвитку секторів економіки у
територіях є запорукою вирішення регіональних проблем, а
не їх посилення.



Активізація сепаратистських та автономістських
рухів в Європі



Що робити з регіональними відмінностями ?

• Кожна держава, особливо держави-
члени Європейського Союзу,  прагне
реалізовувати свою регіональну
політику таким чином, щоби
використати міжрегіональні відмінності
як можливості розвитку, і не допустити
їх перетворення на проблеми
національної єдності та безпеки!



Основними “довоєнними” викликами в процесі реалізації
регіональної політики були( і залишаються сьогодні):

– Відсутність довгострокового бачення розвитку країни та
превалювання короткозорості у прийнятті рішень у сфері ДРП

– Політичні побоювання у застосуванні кроків у напряму
посилення ролі держави у формуванні єдиного українського
простору

– Високий ступінь централізації та умовно сильна владна
вертикаль, не здатна самостійно приймати рішення, слабкі
горизонтальні зв’язки між регіонами

– Відсутність системи законодавства у сфері державної
регіональної політики, не розуміння ролі ДРП у збереженні
єдності держави та вирівнюванні регіонального розвитку

– Відсутність системи прозорого та справедливого фінансування
проектів розвитку в регіонах

– Нестабільне та слабке інституційне середовище



Нові виклики: агресія Росії та сепаратизм

• Агресія Росії привела до загибелі тисяч людей, відторгнення від
України Криму та кровопролитної війни на Донбасі.

• Руйнування економічних суб‘єктів на Донбасі порушило
коопераційні зв‘язки із економічними суб‘єктами в інших
регіонах, погіршення економічної ситуації в цих регіонах. 

• Масове переселення людей із Донбасу у інші регіони створює
додатковий тиск на ринок робочої сили, соціальну
інфраструктуру, місцеві бюджети, породжує проблеми
взаємовідносин між людьми. 

• Непередбачувані видатки на війну зменшують можливості
фінансування регіонального розвитку.

• В умовах ослаблення державної влади зростає намагання
політичних регіональних еліт посилити свої впливи на регіони та
центральну владу, що несе ризики подальшої дезінтеграції
країни.



Донбас
• проблеми Донбасу сьогодні уже не є проблемами
регіонального розвитку України у вузькому розумінні
цього слова. 

• Це глобальна проблема для України від вирішення
якої залежить перспектива усієї України.

• Рік війни на Донбасі суттєво вплинув на переоцінку
цінностей багатьох українців, зокрема відбулось
руйнування стереотипів, що були сформовані у
попередній період щодо Донбасу. 

• Падіння частки Донбасу в сукупному ВВП України
майже у 5 разів боляче вдарило по економіці
держави, але не призвело до руйнації всієї економіки, 
не зруйнувало споживчий ринок.





Внутрішні переселенці – новий виклик для регіонів
(17.08.2015)



Виклик: невдоволення реформами



Децентралізація: можливості та виклики

• Децентралізація дає можливість
місцевим громадам та регіонам
отримати більше впливу на свій
розвиток та благополуччя населення.

• Децентралізація водночас несе ризики
у інституційній спроможності місцевої
управлінської еліти забезпечити
розвиток і не увійти у самообмеженість.



Децентралізація - розуміння системи



Нова парадигма і нові принципи ДРП

• Орієнтація на децентралізацію влади та
партнерство між різними її рівнями і
гілками, а також партнерство із
приватним і неурядовим секторами.

• Ув”язка економічного розвитку та рівня
конкурентоспроможності регіонів, 
добробуту населення від
збалансованого просторового розвитку
країни. 



Реформи: що зроблено

• Повністю сформована юридична рамка
для формування та реалізації
державної регіональної політики
відповідно до Європейських стандартів.

• Проведено бюджетну децентралізацію, 
яка повністю змінила підходи до
можливостей МС впливати на
благополуччя громад і до бюджетного
вирівнювання.



Зміна парадигми у регіональній політиці

Традиційна
регіональна політика Нова парадигма

Цілі

Балансування
економічного розвитку

через тимчасову
компенсацію розривів
розвитку між регіонами

Виявлення і реалізація
прихованого та

недооціненого потенціалу
розвитку регіону

Стратегії Секторальний підхід Інтегровані проекти
розвитку

Інструмен
ти

Субсидії і державна
допомога

«М'яка» і «тверда»
інфраструктура

Суб'єкти Центральний уряд Різні рівні врядування

Перерозподіл
ресурсів від більш

розвинутих до менш
розвинутих регіонів

Розбудова конкурентного
регіону шляхом залучення

усіх регіональних
суб'єктів розвитку та
використання ключових

активів регіону





ЗмінаЗміна парадигмипарадигми бюджетногобюджетного вирівнюваннявирівнювання
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Рівень бюджету Вид надходжень для вирівнювання

 обласні бюджети  податок на прибуток підприємств (10%)
 податок на доходи фізичних осіб (15%)

 бюджети міст обласного значення і районів
 бюджети об’єднаних територіальних

громад

 податок на доходи фізичних осіб (60%)

 м. Київ  вирівнювання не здійснюється

0,9

1,1

Індекс
податко-
спроможнос
ті

Реверсна
дотація

1,0

+ 80 %

- 50 %

Базова
дотація







Політичні виклики ДРП сьогодні

• Продовження політичної боротьби, яка поляризує українське
суспільство в регіональному вимірі.

• Спроба нівелювати роль Державної стратегії регіонального
розвитку при формування державного бюджету України.

• Розмивання ролі регіональної стратегії розвитку на
формування та фінансування регіональних програм та
проектів розвитку.

• Слабка інституційна спроможність регіонів щодо підготовки
планувальних документів стратегічного характеру та
проектів регіонального розвитку.

• Спроба в рамках децентралізації передати на регіональний
рівень повноважень щодо підтримки за державний кошт
проектів регіонального ровзитку.



ГАЛУЗЕВІ УПРАВЛІНСЬКІ ТА
ІНЕСТИЦІЙНІ

ЗАХОДИ/ПРОЕКТИ (БЕЗ
РОЗВИТКОВОГО ЕФЕКТУ

ДЛЯ РЕГІОНІВ)

ГАЛУЗЕВІ
ІНВЕСТИЦІЙНІ

ЗАХОДИ/ПРОЕКТИ, ЩО
МАЮТЬ ВПЛИВ НА
РОЗВИТОК РЕГІОНІВ

Секторальні/галузеві
ДЕРЖАВНІ

ЦІЛЬОВІ ПРОГРАМИ,

БЮДЖЕТНІ ПРОГРАМИ

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ
ДСРР‐2020

(ПРОГРАМИ 1, 2, 3)

ВІДОМЧО АБО
МІЖВІДОМЧО
ЗГЕНЕРОВАНІ
ІНВЕСТИЦІЙНІ

ЗАХОДИ/ПРОЕКТИ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ 1 і 2 

ДСРР

ПРОЕКТИ В
РЕАЛІЗАЦІЮ СТР. 

ЦІЛЕЙ 1 і 2 ДСРР‐2020 
ЗГЕНЕРОВАНІ

РЕГІОНАМИ ЧЕРЕЗ
КОНКУРС

ПЛАНИ РЕАЛІЗАЦІЇ
РЕГІОНАЛЬНИХ

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

Каталог розвиткових
проектів (організованих у

програми)

Проекти в реалізацію
РСР ідентифіковані
через регіональний

конкурс

ДЕРЖАВНИЙФОНД
РЕГІОНАЛЬНОГО

РОЗВИТКУ
Головний розпорядник –

МІНФІН
Спів‐фінансування з
обласного та місцевих

бюджетів

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ

Головні розпорядники: 
ЦОВВ

ЗАХОДИ ІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ
СТРАТЕГІЧНОЇ ЦІЛІ 3 

ДСРР‐2020
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РЕГІОНАЛЬНІ
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

ДЕРЖАВНАСТРАТЕГІЯ
РЕГІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ 2020

Секторальні/галузеві
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТНА
ПРОГРАМА «План

реалізації Державної
стратегії регіонального
розвитку України до

2020 року»

Головний розпорядник:
МЕРТ/МРБ

Ініціатори проектів від
регіонів: виключно ОДА
Спів‐фінансування з
регіонального та

місцевого рівня відсутнє

СТРАТЕГІЧНІ ПЛАНУВАЛЬНІ
ДОКУМЕНТИ РОЗВИТКУ(в тому числі

ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ
ПОЛІТИКИ)

ПЛАНИ РЕАЛІЗАЦІЇ
СТРАТЕГІЧНИХ
ПЛАНУВАЛЬНИХ
ДОКУМЕНТІВ ДРП

СКЛАДОВІ ПЛАНІВ
РЕАЛІЗАЦІЇ

СТРАТЕГІЧНИХ
ПЛАНУВАЛЬНИХ
ДОКУМЕНТІВ

ДЖЕРЕЛА
ФІНАНСУВАННЯ, 
РОЗПОРЯДНИКИ
КОШТІВ, СПІВ‐
ФІНАНСУВАННЯ

Реалізація і фінансування стратегічних планувальних документів державної
регіональної політики України(пропозиція)



Замість підсумку

• Війна не дає змоги сподіватись на швидкі зміни у
ДРП.

• Проте сьогодні інституційно більш чітко визначено
відповідального за ДРП.

• Проведення децентралізації влади разом із змінами
бюджетування громад та регіонів дає змогу
сподіватись на більш ефективне залучення різних
суб”єктів до регіонального розвитку.

• Сплеск патріотизму нейтралізовує зусилля Росії в
розхитування України.

• Активна діяльність європейських проектів в Україні
творить носіїв знань, що впливатимуть на РР у
найближчі роки.


