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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Багаторічний успішний досвід застосування фондів

регіонального розвитку в країнах ЄС у формі структур,
них фондів, провідним з яких є, власне, Європейський
фонд регіонального розвитку, став прикладом для ба,
гатьох інших держав світу. Разючі вітчизняні територі,
альні соціально,економічні, культурні, екологічні та інші
диспропорції зумовлюють необхідність вивчення мож,
ливостей використання подібних механізмів в Україні.
Отже, для найбільш ефективного запровадження
фондів регіонального розвитку в нашій країні важли,
вим є виділення загальних підходів до їх організації та
функціонування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Нині грунтовні вітчизняні дослідження засад орга,

нізації і функціонування фондів регіонального розвит,
ку обмежуються здебільшого загальним описом систе,
ми формування і реалізації регіональної політики ЄС та
вивченням окремих прикладних питань законодавчого
регулювання їх впровадження в Україні. У працях за,
рубіжних дослідників відзначено різноманітність форм
організації і функціонування фондів регіонального роз,
витку, але не дано їх чіткої класифікації та використа,
но різні кількісні і якісні підходи оцінaювання їх діяль,
ності у кожному окремому випадку [1; 2, c. 32—76; 3; 4;
5; 6, с. 6—10; 7; 8, с. 7—12; 9; 10; 11; 12; 13; 14]. Проте
усталеною є думка, що спостерігається стійкий зв'язок
особливостей їх організації і функціонування із загаль,
ним механізмом державного управління, системою ре,
алізації державної регіональної політики та основними
соціально,економічними, культурними та іншими харак,
теристиками країни [3; 8, с. 62—78; 13, с. 47—52].
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ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ СТАТТІ
Метою цієї статті є виокремлення типових підходів

до організації і функціонування фондів регіонального
розвитку та визначення особливостей їх використання
відповідно до узгодженості із основними характерис,
тиками організації публічної влади та показників ефек,
тивності їх діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Як механізм фінансового забезпечення, фонд рег,

іонального розвитку включає функціональний та уп,
равлінський механізми, які відповідно забезпечують
безпосередній рух фінансових ресурсів до кінцевого
споживача та здійснення управління першим механіз,
мом. Структурно,функціональні елементи цих ме,
ханізмів, тобто інституції та, власне, фінансові ресур,
си зазвичай можна класифікувати відповідно до кри,
теріїв централізації і концентрації. Фінансові ресурси
у структурі механізму також можуть бути власними,
що дає його суб'єктам повну свободу розпорядження
ними, та залученими на певних умовах [1; 9; 12; 13, с.
21; 15, с. 45; 16].

Через зазвичай жорсткі уніфіковані та інваріантні
вимоги до інституцій, що здійснюють платежі, та відпо,
відно їх переважно концентровано,централізований
характер основними критеріями виокремлення типових
підходів є характеристики управлінських складових
механізмів [1; 9; 16; 17]. Через цю особливість конкретні
підходи до організації та функціонування фондів регі,
онального розвитку також важко диференціювати
відповідно до виду фінансових ресурсів, оскільки вони
фактично перебувають під контролем інституцій — еле,
ментів функціонального механізму.
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Загалом можна виділити централізовану та децент,
ралізовану групи підходів, де в першій усі інституції —
елементи механізму (далі — елементи) — є органами
державної влади, а у другій певні функції та компетенції
можуть бути делеговані іншим суб'єктам державної ре,
гіональної політики. При цьому в будь,якому випадку
провідні елементи з функцією управління та переваж,
ною компетенцією координатора і санкціонера мають
партисипативний характер, тобто передбачають участь
представників регіонів як об'єктів управління.

Узагальненими характеристиками національних
підходів є також наявність регіональної деконцентрації
механізму організації та функціонування фондів регіо,
нального розвитку і його секторна спеціалізація. Остан,
ня передбачає розподіл функцій і компетенцій між
відповідними секторально спеціалізованими елемента,
ми, які зазвичай є центральними органами виконавчої
влади.

Вивчення різноманітних джерел (законодавчих
актів, офіційних публікацій, наукових робіт тощо) доз,
воляє виділити наступні типові підходи до організації
та функціонування фондів регіонального розвитку як
механізмів фінансового забезпечення державної регіо,
нальної політики [1; 2; 3; 5; 6; 8; 9; 12; 13; 15; 16; 17].

1. Централізовані — централізовано,концентрова,
ний (Росія, Португалія, Естонія); централізовано,декон,
центрований (США, Швеція, Австралія); централізова,
но,спеціалізований (Словакія, Словенія, Ірландія тощо);
централізовано,деконцентровано,спеціалізований (Че,
хія, Болгарія, Греція); централізовано,регіоналізований
(Канада).

2. Децентралізовані — децентралізовано,деконцен,
трований (США, Іспанія, Данія тощо); децентралізова,
но,деконцентровано,спеціалізований (Франція, Велика
Британія, Польща, Італія, Угорщина тощо); регіоналі,
зований (США, Німеччина, Бельгія); комерціалізований
(Норвегія, Грузія).

Досвід США також доводить, що для вирішення
відмінних між собою та масштабних завдань державної
регіональної політики в одній країні може бути одно,
часно застосовано декілька підходів.

Так, централізовано,концентрований підхід виріз,
няється переважною належністю всіх елементів до цен,
тральних органів виконавчої влади загальнодержавно,
го рівня або до підпорядкованих їм відокремленим аген,
ціям. Незважаючи на формальну вимогу розмежування
компетенцій та функцій, для цього підходу типовим є їх
виконання одним або декількома елементами із внутрі,
шньоорганізаційним розподілом повноважень з метою
мінімізації конфлікту інтересів.

Централізовано,деконцентрований підхід, порівня,
но з централізовано,концентрованим підходом, харак,
теризується наявністю додаткової регіональної мережі
представництв центральних органів виконавчої влади,
що є керуючими органами та іноді можуть самі здійсню,
вати виплати кінцевим користувачам коштів.

Централізовано,спеціалізований підхід вирізняєть,
ся секторальною спеціалізацією елементів, що також на,
лежать до центральних органів виконавчої влади. При
цьому функції управління та компетенції координато,
ра і санкціонера можуть розподілятися між одним про,
відним центральним органом виконавчої влади та одним
чи декількома партисипативними елементами, наприк,
лад, між міністерством, яке забезпечує загальне управ,
ління, загальнонаціональним комітетом з моніторингу
та комітетами з моніторингу для кожного окремого на,
пряму спеціалізації.

Централізовано,деконцентровано,спеціалізований
підхід передбачає, порівняно із централізовано,спеціа,
лізованим підходом, також наявність мережі регіональ,
них відділень спеціалізованих елементів механізму.

Децентралізовано,деконцентрований підхід перед,
бачає існування регіональної мережі посередників, що
належать або до органів місцевого самоврядування, або

приватних суб'єктів державної регіональної політики,
та яким делегуються територіальні повноваження сто,
совно всіх аспектів функціонування. При цьому також
існують один чи декілька загальнодержавних елементів,
що належать до центральних органів виконавчої влади
із переважною компетенцією координатора.

Функціональна і секторальна спеціалізація про,
відних елементів та регіональної мережі посередників є
характерною рисою децентралізовано, деконцентрова,
но,спеціалізованого підходу.

Регіоналізований підхід передбачає передачу всіх
функцій і компетенцій елементів механізму до регіо,
нальних органів місцевого самоврядування та підконт,
рольних їм структурам. За цього підходу регіональним
органам місцевого самоврядування можуть також пе,
редаватися функції і компетенції із створення власних
механізмів організації та функціонування фондів регі,
онального розвитку на відповідних територіях. Відпо,
відно до централізовано,регіоналізованого підходу,
подібне передавання функцій і компетенцій виконуєть,
ся шляхом виділення відповідних центральних органів
виконавчої влади з обмеженими територіальними по,
вноваженнями, тобто окремих міністерств для кожно,
го регіону.

Найбільш децентралізованим є комерціалізований
підхід, що полягає у застосуванні спеціалізованих дер,
жавних чи навіть приватних підприємств як основних
елементів механізму організації і функціонування
фондів регіонального розвитку.

Для всіх децентралізованих підходів також можли,
ве існування регіональних партисипативних елементів
із функцією управління та переважними компетенція,
ми координатора і санкціонера (наприклад, комітету з
моніторингу) на додачу до аналогічного елемента ме,
ханізму загальнодержавного рівня чи їх низки для кож,
ного окремого напряму використання коштів.

Аналіз застосування зазначених підходів до орга,
нізації та функціонування фондів регіонального роз,
витку у різних країнах показує загальну відповідність
цих підходів державному устрою [13, с. 49; 18; 19]. Се,
ред інших особливостей їх застосування відзначимо,
що у великих за територією країнах федеративного
типу з низькою густотою населення переважають цен,
тралізовані підходи. Це можна пояснити тим, що су,
часна державна регіональна політика у таких країнах
є альтернативою традиційному її включенню у галу,
зеві політики та необхідністю функціонування в умо,
вах значної автономії регіонів. Аналогічне пояснення
також може мати той факт, що країни з великою та
найменшою кількістю адміністративно,територіальних
одиниць субнаціонального рівня явно тяжіють до цен,
тралізовано,концентрованого та централізовано,спец,
іалізованого підходів, а країни з середньою кількістю
адміністративно,територіальних одиниць субнаціо,
нального рівня — до децентралізованих підходів. Та,
кож спостерігається явна схильність країн з парламен,
тською формою правління до централізовано,спеціа,
лізованих підходів, а з конституційною монархією —
до децентралізованих.

У країнах, що не належать до ЄС, простежується
позитивна кореляція між досвідом функціонування
фондів регіонального розвитку та їх деконцентрацією і
децентралізацією. Менш чітко, але виражено ця особ,
ливість також притаманна країнам,членам ЄС, що по,
яснюється важливістю досвіду для поширення адміні,
стративної спроможності поза межами центральних
органів виконавчої влади. Проте цей досвід має стосу,
ватися сфери державної регіональної політики, про що
свідчить відсутність чіткого зв'язку застосування пев,
них підходів із загальною якістю публічного управлін,
ня [20, с. 33; 21, с. 18—22]. Рівень деконцентрації та де,
централізації механізмів фінансового забезпечення дер,
жавної регіональної політики також прямо залежить від
рівня довіри до органів публічної влади загалом, що
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підтверджується значеннями Індексу сприйняття ко,
рупції [22].

Застосування спеціалізованих підходів є часто спро,
бою найефективнішої відповіді на широке коло значних
диспропорцій соціально,економічного розвитку, що
зазвичай притаманні індустріальним країнам або краї,
нам на стадії суспільної трансформації. Схильність до
застосування складних підходів також характерна для
країн з високим рівнем соціально,економічного розвит,
ку, яким притаманні низький рівень корупції, високо,
розвинені інститути демократії та загалом неолібераль,
на суспільна парадигма. Окрім взаємної довіри, у су,
спільстві додатковою причиною такого взаємозв'язку є
також можливість цих країн дозволити собі високі вит,
рати на підтримання функціонування численних еле,
ментів при реалізації складних підходів.

Під час визначення системи показників оцінювання
функціонування фондів регіонального розвитку важли,
во звернути увагу на висновок Т. Езера та інш. про те,
що оцінювання ефективності організації і здійснення
фінансового забезпечення державної регіональної по,
літики має грунтуватися на компромісі між визначенням
рівня цільового використання коштів, його загальної
суспільної ефективності та набуттям інституційного
досвіду [23].

Однак, практичне застосування такої оцінки обме,
жується недостатньою та гетерогенною інформацією
про результати діяльності фондів регіонального роз,
витку у різних країнах світу, а також складністю виз,
начення конкретного впливу будь,якого механізму
державного управління на стан суспільства загалом [2;
3; 4; 6; 7; 8; 10; 11; 13; 14]. Тож фактично доступними
для застосування є такі основні вимірювані показники
загальної суспільної ефективності, як абсолютні по,
казники та дисперсія ВВП (ВРП) на душу населення та
рівень зайнятості, визначені економетричними моде,
лями HERMIN і QUEST мультиплікатори зростання
ВВП до витрат власних коштів фондів регіонального
розвитку у окремих країнах ЄС [3; 4; 10; 19, 23; 24].
Найбільш доступним та повним інтегральним показни,
ком стану країн та окремих регіонів є Індекс глобаль,
ної конкурентоспроможності, який, однак, не дозво,
ляє виокремити конкретні результати функціонуван,
ня фондів регіонального розвитку [20; 21; 25, с. 13—
15].

Серед вимірюваних показників ефективності функ,
ціонального механізму широкодоступними є дані про
кількість та вартість порушень фінансової дисципліни,
рівень відповідності цілям державної регіональної по,
літики, обсяги освоєних фінансових ресурсів щодо ВВП
(ВРП), а також частка залучених коштів у загальних
обсягах фінансових ресурсів, що може бути використа,
на для оцінювання ефективності обох складових ме,
ханізмів [2, с. 32—76; 4; 6; 7; 10; 13, с. 21]. Також варто
відзначити значну кількість експертних оцінок функці,
онування фондів регіонального розвитку.

Так, вимірювані показники загальної суспільної
ефективності застосування фондів регіонального роз,
витку в країнах ЄС свідчать про пряму їх залежність
від рівня деконцентрації і децентралізації механізмів
організації і функціонування фондів регіонального
розвитку. На значення цих показників також позитив,
но впливає секторальна спеціалізація підходів та фо,
кусування провідних елементів виключно на реалізації
державній регіональній політиці. Однак цей вплив зде,
більшого не є чітко виражений, оскільки подібна орга,
нізація фондів регіонального розвитку часто застосо,
вується для протидії низькій загальній адміністра,
тивній спроможності апарату держави, його недо,
статній координації тощо.

Проте, яскравим винятком є Італія та Німеччина, які
застосовують децентралізовано,деконцентровано,
спеціалізований та регіоналізований підходи із незнач,
ною часткою освоєних коштів порівняно із обсягами

ВВП. Це можна пояснити тим, що, окрім об'єктивних
факторів, на успішність державної регіональної політи,
ки значно впливає мотивація її суб'єктів і об'єктів.

Незважаючи на відсутність чітких даних про загаль,
ну суспільну ефективність фондів регіонального розвит,
ку поза країнами ЄС, можна помітити, що в їх випадках
також підтверджуються зроблені вище висновки. Про
це свідчать як експертні оцінки, так і частка залучених
коштів, що були використанні разом із власними кош,
тами фондів регіонального розвитку для фінансування
заходів з реалізації державної регіональної політики.
Цей показник також має позитивну кореляцію із рівнем
комерціалізації навіть централізованих підходів та не,
гативну — із рівнем корупції в країні.

Експертні оцінки також загалом підтверджують
більші можливості деконцентрованих, децентралізова,
них та спеціалізованих підходів стимулювати набуття
адміністративної спроможності як, власне, елементами
фондів регіонального розвитку, так і суспільством за,
галом. У цьому випадку труднощі із організацією меха,
нізму взаємодії та узгодженням інтересів інституцій —
елементів — розглядаються скоріше як важкий, але не,
обхідний етап набуття досвіду [2, с. 76—80; 3; 6, с. 76—
80; 8, с. 7—11; 9; 11; 13, с. 8—10; 14].

Тому не дивно, що вивчення вимірюваних показників
ефективності діяльності функціонального механізму
фондів регіонального розвитку в країнах ЄС та
відповідні експертні оцінки стосовно інших країн
свідчать про обернену залежність його здатності до
швидкого та цільового освоєння коштів від рівня децен,
тралізації, деконцентрації та спеціалізації застосовано,
го підходу. Крім об'єктивних чинників ускладнення
організаційно,функціональної структури, важливим
фактором у цьому випадку також є мотивація та бажан,
ня до співпраці всіх елементів фондів регіонального роз,
витку, що також підтверджується даними про більші
обсяги фінансових порушень у старих країнах,членах
ЄС.

ВИСНОВКИ
Спираючись на досвід організації і функціонування

фондів регіонального розвитку у країнах Європи, Пів,
нічної Америки, Австралії тощо та відповідно до кри,
теріїв децентралізації, деконцентрації і секторальної
спеціалізації управлінського механізму, було виділено
групи централізованих та децентралізованих підходів до
їх організації і функціонування. Перша група містить
централізовано,концентрований, централізовано,де,
концентрований, централізовано,спеціалізований, цен,
тралізовано,деконцентровано,спеціалізований та цен,
тралізовано,регіоналізований підходи, що грунтують,
ся на використанні системи органів виконавчої влади.
Друга група включає децентралізовано,деконцентрова,
ний, децентралізовано,деконцентровано,спеціалізова,
ний, регіоналізований та комерціалізований підходи, що
передбачають повне або часткове делегування органа,
ми державної влади своїх функцій і компетенцій як орга,
нам місцевого самоврядування чи неприбутковим, так і
суто комерційним установам у разі комерціалізованого
підходу. При цьому у будь,якому разі провідні інсти,
туції — елементи — зазвичай мають партисипативний
характер, тобто передбачають участь представників ре,
гіонів.

Крім підтвердження висновку про певну узго,
дженість зазначених підходів із державним устроєм та
системою реалізації державної регіональної політики
загалом, встановлено схильність застосування децент,
ралізованих та деконцентрованих підходів у країнах з
високим рівнем соціально,економічного розвитку та
досвідом у цій сфері і низьким рівнем корупції, та, на,
впаки, централізованих. Застосування останніх також
характерне для країн великих розмірів, з численними
субнаціональними адміністративно,територіальними
одинцями. Спеціалізовані підходи, зокрема на чолі із
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окремим центральним органом виконавчої влади з пи,
тань державної регіональної політики, часто викорис,
товуються у країнах із разючими диспропорціями регі,
онального розвитку.

Децентралізовані та спеціалізовані підходи мають
значно вищу загальну суспільну ефективність, що по,
лягає у забезпеченні набуття досвіду суспільством за,
галом та підвищенні рівня соціально,економічного роз,
витку регіонів, а також характеризуються високою ча,
сткою використання залучених приватних коштів. Цен,
тралізовані підходи, у свою чергу, мають здатність за,
безпечити кращу фінансову дисципліну та оперативне
освоєння великих обсягів коштів.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Зважаючи на динамічні суспільні зміни, ефективне

використання певних елементів виділених підходів для
запровадження фондів регіонального розвитку в Ук,
раїні потребує поглибленого аналізу сучасного стану
системи реалізації вітчизняної державної регіональної
політики, зокрема механізму її фінансового забезпечен,
ня.
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