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Проаналізовано законодавчу базу щодо положень про порядок
створення та функціонування території пріоритетного розвитку. Зап4
ропоновано законопроект "Про внесення змін до деяких законів Ук4
раїни щодо стимулювання розвитку регіонів".
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ВСТУП
Соціальноекономічний рівень
розвитку економіки України вели
кою мірою визначається рівнем ре
гіонального розвитку. Проте соціаль
ноекономічному розвитку регіонів
перешкоджає комплекс проблем, се
ред яких особливе місце займає те
риторіальна диференціація регіонів,
що посилюється, недостатньо ефек
тивна система державного управлін
ня регіональним розвитком, яка не
справляється із завданнями терито
ріального розвитку [4, c. 142].
Ефективність державного управ
ління, що розуміється як здатність ре
алізовувати поставлені цілі, у сфері
регіонального розвитку низька, зок
рема, тому, що на сьогодні відсутній
системний підхід до питання самої
організації як розробки, так і
здійснення державної регіональної
політики вищими органами державної
влади і органами державної влади на
місцях. У системі нормативноправо
вих актів у сфері регіонального роз
витку відсутній документ, який закрі
плював би основи розробки і реалі
зації державної регіональної політи
ки, визначив би цілі, завдання, прин
ципи, пріоритети, суб'єкти, механізми
й інші важливі питання державної ре
гіональної політики. Але державна ре
гіональна політика є виключно інтег
раційною, стосується ряду компе
тенцій різних органів державної вла
ди. Інакше кажучи, Міністерству регі
онального розвитку повинні були б
підпорядковуватися інші міністерства
і самі регіони, що неможливо. Управ
лінським виходом із цієї ситуації є
створення механізму координації і су
бординації в системі органів і суб'єктів
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управління, що передбачає прийняття
відповідного закону України, тому що
компетенції суб'єктівучасників дер
жавного управління визначається і за
конами, і навіть Конституцією. Тако
го документа на сьогодні немає.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Методології здійснення держав
ного управління як суспільного яви
ща та складного процесу, в тому
числі щодо розвитку регіональних та
субрегіональних соціальноеконо
мічних систем різних рівнів, при
святили свої фундаментальні праці
В.Б. Авер'янов, О.Ю. Амосов, Г.В. Ата
манчук, В.М. Бабаєв, В.Д. Бакумен
ко, С.О. Біла, А.О. Дєгтяр, В.Б. Дзюн
дзюк, О.М. Іваницька, В.Ю. Керец
ман, І.Б. Коліушко, О.І. Крюков,
В.С. Куйбіда, О.Я. Лазор, В.М. Мар
тиненко, О.А. Машков, А.Ф. Мель
ник, А.В. Мерзляк, А.О. Монаєнко,
О.Г. Мордвінов, Н.Р. Нижник, В.М. Ога
ренко, С.Є. Саханенко, В.М. Селіва
нов, О.В. Скрипнюк, В.В. Тертичка,
В.В. Цвєтков, Ю.П. Шаров та інші
відомі вчені.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— проаналізувати законодавчу
базу щодо положень про порядок
створення та функціонування тери
торії пріоритетного розвитку;
— запропонувати законопроект
"Про внесення змін до деяких за
конів України щодо стимулювання
розвитку регіонів".
РЕЗУЛЬТАТИ
Стратегічні, програмні, про
гнозні документи у сфері регіональ

ного розвитку, що розробляються і
приймаються на сьогодні органами
державної влади, місцевими органа
ми державної влади й органами
місцевого самоврядування, не взає
мопов'язані й не узгоджені між со
бою, а тому і не справляються з по
ставленими перед ними завданнями.
Про це свідчить нерівномірність соц
іальноекономічного розвитку регі
онів [2, c. 20].
Водночас можливий інший підхід
до питання правового регулювання
основ регіональної політики, який
може бути закріплений у пропоно
ваному законі.
Слід зазначити, що в правовому
полі Україні у сфері регламентації
регіональної політики існує лише за
старілий і вкрай слабкий в усіх аспек
тах Указ Президента України про
Концепцію державної регіональної
політики від 25 травня 2001 р. [6, c.
60].
Ухвалені в різні періоди закони
лише називали окремі види здійснен
ня регіональної політики, не розкри
ваючи її суті і порядку здійснення.
Так, Законом України "Про держав
не прогнозування та розроблення
програм економічного і соціального
розвитку України" визначено пра
вові, економічні та організаційні за
сади формування цілісної системи
прогнозних і програмних документів
соціальноекономічного розвитку
України, окремих галузей економі
ки та окремих адміністративнотери
торіальних одиниць як складової за
гальної системи державного регулю
вання економічного і соціального
розвитку держави. Законом встанов
люється загальний порядок розроб
лення, затвердження та виконання
зазначених прогнозних і програмних
документів економічного та соціаль
ного розвитку, а також права та від
повідальність учасників державного
прогнозування і розроблення про
грам економічного та соціального
розвитку України.
Ряд конкретизуючих положень
міститься в підзаконних актах Уря
ду України.
Як показав досвід [1, c. 11; 3, c.
11; 5, c. 9], методи й інструменти ре
гіональної політики, що реалізову
ються сьогодні, не дають очікуваних
результатів через те, що вони засто
совуються фрагментарно й ізольова
но через відсутність концепції дер
жавного регулювання територіаль
ного розвитку, а підтримка одних
регіонів, що здійснювалася без ура
хування інтересів інших регіонів,
тільки посилює територіальну дифе
ренціацію і дезінтеграцію.
З огляду на це ухвалення пропо
нованого закону, що регламентує
організаційноправові основи роз
робки і реалізації державної регіо
нальної політики в новій суспільно
політичній і соціальноекономічній
ситуації, стає все більш актуальним.
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Важливо підкреслити, що зако
нопроект визначає не тільки основи
розробки й реалізації державної ре
гіональної політики на державному
рівні, а зміст і порядок розробки й
реалізації державної регіональної
політики в регіонах мають бути вста
новлені нормативноправовими ак
тами відповідних органів публічної
влади.
Проект закону України "Про ос
нови державної регіональної політи
ки" включає такі ключові положен
ня.
Встановлюються цілі, завдання,
принципи, основні напрями і пріори
тети державної регіональної політи
ки, засновані на ціннісному підході.
При цьому передбачається, що до
вищих цінностей державної регіо
нальної політики належать:
— гідний рівень життя людини
незалежно від регіону мешкання:
— територіальна цілісність Ук
раїни;
— економічний розвиток регі
онів;
— розвиток галузей економіки
держави.
Визначається перелік суб'єктів
державної регіональної політики. У
переліку суб'єктів державної регіо
нальної політики вперше виділяють
ся великі господарюючі суб'єкти і
некомерційні організації, які мають
активно в разом з державою брати
участь у процесах регіонального
розвитку.
Вперше визначається єдиний пе
релік нормативних документів у
сфері регіонального розвитку, серед
яких провідне місце займає Держав
на доктрина регіонального розвитку
України, яка ухвалюється у вигляді
закону України і під якою розумієть
ся нормативний правовий акт дер
жавноуправлінського характеру,
що визначає зміст державної регіо
нальної політики України на довго
строковий період.
Особлива увага в законопроекті
приділена механізмам здійснення
державної регіональної політики, а
також взаємодії між органами дер
жавної влади та місцевими органами
державної влади у сфері організац
ійного, інформаційного і ресурсно
го забезпечення в процесі розробки
й реалізації державної регіональної
політики.
Законопроектом визначається
обов'язок Уряду України щорічно
готувати доповідь про реалізацію
державної регіональної політики
України, що містить докладну ін
формацію про ефективність і резуль
тативність державної регіональної
політики, завдання Уряду України з
реалізації цієї політики наступного
року, а також інформацію про стан і
проблеми розвитку державних від
носин окремих регіонів, місцевого
самоврядування. Доповідь виносить
ся на розгляд Верховної Ради Украї
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ни одночасно з проектом закону Ук
раїни про Державний бюджет на
черговий фінансовий рік як допов
нення до документів і матеріалів,
передбачених Бюджетним кодексом
України.
Таким чином, ухвалення закону
України "Про основи державної ре
гіональної політики" дасть органам
державної влади і місцевим органам
державної влади вийти на новий
рівень розробки і реалізації держав
ної регіональної політики, що харак
теризується системністю, взаємоуз
годженістю і взаємопов'язаністю
прийнятих державноуправлінських
рішень.
Прогноз показує, що в резуль
таті реалізації положень закону ре
зультативність державної регіональ
ної політики в Україні зросте.
Слід окремо зупинитися на ана
лізі Закону України "Про стимулю
вання розвитку регіонів". На наш
погляд, у цьому законі відсутні по
ложення про порядок створення та
функціонування території пріори
тетного розвитку. Тому ми пропо
нуємо законопроект "Про внесення
змін до деяких законів України щодо
стимулювання розвитку регіонів".
Ми обгрунтовуємо прийняття
законопроекту "Про внесення змін
до деяких законів України щодо сти
мулювання розвитку регіонів" тим,
що він спрямований на стимулюван
ня розвитку регіонів України та по
кращення інвестиційного клімату в
Україні, з урахуванням українсько
го та міжнародного досвіду щодо
залучення інвестицій.
Метою законопроекту є сприян
ня залученню інвестицій у регіони
України з урахуванням їх економіч
ної та географічної специфіки, на
дання державним органам реально
го механізму залучення інвестицій у
високотехнологічні галузі для по
кращення конкурентоспроможності
української економіки.
Законопроектом встановлюєть
ся порядок створення та роботи те
риторій пріоритетного розвитку,
порядок розгляду та контролю за
інвестиційними проектами, оподат
кування суб'єктів підприємницької
діяльності, задіяних у виконанні ін
вестиційних проектів на територіях
пріоритетного розвитку.
Реалізація законопроекту не по
требує додаткових матеріальних та
інших витрат. Реалізація законопро
екту надасть уряду можливості щодо
стимулювання розвитку депресив
них регіонів та залучення інвестицій
у високотехнологічні галузі, що буде
сприяти збільшенню обсягів надхо
джень до бюджету.
Прийняття проекту закону Ук
раїни "Про внесення змін до деяких
законів України щодо стимулюван
ня розвитку регіонів" буде сприяти
покращенню інвестиційного клімату
в Україні, залученню інвестицій у

пріоритетні галузі економіки Украї
ни та напрями розвитку депресивних
територій, що відповідно підвищить
добробут населення шляхом ство
рення високооплачуваних робочих
місць.
Обгрунтувавши доцільність прий
няття такого законопроекту, ми
пропонуємо викласти розділ IV За
кону "Про стимулювання розвитку
регіонів" у такій редакції: "розділ IV.
Порядок створення та функціону
вання території пріоритетного роз
витку, стаття 12. Порядок надання
(скасування) статусу території пріо
ритетного розвитку".
Статус території пріоритетного
розвитку надається Верховною Ра
дою України шляхом прийняття ок
ремого закону за поданням Кабіне
ту Міністрів України за результата
ми моніторингу соціальноекономі
чного стану районів та міст обласно
го значення, який проводиться в по
рядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.
За результатами щорічного мо
ніторингу Кабінет Міністрів Украї
ни може вносити до Верховної Ради
України пропозиції щодо надання
(скасування) статусу території пріо
ритетного розвитку.
Пропозиції щодо надання стату
су території пріоритетного розвит
ку вносяться у вигляді окремого за
конопроекту, яким визначається те
риторія, її межі, строк функціону
вання, пріоритетні види економічної
діяльності, мінімальна кошторисна
вартість інвестиційного проекту.
Пропозиції вносяться за наяв
ності згоди у письмовій формі Вер
ховної Ради Автономної Республіки
Крим, Ради Міністрів Автономної
Республіки Крим, відповідного орга
ну місцевого самоврядування та
місцевої державної адміністрації
щодо надання статусу території прі
оритетного розвитку разом з про
грамою розвитку такої території.
Програма розвитку території
пріоритетного розвитку повинна
включати дані про:
— стан розвитку виробничої та
соціальної інфраструктури, підпри
ємництва (за п'ять років, що переду
ють поданню документів для запро
вадження спеціального режиму інве
стиційної діяльності на території
пріоритетного розвитку) і можли
вості їх розвитку в майбутньому;
— рівень розвитку економічного,
наукового та іншого потенціалу з
урахуванням специфічних умов
створення території;
— рівень забезпечення кваліфі
кованими кадрами;
— етапи розвитку території прі
оритетного розвитку;
— наявність інвестиційних про
позицій;
— прогнозні показники розвит
ку.
Пропозиції щодо скасування
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статусу території пріоритетного
розвитку вносяться Кабінетом
Міністрів України у вигляді окремо
го законопроекту з відповідним об
грунтуванням щодо прийняття тако
го рішення за результатами моніто
рингу діяльності території пріори
тетного розвитку.
У разі скасування статусу тери
торії пріоритетного розвитку су
б'єкти господарювання, які реалізу
ють на цій території зареєстровані у
встановленому цим Законом поряд
ку інвестиційні проекти, продовжу
ють реалізацію таких проектів відпо
відно до умов, які діяли на момент їх
реєстрації на цій території.
Стаття 13. Законодавство, що діє на
територіях пріоритетного розвитку.
Законодавство України діє на
територіях пріоритетного розвитку
з урахуванням особливостей, перед
бачених цим Законом та податковим
законодавством України.
Стаття 14. Державне регулюван
ня господарської діяльності на тери
торіях пріоритетного розвитку.
Державне регулювання госпо
дарської діяльності на територіях
пріоритетного розвитку здійснює
центральний орган виконавчої влади
з питань економічної політики.
До повноважень центрального
органу виконавчої влади з питань
економічної політики у цій сфері на
лежать:
— проведення у порядку, перед
баченого ст. 17 цього Закону, екс
пертизи інвестиційних проектів, які
пропонуються для реалізації на те
риторії пріоритетного розвитку;
— включення інвестиційних про
ектів за результатами проведеної
експертизи до Державного реєстру
інвестиційних проектів, які реалізу
ються на території пріоритетного
розвитку (далі — Реєстр);
— видача суб'єктам господарю
вання свідоцтва про державну реєст
рацію інвестиційних проектів (далі —
свідоцтво);
— проведення поточного (щомі
сячного) моніторингу стану реалі
зації інвестиційних проектів та що
річного аналізу результатів госпо
дарської діяльності на території прі
оритетного розвитку;
— встановлення разом з відпові
дними центральними органами вико
навчої влади процедури, форми та
строків подання органами управлін
ня на територіях пріоритетного роз
витку, на яких реалізуються інвес
тиційні проекти, і суб'єктами госпо
дарювання, які отримали свідоцтва,
інформації про результати госпо
дарської діяльності на територіях
пріоритетного розвитку;
— здійснення контролю за до
держанням суб'єктами господарю
вання на цих територіях вимог за
конодавства України у межах повно
важень, передбачених законом.
Стаття 15. Органи управління на
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територіях пріоритетного розвитку.
Органами управління на терито
ріях пріоритетного розвитку є:
— Рада з питань функціонуван
ня територій пріоритетного розвит
ку (далі — Рада), що утворюється
Радою Міністрів Автономної Рес
публіки Крим за погодженням з
Верховною Радою Автономної Рес
публіки Крим, а також обласною
державною адміністрацією за по
годженням з відповідними обласни
ми радами;
— органи місцевого самовряду
вання та місцеві державні адмініст
рації в межах своїх повноважень.
Обласна державна адміністрація
здійснює свої повноваження на те
риторіях пріоритетного розвитку
відповідно до законодавства.
До повноважень обласної дер
жавної адміністрації також нале
жить:
1) затвердження програми роз
витку території пріоритетного роз
витку із зазначенням строків здійс
нення заходів, передбачених цією
програмою;
2) контроль за дотриманням су
б'єктами господарювання умов вико
нання зобов'язань з реалізації інвес
тиційних проектів на територіях
пріоритетного розвитку;
3) проведення аналізу резуль
татів господарської діяльності на
територіях пріоритетного розвитку;
4) подання центральному органу
виконавчої влади з питань економі
чної політики, Міністерству фінансів
України, Міністерству регіонально
го розвитку та будівництва України,
Державній митній службі України,
Державній податковій адміністрації
України інформації про результати
господарської діяльності на терито
ріях пріоритетного розвитку;
5) подання Кабінетові Міністрів
України пропозицій щодо внесення
змін до переліку пріоритетних видів
економічної діяльності.
До повноважень Ради належить:
— розроблення та здійснення
комплексу заходів щодо забезпечен
ня залучення фінансових ресурсів
для реалізації інвестиційних про
ектів;
— розгляд у досудовому поряд
ку спорів, що виникають між су
б'єктами господарювання, які реалі
зують інвестиційні проекти на тери
торіях пріоритетного розвитку, та
відповідними органами місцевого са
моврядування;
— прийняття у межах своїх по
вноважень рішень, обов'язкових для
виконання на територіях пріоритет
ного розвитку під час реалізації інвес
тиційних проектів;
— подання обласній державній
адміністрації інформації про вико
нання суб'єктами господарювання
зобов'язань з реалізації інвестицій
них проектів на території пріоритет
ного розвитку.

ВИСНОВКИ
На підставі аналізу Закону Ук
раїни "Про стимулювання розвитку
регіонів" встановлено відсутність
положень про порядок створення та
функціонування території пріори
тетного розвитку. Запропоновано
законопроект "Про внесення змін
до деяких законів України щодо
стимулювання розвитку регіонів".
Законопроект спрямований на сти
мулювання розвитку регіонів Украї
ни та покращення інвестиційного
клімату в Україні, з урахуванням ук
раїнського та міжнародного досві
ду щодо залучення інвестицій.
Прийняття проекту закону України
"Про внесення змін до деяких за
конів України щодо стимулювання
розвитку регіонів" буде сприяти по
кращенню інвестиційного клімату в
Україні, залученню інвестицій у
пріоритетні галузі економіки Украї
ни та напрями розвитку депресив
них територій, що відповідно підви
щить добробут населення шляхом
створення високооплачуваних ро
бочих місць. Реалізація законопро
екту надасть уряду можливості
щодо стимулювання розвитку деп
ресивних регіонів та залучення інве
стицій у високотехнологічні галузі,
що буде сприяти збільшенню об
сягів надходжень до бюджету.
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