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У статті розглянуто особливості функці-
онування Державного фонду регіонального 
розвитку. Розкрито економічну сутність 
Державного фонду регіонального розвитку 
як інструмента державного регулювання. 
Визначено, що Державний фонд регіональ-
ного розвитку є не лише засобом мобілізації 
та використання державних коштів, але й 
механізмом, що використовується для роз-
поділу бюджетних ресурсів. Описано осно-
вні критерії формування та використання 
коштів фонду. Проаналізовано сучасний 
стан фінансування регіонального розви-
тку за рахунок коштів Державного фонду 
регіонального розвитку. Охарактеризовано 
Державний фонду регіонального розвитку 
як елемент системи бюджетного регулю-
вання. За підсумками проведених досліджень 
визначено роль Державного фонду регіо-
нального розвитку як державного інстру-
мента формування регіональної політики в 
системі міжгалузевого та територіального 
перерозподілу фінансових ресурсів і фінансу-
вання проектів регіонального розвитку.
Ключові слова: Державний фонд регіональ-
ного розвитку, державне регулювання, міс-
цеві бюджети, бюджетні ресурси, регіональ-
ний розвиток.

В статье рассмотрены особенности 
функционирования Государственного 

фонда регионального развития. Раскрыта 
экономическая сущность Государствен-
ного фонда регионального развития как 
инструмента государственного регулиро-
вания. Определено, что Государственный 
фонд регионального развития является не 
только средством мобилизации и использо-
вания государственных средств, но и меха-
низмом, который используется для распре-
деления бюджетных ресурсов. Описаны 
основные критерии формирования и исполь-
зования средств фонда. Проанализировано 
современное состояние финансирования 
регионального развития за счет средств 
Государственного фонда регионального 
развития. Охарактеризован Государствен-
ный фонд регионального развития как эле-
мент системы бюджетного регулирования. 
По итогам проведенных исследований опре-
делена роль Государственного фонда реги-
онального развития как государственного 
инструмента формирования региональ-
ной политики в системе межотраслевого 
и территориального перераспределения 
финансовых ресурсов и финансировании 
проектов регионального развития.
Ключевые слова: Государственный фонд 
регионального развития, государственное 
регулирование, местные бюджеты, бюд-
жетные ресурсы, региональное развитие.

The article discusses the features functioning of the State Fund for Regional Development. The economic essence of the State Regional Development Fund 
as an instrument of state regulation is disclosed. Under conditions of budget decentralization and administrative reforms, the State Fund for Regional Devel-
opment is a state instrument for the formation of regional policy, an incentive for effective work of local self-government, one of the conditions for accelerating 
the socio-economic development in the regions of Ukraine. It was determined that the State Regional Development Fund is not only a means of mobilizing 
and using public funds, but also a mechanism that is used to allocate budgetary resources. This allows taking into account the peculiarities and specifics of 
the resource provision of each individual region in order to identify promising areas for financing sectors at the regional level. The main criteria for the formation 
and use of funds of the fund are described. The funds of the State Fund for Regional Development are one of the sources of the formation of local finance 
and financing of regional development projects. The current state of financing regional development has been analyzed at the expense of the State Regional 
Development Fund. The funds of the State Fund for Regional Development are directed towards the implementation of investment programs and regional 
development projects aimed at the development of regions. It is determined that not all projects selected by the competition commission are of an investment 
nature and will further ensure the economic development of the regions. Most of the projects are aimed at financing the social sphere. The characteristic of the 
State Regional Development Fund as an element of the budget regulation system is presented. According to the results of the research, the role of the State 
Regional Development Fund as a state instrument for the formation of regional policy in the system of inter-sectoral and territorial redistribution of financial 
resources and financing of regional development projects has been determined. Creation of the fund allows starting financing regional development projects 
in Ukraine on a competitive basis and in accordance with the regional development strategies and action plans for their implementation.
Key words: State Regional Development Fund, government regulation, local budgets, budgetary resources, regional development.

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  
В ЕКОНОМІЧНОМУ ТА СОЦІАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ  
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ
STATE FUND OF REGIONAL DEVELOPMENT IN ECONOMIC  
AND SOCIAL DEVELOPMENT OF ADMINISTRATIVE TERRITORIAL UNITS

Постановка проблеми. Соціально-економіч-
ний розвиток регіонів є результатом використання 
не тільки їх ресурсних можливостей, але й тих 
інструментів державного регулювання, які забез-
печують формування та реалізацію політики регі-
онального розвитку. Особливості регіонального 
розвитку, специфіка вжиття заходів дієвої дер-
жавної регіональної політики в Україні, відмінності 
формування стратегічних пріоритетів регіональ-
ного розвитку від інших сфер державної політики 
потребують нових підходів до питань забезпечення 
фінансовими ресурсами, вдосконалення організа-
ційно-правових засад функціонування складових 

бюджетної системи. В сучасних умовах розвитку 
економіки України Державний фонд регіональ-
ного розвитку як складова бюджетних ресурсів та 
інструмент механізму державного регулювання 
відіграє важливу роль у стимулюванні регіональ-
ного розвитку та реалізації визначених у Держав-
ній стратегії регіонального розвитку – 2020 цілей 
та стратегічних пріоритетів. Створення та функці-
онування ДФРР визнано одним з найбільш ваго-
мих інституційних здобутків реалізації нової дер-
жавної регіональної політики в Україні. ДФРР – це 
спеціалізований фінансовий інститут, діяльність 
якого зорієнтована на цільову підтримку конкурен-
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тоспроможності регіонів, досягнення сталого, зба-
лансованого регіонального розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретико-методологічні засади та окремі прак-
тичні аспекти бюджетного регулювання соціально-
економічного розвитку регіонів знайшли відобра-
ження в працях відомих вітчизняних вчених, таких 
як Я. Казюк, О. Ліпач, В. Мамонова, В. Опарін, 
С. Пухир, С. Романюк, І. Сторонянська. Проте в 
роботах цих науковців недостатньо обґрунтовано 
питання про Державний фонд регіонального роз-
витку в системі державного регулювання соці-
ально-економічного розвитку регіонів.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження функціонування Державного фонду регі-
онального розвитку як державного інструмента 
розвитку регіонів та нової моделі фінансування 
бюджетної сфери.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Формування та реалізація державної регіональної 
політики ґрунтується на взаємодії основних скла-
дових комплексного, збалансованого розвитку регі-
ону, таких як секторальний (галузевий) розвиток, 
територіальний (просторовий) розвиток, реформу-
вання державного управління регіонального роз-
витку. Це дає змогу врахувати особливості та спе-
цифіку ресурсного забезпечення кожного окремого 
регіону задля визначення перспективних напрямів 
фінансування секторів на регіональному рівні.

Стратегічною метою реалізації державної регі-
ональної політики є створення умов для динаміч-
ного, збалансованого розвитку регіонів України 
задля забезпечення соціальної та економічної 
єдності держави, підвищення рівня конкуренто-
спроможності регіонів, активізації економічної 
діяльності, підвищення рівня життя населення, 
додержання гарантованих державою соціальних 
та інших стандартів для кожного громадянина 
незалежно від місця проживання [1].

В умовах формування місцевих територіаль-
них громад та проведення бюджетної децентралі-
зації збільшується потреба в коштах на реалізацію 
інвестиційних проектів, програм та дій, які необ-
хідно здійснювати в рамках програм соціально-
економічного розвитку адміністративно-тери-
торіальних одиниць. Кошти Державного фонду 
регіонального розвитку (далі – ДФРР) є одним із 
джерел формування місцевих фінансів та фінан-
сування проектів регіонального розвитку.

Державний фонд регіонального розвитку 
(ДФРР) було створено у 2012 році задля підви-
щення конкурентоспроможності регіонів через 
розкриття власного потенціалу.

Державний фонд регіонального розвитку ство-
рюється у складі державного бюджету. Під час 
складання Бюджетної декларації та проекту Дер-
жавного бюджету України державний фонд регіо-
нального розвитку визначається в обсязі не менше 

1% прогнозного обсягу доходів загального фонду 
проекту Державного бюджету України на відповід-
ний бюджетний період.

Одразу зауважимо, що протягом 2012–2017 років 
зазначена вимога Бюджетного кодексу не дотри-
мувалась. Розміри ДФРР у 2012–2017 роках пере-
бували в межах від 0,32% до 0,59% обсягів дохо-
дів відповідних державних бюджетів [2].

На 2019 рік за аналогією до 2018 року ДФРР 
може бути менше 1% видатків Державного 
бюджету України (фактично – 6,67 млрд. грн.). 
У складі ДФРР визначається Всеукраїнський гро-
мадський бюджет (далі – ВГБ), зміст якого не 
визначається жодним законодавчим актом Укра-
їни, на який передбачено 500 млн. грн. Уряд 
отримав право витрачати 50% коштів ДФРР на 
визначені ним пріоритети, що зменшує кошти на 
реалізацію регіональних стратегій розвитку більш 
ніж удвічі. Субвенція на соціально-економічний 
розвиток окремих територій складає значну суму, 
більшу за реальну суму коштів ДФРР, що будуть 
розподілятись у регіонах відповідно до правил на 
конкурсній основі [3].

Кошти Державного фонду регіонального роз-
витку спрямовуються на виконання інвестицій-
них програм і проектів регіонального розвитку 
(зокрема, проектів співробітництва та добровіль-
ного об’єднання територіальних громад), що мають 
на меті розвиток регіонів, створення інфраструк-
тури індустріальних та інноваційних парків, спор-
тивної інфраструктури, відповідають пріоритетам, 
визначеним у Державній стратегії регіонального 
розвитку та відповідних стратегіях розвитку регі-
онів, а також на реалізацію проектів-переможців 
Всеукраїнського громадського бюджету.

На реалізацію інвестиційних програм і проектів 
регіонального розвитку, що мають на меті розвиток 
спортивної інфраструктури та енергоефективності 
державних і комунальних навчальних та медич-
них закладів, передбачається не менше 10% 
коштів державного фонду регіонального розвитку 
за кожним з таких напрямів, а на реалізацію про-
ектів-переможців Всеукраїнського громадського 
бюджету – не більше 10% коштів державного 
фонду регіонального розвитку [4].

Бюджетний кодекс України також передба-
чає критерії розподілу прогнозного обсягу коштів 
ДФРР між Автономною Республікою Крим, облас-
тями та містами Києвом і Севастополем:

1) 80% коштів розподіляються відповідно до 
чисельності населення, яке проживає у відповід-
ному регіоні;

2) 20% коштів розподіляються з урахуванням 
рівня соціально-економічного розвитку регіонів 
відповідно до показника валового регіонального 
продукту в розрахунку на одну особу (для регіонів, 
у яких цей показник менше 75% середнього показ-
ника по Україні).



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

404 Випуск 30. 2019

Традиційний підхід до фінансування регіональ-
ного розвитку передбачав надання субвенцій із 
державного бюджету місцевим бюджетам. Проте, 
незважаючи на затверджену методику розподілу 
коштів та підготовку пропозицій, такий підхід фак-
тично був ручним і непрозорим з огляду на лобіст-
ський елемент у прийнятті рішень. Так, рішення 
про реалізацію капітальних проектів за рахунок 
бюджетних коштів часто здійснювалися без попе-
реднього оцінювання їх впливу на економічну й 
соціальну сферу, екологію, ринок праці, розвиток 
підприємництва тощо [5].

Створення ДФРР дає змогу започаткувати в 
Україні фінансування проектів регіонального роз-
витку на конкурсній основі відповідно до регіо-
нальних стратегій розвитку та планів заходів з їх 
реалізації. Щорічно зростаюча кількість конкурс-
них проектів і рівень освоєних виділених коштів 
на їх реалізацію свідчать про те, що інструмент 
ДФРР є цілком зрозумілим та досить ефективним 
для регіонів.

Створення ДФРР відповідає світовим тенден-
ціям. Так, практика регіонального розвитку Європи 
включає функціонування Європейського фонду 
регіонального розвитку, що діє на підставі відповід-
ного Регламенту (ЄС) № 1080/2006 Європейського 
парламенту та Ради від 5 липня 2006 року «Про 
Європейський фонд регіонального розвитку та 
скасування Регламенту (ЄС) № 1783/1999». Фінан-
сова підтримка спрямовується на «підтягування» 
рівня економічного розвитку менш розвинутих регі-
онів з ВВП на одну особу за паритетом купівельної 
спроможності нижчим за 75% від середнього зна-
чення по ЄС-15 (група країн-лідерів) [6, с. 159].

Однак слід звернути увагу також на те, що не всі 
відібрані конкурсною комісією проекти мають інвес-
тиційний характер і забезпечать у подальшому 
економічний розвиток регіонів. Більшість проектів 
спрямована на фінансування соціальної сфери.

Наприклад, згідно з даними Державної каз-
начейської служби України щодо використання 
коштів державного фонду регіонального розви-
тку, у 2018 році в Харківській області фінансу-
вання здійснювалося за такими напрямами, як 
пам’ятникоохоронні роботи, реконструкція й капі-
тальний ремонт комунальних закладів освіти та 
охорони здоров’я [7].

Отже, автори поділяють позицію С. Пухир 
щодо того, що для вирішення завдань регіональ-
ного розвитку в Україні необхідно змінити підходи 
до обґрунтованого визначення обсягу ДФРР з 
урахуванням вимог бюджетної децентралізації. 
Зокрема, слід врахувати потреби в капітальних 
вкладеннях для створення відповідної інфраструк-
тури в усіх територіальних громадах та надання 
громадянам високого рівня соціальних і публічних 
послуг, що забезпечить у подальшому високий 
рівень розвитку регіонів [8].

В умовах проведення бюджетної децентралі-
зації та адміністративної реформи ДФРР є дер-
жавним інструментом формування регіональної 
політики, стимулом ефективної роботи місцевого 
самоврядування, однією з умов прискорення соці-
ально-економічного розвитку регіонів України.

Оскільки бюджетна система є однією з осно-
вних складових механізму державного регулю-
вання економіки, від ступеня оптимального спів-
відношення між елементами бюджетної системи 
залежать рівень збалансованості бюджетного 
регулювання та ефективність його впливу на 
динаміку соціально-економічного розвитку адмі-
ністративно-територіальних одиниць. Важливим 
напрямом впливу бюджету на економічні та соці-
альні процеси є видатки, тому Державний фонд 
регіонального розвитку як їх складова є досить 
вагомим інструментом впливу на соціально-еконо-
мічний розвиток (особливо за обмежених фінансо-
вих ресурсів).

ДФРР є однією з форм впливу держави на еко-
номіку, яка також використовується для міжгалузе-
вого та територіального перерозподілу фінансових 
ресурсів з урахуванням вимог найбільш раціональ-
ного розміщення виробничих сил, економічного 
зростання в регіонах та державі загалом. Система 
бюджетного регулювання як одна зі складових 
системи державного регулювання економіки є 
сукупністю функціональних фінансово-бюджетних 
та економічних елементів (доходи, видатки, між-
бюджетні відносини, дефіцит (профіцит) бюджету 
тощо), тому ДФРР можемо розглядати як елемент 
системи бюджетного регулювання, що постійно 
вдосконалюється та пристосовується до основних 
завдань соціально-економічного розвитку.

Висновки з проведеного дослідження. 
Реформування системи місцевих фінансів сьо-
годні здійснюється на основі нової концепції, 
яка спрямована на децентралізацію управління 
бюджетними ресурсами за рахунок впровадження 
цільових проектів та програм. Соціально-еконо-
мічний розвиток регіонів є результатом викорис-
тання не тільки їх ресурсних можливостей, але 
й тих інструментів державного регулювання, які 
забезпечують формування та реалізацію політики 
розвитку. Одним із таких інструментів в сучасних 
умовах розвитку економіки України є Державний 
фонд регіонального розвитку. ДФРР є також спо-
собом мобілізації та використання державних 
коштів, механізмом, що використовується для 
розподілу бюджетних ресурсів, які впливають не 
лише на соціально-економічний розвиток регі-
онів, але й на результати економічної діяльності 
країни. Отже, створення Державного фонду регі-
онального розвитку є новим методом мобілізації 
та напрямом використання фінансових ресурсів 
держави, дієвим інструментом державного регу-
лювання економічного розвитку.
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STATE FUND OF REGIONAL DEVELOPMENT IN ECONOMIC  
AND SOCIAL DEVELOPMENT OF ADMINISTRATIVE TERRITORIAL UNITS

The purpose of the article. Investigating the functioning of the State Fund for Regional Development as a 
state instrument for the development of regions and a new model of financing budgetary scope.

Methodology. Methodological and informational basis are of the study consists of legislative and regula-
tory acts relating to the formation of the State Fund for Regional Development, informational basis are data 
from the State Treasury Service of Ukraine.

Results. The article discusses the features functioning of the State Fund for Regional Development. The 
economic essence of the State Regional Development Fund as an instrument of state regulation is disclosed. 
Under conditions of budget decentralization and administrative reforms, the State Fund for Regional Develop-
ment is a state instrument for the formation of regional policy, an incentive for effective work of local self-gov-
ernment, one of the conditions for accelerating the socio-economic development in the regions of Ukraine. It 
was determined that the State Regional Development Fund is not only a means of mobilizing and using public 
funds, but also a mechanism that is used to allocate budgetary resources. This allows taking into account the 
peculiarities and specifics of the resource provision of each individual region in order to identify promising 
areas for financing sectors at the regional level. The main criteria for the formation and use of funds of the fund 
are described. The funds of the State Fund for Regional Development are one of the sources of the formation 
of local finance and financing of regional development projects. The current state of financing regional devel-
opment has been analyzed at the expense of the State Regional Development Fund. The funds of the State 
Fund for Regional Development are directed towards the implementation of investment programs and regional 
development projects aimed at the development of regions. It is determined that not all projects selected by 
the competition commission are of an investment nature and will further ensure the economic development 
of the regions. Most of the projects are aimed at financing the social sphere. The characteristic of the State 
Regional Development Fund as an element of the budget regulation system is presented. Since the budget 
system is one of the main components of the mechanism of state regulation of the economy, the level balanced 
of budgetary regulation and the effectiveness of its influence on the dynamics of the socio-economic develop-
ment of the administrative-territorial units depends on the degree of optimal correlation between elements of 
the budgetary system. Important directions of budget influence on economic and social processes are expen-
ditures, therefore, the State Fund of Regional Development, as their component, is a rather significant tool for 
the influence on social and economic development, especially with limited financial resources.

Practical implications. Socio-economic development of the regions is the result of using not only their 
resource capabilities, but also those instruments of state regulation that ensure the formation and implementa-
tion of development policies. One of such instruments in the current conditions of economic development of 
Ukraine is the State Fund for Regional Development.

Value/originality. According to the results of the research, the role of the State Regional Development 
Fund as a state instrument for the formation of regional policy in the system of inter-sectoral and territorial 
redistribution of financial resources and financing of regional development projects has been determined. Cre-
ation of the fund allows starting financing regional development projects in Ukraine on a competitive basis and 
in accordance with the regional development strategies and action plans for their implementation.


