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В доповіді розкритті вихідні положення щодо розробки методичного 

забезпечення процесів та процедур формування фінансової безпеки 

регіонального людського розвитку. Обґрунтовано доцільність використання, 

сутність та зміст структурно-відтворювального підходу для визначення 

фінансових складових регіонального людського розвитку. 
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В державній регіональній політиці України наявним став перехід від 

використання теорії зайнятості населення до впровадження положень 

Концепції людського розвитку, яку Україна першою з держав Центральної та 

Східної Європи, а також серед країн членів СНД прийняла як основу 

цивілізаційного прогресу. 

Програма економічних реформ в Україні на 2010-2014 роки спрямована, 

по-перше, на побудову сучасної, стійкої, відкритої й конкурентоспроможної у 

світовому масштабі економіки; по-друге, на формування професійної й 

ефективної системи державного управління і, по-третє, на підвищення 

добробуту українських громадян. 

Серед п’яти напрямів стратегічних перетворень в національному 

господарстві Програма економічних реформ Президента України передбачає 

«Збереження й розвиток людського й соціального капіталу шляхом підвищення 

ефективності й стабільності соціального захисту, поліпшення якості й 

доступності освіти й медичного обслуговування» [1, с. 3]. 

В Концепції людського розвитку показники соціально-економічного 

розвитку регіону (в т.ч. людського розвитку) стають результатами реалізації 

соціального капіталу – освіченості, здоров’я, культури, історичної спадщини 

населення. Саме тому, Програмою економічних реформ в Україні на 2010-2014 

роки передбачено здійснити відповідні заходи в медичному обслуговувані та в 

системах пенсійного страхування, освіти й соціального захисту [1, с. 22-36]. 

В зв’язку з цим набуло актуального значення вирішення проблем розробки 

методичного забезпечення формування фінансової безпеки                            

соціально-економічного, в тому числі людського, розвитку регіонів та держави 

в цілому. 

Виходячи з того, що матеріальною основою фінансових відносин між 

суб’єктами господарювання на даній території, регіонами та державою є 

фінансові ресурси, фінансування соціально-економічного та людського 

розвитку стає змістом фінансової безпеки розвитку регіону та держави. 

На наше переконання, фінансова безпека розвитку повинна 



характеризувати рівень планового або фактичного фінансового забезпечення 

нормативних значень фінансування складових людського розвитку. 

В загальному вигляді стан фінансового забезпечення регіонального 

людського розвитку за нормативами на протязі базового, фактичного та 

планового періоду можна буде розглядати та визначати як: 

по-перше, стійкий – фінансового забезпечення достатньо для здійснення 

розширеного відтворення людського й соціального капіталу; 

по-друге, критичний – фінансового забезпечення вистачає тільки для 

здійснення простого відтворення людського й соціального капіталу; 

по-третє, кризисний – фінансового забезпечення недостатньо для 

здійснення простого відтворення людського й соціального капіталу; 

по-четверте, катастрофічний – фінансове забезпечення не змінює на 

позитивну негативну динаміку відтворення людського й соціального капіталу. 

Фінансова безпека розвитку за станом фінансового забезпечення 

людського розвитку регіонів і держави – стійкий, критичний, кризовий та 

катастрофічний –має визначатися пороговими значеннями обсягів фінансових 

ресурсів, що забезпечують фінансову самостійність у вирішені завдань 

соціально-економічного розвитку на різних рівнях державного управління. 

Одночасно ці порогові значення будуть індикаторами наявності загроз 

фінансовій безпеці, під якими розуміються передумови недофінансування 

складових людського розвитку або недофінансування переходу від простого до 

розширеного відтворення людського й соціального капіталу. 

Тобто, фінансова безпека соціально-економічного, в тому числі людського, 

розвитку – це такий стан фінансової системи держави, при якому обсягів 

фінансових ресурсів достатньо для забезпечення розширеного відтворення 

потенціалу соціально-економічного розвитку (в т.ч. людського) на усіх рівнях 

державного управління. 

Розробка методичного забезпечення формування фінансової безпеки 

регіонального людського розвитку, виходячи з її сутності та змісту, передбачає 

визначення критерію фінансової безпеки розвитку, а також системи показників, 



індикаторів та факторів для аналізу й оцінки фінансових ресурсів на кожному 

рівні державного управління. 

Визначення фінансових складових регіонального людського розвитку 

пропонується здійснювати на основі використання так званого структурно-

відтворювального підходу до регламентації видаткових повноважень 

центральних та місцевих органів влади в соціально-економічних процесах 

адміністративно-територіальних утворень. 

Сутність та зміст структурно-відтворювального підходу полягають в 

наступному [3, с. 27]: 

− по-перше, регіональний розвиток розглядається як динамічна 

характеристика регіонального простору, що об’єднує в межах регіонів 

виробників і споживачів товарів та послуг в єдину органічно цілісну еколого-

економіко-соціальну систему. В свою чергу, регіон являє собою просторово-

територіальну концентрацію галузей суспільно-господарської діяльності; 

− по-друге, відтворювальні процеси за масштабами державного 

управління класифікуються на загальнодержавні (в масштабах національної 

економіки); територіальні (в межах адміністративно-територіального устрою); 

галузеві (в рамках галузей економіки, промисловості та видів економічної 

діяльності); індивідуальні (в рамках суб’єктів ринку різних форм власності); 

− по-третє, ознаками регіональних відтворювальних циклів є фази 

виробництва, розподілу, обміну і споживання товарів і послуг на території; 

− по-четверте, завершеність регіональних відтворювальних процесів має 

місце в таких межах території, де, відповідно до об’єктивного розподілу й 

кооперації суспільної праці, наявні можливості створення кінцевої продукції та 

послуг із замкнутим виробничо-технологічним циклом; 

− по-п’яте, визначення регіональних фінансів, як такої частини 

загальнодержавних фінансів, економічний кругообіг яких забезпечує органічну 

єдність вартісної та натуральної форми регіонального валового випуску 

кінцевої продукції та послуг при створенні валової доданої вартості регіону. 



Досягнення гармонізації та синхронізації відтворення у просторі та часі на 

загальнодержавному, галузевому, територіальному та індивідуальному рівнях 

становиться критерієм фінансової безпеки розвитку. 

Використання структурно-відтворювального підходу до характеристики 

соціально-економічних процесів різних масштабів національної економіки 

забезпечить їх відображення в реальних фінансових відносинах суб’єктів ринку 

різних форм власності та місцевих і державних органів законодавчої та 

виконавчої влади. 

В зв’язку з цим структуру місцевих бюджетів на регіональному рівні 

доцільно зробити адекватною структурі територіальних відтворювальних 

процесів та системі економічних і соціальних показників регіонального 

розвитку, які включають такі складові [3, с. 28]: 

− відтворення матеріальної бази соціальної сфери (освіта, охорона 

здоров’я, соціальний захист і соціальне забезпечення, житлово-комунальне 

господарство, культура, мистецтво, засоби масової інформації, фізична 

культура і спорт);  

− відтворення об’єктів зв’язку, телекомунікації та інформації; 

− відтворення виробничої та дорожньо-транспортної інфраструктури; 

− забезпечення повної зайнятості  та добробуту населення регіону; 

− охорона навколишнього середовища та забезпечення комплексного 

природокористування. 

Цільовими показниками соціально-економічного розвитку регіону, як і 

національного господарства в цілому, є показники рівня, стандарту і якості 

життя населення. Саме вони з найбільшою змістовною адекватністю 

відображають соціальну спрямованість всіх змін що проводяться в регіоні. 

Збалансоване управління сталим розвитком держави на основі системи 

національних цінностей передбачає в майбутньому визначення того, щоб 

видатки на утримання і відтворення матеріальної бази соціальної сфери та 

інфраструктури конкретного регіону забезпечувались власними фінансовими 

ресурсами, що акумульовані в місцевому бюджеті, а трансферти з державного 



бюджету призначались би в основному для забезпечення єдиних стандартів 

якості життя населення держави в різних регіонах. 

Тобто, якщо пріоритетні завдання соціально-економічного розвитку 

областей, районів, міст та селищ будуть визначатися згідно Програми 

людського розвитку відповідного регіону, то тоді джерела формування 

місцевих фінансів повинні визначатись відповідно до видаткових повноважень 

місцевих органів влади в забезпеченні економічного кругообігу територіальних 

відтворювальних процесів. Показниками фінансування людського розвитку 

регіону (на 100 тис. населення) будуть суми видатків місцевих бюджетів на 

кожну складову територіальних відтворювальних процесів. 

Програми людського розвитку кожного міста, району та області повинні 

бути центральними в структурі Прогнозів і Планів соціально-економічного 

розвитку регіонів, а ознаками виділення підпрограм – аспекти людського 

розвитку та сфери оцінки якості життя. 

Таким чином, провідним елементом системи державного регулювання 

регіонального людського розвитку стає фінансування соціально-економічних 

процесів різних масштабів національної економіки: селище, місто, 

адміністративний район та райони великих міст, адміністративна область, АР 

Крим, м. Київ та м. Севастополь. 

В таких умовах головною метою державної регіональної політики стає 

визначення та створення умов для динамічного, збалансованого соціально-

економічного розвитку України та її регіонів на основі підвищення рівня та 

якості життя населення. 

Виходячи з суті та змісту відтворювальних процесів, до факторів 

фінансової безпеки розвитку слід віднести: 

− адекватність формування обсягів фінансових ресурсів кожного рівня 

державного управління економічному кругообігу загальнодержавних, 

галузевих, територіальних та індивідуальних відтворювальних процесів; 



− структура, планові та фактичні обсяги фінансових ресурсів та їх 

співвідношення з нормативами за складовими соціально-економічного та 

людського розвитку; 

− порядок формування валового внутрішнього продукту (ВВП) 

національної економіки, валової доданої вартості (ВДВ) регіону та валового 

доходу (ВД) суб’єктів господарювання. В системі національних рахунків ВВП 

дорівнює загальній сумі ВДВ регіонів з урахуванням сальдо непрямих податків 

і субсидій. 

В Україні визначені узагальнюючі індикатори 9 основних аспектів 

людського розвитку: демографічний розвиток, розвиток ринку праці, 

матеріальний добробут населення, умови проживання населення, рівень освіти 

населення, стан та охорона здоров’я, соціальне середовище, екологічна 

ситуація, фінансування людського розвитку. 

Наведені аспекти, будучи ознаками визначення відповідних підпрограм 

Програм людського розвитку на держаному та місцевому рівнях 

адміністративно-територіального устрою держави, можуть слугувати 

індикаторами фінансової безпеки розвитку. 

Фінансова складова людського розвитку більше, ніж інші, характеризує 

цільову спрямованість державної соціальної та регіональної політики. Для 

характеристики цього аспекту при підготовці Національного звіту про 

людський розвиток в Україні (з 1995 р.) та аналітичних матеріалів 

«Регіональний людський розвиток» (з 1999 р. за адміністративно-

територіальним устроєм держави – 24 області, АР Крим, м. Київ,                           

м. Севастополь) було сформовано перелік показників, що характеризують обсяг 

соціальних витрат державного та місцевих бюджетів, їх структуру та 

трансферти [2]: 

− видатки бюджетів на освіту, грн. на одну особу; 

− видатки бюджетів на охорону здоров’я, грн. на одну особу; 

− видатки бюджетів на соціальний захист, грн. на одну особу; 

− трансферти державного бюджету до місцевих, грн. на одну особу; 



− питома вага видатків на освіту в сукупних соціальних видатках 

бюджетів, %; 

− питома вага видатків на охорону здоров’я в сукупних соціальних 

видатках бюджетів, %; 

− питома вага видатків на соціальний захист в сукупних соціальних 

видатках бюджетів, %; 

− співвідношення трансфертів державного бюджету з соціальними 

витратами місцевих бюджетів. 

В передмові Науково-практичного коментаря до оновленого Бюджетного 

кодексу України (2010 р.) підкреслено, що збалансоване управління сталим 

розвитком держави на основі системи національних цінностей передбачає в 

майбутньому визначення того, щоб видатки на утримання і відтворення 

матеріальної бази соціальної сфери та інфраструктури конкретного регіону 

забезпечувались власними фінансовими ресурсами, що акумульовані в 

місцевому бюджеті, а трансферти з державного бюджету призначались би в 

основному для забезпечення єдиних стандартів якості життя населення держави 

в різних регіонах. 

Тобто, якщо пріоритетні завдання соціально-економічного розвитку 

держави, областей, районів, міст та селищ будуть визначатися згідно 

Національної та регіональних Програм людського розвитку, то тоді джерела 

формування державних і місцевих фінансів повинні визначатись відповідно до 

видаткових повноважень органів влади на різних рівнях державного управління 

в забезпеченні економічного кругообігу загальнодержавних та територіальних 

відтворювальних процесів. Показниками фінансування людського розвитку 

держави та регіонів (на 100 тис. населення) будуть суми видатків державного й 

місцевих бюджетів на кожну складову загальнодержавних і територіальних 

відтворювальних процесів [2]. 

В Україні розвиток теорії бюджетного фінансування соціально-

економічного та людського розвитку призвів до практики розробки фінансових 

нормативів бюджетної забезпеченості при плануванні видатків державного та 



місцевих бюджетів на: державне управління, освіту; охорону здоров’я; 

соціальний захист і соціальне забезпечення; культуру і мистецтво; фізичну 

культуру і спорт. Забезпечення фінансової безпеки розвитку вимагає 

додаткового включення до цієї системи нормативів також фінансових 

нормативів бюджетного забезпечення гарантованих послуг житлово-

комунального господарства та засобів масової інформації. 

В передмові Науково-практичного коментаря до Бюджетного кодексу 

України (заключний розділ V «Контроль за дотриманням бюджетного 

законодавства та відповідальність за порушення бюджетного законодавства») 

рекомендовано розробити основні положення щодо впровадження 

відповідальності вищих органів державної і місцевої влади та органів місцевого 

самоврядування за недофінансування за нормативами бюджетної 

забезпеченості Національної програми людського розвитку та регіональних 

програм людського розвитку [2]. 

З наведеного вище можна зробити наступні висновки. 

1. Сутність фінансової безпеки розвитку полягає в забезпечені процесів 

соціально-економічного (в т.ч. людського розвитку) об’єктивно необхідними та 

реально можливими обсягами фінансових ресурсів. 

2. Зміст фінансової безпеки розвитку складають фінансові відносини між 

суб’єктами господарювання і регіонами з державою, матеріальною основою 

яких є фінансові ресурси. 

3. Загрози фінансової безпеки розвитку – це наявні передумови втрати 

фінансової самостійності на різних рівнях державного управління у вирішенні 

завдань соціально-економічного (в т.ч. людського) розвитку. 

4. Складовими фінансової безпеки розвитку є джерела формування 

планових і фактичних обсягів фінансових ресурсів на різних рівнях державного 

управління за структурою відтворювальних процесів та нормативи фінансового 

забезпечення соціально-економічного (в т.ч. людського) розвитку. 

5. Критерієм фінансової безпеки розвитку є досягнення гармонізації та 

синхронізації відтворювальних процесів у просторі та часі на 



загальнодержавному, галузевому, територіальному та індивідуальному рівнях. 

6. Показниками фінансової безпеки розвитку є планові й фактичні обсяги 

фінансових ресурсів та їх співвідношення з відповідними нормативами 

фінансового забезпечення соціально-економічного (в т.ч. людського) розвитку 

на різних рівнях державного управління. 

7. Індикаторами фінансової безпеки розвитку є ознаки виділення 

підпрограм Програм, Прогнозів, Планів і Бюджетів соціально-економічного (в 

т.ч. людського) розвитку на різних рівнях державного управління. 

8. Факторами фінансової безпеки розвитку є: 

− адекватність формування обсягів фінансових ресурсів кожного рівня 

державного управління економічному кругообігу загальнодержавних, 

галузевих, територіальних та індивідуальних відтворювальних процесів; 

− структура, планові та фактичні обсяги фінансових ресурсів та їх 

співвідношення з нормативами за складовими соціально-економічного, в тому 

числі людського, розвитку; 

− порядок формування валового внутрішнього продукту (ВВП) 

національної економіки, валової доданої вартості (ВДВ) регіону та валового 

доходу (ВД) суб’єктів господарювання. В системі національних рахунків ВВП 

дорівнює загальній сумі ВДВ регіонів з урахуванням сальдо непрямих податків 

і субсидій. 

9. Основними напрямками подальших наукових досліджень з 

використанням відтворювального підходу до розгляду та визначення 

фінансової безпеки розвитку є: 

− обґрунтування нормативів фінансового забезпечення соціально-

економічного (в т.ч. людського) розвитку на різних рівнях державного 

управління; 

− розробка та узгодження взаємопов’язаної системи показників та 

індикаторів Програм, Прогнозів, Планів і Бюджетів соціально-економічного (в 

т.ч. людського) розвитку на різних рівнях державного управління з 

показниками та індикаторами заходів економічних реформ;  



− визначення та перерозподіл видаткових повноважень між ланками 

державного управління, виходячи з джерел формування та нормативів 

використання фінансових ресурсів в соціально-економічному (в т.ч. 

людському) розвитку. 
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