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У статті визначено етапи розробки та реалізації стратегії управління фінансовим потенціалом розвитку регіону,
наведені основні характеристики її типів залежно від рівня фінансового потенціалу. На прикладі Чернігівської області
проведено SWOT-аналіз економіки регіону.
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ВСТУП
Стійкий розвиток регіонів крани є однією з головних стратегічних цілей соціальної та економічної політики. Проте, на практиці як на місцевому, так і на загальнодержавному рівнях більше
уваги приділяється задоволенню поточних потреб суспільства, а не пошуку більш ефективних
механізмів управління територією, підвищення рівня її конкурентоспроможності.
Не зважаючи на задекларовану передачу багатьох повноважень на регіональний рівень, залишився значний вплив центральних органів влади на вирішення проблем розвитку регіонів. Неспроможність повноцінно наповнювати місцеві бюджети та недостатній обсяг надходжень з державного бюджету у вигляді міжбюджетних трансфертів ускладнюють реалізацію програм соціально-економічного розвитку регіонів, які, в свою чергу, мають сприяти нарощуванню їх фінансового потенціалу, підвищенню конкурентоспроможності та економічному зростанню.
Підґрунтям розвитку ринкової економіки є соціально-економічне зростання регіонів, де створюються первинні ресурсні та фінансові потоки, закладаються основи регіонального поділу праці
та виробничої кооперації, утворюються стійкі зв’язки та взаємозалежності різних видів відтворювальних циклів і соціально-економічних процесів [5, с. 3].
Теоретичні та практичні аспекти вирішення проблем та формування стратегії стійкого розвитку регіонів, у тому числі й щодо їх фінансового забезпечення, розглядалися в працях таких учених, як: О. Балацький, О. Василик, І. Вахович, В. Геєць, З. Герасимчук, М.Долішній, А. Єпіфанов
та інших. Але існуючі стратегії регіонального розвитку не мають комплексного характеру й мало
уваги приділено нарощуванню та підвищенню ефективності використання фінансових ресурсів,
відсутня стратегічна програма управління фінансовим потенціалом розвитку регіону як інструмента забезпечення стійкості регіональної фінансової системи та соціально-економічного розвитку.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
На сьогодні важливо розробити науково обґрунтовані підходи щодо моделювання розвитку
фінансової системи регіону на основі стратегічного управління, що дозволить підвищити його
конкурентноздатність та фінансову спроможність, забезпечити стійкий регіональний розвиток.
Мета статті полягає у визначенні основних етапів розробки та реалізації стратегії управління
фінансовим потенціалом розвитку регіону, характеристиці її типів і відповідного інструментарію
з метою досягнення соціально-економічних цілей.
РЕЗУЛЬТАТИ
Динамічний розвиток регіону в умовах відкритої економіки неможливий без визначення системи пріоритетів та забезпечення узгодженості дій усіх органів управління, підприємств і організацій, населення, фінансово-кредитних установ, що знаходяться на його території [1, с. 77]. Вирішення цих задач соціально-економічного розвитку потребує розробки та реалізації регіональної
стратегії. Ключове місце серед її складових посідає стратегія управління фінансовим потенціалом розвитку регіону, що пов’язано, в першу чергу, з важливістю фінансового забезпечення його
функціонування та розвитку.
Стратегія управління фінансовим потенціалом розвитку регіону є моделлю розвитку його фінансової системи, що передбачає найбільш раціональне, оптимальне, ефективне використання фінансового потенціалу для досягнення регіональних цілей.
Ефективна та раціональна стратегія управління фінансовим потенціалом є одним з основних
інструментів реалізації збалансованої фінансової політики держави, при цьому фінансові цілі
розвитку регіону мають бути сформульовані у вигляді певної концепції [8, с. 468].
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Концепція розглядається як система ключових положень (концептуальних основ), що визначають підходи до довгострокового соціально-економічного розвитку регіону, а також основні механізми реалізації заданих стратегічних настанов [9, с. 575]. Виходячи з цього визначення, процес
розробки стратегії управління фінансовим потенціалом розвитку регіону має включати кілька
етапів, серед основних можна виділити: оцінку стану та ефективності управління фінансовим
потенціалом і визначення його рівня; обґрунтування обраної стратегії та конкретизацію цілей
управління фінансовим потенціалом з урахуванням виявлених внутрішніх можливостей, переваг,
слабких і сильних сторін, загроз фінансовій системі регіону; складання плану та визначення інструментарію її реалізації.
Етапи формування та реалізації стратегії управління фінансовим потенціалом розвитку регіону наведені на рис. 1.
Перш за все, необхідно визначити цілі соціально-економічного розвитку регіону, серед яких
ключове місце займає фінансовий блок стратегічних цілей. Основними цілями управління фінансовим потенціалом розвитку регіону є:
 оптимізація обсягу та підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами регіону;
 формування системи захисту економіки регіону від деструктивного впливу внутрішніх і
зовнішніх загроз;
 забезпечення соціальних гарантій і добробуту населення регіону;
 формування запасу фінансової міцності економіки регіону.
Стратегія управління фінансовим потенціалом розвитку регіону розробляється із врахуванням
певних принципів, які мають забезпечити цілісність і комплексний характер фінансового планування розвитку території:
 принцип забезпечення фінансової гнучкості, який пов’язаний з невизначеністю функціонування фінансової системи регіону через постійні зміни в зовнішньому та внутрішньому середовищі. Гнучкість стратегії передбачає можливість корегувати чи формулювати нові управлінські
фінансові рішення в межах цієї стратегії;
 принцип альтернативності стратегії фінансових рішень передбачає наявність кількох альтернативних варіантів, інструментів реалізації регіональної фінансової політики, на основі визначення
найбільш адекватної з них можливе досягнення стратегічних цілей розвитку регіону [7, с. 494].
Державна участь у процесі формування стратегії управління фінансовим потенціалом розвитку регіону зводиться до таких структурних елементів:
 дослідження й постановка домінантних цілей, деталізація та актуалізація перспективних задач, які можуть бути вирішені в певному періоді;
 формування методології й інструментарію організації регіонального фінансового планування, встановлення сфер і меж взаємодії регіону та центра;
 підбір кадрів, здатних вирішити поставлені задачі щодо формування й реалізації комплексу
заходів в рамках цієї стратегії [8, с. 468].
Комплексна оцінка факторів, що впливають на регіональний розвиток, є важливим напрямком
діяльності місцевих органів влади для об’єктивного визначення умов, середовища та ефективності управління фінансовим потенціалом, виявлення недоліків існуючої моделі управління та
його наявних і потенційних фінансових можливостей. Якісно проведена оцінка дозволить встановити значимість окремих дій та порядок їх виконання, обрати критичний шлях (мінімальна
послідовність неминучих дій щодо досягнення результату) [4, с. 9].
У процесі стратегічного управління фінансовим потенціалом розвитку регіонів важливим є
проведення стратегічного аналізу — комплексного дослідження факторів зовнішнього й внутрішнього середовища, ідентифікації їх впливу для подальшої розробки заходів досягнення цілей
регіонального соціально-економічного розвитку.
Одним з найбільш популярних методів стратегічного аналізу є SWOT-аналіз, в основі якого є
підхід, запропонований у 1963 році професором К. Ендрюсом із Гарвардської школи бізнесу.
Сутність цього методу полягає в забезпеченні балансу між внутрішніми можливостями системи
(її сильними й слабкими сторонами) та зовнішньою ситуацією (існуючими можливостями й загрозами) [10, с. 491].
Для прикладу розглянемо SWOT-аналіз економіки Чернігівської області, що дозволить визначити її внутрішні можливості, переваги, слабкі та сильні сторони, загрози її фінансовій системі
(табл. 1).
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Визначення цілей соціально-економічного розвитку регіону
Комплексна оцінка фінансового потенціалу розвитку регіону за складовими
Фінансовий потенціал
домогосподарств

Бюджетний
потенціал

Фінансовий потенціал
зовнішніх інвесторів

Фінансовий потенціал
фінансово-кредитних
установ

Фінансовий потенціал
суб'єктів господарювання

Визначення рівня фінансового потенціалу розвитку регіону
Виявлення внутрішніх можливостей, переваг, слабких і сильних сторін, загроз фінансовій
системі регіону (SWOT-аналіз)

Складання варіантів стратегії управління фінансовим потенціалом розвитку регіону
Антикризова
стратегія
розвитку
регіону

Стратегія
відновлення
фінансового
потенціалу

Стратегія оптимізації
Інноваційноджерел формування інвестиційна стратегія
фінансового
формування
потенціалу
фінансового потенціалу

Стратегія
нарощення
фінансового
потенціалу

Вибір стратегії управління відповідно до рівня
фінансового потенціалу розвитку регіону

Реалізація стратегії управління фінансовим потенціалом розвитку регіону
Моніторинг реалізації стратегії управління
фінансовим потенціалом розвитку регіону

Корегування стратегії управління фінансовим потенціалом розвитку регіону та реалізація
відповідного комплексу заходів (за необхідності)

Оцінка ефективності реалізації стратегії управління
фінансовим потенціалом розвитку регіону
Рис. 1. Етапи формування та реалізації стратегії управління фінансовим потенціалом розвитку
регіону (Розроблено автором)
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Таблиця 1. SWOT-аналіз економіки Чернігівської області *
Сильні сторони

Слабкі сторони

 відносно багата сировинна база (лісові, водні, земельні ресурси, корисні копалини, деякі
родовища — єдині в країні);
 вигідне географічне розташування (спільні
кордони з Російською Федерацією та Республікою Білорусь, в межах країни — з Київською, Полтавською та Сумською областями);
 розвинена транспортна система (залізничний, автомобільний, річковий, трубопровідний
транспорт), наявні міжнародні шляхи;
 наявний науково-технічний потенціал;
 на території області розташовані потужні та
перспективні підприємства харчової, переробної, целюлозно-паперової, легкої, хімічної та
нафтохімічної промисловості, машинобудування (в тому числі космічної галузі);
 значний обсяг виробництва сільськогосподарської продукції.

 висока залежність від трансфертів з державного бюджету;
 низька частка надходжень від місцевих податків і зборів;
 неефективне використання комунальної власності;
 низька інвестиційна привабливість, особливо
територій, які найбільше постраждали внаслідок
аварії на Чорнобильській АЕС;
 гостра нестача власного оборотного капіталу
та інвестиційних ресурсів;
 нестабільний фінансовий стан провідних підприємств області;
 відсутність ефективного механізму залучення
банківської системи до довгострокового фінансування інвестиційних проектів;
 відсутність сформованої інноваційної інфраструктури в регіоні;
 низький рівень взаємодії бізнесу та наукових
установ;
 скорочення трудових ресурсів та високий рівень безробіття;
 високий рівень моральної та фізичної зношеності основних засобів промислових і сільськогосподарських підприємств;
 низький рівень використання у виробництві
енергозберігаючих технологій;
 занепад сировинної бази для переробної промисловості (скорочення площ посіву технічних
культур, зменшення поголів’я великої рогатої
худоби та ін.);
 поступове виснаження основних родовищ нафти та газу;
 слаборозвинена інфраструктура;
 недостатній розвиток інфраструктури малого
підприємництва в окремих районах області;
 відсутність послідовної програми з розвитку та
просування області.

* Узагальнено на основі [2, 3, 6]

Враховуючи, що стратегія формується на основі концептуального підходу, то передбачається
п’ять її можливих варіантів, серед яких обирається найбільш адекватний наявному рівню фінансового потенціалу, який попередньо визначається. Кожна стратегія включає основні цілі, що повинні бути узгоджені з цілями соціально-економічного розвитку регіону, механізми її реалізації,
має враховуватися інституціональне середовище.
Загальними для всіх типів стратегії управління фінансовим потенціалом розвитку регіону є
заходи, що мають сприяти відновленню фінансової стійкості регіонів, інтенсифікації їх фінансових потоків і забезпеченню подальшого розвитку, та здійснюються в таких напрямках:
 нарощення власного фінансового потенціалу регіонів;
 оптимізація міжбюджетних відносин;
 стимулювання ділової активності підприємств і організацій, самозайнятості населення регіону;
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Продовження таблиці 1
Можливості

Загрози

 зростання кількості високотехнологічних підприємств;
 впровадження перспективних інноваційних
проектів, зокрема в сфері виробництва будівельних матеріалів, хімічної, харчової, легкої промисловості, машинобудування (модернізація та реструктуризація підприємств у ракетно-космічній
галузі, автомобілебудуванні, сільськогосподарському машинобудуванні, приладобудуванні та
електротехнічній промисловості);
 широке впровадження енергозберігаючих технологій;
 забезпечення раціонального використання
природно-ресурсного потенціалу;
 відновлення роботи непрацюючих підприємств шляхом реконструкції та технічного переоснащення;
 поглиблення зв’язків науки та виробництва;
 посилення конкурентоспроможності сектора
наукових досліджень і розробок, забезпечення
інтеграції інтелектуального потенціалу в Європейський дослідницький простір;
 розвиток сучасної інноваційної інфраструктури, зокрема створення нових інноваційних виробництв, індустріальних, наукових, технологічних
парків, інноваційних центрів, венчурних фірм;
 перспектива
підвищення
конкурентноспроможності економіки області через формування кластерних об’єднань, зокрема в рамках
Єврорегіону «Дніпро»;
 розширення присутності товаровиробників
області на ринках країн Азії та Африки;
 залучення міжнародних інструментів фінансової допомоги Україні;
 запровадження нових механізмів фінансування
інвестиційних проектів в області, зокрема державно-приватного партнерства.

 наявність тіньового сектора економіки;
 фінансова та цінова нестабільність, інфляційні процеси, значні валютні коливання;
 відсутність стабільного фінансування державних програм у сфері сільськогосподарського та промислового виробництва;
 спад і низькі темпи зростання реальної заробітної плати й наявних доходів населення, низька їх купівельна спроможність;
 нестабільність нормативно-правового забезпечення;
 збереження структурної деформації економіки області;
 посилення сировинної спрямованості виробництва;
 залежність виробництв від давальницької
сировини, особливо в легкій промисловості;
 надмірне використання та вичерпання природних ресурсів, недостатній рівень відновлення виробничо-ресурсного потенціалу АПК;
 збереження високого рівня відсоткових ставок за банківськими кредитами;
 скорочення фінансування розробки й виробництва інноваційної продукції;
 відсутність мотивації для прискорення розвитку наукомістких і високотехнологічних видів економічної діяльності;
 підвищення вартості енергоносіїв.

* Узагальнено на основі [2, 3, 6]

 сприяння залученню інвестиційних ресурсів у розвиток регіону, в тому числі на умовах державно-приватного партнерства.
Вибір типу стратегії залежить від визначеного рівня фінансового потенціалу розвитку регіону
й має бути оптимальним напрямом функціонування фінансової системи. Стратегія передбачає
послідовність дій місцевих і державних органів влади щодо оптимального поєднання відповідного інструментарію механізму управління фінансовим потенціалом з метою збалансованого розвитку фінансової системи регіону.
Антикризова стратегія розвитку регіону застосовується в разі, якщо його фінансова система
знаходиться в стані кризи та спостерігається найнижчий рівень усіх складових фінансового потенціалу. Серед ключових заходів, передбачених цією стратегію, можна виділити такі, як: обмеження надання гарантій місцевими органами влади для попередження можливих зловживань та
зростання бюджетного боргу; введення виключно цільового закріплення бюджетних коштів; стимулювання підприємницької активності в регіоні через створення відповідного інституційного
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середовища, застосування системи податкових пільг, надання адміністративної допомоги місцевими органами влади; сприяння фінансовій санації збиткових підприємств регіону; оптимізація
галузевої структури регіону та диверсифікація його економіки; фінансова підтримка підприємств,
що є містоутворюючими, з метою зняття економічної та соціальної напруги в регіоні тощо.
Якщо економіка регіону знаходиться в стадії життєвого циклу «спад», а рівень складових фінансового потенціалу низький і середній, то в цьому разі має бути застосована стратегія відновлення
фінансового потенціалу розвитку регіону. В рамках цієї стратегії необхідно збалансувати потреби
регіону у фінансових ресурсах та можливості їх формування (залучення); обмежити фінансування галузей економіки з низьким економічним або соціальним ефектом (або відсутністю такого);
стимулювати інвестиційну активність у регіоні за рахунок коштів місцевих суб’єктів господарювання та населення, регіональних фінансово-кредитних установ; впровадити систему мезопруденційного нагляду через ефективний ризик-менеджмент, який спрямований на мінімізацію (уникнення) втрат від ймовірних загроз макро-, мезо-, мікрорівня та ін.
Стратегія оптимізації джерел формування фінансового потенціалу розвитку регіону впроваджується при падінні (значному уповільненні зростання) основних індикаторів стійкого розвитку
фінансової системи регіону, при цьому спостерігається середній рівень складових фінансового
потенціалу. Ця стратегія передбачає сприяння: розвитку ринку місцевих запозичень, що дозволить наповнити місцевий бюджет для фінансування видатків на реалізацію інноваційних проектів соціально-економічного розвитку регіону; підвищенню рівня капіталізації регіональних
банків, контроль за дотриманням ними нормативів; становленню потужного регіонального капіталу через механізм партнерства у фінансуванні інвестиційних проектів за рахунок поєднання
капіталів фінансово-кредитних установ, суб’єктів господарювання, місцевих органів влади, населення (в різних комбінаціях). Залучення зовнішніх запозичень для фінансування поточних і капітальних видатків повинні мати максимальний економічний та/або соціальний ефект, мають бути
обмеження спекулятивних операцій на фінансовому ринку.
Інноваційно-інвестиційна стратегія формування фінансового потенціалу розвитку регіону застосовується в разі стійкого розвитку фінансової системи регіону, рівень складових фінансового
потенціалу є високим і середнім. Механізм реалізації цієї стратегії передбачає стимулювання інноваційної активності в регіоні, зокрема через створення фінансово-кредитних установ, що будуть
спеціалізуватися на фінансуванні інвестиційних проектів; сприяння інвестиційній активності домогосподарств за рахунок реалізації їм облігацій місцевої позики, кошти від яких мають бути
використані на фінансування розвитку соціальної сфери, житлово-комунального господарства
регіону; стимулювання інноваційно-інвестиційної активності місцевих органів влади за рахунок
відмови вилучати доходи від реалізації інвестиційних проектів в міжбюджетне вирівнювання, а
залишати для розвитку регіону.
Якщо регіон має значний фінансовий потенціал розвитку, найвищий рівень усіх складових
фінансового потенціалу, то має бути впроваджена стратегія нарощення фінансового потенціалу
його розвитку. Ця стратегія передбачає підтримку реального сектора економіки, а, особливо, експортно-орієнтованих галузей; сприяння міжрегіональному та транскордонному співробітництву;
стимулювання розвитку кластерів у регіоні тощо.
Моніторинг реалізації стратегії управління фінансовим потенціалом розвитку регіону передбачає постійний контроль за цим процесом і своєчасне виявлення нових чинників, що не були
враховані при формуванні стратегії, а також відхилень, які можуть негативно вплинути на ефективність регіональної фінансової системи. Під час реалізації відповідної стратегії регіонального
розвитку неможливо передбачити всі фактори впливу на фінансову систему регіону та ідентифікувати їх якісні характеристики, тому обов’язково необхідно проводити її корегування з урахуванням нових внутрішніх і зовнішніх умов.
Оцінка ефективності реалізація цієї стратегії відбувається на основі системи відповідних індикаторів як за окремими складовими фінансового потенціалу, так і за інтегральним показником.
ВИСНОВКИ
Постійне підвищення потреби у фінансових ресурсах при низькому рівні формування ресурсної бази, стали звичайним явищем у більшості регіонів країни. Перед органами місцевої влади
постає необхідність вирішення складної проблеми: так перерозподілити наявні фінансові ресурси, щоб задовольнити потреби суб’єктів території, а також профінансувати заходи, що сприятимуть соціально-економічного розвитку, зокрема за рахунок фінансування інноваційних програм.
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Запропонована методика формування та реалізації стратегії управління фінансовим потенціалом розвитку регіону побудована на основі комплексного підходу, враховує фінансові можливості
території, передбачає альтернативність розвитку фінансової системи залежно від рівня фінансового потенціалу з метою задоволення потреб і забезпечення гармонійного розвитку всіх суб’єктів
регіону. Дієвість цієї стратегії також залежить від інституціонального забезпечення, зокрема наявності нормативно-правових актів, що регулюють фінансові відносини суб’єктів під час реалізації стратегії; інститутів, що здійснюють її реалізацію й відповідальні за результати; інструментів
реалізації управлінських рішень щодо формування та використання фінансового потенціалу розвитку регіону.
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