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Моргачов І. В. Регулювання регіональних інноваційних процесів та їх інфраструктурного забезпечення
Метою роботи є уточнення теоретико-методичних положень державного регулювання регіональних інноваційних процесів та їх інфраструк-
турного забезпечення, що є підґрунтям вдосконалення системи державної підтримки досліджуваних процесів. Звернуто увагу на регіональні 
інноваційні процеси як засіб виходу регіону з депресивного стану шляхом поглиблення та вдосконалення спеціалізації в міжнародному розподілу 
праці. Розглянуто особливості регулювання регіональних інноваційних процесів та їх інфраструктурного забезпечення. Елементами останнього 
визначено науково-технічні системи. Важливим інструментом державного регулювання досліджуваних процесів визнано регіональну інноваційну 
політику. Уточнено її сутність, завдання, чинники впливу, особливості, проблеми та суб’єкти реалізації, об’єкти впливу. Визначено причинно-на-
слідковий зв’язок державної підтримки регіональних інноваційних процесів, а також складові успішності останніх. Як важливий результат до-
сліджуваних процесів розглянуто побічний результат у вигляді мультиплікаційного податкового ефекту, що є економічною основою державної 
підтримки інноваційних проектів. Конкретизовано роль секторів економіки в процесі реалізації регіональних інноваційних проектів з урахуванням 
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Моргачёв И. В. Регулирование региональных инновационных процессов и их инфраструктурного обеспечения
Целью работы является уточнение теоретико-методических положений государственного регулирования региональных инновационных про-
цессов и их инфраструктурного обеспечения, что является основой совершенствования системы государственной поддержки исследуемых про-
цессов. Обращено внимание на региональные инновационные процессы как средство выхода региона из депрессивного состояния путем углубле-
ния и совершенствования специализации в международном разделения труда. Рассмотрены особенности регулирования региональных иннова-
ционных процессов и их инфраструктурного обеспечения. В качестве элементов последнего определены научно-технические системы. Важным 
инструментом государственного регулирования исследуемых процессов признана региональная инновационная политика. Уточнены ее сущ-
ность, задачи, факторы влияния, особенности, проблемы и субъекты реализации, объекты воздействия. Определена причинно-следственная 
связь государственной поддержки региональных инновационных процессов, а также составляющие успешности последних. В качестве важного 
результата исследуемых процессов рассмотрен побочный результат в виде мультипликационного налогового эффекта, который является эко-
номической основой государственной поддержки инновационных проектов. Конкретизирована роль секторов экономики в процессе реализации 
региональных инновационных проектов с учетом вопроса принятия риска и возможности использования дополнительных выгод от успешных 
региональных инновационных проектов.
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Morhachov I. V. Regulating the Regional Innovation Processes and their Infrastructure Provision
The publication is aimed at closer defining the theoretical-methodical provisions of the State regulation of regional innovation processes and their infrastructure 
provision, which is the basis for improving the system of the State provision of the researched processes. Attention is drawn to regional innovation processes 
as a means of getting the region out of the depressive status by deepening and improving specialization in the international division of labor. The features of 
regulating regional innovation processes and their infrastructure provision are considered. Scientific and technical systems have been identified as elements of 
the latter. Regional innovation policy is recognized as an important instrument for the State regulation of the researched processes. Its essence, tasks, factors 
of influence, features, problems and subjects of implementation, objects of influence are specified. The causal relationship of the State provision of regional 
innovation processes, as well as the components of success of the latter, have been defined. As an important result of the researched processes, a by-product of 
the multiplied tax effect is considered, which is the economic basis of the State provision of innovative projects. The role of sectors of the economy in the course 
of implementation of regional innovative projects has been specified, taking into account the issue of risk acceptance and the possibility of taking advantage of 
the additional benefits of the successful regional innovation projects.
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Інтенсифікація глобалізаційних процесів, що під-
вищують рівень конкуренції регіонів у міжнарод-
ному розподілі праці, та негативний вплив на ре-

гіональну економіку сучасних політичних чинників 
підвищують роль регіональних інноваційних процесів 
як важливого об’єкта державного регулювання. Саме 
такі процеси дозволяють регіонам підвищити рівень 
власної спеціалізації та конкурентоспроможності в 
міжнародному розподілі праці. Досягнення відповід-
ної спеціалізації є передумовою розвитку та функціо-
нування експортоорієнтованих галузей (процесів), без 
наявності яких регіон стає депресивним. Важливість 
регіональних інноваційних процесів у появі та розви-
тку експортоорієнтованих галузей у регіоні також зу-
мовлює важливість інфраструктурного забезпечення 
регіональних інноваційних процесів як об’єкта дер-
жавного регулювання. Наведене зумовлює виключну 
актуальність досліджень особливостей, специфіки, 
теоретико-методичних і практичних питань держав-
ного регулювання регіональних інноваційних проце-
сів та їх інфраструктурного забезпечення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій за на-
прямом інфраструктурного забезпечення регіональ-
них інноваційних процесів [1–8] дозволяє визначити 
наявність глибоких напрацювань з тематики. У ре-
зультаті цих та інших досліджень визначено багато 
недоліків досліджуваного забезпечення, чинників, 
що впливають на нього; обґрунтовано чимало про-
позицій з його вдосконалення. Ми спробуємо погли-
бити цей напрям у частині особливостей державного 
регулювання регіональних інноваційних процесів та 
їх інфраструктурного забезпечення. 

Метою роботи є уточнення теоретико-методич-
них положень державного регулювання регіональних 
інноваційних процесів та їх інфраструктурного за-
безпечення, що є підґрунтям удосконалення системи 
державної підтримки досліджуваних процесів. 

Важливість регіональних інноваційних проце-
сів зумовлює необхідність їх державного регулюван-
ня. Одним із інструментів такого регулювання є регі-
ональна інноваційна політика, реалізація якої, перш 
за все, здійснюється державними та регіональними 
органами влади та має макро- та мезорівень. Розгляд 
і аналіз ряду праць за напрямом, наприклад [5–7], до-
зволили уточнити трактування терміна «регіональна 
інноваційна політика» – це цілеспрямована й узго-
джена діяльність державних і регіональних органів 
влади, що спрямована на інтенсифікацію регіональ-

них інноваційних процесів, у тому числі й на вдоско-
налення товарів (робіт, послуг), технології, техніки, 
методів управління, управлінських рішень. Відповід-
на політика є інструментом державного регулювання 
регіональної економіки. 

Основними цілями реалізації цієї політики є 
такі: 1) забезпечення регіонального інноваційного 
розвитку завдяки вдосконаленню та модернізації 
техніки та технологій, форм організації виробництва, 
методів управління, рішень; 2) інтенсифікація реалі-
зації регіональних інноваційно-інвестиційних проек-
тів; 3) удосконалення інфраструктурного забезпечен-
ня регіональних інноваційних процесів. 

Особливостями регіональної інноваційної по-
літики в сучасних умовах є такі: 1) тісний 
взаємозв’язок з державною науково-тех-

нічною та інвестиційною політикою; 2) основними 
суб’єктами забезпечення є державні органи влади;  
3) необхідність розгляду науково-технічних систем 
як елементів відповідної інфраструктури; 4) віднос-
ний характер інновацій; 5) ідентичність основних 
чинників, що впливають на інноваційну діяльність, з 
чинниками впливу на інвестиційні проекти; 6) необ-
хідність дослідження питань ефективності реалізації 
відповідної політики на світовому рівні; 7) необхід-
ність урахування зростаючої ролі та використання ін-
формаційних технологій; 8) залежність від регіональ-
ного інноваційного потенціалу; 9) проблематичність 
кількісного оцінювання окремих складових цього по-
тенціалу та його мінливий і динамічний характер; 10) 
відносно високий рівень невизначеності та ризику ін-
новаційних проектів; 11) відносно високий відсоток 
неефективних ідей; 12) необхідність провідної ролі 
державних органів влади в реалізації основних і важ-
ливих регіональних інноваційних проектів; 13) висо-
кий рівень творчих елементів інноваційного процесу.

Теоретичні аспекти реалізації регіональної ін-
новаційної політики є об’єктивними та універсаль-
ними, і аналогічні питанням державної інноваційної 
політики. Однак практичні питання мають регіональ-
ну специфіку та можливості регіональних органів пу-
блічної влади.

Регіональна інноваційна політика як інстру-
мент державного регулювання економіки регіону має 
суб’єкти її реалізації та об’єкти впливу. Суб’єктами 
реалізації виступають державні та регіональні орга-
ни влади; об’єктами можуть розглядатися такі: регіо-
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нальні інноваційні та інвестиційні процеси, окремі під-
приємства та організації, галузі, науково-технічні сис-
теми, певні економіко-соціальні та технічні процеси. 
Звідси випливає необхідність дотримання принципу 
відповідності: методи та засоби державного регулю-
вання мають відповідати специфіці об’єктів впливу. 
Це, своєю чергою, обумовлює необхідність ретельних 
досліджень специфіки відповідних об’єктів з метою 
результативної реалізації регіональної інноваційної 
політики. Об’єкти впливу при реалізації цієї політики 
можуть бути різноманітними, отже, і сама політика 
може диференціюватися залежно від зміни стану та 
переліку таких об’єктів. Може змінюватися роль і зна-
чущість об’єктів впливу, що приведе до змін у пріори-
тетах реалізації регіональної інноваційної політики.

У ході відповідного державного регулювання 
суттєву роль відіграє інфраструктурне забез-
печення регіональних інноваційних процесів. 

Основу такого забезпечення становлять науково-
технічні системи: наукові організації, заклади вищої 
освіти, організації сфери інжинірингу. Особливості 
взаємозв’язку державного регулювання регіональних 
інноваційних процесів і науково-технічних систем 
певним чином впливають на економіку регіонів, що 
робить актуальним дослідження питання. Оскільки 
науково-технічні системи безпосереднє стосуються 

регіональних інноваційних процесів, державне регу-
лювання їх розвитку є інструментом інтенсифікації 
та оптимізації регіональних інноваційних процесів.

Залежно від сукупності застосування тих чи 
інших методів державного регулювання можна роз-
різняти види регіональної інноваційної політики. 
Залежно від лідерства в забезпеченні регіональних 
інноваційних процесів регіональну інноваційну по-
літику можна розділити на активну та стимулюючу. 
Активна передбачає лідерство державних і регіо-
нальних органів влади в інвестиціях в інноваційну ді-
яльність. Стимулююча полягає в тому, що такі органи 
в основному лише створюють сприятливі умови для 
інтенсифікації регіональних інноваційних процесів. 

Структура завдань, напрямів і методів держав-
ного регулювання діяльності регіональних науко-
во-технічних систем визначає сутність регіональної 
інноваційної політики їх розвитку. Зміна відповідної 
структури має якісний і кількісний вплив відповідної 
політики на протікання регіональних інноваційних 
процесів. У той час як результативність цієї політики 
залежить від структури та складу суб’єктів її реаліза-
ції, а також від структури та складу ресурсів, що ви-
користовуються. 

Причинно-наслідковий зв’язок державної під-
тримки регіональних інноваційних процесів наведе-
но на рис. 1.

 Отримання прямого результату 
від реалізації регіональних

інноваційних процесів
Отримання побічного результату

Надходження в державний бюджет 

Зростання на ринкових засадах попиту 
на чинники виробництва, товари, 

роботи та послуги (у тому числі 
вітчизняного виробництва, а також 

роботи та послуги науково-технічних
систем)

 

Збільшення виробництва та реалізації 
послуг (у тому числі науково-технічних 

систем) і товарів як для потреб 
регіональних проектів, так і внаслідок 

мультиплікативного ефекту

Державна підтримка регіональних
інноваційних процесів, 

у тому числі їх фінансування

Підвищення рівня регіонального 
інноваційного потенціалу 
науково-технічних систем

Збільшення розміру податкових 
надходжень до державного 

та місцевих бюджетів

Рис. 1. Причинно-наслідковий зв’язок державної підтримки регіональних  
інноваційних процесів
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Відповідний зв’язок представлено у спрощено-
му виді, однак сутність його полягає в тому, що крім 
прямого результату від реалізації регіональних інно-
ваційних проектів, є і побічні, що в цілому впливає на 
збільшення обсягів виробництва та реалізації товарів 
(робіт, послуг) і регіональний інноваційний потенціал. 
Побічний результат від реалізації регіональних іннова-
ційних проектів у даному випадку також розглядається 
як збільшення податкових надходжень до державного 
та місцевих бюджетів. До того ж, має місце мультиплі-
кативний податковий ефект, який можна розглядати як 
побічний результат від побічного результату. Особли-
вістю побічного результату є те, що навіть при «прова-
лі», тобто невдачі самого проекту та неотриманні пря-
мого результату, побічний результат буде мати місце. 
Тобто ці результати інноваційного проекту – прямий і 
побічний – не залежать один від одного. 

 

Іншою особливістю побічного результату є те, що 
його отримує тільки держава у вигляді збільшен-
ня розміру податкових надходжень до державно-

го та місцевих бюджетів. Інші суб’єкти господарю-
вання, коли вони фінансують регіональні інноваційні 
проекти, у частині отримання побічного результату 
отримують певну користь від реалізації таких про-
ектів, однак у цілому, у той час як для кожного з них  
(і особливо для інвестора) питання отримання такого 
ефекту є невизначеним. Дане явище ставить державу 
в більш кращі умови порівняно з недержавним секто-
ром економіки при інвестуванні інноваційних проек-
тів. Такі умови дозволяють державі здійснювати ней-
тралізацію підвищеного ризику при реалізації регіо-
нальних інноваційних проектів за рахунок побічного 
результату. До того ж, держава отримує побічний 
результат від здійснення регіональних інноваційно-
інвестиційних проектів навіть за умов, коли такі про-
екти повністю фінансуються за кошти недержавного 
сектора економіки. 

Порівняння переваг і недоліків при реалізації ре-
гіональних інноваційних проектів залежно від того, хто 
управляє відповідним проектом, наведено в табл. 1.  
За умов, коли фінансування повністю або частко-
во здійснюється за рахунок державного бюджету, а 
управління інноваційним проектом – недержавними 
структурами, відбувається об’єднання позитивних 
рис, однак з’являються і нові недоліки (табл. 2).

Об’єднання позитивних рис при спільному фі-
нансуванні регіональних інноваційних проектів ро-
бить необхідним акцентування уваги на даній формі 
фінансової підтримки регіональних інноваційних 
процесів з боку державних органів влади. 

Розглядаючи питання державного регулювання 
регіональних інноваційних процесів, можна ви-
значити деякі чинники, що впливають на реалі-

зацію регіональної інноваційної політики: 
 структура і склад завдань, напрямів, принци-

пів і методів державного регулювання діяль-
ності регіональних науково-технічних систем; 

 суб’єкти відповідного регулювання; 
 ресурси, що використовуються; 
 рівень активності регіональної інноваційної 

політики; 
 структура та результативність регіональної 

інноваційної інфраструктури; 
 структура джерел та обсяги інвестицій у регіо-

нальні інноваційні проекти. 
Регіональну інноваційну політику можна харак-

теризувати мінливим і стохастичним характером, 
оскільки цим характеризуються й основні чинники 
впливу. Однак, незважаючи на стохастичний і мін-
ливий характер такої політики, можна виявити певні 
закономірності: 

1) при відносному зменшенні державних кош-
тів, що плануються використати на фінансування 
науки та регіональних інноваційних процесів, підви-

Таблиця 1

Порівняння переваг і недоліків при реалізації інноваційних проектів суб’єктами різних секторів економіки 

Управляють і фінансують державні органи влади Управляють і фінансують недержавні структури

Недоліки Переваги Недоліки Переваги 

1) бюрократичність;  
2) можливість зловживань 
(корупція);  
3) низький рівень мотивації 
держслужбовців;  
4) необхідність звітування 
за кожний крок і відпо-
відальності за прийняття 
ризику;  
5) відсутність умов вико-
нання ролі ефективного 
власника результатів про-
екту

1) наявність і можливість 
концентрації та викорис-
тання значного обсягу 
ресурсів;  
2) отримання побічного 
результату та можливість 
його використання для 
нейтралізації інноваційного 
ризику

1) проблематичність акуму-
лювання та використання 
значного обсягу ресурсів;  
2) неможливість отримання 
побічного результату

1) високий рівень моти-
вації;  
2) більш адекватна та швид-
ка реакція на зміни серед-
овища;  
3) більший рівень гнучкості;  
4) відсутність умов для зло-
вживань;  
5) відсутність необхідності 
виправдовуватися за не-
вдачі (також як і за успіхи);  
6) відсутність умов для не-
прийняття ризику (крім 
фінансових)
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Таблиця 2

Порівняння переваг і недоліків при спільній реалізації регіональних інноваційних проектів

Управляють недержавні структури, а фінансують державні органи влади

Недоліки Переваги 

1) необхідність узгодження інтересів різних учасників;  
2) можливість конфлікту між учасниками проекту;  
3) більш високий рівень накладних витрат на управлін-
ня проектом

1) наявність і можливість концентрації та використання зна-
чного обсягу ресурсів;  
2) отримання побічного результату та можливість його  
використання для нейтралізації інноваційного ризику;  
3) високий рівень мотивації;  
4) адекватна та швидка реакція на зміни середовища;  
5) високий рівень гнучкості;  
6) наявність умов ефективного власника результатів проекту;  
7) відсутність умов для неприйняття ризику

щується рівень використання економічних методів 
державного регулювання та знижується рівень адмі-
ністративних; 

2) при переході від командно-адміністративно-
го до ринкового регулювання економіки регіону (або 
при використанні переважно економічних методів 
державного регулювання) зростає частка наукових 
кадрів у суспільних науках (економіка, філологія, 
юриспруденція); 

3) за умов дефіциту коштів у державному та міс-
цевих бюджетах і зростанні рівня їх соціальної спря-
мованості регіональна інноваційна політика стає сти-
мулюючою, в іншому випадку – активною. 

Реалізація регіональних інноваційних процесів 
тільки недержавними суб’єктами господарю-
вання має певні обмеженості: неспроможність 

окремих суб’єктів сконцентрувати необхідні кошти 
для реалізації інноваційних проектів; ефективність 
багатьох інновацій передбачає великі масштаби 
впровадження; певні інновації (в основному фунда-
ментальні) взагалі не можуть бути реалізованими 
на комерційній основі. Це обумовлює необхідність 
провідної ролі державних органів влади в реалізації 
основних і важливих регіональних інноваційних про-
ектів. Необхідність забезпечення провідної ролі дер-
жави в інтенсифікації регіональної інноваційної ді-
яльності обумовлена об’єктивними широковідомими 
«провалами» моделі ринкової економіки.

У відношенні науково-технічних систем держав-
ної форми власності, що мають відношення до регіо-
нальних інноваційних процесів, переважно домінують 
адміністративні методи державного регулювання, 
оскільки такі організації знаходяться в прямій залеж-
ності від державних органів влади, а адміністративні 
методи «дешевше» економічних. Стосовно організацій 
недержавної форми власності, домінують переважно 
економічні методи державного регулювання, оскільки 
адміністративні є або неможливими, або ризиковими 
для особистої кар’єри державних службовців. 

У сучасних умовах державне регулювання регі-
ональних інноваційних процесів здійснює державний 

апарат, що об’єктивно є бюрократичним. Класични-
ми недоліками цього апарату залишаються такі, як 
слабка зацікавленість у прийнятті ризикових рішень 
для особистої кар’єри державного службовця, однак 
корисних для економіки регіону. Значна кількість 
державних службовців діють строго в межах встанов-
лених для них правил. Така система має особливість 
стримувати ініціативу. Рішення приймаються лише 
обмеженим колом чиновників, що знаходяться на 
верхніх рівнях. У той час як регіональна інноваційна 
діяльність, на відміну від інших видів, характеризу-
ється підвищеним рівнем ризику. Це призводить до 
неадекватності реакції державного апарата в певних 
сферах державного регулювання на стрімкі зміни се-
редовища, які диктують умови для регіональних ін-
новаційних процесів. Апарат органів публічної влади 
не може адекватно приймати ризики за регіональни-
ми інноваційними проектами та бути ефективним 
власником їх результатів. 

Усвідомлення багатьма вад управління держав-
ним апаратом регіональними інноваційни-
ми процесами зумовлює тенденцію передачі 

функції прийняття ризику та вигод від регіональних 
інноваційних процесів особам, які не належать до 
державного апарату. Проте хоча підприємницький 
сектор економіки в Україні протягом аналізованого 
періоду (1991–2018 рр.) поступово збільшував свої 
інвестиційні можливості, однак порівняно з іншими 
економічно розвиненими країнами ще не в змозі був 
прийняти на себе роль лідера в організації та інвесту-
ванні інноваційних проектів. 

Вищезгадані проблеми в цілому призводять до 
однієї великої невирішеної проблеми: заощадження 
регіональних домашніх господарств, регіональний 
інноваційний потенціал, здібності та підприємниць-
кі таланти підприємців і менеджерів підприємств  
(у тому числі в частині нейтралізації інноваційних ри-
зиків) не об’єднані, а, відповідно, не взаємодіють для 
реалізації регіональних інноваційних процесів. Ви-
ходячи з наведеного, важливою метою регіональної 
інноваційної політики пропонується вирішення цієї 
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проблеми. Ця політика має створити умови для вза-
ємодії цих складових результативності регіональних 
інноваційних процесів або розробити адміністратив-
ні механізми для «вимушеного» об’єднання відповід-
них складових (рис. 2). 

регіональних кластерах. Вісник Східноукраїнського 
національного університету ім. Володимира Даля. 
2017. № 6. С. 45–51.

2. Галгаш Р. А. Регіональні кластери підприємств: роз-
виток та стратегічна координація : монографія. Сє-
вєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. 344 с.

Інтенсифікація регіональних інноваційних процесів

Регіональна інноваційна політика

Заощадження
регіональних домашніх

господарств

Регіональний
інноваційний

потенціал

Здібності
підприємницького
сектора економіки

Рис. 2. Складові успішності регіональних інноваційних процесів

ВИСНОВКИ
Розгляд теоретичних основ державного регулю-

вання регіональних інноваційних процесів дозволив 
конкретизувати особливості регіональної інновацій-
ної політики, основною метою якою є інтенсифікація 
та оптимізація відповідних процесів на основі гармо-
нізації інтересів усіх учасників регіональних іннова-
ційних проектів та нейтралізації вад ринкового меха-
нізму взаємовідносин суб’єктів господарювання. 

Обґрунтовано важливість державного регулю-
вання в реалізації важливих для регіону інноваційних 
проектів, а також регіональної інноваційної інфра-
структури. Як важливий елемент інфраструктури 
розробки та реалізації регіональних інноваційних 
проектів виділено сукупність науково-технічних сис-
тем, роль яких у регіональних інноваційних процесах 
ще залишається не до кінця дослідженою. 

Конкретизовано роль секторів економіки в про-
цесі реалізації регіональних інноваційних проектів з 
урахуванням питання прийняття ризику та можли-
вості використання додаткових вигод від успішних 
регіональних інноваційних проектів. З огляду на такий 
розподіл ролей визначено важливу мету регіональної 
інноваційної політики, яка полягає в об’єднанні та 
взаємодії заощаджень регіональних домашніх госпо-
дарств, регіонального інноваційного потенціалу та 
здібностей підприємницького сектора економіки. 

Визначено закономірності державного регулю-
вання регіональної інноваційної діяльності та роль 
науково-технічних систем у реалізації інноваційних 
проектів, що є теоретичною основою розробки тео-
ретико-методичних пропозицій щодо вдосконалення 
інфраструктурного забезпечення регіональних інно-
ваційних процесів.                    
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Сахно Т. А. Економічне забезпечення діяльності об’єднаних територіальних громад
Стаття присвячена дослідженню особливостей формування економічного потенціалу об’єднаних територіальних громад. Метою статті є ви-
значення сутності та дослідження складових економічного забезпечення діяльності об’єднаних територіальних громад, стану та особливостей 
економічного забезпечення їх розвитку. Систематизовано підходи до економічного розвитку об’єднань та їх фінансового забезпечення стосовно 
проблематики місцевого економічного розвитку. Визначено основні чинники місцевого економічного розвитку. Розкрито категорії, з яких склада-
ється економічне забезпечення об’єднань, порядок формування місцевих бюджетів. Визначено зміни до Бюджетного кодексу України, які вплива-
ють на формування бюджетів об’єднаних територіальних громад. Проведено порівняльний аналіз та відслідковано динаміку зростання доходів 
місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад на прикладі Черкаської області. Серед очевидних категорій, які здатні впливати на про-
цеси формування місцевого бюджету, – особливості адміністративно-територіальних одиниць. Здійснено аналіз окремих фінансових показників 
виконання бюджетів об’єднаних громад у розрізі регіонів України. Основні переваги цього методу полягають у визначенні ступеня фінансової 
самостійності об’єднань. Визначено фактори впливу на фінансову спроможність громади. З’ясовано, що економічна самостійність громади зале-
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Сахно Т. А. Экономическое обеспечение деятельности объединенных территориальных общин
Статья посвящена исследованию особенностей формирования экономического потенциала объединенных территориальных общин. Целью 
статьи является определение сущности и исследование составляющих экономического обеспечения деятельности объединенных территори-
альных общин. Систематизированы подходы к экономическому развитию объединений и их финансовому обеспечению с точки зрения местного 
экономического развития. Определены основные факторы местного экономического развития. Раскрыты категории составляющих экономи-
ческое обеспечение объединений, порядок формирования местных бюджетов. Определены изменения в Бюджетном кодексе Украины, которые 
влияют на формирование бюджетов объединенных территориальных общин. Проведен сравнительный анализ и отслежена динамика роста 
доходов местных бюджетов объединенных территориальных общин на примере Черкасской области. Среди очевидных категорий, которые 
способны влиять на процессы формирования местного бюджета, – особенности административно-территориальных единиц. Проведен анализ 
отдельных финансовых показателей исполнения бюджетов объединенных общин в разрезе регионов Украины. Основные преимущества этого 
метода заключаются в определении степени финансовой самостоятельности объединений. Определены факторы влияния на финансовую со-
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