
КООРДИНАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ 

ІНВЕСТИЦІЙ НА РІВНЯХ ВРЯДУВАННЯ 

Семінар ОЕСР – Львів, Україна 

22 червня 2017 року 

Доротея Аллен-Дюпре,  
Керівник підрозділу,  

Децентралізація, фінанси та інвестування на субнаціональному 

рівні  

 



2 2 

Державні інвестиції, розвиток і державне управління 
Головні акценти ОЕСР 

 ОЕСР (СБ&МВФ): інвестиції держави справляють значний вплив на 
розвиток – великий ефект мультиплікації + важливість для 
результативності охорони довкілля та для добробуту 

 
 Найбільший ефект на напрямах, що зазнають значного впливу 

зовнішніх факторів,  … а найменший – в країнах з високим рівнем 
запасу державного капіталу 
 

 Для розвитку важливі загальний обсяг інвестицій та запас капіталу 
  
 В часи після кризи має місце велике скорочення державного 

інвестування … Потреба збільшення державних інвестицій в країнах-
членах ОЕСР (з точним націлянням на конкретні сектори /місця) 

 
 У сфері державного інвестування важливими учасниками процесу є 

органи врядування субнаціонального рівня 



Source: OECD National Accounts 

Органи врядування на субнаціональному рівні як важливі учасники 
державного інвестування  
В середньому в країнах-членах ОЕСР органи врядування субнаціонального 
рівня  відповідають майже за 60% державних інвестицій  

Частка державних інвестицій на субнаціональному рівні (дані 2015 року) 
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Державні інвестиції, розвиток і державне управління 
Головні акценти ОЕСР 

 Проблеми державного управління: по своїй суті державне 
інвестування є фрагментованим = проблеми горизонтальної/вертикальної 
координації 

 Проблеми спроможності органів врядування субнаціонального 
рівня організовувати державне інвестування 

 Вплив державних інвестицій залежить від якості процесу управління  
та  координації, … 

 … а також від того, наскільки практика націлена на місцевий підхід   

 Державні інвестиції мають бути різними в регіонах, в залежності 
від щільності населення в регіоні, від структури його економіки та відстані 
від переднього краю продуктивності  

 Різнорідність регіонів передбачає диференціацію інвестиційних 
стратегій для пристосування інвестицій до місцевих потреб і 
використання конкурентних переваг регіонів    

 Для досягнення результатів у регіонах, важливо інвестувати у 
фізичну інфраструктуру, і значні результати досягають там, де 
такі інвестиції скоординовані з іншими напрямами політики 
(розвиток людських ресурсів,підтримка інновацій)  



Значні проблеми в органах державного управління на 
субнаціональному рівні (різні, в залежності від розміру органу) 
Результати  опитування ОЕСР-CoR (2015) 
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Формування і планування інфраструктури на довгострокову 
перспективу   
 Нестача спроможності  розробляти довгострокові стратегії розвитку 

інфраструктури (65% органів врядування субнаціонального рівня ) 
 Нестача власних експертних знань для розроблення інфраструктурних проектів 

(56%) 
 Нестача координації між секторами 
 
Координація між рівнями державного управління & юрисдикціями  
 Розбіжність місцевих і регіональних потреб та пріоритетів центрального рівня 

врядування (84%) 
 Нестача політичної волі координувати діяльність органів врядування (77%) 
 Проблеми спів-фінансування  (79%) 
 Відсутність стратегії спільного інвестування із сусідніми містами/регіонами (76%)  
 Нестача стимулів (наприклад, фінансових) до кооперації поза межами юрисдикції  
 
Моніторинг результативності 
 Навіть за наявності системи моніторингу, її часто сприймають як адміністративну 

вправу і не використовують як інструмент планування й формування рішення (66% 
органів врядування субнаціонального рівня )  

 Відсутність оцінки впливу політики за фактом її реалізації (ex-post) (71%) 
 
Тягар зайвої бюрократії та регулювання  
 A large majority of respondents (90%) consider excessive administrative procedures, 

lengthy procurement and red tape as a challenge 



Горизонтальна координація між 

юрисдикціями 

Чому це важливо?   

• Малий масштаб  діяльності органів врядування на субнаціональному рівні та потенційна 
неузгодженість функцій за напрямами викликає занепокоєння щодо інвестицій (наприклад, 
недостатній масштаб, нижча дохідність, конкуруючі інвестиції, інвестиції, що не адаптовані до 
функціонального напряму ) 

• 76% органів врядування субнаціонального рівня повідомили про нестачу стимулів до кооперації  

Органи врядування на 

субнаціональному рівні  

часто є роздрібненими й 

не відповідають 

функціональним 

напрямам 



Результати опитування ОЕСР-CoR (2015): уроки кращої практики 
Практики, корисні для управління державними 

інвестиціями 
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Органи врядування на субнаціональному рівні повинні: 
 
 Вдосконалювати планування інвестицій в інфраструктуру на середньострокову 

перспективу   
 Багаторічне планування 
 З прив'язкою до бюджету  
 Надійні механізми правозастосування 

 Ухвалювати інвестиційні стратегії, що перетинають існуючі межі юрисдикцій 
 Об'єднувати зусилля щодо виконання функцій  

 Закупівлі (рамкові контракти) 
 Фонд основного капіталу для доступу до фінансування 

 
Органи врядування на національному рівні повинні: 
 
 Ухвалювати національні стратегії інвестування в інфраструктуру, що 

скеровуватимуть стратегічні пріоритети країни – поза роз'єднаністю політики 
 Розвивати платформи та інструменти координації для стимулювання спільних 

інвестицій /спів-фінансування з  органами врядування субнаціонального рівня 
 Надавати стимули для кооперації органів врядування субнаціонального рівня у 

сфері розвитку інфраструктури 
 Чітко визначати компетенцію стосовно інфраструктури 



• Інвестувати згідно інтегрованої стратегії, пристосованої до різних місць  

• Запроваджувати ефективні інструменти координації  на всіх рінях 
врядування  

• Координувати органи врядування на субнаціональному рівні для 
інвестування відповідного масштабу  

Засадничий принцип  1 

Координувати 
діяльність органів 

врядування за всіма 
напрямами політики 

• Виконувати попередню оцінку довгострокових впливу та ризиків  

• Стимулювати залучення зацікавлених сторін протягом усього циклу 
інвестування 

• Залучати до інвестування приватний сектор та фінансові установи 

• Зміцнювати експертні знання державних службовців  та у державних 
установах 

• Фокусуватися на досягненні результату та стимулювати навчання  

 

Засадничий принцип   

 2: Розбудовувати 
спроможність та 
підтримувати навчання 
у сфері політики на всіх 
рівнях врядування 

• Розробити фіскальні рамки, пристосовані до  застановлених цілей 

• Вимагати гідного, прозорого управління фінансами  

• Стимулювати прозорість та стратегічне використання закупівель   

• Прагнути якості та відповідності систем регулювання на всіх рівнях 
врядування 

Засадничий принцип   

 3: Забезпечити гідні 
рамкові умови на всіх 
рівнях врядування  

Рекомендації ОЕСР щодо ефективності державних 

інвестицій на всіх рівнях врядування 
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Підтримка реалізації принципів у країнах  
Інструментарій, показники та дослідження країн 



Підтримка реалізації принципів у країнах  
Дослідження країн з використанням низки 

деталізованих показників 
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Результати за показниками для країн-членів ОЕСР (середнє значення)  (ОЕСР, 2016)  

Підтримка реалізації принципів у країнах  
Показники  багаторівневого управління державними 

інвестиціями  

 Централізовані країни демонструють тенденцію до більших проблем з  плануванням та 
багаторівневим діалогом  

 …тоді як дуже децентралізовані країни мають більше проблем з координацією низки 
секторів чи стабільністю капітальних трансфертів. 
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Країна має механізми підтримки координації між 
органами врядування : RDAs, національні представники 
в субнаціональних органах врядування, договори чи 
угоди 

a. Нема жодного з перелічених механізмів 

b. Принаймні один з цих механізмів 

c. Принаймні один з цих механізмів  охоплює декілька 
секторів 
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None of these At least one of
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sectors

Інструменти вертикальної координації на підтримку регіональних інвестицій 

Багаторівневий діалог для визначення пріоритетів інвестування задля розвитку 
регіонів 

Країна практикує регулярний діалог між національним і 
субнаціональним рівнями при формуванні політики 
регіонального розвитку, включно з пріоритетами 
інвестування 

a. Нема платформи для регулярного діалогу  

b. Формальні або «на випадок» платформи для діалогу 
щодо політики регіонального розвитку та пріоритетів 
інвестування  

c. Платформа для діалогу має повноваження приймати 
рішення 
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No regural
dialogue

Formal or ad hoc
platform for

dialogue

The platform has
decision-making

authority

Вертикальна координація між рівнями врядування 

Інструментарій управління координацією 



Горизонтальна координація між 

юрисдикціями 

Інструменти координації  

Країна має формалізовані горизонтальні механізми чи стимули для координації державних 
інвестицій 

a. Механізми відсутні  

b. Формалізовані механізми горизонтальної координації на рівні муніципалітетів 

c. Формалізовані механізми горизонтальної координації на рівні муніципалітетів та на інших 
субнаціональних рівнях рівнях (штат, регіон) 
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Горизонтальна координація між юрисдикціями щодо місцевих інвестицій  
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Горизонтальна координація між юрисдикціями 
Інструменти координації: фокус на територіях метрополії 

• Рішення щодо роздрібненості: органи державного управління територією метрополії в країнах-
членах ОЕСР 

Органи держуправління за типом  

Джерело: опитування ОЕСР щодо державного управління метрополією 

Кількість створених чи реформованих структур державного 
управління в метрополіях (Metro Authorities) країн-членів ОЕСР 
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Джерело: Ahrend et al (2014) 

 Більше зростання ВВП 
характерне для менш 
фрагментованих 
метрополій 

Зростання річного середнього подушного ВВП, 
2000-2010  

Горизонтальна координація між юрисдикціями 
Інструменти координації: фокус на територіях метрополії 
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Пріоритети для України 
Попередні висновки  

 Дозвіл на об'єднання міст  обласного підпорядкування  
 
 Підсилення  стратегічне планування розвитку на обласному і 

місцевому рівнях може краще спрацювати на підтримку 
горизонтальної та вертикальної координації між різними рівнями 
врядування 

 
 Чітко визначити функції різних рівнів врядування щодо розвитку 

інфраструктури 
 

 Чітко визначити статус Агентств регіонального розвитку, щоб 
вони змогли стати активними партнерами в реалізації проектів 
регіонального розвитку  

 
 Зміцнювати фіскальну та кадрову спроможності органів врядування 

субнаціонального рівня для виконання ними нових функцій  



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ 

http://www.oecd.org/effective-public-investment-toolkit/ 
 

dorothee.allain-dupre@oecd.org 


