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Львівська державна фінансова академія, м. Львів 

ТВОРЕННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ  НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

Проблема забезпеченості регіонів фінансовими ресурсами є доволі актуальною. В 

економічній політиці європейських країн спостерігаються тенденції до регіоналізації та 

самозабезпечення територій на тлі глобалізації світової економіки. Не відкидаючи 

інтеграційних процесів у фінансах, що підтримують фінансову безпеку держави, вважаємо за 

доцільне вдосконалювати управління фінансовими потоками на регіональному рівні з метою 

нарощування фінансового потенціалу територій.    

Узагальнивши підходи сучасних вчених-економістів[1-3], можемо констатувати, що 

фінансові потоки на регіональному рівні визначаються сукупністю доходів і видатків всіх 

економічних агентів регіону. Наявність вхідних грошових потоків тісно пов’язана із 

можливістю збільшення фінансових ресурсів, а вихідні фінансові потоки характеризують 

напрями використання фінансових ресурсів певної території. Кількісно фінансові ресурси 

складаються з ресурсів бюджетів усіх рівнів та позабюджетних фондів, ресурсів 

господарських суб'єктів, кредитних та інвестиційних ресурсів професійних учасників 

фінансового ринку.  

Виходячи із запропонованого визначення, можемо окреслити основні завдання 

управління фінансовими потоками - це акумуляція оптимального обсягу фінансових ресурсів 

та раціональне їх використання в межах регіону. Далі зосереджено увагу на особливостях 

творення фінансових потоків в сучасних умовах господарювання.   

Вирішальний вплив на формування достатніх фінансових ресурсів чинять такі 

фактори як інвестиційний клімат, доступ до фінансових ринків, державне регулювання, 

конкурентне середовище. 

На нашу думку, у всіх цих сферах в Україні мають місце значні проблеми – 

несприятливий інвестиційний клімат, нестабільне і не прогнозоване політичне середовище, 

відсутність реальної підтримки малого і середнього бізнесу, високий ступінь монополізації 

економіки.  Обмеженість фінансових ресурсів регіону спричинена: 

- нестачею джерел інвестицій;  

- відтоком капіталу за кордон; 

- нерозвиненістю фондового ринку та небанківських фінансових інститутів; 

- кризою платежів, великою кількістю спекулятивних операцій; 
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- проблемами з наповненням та використанням бюджету. 

Зокрема, при валовому регіональному продукті Львівщини у 2011 році в 41,6 млрд. 

грн. інвестиції склали 11,4 млрд. грн., а в складі джерел фінансування інвестицій чільне 

місце посіли власні кошти підприємств, при тому, що половина підприємств є збитковими 

(за той же 2011 рік прибуток підприємств Львівщини склав 5,1 млрд. грн., а збиток - 2,9 

млрд. грн.). Це означає, що економіка регіону недофінансована, а фінансовий ринок, що 

покликаний генерувати інвестиційний ресурс, не виконує своєї функції (кошти банків та 

інвестиційних фондів становлять лише 15 % від усіх інвестицій)[4]. Співвідношення 

експорту товарів та послуг (1,4 млрд. дол. США) та імпорту  (3,3 млрд. дол. США) 

підтверджує тезу про відтік капіталу[4].   

Вважаємо, що творення фінансових потоків повинно базуватися на трьох складових: 

системному підході, стратегічному мисленні та суспільному контролі. 

Для систематизації інформації про наявність фінансових ресурсів і надання її у 

певному уніфікованому вигляді слід використовувати  паспортизацію[1]. Паспорт 

фінансових ресурсів регіону дозволить боротись з асиметричною інформацією та 

підвищувати прозорість фінансових потоків на регіональному рівні. Окрім того, паспорт - 

дієвий інструмент державного та суспільного контролю, який дозволяє порівняти 

результативність прийнятих рішень за їх впливом на фінансові показники у паспорті. 

 Стратегічне мислення у сфері формування фінансових потоків - це управління 

змінами, а отже план дій, де на основі всебічного аналізу розробляються конкретні заходи по 

досягненню встановлених цілей. Такі цілі передбачають: 

- розробку економічної політики, що захищає національні інтереси; 

- делегування державних повноважень в регіони; 

- обмеження впливу іноземного капіталу; 

- нарощування внутрішнього фінансового потенціалу регіону.  

Запропоновані підходи дозволять  підвищити ефективність управління фінансовими 

потоками регіону та нарощувати достатні фінансові ресурси для забезпечення його розвитку. 
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