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• Інвестиції органів регіонального й місцевого рівнів за 

напрямами 

• Рушійні сили інвестування в транспорт та 

інфраструктуру 

• Управління інвестиціями держави на рівнях 

врядування 

• Досягнення максимального ефекту інвестицій в 

транспорт в контексті децентралізації  

• Деякі висновки, що можуть бути корисними для 

України  

Вступ 



Інвестиції на субнаціональному рівні 
в країнах-членах ОЕСР за напрямами 
(2015) 

Економіка/ 
Транспорт; 39,8% 

Освіта; 20,5% 

Загальні послуги; 
9,4% 

Житлове і 
комунальне 

господарство; 
8,8% 

Захист довкілля; 
6,3% 

Інше*; 15,3% 

*Інше: оборона; громадський порядок і безпека; охорона здоров’я; дозвілля, культура та релігія; соціальний захист 

Джерело:OECD (2017), Subnational governments in OECD countries: Key data (brochure), OECD, Paris 



Визначення сектору транспорту 

Тип перевезень  
залізниця,автошляхи

авіа,  
водні шляхи, 
трубопроводи 

Складова 
інфраструктури 
надання послуг, 
функціонування 

Використання 
перевезення 

товарів, людей 



Децентралізація в секторі 
автоперевезень 

Мережа Рівень 

врядування 

Будівництво / 

модернізація 

Ремонтні 

роботи 

Національна Центральний Центральний 

або 

регіональний 

Центральний 

або 

регіональний 

Регіональна Регіональний/ 

Центральний 

Регіональний Регіональний 

Сільська  Регіональний/ 

Центральний 

Місцевий Місцевий 

Міська  Місцевий/ 

метрополії 

Місцевий Місцевий 

Розподіл завдань між різними рівнями врядування 



• Доповнює структурні реформи  

• Підтримує інклюзивність  

• Допомагає підняти рівень продуктивності  

• Покращує надання публічних послуг, сприяє 

зростанню добробуту й досягненню цілей сталого 

розвитку 

 

 

Чому саме акцент на субнаціональному 
інвестуванні у транспорт? 



• Це інструмент політики регіонального розвитку  
Використання інструментів політики у сфері регіонального розвитку 

Чому акцент саме на інвестиціях держави в 
транспорт на субнаціональному рівні? 

N=30 (респонденти у дослідженні ОЕСР “Regional Outlook Survey” 

Джерело: OECD Regional Outlook 2016, OECD Publishing, Paris 
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Надання послуг  

Спеціальні економічні зони  

Розбудова спроможності місцевого врядування  

Тренінг навичок  

Кластерна політика, центри досвіду  

Інші інвестиції в інфраструктуру  

Інвестиції у транспорт  

Розвиток бізнесу  



• Це пріоритет розвитку міст  
Політика розвитку міст: країни зазначили цілі за пріоритетністю 

Чому акцент саме на інвестиціях держави в 
транспорт на субнаціональному рівні? 

 

N=25 (Країни відповідали на питання про пріоритетність зусиль в рамках їх політики розвитку міст за шкалою від 1 (не важливо) tо 5 (дуже 

важливо). Включено відповіді із значенням 4 або  5. 

Джерело: OECD Regional Outlook 2016, OECD Publishing, Paris 
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Інвестиції в містах  

Міжінституційна координація та державне управління в метрополіях  

Зайнятість  

Соціальне зближення та надання послуг  

Підтримка інновацій  

Житлове господарство  

Сталий розвиток і стійкість міських територій  

Форма міста  

Система міст 

Розвиток економіки  

Міські перевезення 



Це менший пріоритет розвитку сільської місцевості  
Політика розвитку сільської місцевості: країни зазначили цілі за пріоритетністю 

 

Чому акцент саме на інвестиціях держави в 
транспорт на субнаціональному рівні? 

N=24 (Країни відповідали на питання про пріоритетність зусиль в рамках їх політики розвитку сільської місцевості за шкалою від 1 (не важливо) до 

5 (дуже важливо). Включено відповіді із значенням 4 або  5. 

Джерело: OECD Regional Outlook 2016, OECD Publishing, Paris 
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Зв'язки село-місто 

Розбудова спроможності 

Старіння населення та виїзд  

Задіяність землі  

Надання послуг 

Доступність (транспорт чи широкополосний зв'язок) 

Підтримка інновацій   

Збереження ландшафту  

Якість життя  

Сталість довкілля  

Сільськогосподарське виробництво  



Проблеми 
координації 

• По секторам 

• По юрисдикціям 

• Потреба узгодити 
багато 
різнопланових 
інтересів 

Принцип 3: 
Горизонтальна 

координація для 
інвестування  на 

відповідному рівні  

• Питання несталості 
інвестування 

• Об'єднання 
споріднених 
інвестиціїй в 
секторах політики 

• Інвестування має 
базуватися на 
добре 
поінформованих 
стратегіях, на 
доказовій базі  

Потенційні 
рішення та 

пастки 

• Потенційні 
рішення надають 
відповідні стимули до 
вдосконалення 
злиття чи співпраці 
юрисдикцій 

• Потенційні пастки: 
інвестування без 
врахування інтересів 
сусідів; 
співробітництво без 
узгодження 
фіскальних стимулів 

Управління державними інвестиціями на 
рівнях врядування: проблеми, принципи, 
рішення 

Принципи ОЕСР щодо ефективності державних інвестицій на рівнях 

врядування 



Проблеми 
спроможності на 

субнаціональному 
рівні 

• Слабка 
спроможність 
розробляти 
інвестиційні 
стратегії становить 
ризик досягнення 
цілей 

 

Принцип 6: Диверсифікація 
джерел фінансування та 

зміцнення спроможності на 
субнаціональному рівні 

 
• Подолання розриву у 

фінансуванні 
інфраструктури 

• Використання досвіду 
та фінансування 
приватного сектору 

• Розбудова ППП на 
субнаціональному 
рівні 

• Вдосконалення 
нового чи 
інноваційного 
фінансування 
інвестицій на 
субнаціональному 
рівні 

 

Потенційні 
рішення та  

пастки 

 • Потенційні рішення: 
відповідним чином 
обліковувати та 
розкривати фінансову 
інформацію  щодо витрат, 
гарантій та інших 
непередбачених 
зобов'язань ППП у 
бюджетній документації  

• Пастки, яких треба 
уникати: складні 
контрактні умови без 
відповідного скерування 
органів влади на 
субнаціональному рівні; 
формування ППП з метою 
приховати незадовільний 
стан балансової відомості 

Управління державними інвестиціями на 
рівнях врядування: проблеми, принципи, 
рішення 

Принципи ОЕСР щодо ефективності державних інвестицій на рівнях врядування 



Проблеми 
рамкових умов  

• Неузгодженість 
кращої практики 
бюджетування, 
закупівель, якості 
регулювання… 

• Корупція 

Принцип 10: 

Гідне та прозоре 
управління фінансами на 

всіх рівнях врядування  

• Забезпечити 
бюджетну та 
фінансову 
підзвітність на всіх 
рівнях врядування 

• Покращити 
прозорість для 
громадян та інших 
зацікавлених сторін 

• Забезпечити 
фіскальну 
стабільність на 
загальнонацілналь
номі рівні 

 

Потенційні 
рішення та  

пастки 

 • Потенційні рішення: 
скоординувати 
інвестиційні рішення із 
середньостроковим 
прогнозом бюджету; 
виконати оцінку варіантів 
інвестування в 
інфраструктуру та 
вартість її ремонту й 
спланувати майбутнє 
фінансування видатків 

• Пастки, яких треба 
уникати: відсутність 
узгодження між 
стратегіями державного 
інвестування на 
субнаціональному рівні та 
бюджетною процедурою 

Управління державними інвестиціями на 
рівнях врядування: проблеми, принципи, 
рішення 

Принципи ОЕСР щодо ефективності державних інвестицій на рівнях врядування 



 

 

На що потрібно звертати увагу при 
інвестуванні в контексті децентралізації 

Адекватність функцій та 
політичної влади 

Стабільне надходження та 
достатність фінансових 

ресурсів 

Спроможність місцевого 
управління 

Спільна відповідальність за 
планування, 

скоординованість 
формування політики та 
розроблення стандартів 

безпеки  

Рамкові умови є 
засадничими 

Адаптовано з публікації: Vaillancourt, F and P Wingender (2006), “Decentralisation, Intergovernmental Competition/Emulation and Efficiency: 

Lessons from and for the Transport Sector, in Transport and Decentralisation, Report of the 131st Round Table on Transport Economics, OECD and 

European Conference of Ministers of Transport, 23-24 September, 2004, Paris 



• Чи більша децентралізація та розширення інвестування в сектор 
транспорту в Україні призведе до 

– підвищення рівня продуктивності та інклюзивності? 

– спроможності користуватися перевагами економіки агломерації? 

– зміцнення зв'язків між містом і селом? 

– посилення сільського розвитку та покращення міського середовища?  

• Вже існують певні механізми для розв'язання проблем 
інвестування, проте їх можна вдосконалити   

• Просування далі потребує обережності:  

– Рамкові умови можуть бути слабкими й потребують підсилення задля 
максимізації переваг децентралізації у секторі транспорту  

– Розглянути використання механізмів кращої практики з метою розбудувати 
спроможність (наприклад, механізми з документу ОЕСР Принципи 
ефективності державних інвестицій на рівнях врядування ) 

Деякі висновки і питання до України 



Дякую за увагу 

Марія-Варінія Міхалун 

mariavarinia.michalun@oecd.org 


