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Анотація 
Вступ. Концепція інклюзивного зростання є однією із найбільш ефективних сучасних 
теорій соціально-економічного розвитку. Зважаючи на наявні в українській економіці 
проблеми та брак фінансових ресурсів, потребує поглибленого дослідження питання 
пошуку механізмів фінансування проектів та програм інклюзивного зростання, задля їх 
адаптації до умов децентралізації та практичного використання у діяльності місцевого 
самоврядування. 
Метою наукового дослідження є обґрунтування доцільності впровадження концепції 
інклюзивного розвитку та розкриття особливостей механізмів фінансування програм 
інклюзивного розвитку задля активізації процесів соціально-економічного зростання в 
Україні за умов децентралізації. 
Результати. Розкрито сутність інклюзивного типу розвитку та обґрунтовано необхід-
ність його запровадження в Україні. Проаналізовано законодавчі основи інклюзивного 
розвитку в Україні. Визначено, що проблемним питанням лишається пошук фінансових 
ресурсів задля впровадження програм та проектів спрямованих на досягнення 
визначених цілей. Виділено та охарактеризовано чотири основні механізми фінансування 
проектів та програм інклюзивного розвитку: бюджетні; інвестиційні; кредитні; 
грантові. Проведений аналіз фінансування програм розвитку за період децентралізації. 
Здійснено оцінку структури доходів місцевих бюджетів України та встановлено, що серед 
власних доходів найбільше фіскальне значення мали податкові надходження. Задля 
створення додаткових джерел залучення ресурсів до місцевих бюджетів запропоновано 
перейняти практику самооподаткування мешканців територіальних громад. 
Висновки. Задля забезпечення достатнього фінансування програм та проектів 
інклюзивного розвитку необхідним є використання усіх можливих механізмів залучення 
коштів місцевих та державного бюджету, суб’єктів господарювання та міжнародних 
організацій. Основними серед механізмів фінансування програм місцевого соціально-
економічного розвитку є бюджетні, інвестиційні, кредитні та грантові. Важливим 
джерелом додаткового залучення ресурсів для фінансування програм інклюзивного розвитку 
може стати практика самооподаткування мешканців територіальних громад.  

Ключові слова: інклюзивний розвиток, фінансування, місцеві бюджети, проекти 
інклюзивного розвитку, механізми фінансування. 
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Abstract 
Introduction. The concept of inclusive growth is one of the most effective modern theories of 
socio-economic development. Given the problems in the Ukrainian economy and the lack of 
financial resources, in-depth research is needed to find mechanisms for financing projects and 
programs for inclusive growth, to adapt them to the conditions of decentralization and practical 
use in local government. 
The purpose of the research is to substantiate the feasibility of implementing the concept of 
inclusive development and to reveal the features of mechanisms for financing inclusive 
development programs to intensify the processes of socio-economic growth in Ukraine under 
decentralization. 
Results. The essence of the inclusive type of development is revealed and the necessity of its 
introduction in Ukraine is substantiated. The legislative bases of inclusive development in Ukraine 
are analysed. It is determined that the search for financial resources for the implementation of 
programs and projects aimed at achieving certain goals remains a problematic issue. Four main 
mechanisms for financing inclusive development projects and programs have been identified and 
characterized: budgetary; investment; credit; grant. The analysis of the financing of development 
programs for the period of decentralization is carried out. The structure of revenues of local 
budgets of Ukraine was assessed and it was established that tax revenues were of the greatest 
fiscal importance among own revenues. In order to create additional sources of attracting 
resources to local budgets, it is proposed to adopt the practice of self-taxation of residents of 
territorial communities.  
Conclusions. In order to ensure sufficient funding for inclusive development programs and 
projects, it is necessary to use all possible mechanisms to attract funds from local and state 
budgets, business entities, and international organizations. The main mechanisms for financing 
local socio-economic development programs are budget, investment, credit, and grant. The 
practice of self-taxation of residents of territorial communities can be an important source of 
additional resources for financing inclusive development programs. 

Keywords: inclusive development, financing, local budgets, inclusive development projects, 
financing mechanisms. 

JEL classification: R58; H71 

Вступ 

Сучасні тенденції  розвитку економіки більшості краї н світу характеризуються 
підвищенням рівня безробіття и  нерівності населення за доходами. Однією з причин 
розшарування населення і виникнення бідності є виключення частини населення із 
процесів економічного зростання та участі у створенні ВВП. Відтак, одні лише 
макроекономічні показники не можуть об’єктивно свідчити про ефективнии  розвиток 
держави та рівень добробуту населення. Концепція інклюзивного зростання (inclusive 
growth) як сучасна теорія соціально-економічного піднесення набуває все більшого 
поширення. Втім для Украї ни вона є досить новою, перші публікації  з якої  з’явились 
лише в останні роки. Імплементуючи зарубіжну практику до реаліи  украї нської  
економіки, варто зважати на активні процеси децентралізації  влади та реформування 
місцевого самоврядування, що реалізовувались в Украї ні протягом останніх років. 
Зважаючи на це, особливої  актуальності набуває проблема фінансування різних 
напрямів інклюзивного розвитку, пошуку джерел фінансування відповідних проектів і 
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програм, що дозволять впровадити концепцію інклюзивного зростання як на рівні 
краї ни у цілому, так і в межах окремих регіонів та об’єднаних територіальних громад. 

Процеси трансформації  індустріального суспільства в інтелектуальне посилили 
науковии  інтерес до концепції  інклюзивного зростання як моделі розвитку соціально-
економічних систем, що доповнює та об’єднує економіку знань і сталого розвитку. 
Наи більш активно над проблематикою інклюзивного зростання працюють здебільшого 
зарубіжні вчені, зокрема Д. Аджемоглу, Дж. Робінсон [1], Дж. Подеста [2]. Серед 
украї нських науковців пошуку ефективних моделеи  просторового розвитку та 
розкриттю особливостеи  інклюзивного розвитку економіки на рівні краї ни та ї ї  регіонів 
присвятили свої  роботи А. Базилюк [3], І. Козак [4], Ф. Комарницькии  [5], Н. Павліха [6–
7], В. Решетило [8], І. Цимбалюк [9–10] та ін. Узагальнюючи результати досліджень 
зазначених вчених, можна зробити висновок, що саме концепція інклюзивного 
зростання на сьогодні є однією із наи більш ефективних на шляху досягнення соціально-
економічного розвитку. Водночас, зважаючи на наявні в украї нськіи  економіці проблеми 
та брак фінансових ресурсів, потребує поглибленого дослідження питання пошуку 
механізмів фінансування проектів та програм інклюзивного зростання задля ї х 
адаптації  до умов децентралізації  та практичного використання у діяльності місцевого 
самоврядування. 

За умов кризового стану економіки та хронічного дефіциту фінансових ресурсів 
держава не здатна за рахунок державного бюджету в достатніх обсягах фінансувати 
інвестиціи но-інноваціи нии  розвиток. Проблеми пошуку та диференціації  механізмів 
фінансування програм інклюзивного розвитку набувають особливої  актуальності. 
Наразі постало завдання забезпечення якомога ефективнішого використання 
обмежених ресурсів місцевих та державного бюджету для активізації  соціально-
економічного зростання та переходу на інклюзивних вектор розвитку.  

Мета та основні завдання статті 

Основною метою наукового дослідження є обґрунтування доцільності 
впровадження концепції  інклюзивного розвитку та розкриття особливостеи  механізмів 
фінансування програм інклюзивного розвитку задля активізація процесів соціально-
економічного зростання в Украї ні за умов децентралізації . 

Виклад основного матеріалу 

Поняття інклюзія (англ. inclusion – включення, залученість) – має широке 
значення і реалізоване в багатьох аспектах. В економічніи  літературі розглядаються 
поняття «інклюзивне зростання», «інклюзивні інновації », «інклюзивнии  розвиток», 
«інклюзивна економіка» тощо [8, с. 229]. 

Інклюзивним є такии  тип розвитку економічної  сфери та інфраструктури регіону, 
якии  досягається шляхом збільшення ступеня залучення трудових ресурсів до 
продуктивної  діяльності, та забезпечення справедливого розподілу отриманих 
результатів [9, с. 126].  

Інклюзивне зростання показує рівень розвитку суспільства, а саме: можливість 
задоволення власних потреб, право на працю і відпочинок, освіту, медицину, доступ до 
культурних цінностеи  та інших прав. Інклюзивне середовище передбачає, що кожна 
особистість відчуває важливість свого життя і залучена у різні види діяльності [3, с. 19]. 
Метою визначення змісту державної  політики регіонального розвитку, як і державної  
політики загалом, має бути, насамперед, задоволення основних інтересів суспільства та 
стратегічних потреб розвитку держави [4, с. 181]. Держава повинна надавати 
можливість кожніи  людині реалізувати свіи  потенціал, бути активним повноцінним 
членом суспільства та отримувати таку частину результатів праці в результаті 
розподілу, яка дозволить забезпечити відтворення. Водночас в умовах децентралізації  
ключовою ланкою, здатною забезпечити прискорении  інклюзивнии  розвиток, є базовии  
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рівень (регіон, ОТГ), на якии  передаються повноваження та відповідальність за надання 
якісних публічних послуг населенню, підвищення рівня и ого добробуту [10, с. 157]. 

В умовах проведених реформ, спрямованих на децентралізацію влади, наи більш 
очевидними шляхами досягнення пріоритетів інклюзивного зростання може стати 
система реального цільового програмування, бюджетного планування та застосування 
можливостеи  проектного управління, що є наи більш радикальним підходом до 
розробки та втілення в життя масштабних проектів (таких, зокрема, як стратегіи  
інклюзивного розвитку), координації  цілеи  та інтересів суб’єктів, залучених до 
реалізації  загальнодержавних завдань [11, с. 79]. Система цільових програм дозволяє 
сконцентрувати фінансові ресурси регіонів на певних напрямах у межах цільових програм, 
при цьому виключається ї х розпорошення на другорядні потреби. 

Враховуючи низькии  рівень якості життя населення, значні міжрегіональні 
соціально-економічні диспропорції , реалізовані програми інклюзивного розвитку 
територіи  повинні бути спрямовані на підвищення рівня життя населення, активізацію 
економічної  діяльності, зменшення диспропорції  розвитку регіонів.  

Оцінюючи відповідність пріоритетів політики регіонального розвитку орієнти-
рам інклюзивного розвитку, можна зауважити, що у Законі Украї ни «Про засади держав-
ної  регіональної  політики» [12] передбачено стимулювання та підтримка місцевих 
ініціатив щодо ефективного використання внутрішнього потенціалу регіонів для 
підвищення якості життя людеи ; зменшення територіальної  диференціації  за індексом 
регіонального людського розвитку; формування конкурентоспроможності регіонів 
шляхом розроблення та реалізації  програм і проектів підвищення конкуренто-
спроможності територіи ; стимулювання міжрегіональної  інтеграції , інтеграції  регіо-
нальних економічних, інформаціи них, освітніх просторів у єдинии  загальноукраї нськии  
простір, подолання міжрегіонального відчуження; створення ефективної  системи 
охорони навколишнього природного середовища; запровадження дієвих інструментів 
державної  підтримки міжрегіональної  інтеграції , виконання міжрегіональних програм і 
проектів та ін. Відтак, базові принципи інклюзивного розвитку мають законодавчу 
основу, однак проблемним питанням лишається пошук фінансових ресурсів задля 
впровадження програм та проектів, спрямованих на досягнення визначених цілеи . 

Для забезпечення програм інклюзивного розвитку можуть бути використані 
фінансові ресурси різних економічних агентів, зокрема місцевих та центральних органів 
влади, приватних суб’єктів господарювання, фінансових установ та неурядових 
організаціи , а також іноземних держав та міжнародних фінансових організаціи  [13].  

Більшість фінансових ресурсів має внутрішнє походження. Водночас, у результаті 
децентралізації  ОТГ одержали доступ і до зовнішніх фінансових ресурсів, серед яких до 
проведення реформи практично були доступні лише трансферти з державного бюджету. 
Проведена децентралізація створила умови, за яких регіони, і зокрема об’єднані 
територіальні громади, мають значно більше можливостеи  залучити фінансові ресурси 
під проекти інклюзивного розвитку свої х територіи . 

Загалом, погоджуючись із думкою низки науковців [4; 13], серед механізмів 
фінансування програм місцевого соціально-економічного розвитку можна виділити 
чотири основні групи: бюджетні; інвестиціи ні; кредитні; грантові (рис. 1). 

Бюджетне фінансування. Механізм бюджетного фінансування програм 
інклюзивного розвитку дає можливість залучати кошти місцевого та державного 
бюджетів, не створюючи при цьому боргових зобов’язань. Бюджетні джерела можуть 
формуватися як за рахунок внутрішніх ресурсів території , так і за рахунок ресурсів, 
залучених з державного бюджету у вигляді цільових субвенціи , у т. ч. в межах виконання 
державних або регіональних цільових програм, інвестиціи них проектів чи фінансування 
проектів ОТГ із Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) [13]. Вимогою 
отримання ресурсів є відповідність розроблених програм інклюзивного розвитку 
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пріоритетам Державної  стратегії  регіонального розвитку на 2021–2027 роки, стратегіям 
розвитку регіонів і планів заходів із ї х реалізації . 

Аналізуючи фінансування, що виділялось із державного бюджету на розвиток 
регіонів протягом реформи децентралізації , можна зазначити, що більшість із проектів 
відповідали пріоритетам інклюзивного розвитку. Зокрема вони були спрямовані на 
дотримання безпеки та сталого розвитку; підтримку сільських територіи , підвищення 
конкурентоспроможності регіонів, розвиток охорони здоров’я, освіти та культури; 
зміцнення місцевого самоврядування та ін. (табл. 1).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Механізми фінансування програм і проектів інклюзивного розвитку 
Джерело: сформовано автором 

Таблиця 1. Фінансування програм розвитку за період децентралізації 

Джерела фінансування 2015 2016 2017 2018 2019 
Всього за період 
децентралізації  

Субвенція на соціально-економічнии  розвиток 0,8 3,3 6,2 5,0 4,7 20,00 
Державнии  фонд регіонального розвитку 2,9 3,0 3,5 6,0 7,7 23,10 
Субвенція на інфраструктуру ОТГ х 1,0 1,5 1,9 2,1 6,50 
Кошти на будівництво спортивних об’єктів х х 0,27 0,37 0,75 1,39 
Субвенція на розвиток медицини в сільськіи  
місцевості 

х х 4,0 5,0 5,0 14,00 

Кошти ЄС на підтримку секторальної  
регіональної  політики 

х х 0,65 1,1 0,5 2,25 

Всього 3,7 7,3 16,1 19,37 20,75 67,22 

Джерело: побудовано за даними [14] 

Для отримання фінансування програм інклюзивного розвитку необхідна 
ініціатива громади та місцевого самоврядування, розуміння ними важливості концепції  
інклюзивного розвитку та визначення відповідних орієнтирів, вміння правильно 
розробити проект та ефективно використати виділені кошти. Важливо, щоб розроблені 
проекти інклюзивного розвитку були спрямовані на посилення внутрішніх 
можливостеи  територіальних громад і конкурентоспроможності регіонів, що в 
перспективі дозволить розширити внутрішні ресурси фінансування.  

Внутрішніми бюджетними ресурсами для фінансування проектів інклюзивного 
розвитку виступають власні доходи місцевих бюджетів, зокрема надходження від податків 
і зборів, продажу та оренди об’єктів комунальної  власності. 

Аналіз структури доходів місцевих бюджетів Украї ни свідчить, що серед власних 
доходів наи більше фіскальне значення мали податкові надходження, частка яких за 
період децентралізації  дещо зросла, склавши у 2019 р. 40,8%. Водночас питома вага 
доходів від операціи  з капіталом (з 0,5% у 2014 р. до 0,4% у 2018 р.) скоротилась, що 
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стало наслідком приватизаціи них процесів і зниження ефективності використання 
комунальної  власності (табл. 2). 

Надзвичаи но важливим є зміцнення та стабілізація дохідної  частини місцевих 
органів влади Украї ни при інтенсивному скороченні обсягів централізованого 
фінансування. Місцеві податки і збори повинні забезпечити основні надходження до 
бюджетів міських, селищних і сільських рад, підтримати і розвивати місцеву 
інфраструктуру, роль якої  дедалі зростає у проведенні соціальної  та економічної  
політики [16, с. 185]. 

Таблиця 2. Структура доходів місцевих бюджетів України в 2014–2019 рр., % 

Роки 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Податкові надходження 37,7 33,4 40,1 40 41,3 40,8 
Неподаткові надходження 5,3 6,8 6 5,2 5 5,1 
Доходи від операціи  з капіталом 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 
Цільові фонди 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 
Всього (власні доходи) 43,6 40,9 46,6 45,7 46,8 46,3 
Офіціи ні трансферти 56,4 59,1 53,4 54,3 53,2 53,6 

Джерело: побудовано автором за даними [15] 
У структурі доходів місцевих бюджетів наи більшу питому вагу становлять 

офіціи ні трансферти – 53,1% (298,9 млрд грн.). Це свідчить про те, що на сьогодні 
зберігається суттєва залежність місцевих програм інклюзивного розвитку від 
фінансування з державного бюджету. Відтак, існує нагальна проблема активізації  
внутрішнього потенціалу територіи  для формування власних фінансових ресурсів и  
забезпечення ендогенного зростання. Важливим джерелом додаткового залучення 
ресурсів до місцевих бюджетів є практика самооподаткування мешканців 
територіальних громад, яка ще не набула розповсюдження в Украї ні, але досить широко 
і ефективно використовується в інших державах. 

Самооподаткування як форма залучення фінансових ресурсів на добровільній 
основі за рішенням зборів громадян відповідної території може стати додатковим 
джерелом фінансування програм інклюзивного розвитку. Про переваги такого 
механізму акумулювання необхідних коштів свідчить зарубіжний досвід. Так, у багатьох 
країнах муніципалітети на добровільній основі безпосередньо або шляхом референдуму 
впроваджують додаткові платежі для фінансування проектів на місцевому рівні 
(наприклад, будівництво доріг, освітлення вулиць, водопостачання, газифікація тощо) 
[5, с. 148]. В Україні за умов досить обмеженої системи місцевого оподаткування 
впровадження практики самооподаткування мешканців територіальних громад 
дозволить не лише створити додатковий механізм фінансування проектів розвитку 
територій, алей узгодити цільове використання акумульованих коштів із реальними 
потребами громади та цільовими орієнтирами інклюзивного розвитку на місцях.  

Інвестиційний механізм фінансування програм інклюзивного розвитку 
передбачає залучення коштів інвесторів на реалізацію певного проекту безпосередньо, 
а не через місцеві бюджети. Інвестиціи ні джерела можуть перебувати як у приватніи  
власності, так і повністю або частково знаходитись у комунальніи  власності.  

На жаль, Украї на заи має одні з наи гірших позиціи  в реи тингах інвестиціи ної  
привабливості краї н світу, що було зумовлено цілою низкою негативних явищ, тому і 
надалі існує необхідність вдосконалення податкової  сфери Украї ни та поліпшення умов 
інвестиціи ного середовища нашої  держави [17]. Сприяти формуванню привабливого 
інвестиціи ного середовища та активізації  інвестиціи ної  діяльності може налагодження 
системи державно-приватного партнерства як сталого співробітництва між органами 
місцевої  влади та підприємствами приватного сектору, що дозволить генерувати 
інвестиціи ні ресурси для реалізації  проектів інклюзивного розвитку. У межах державно-
приватного партнерства (ДПП) відбувається розподіл видатків, ризиків та маи бутніх 
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прибутків між публічним і приватним учасниками партнерства [13]. Застосування 
інвестиціи ного механізму дає змогу органам влади забезпечувати потреби 
інклюзивного розвитку за рахунок коштів інвесторів, не втрачаючи впливу на об’єкти 
інфраструктури та контролю за ними. 

Для фінансування програм та проектів інклюзивного розвитку місцеві органи 
влади можуть залучати кредитні ресурси, отримання таких ресурсів відповідними 
борговими зобов’язаннями на умовах строковості, платності та поворотності. Кредитні 
кошти можуть залучати безпосередньо рада ОТГ (залучені кошти спрямовуються до 
бюджету ОТГ та розподіляються в межах и ого видатків), комунальні підприємства 
(самостіи но отримують фінансові ресурси, розпоряджаються ними, здіи снюють 
обслуговування та погашення боргу), приватні суб’єкти господарювання (рада може 
надавати гарантії  за кредитами) [13]. 

За умов децентралізації  місцеві органи самоврядування отримали право 
здіи снювати місцеві запозичення до бюджету ОТГ шляхом отримання кредитів від 
міжнародних фінансових організаціи . Запозичення здіи снюються до бюджету розвитку 
і кошти спрямовуються на реалізацію програм та проектів, спрямованих на задоволення 
інтересів населення ї х громад. Як свідчить світовии  досвід, функції  організаторів і 
фінансових ініціаторів здіи снення великих інвестиціи них проектів та програм досить 
часто виконують банківські установи, які и  відіграють вирішальну роль у мобілізації  
фінансових інвестиціи них ресурсів.  

Однією з наи більш поширених форм організації  залучення інвестиціи  у реальнии  
сектор економіки як у промислово розвинених, так і в нових індустріальних краї нах, що 
розвиваються, є проектне фінансування як спеціалізовании  вид банківської  діяльності. 
Під проектним фінансуванням розуміється цільове кредитування позичальника для 
реалізації  проекту, за яким забезпеченням платіжних зобов'язань є грошові доходи від 
функціонування цього проекту, а також активи, що належать до нього. Як свідчить 
узагальнення світового досвіду, провідна роль при організації  проектного фінансування 
належить банкам, що надає ї м можливість отримання додаткових вигод, розширення 
сфери та масштабів діяльності, освоєння нових сегментів ринку, дозволяє комплексно 
задовольнити ресурсні, продуктові та комунікаціи ні потреби свої х клієнтів, спрощує 
вихід на міжнароднии  фінансовии  ринок тощо.  

Проектне фінансування для Украї ни є відносно новим банківським продуктом. В 
Украї ні цеи  вид фінансових операціи  здіи снює лише обмежене коло банків, що 
обумовлено відсутністю необхідного досвіду та підготовлених кадрів, невідповідністю 
ресурсного потенціалу банків умовам ефективної  участі в цих операціях, 
невпорядкованістю нормативно-правового забезпечення, недосконалістю методичної  
бази управління специфічними проектними ризиками, обмеженістю доступу до довгих 
кредитних ресурсів за доступною ціною тощо [18, с. 416]. На сьогодні відсутня офіціи на 
статистика Національного банку Украї ни відносно обсягів проектного фінансування. 
Банки не розголошують умови своєї  участі в проектах, що свідчить про незрілість даного 
сегменту ринку банківських послуг, і, відповідно, негативно впливає на и ого розвиток.  

Разом з тим, у деяких крупних банках, як правило з іноземними інвестиціями, 
певнии  час уже функціонують спеціально створені відділи (департаменти) проектного 
фінансування, поступово зростає попит на фахівців у галузі проектного фінансування та 
менеджменту [19]. Все це вказує на доцільність запровадження визначеної  форми 
підтримки реалізації  проектів інклюзивного розвитку територіи  за умов децентралізації . 

Окремим джерелом фінансування місцевого соціально-економічного розвитку є 
грантові кошти. Сьогодні в Украї ні грантові джерела часто мають вирішальне значення 
для фінансування різноманітних проектів у сфері місцевого розвитку. Грантові кошти 
також нерідко виконують супровідну та підтримуючу функцію щодо інших джерел 
фінансування, зокрема інвестиціи  чи кредитів міжнародних фінансових організаціи  [13]. 
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До основних складових організації  сучасної  системи фінансового забезпечення 
регіональної  політики ЄС належать цільові фінансові фонди, які функціонують на 
засадах обов’язкової  операціи ної  та фінансової  участі відповідних краї н-членів, 
програмної  концентрації  ресурсів та максимальної  децентралізації  безпосереднього 
управління реалізацією відповідних програм та проектів. Організаціи но система 
фінансового забезпечення програм соціально-економічного розвитку регіонів ЄС 
складається зі структурних фондів та Європеи ського фонду вирівнювання [20]. 
Виділення коштів структурних фондів на рівні ЄС, ї х освоєння на національному рівні 
може бути здіи снене як на інвестиціи ніи , так і безповоротніи  основі відповідно до 
напряму та цілеи  конкретного проекту. Це створює додаткові стимули для реалізації  
відповідних проектів та підтримання рівня добробуту населення. 

Комплексне поєднання механізмів фінансування проектів і програм 
інклюзивного розвитку дасть можливість акумулювати необхідні кошти на реалізацію 
заходів та досягнути пріоритетних орієнтирів підвищення добробуту населення. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Отже, проведене дослідження дає можливість сформувати такі висновки: 1. На 
сьогодні концепція інклюзивного зростання визнана однією з наи більш ефективних у 
досягненні соціально-економічного розвитку. І ї  особливістю є підвищення добробуту 
життя населення та економічного зростання шляхом включення у процеси виробництва 
і розподілу ВВП усіх прошарків суспільства, забезпечення рівних можливостеи  для 
особистого розвитку та задоволення власних потреб, участі у прии нятті рішень. 2. За 
умов проведеної  в Украї ні децентралізації  повноваження та відповідальність щодо 
забезпечення процесів розвитку та практичної  реалізації  положень концепції  інклюзив-
ного розвитку переноситься на місцеві органи самоврядування. За таких умов регіони, 
зокрема і об’єднані територіальні громади, мають значно більше можливостеи  для 
залучення фінансових ресурсів для забезпечення інклюзивного розвитку свої х терито-
ріи . 3. Задля забезпечення достатнього фінансування програм та проектів інклюзивного 
розвитку необхідним є використання усіх можливих механізмів залучення коштів 
місцевих та державного бюджету, суб’єктів господарювання та міжнародних 
організаціи . Основними серед механізмів фінансування програм місцевого соціально-
економічного розвитку є бюджетні, інвестиціи ні, кредитні та грантові. Важливим 
джерелом додаткового залучення ресурсів для фінансування програм інклюзивного 
розвитку може стати практика самооподаткування мешканців територіальних громад.  

Перспективами подальших досліджень є вивчення європеи ського досвіду 
регіонального розвитку національної  економіки та и ого адаптація до вітчизняної  
практики. 
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