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Аналіз впливу децентралізації на фінансову підтримку регіонального розвитку
На сьогоднішній день в українських реаліях децентралізація, як процес розширення та зміцнення прав та
повноважень адміністративно-територіальних громад, сприяє розвитку фінансових інновацій, доступу до
суспільних благ та покращенню якості життя населення.
Метою статті є розробка рекомендацій для збільшення фінансової підтримки регіонів шляхом впровадження нових
інструментів впливу громад і органів місцевого самоврядування на економічний розвиток територій.
За допомогою методів факторного аналізу, регресійного аналізу, а також важливих складових було визначено
вплив регіонального економічного розвитку на доходи місцевих бюджетів. Емпіричні результати свідчать про
тісний зв’язок між фінансовою децентралізацією та промисловим потенціалом регіонів. Було зроблено кластерний
аналіз для виявлення асиметрії регіонального розвитку в аспекті фінансового потенціалу, що дозволило виділити
однорідні групи регіонів відповідно до показників їх економічного розвитку. На основі цього автори
обгрунтовують необхідність стимулювання підприємницької діяльності, збільшення кількості компаній, а також
забезпечення безперервного потоку товарів (робіт, послуг) від виробника до споживача у різних регіонах України.
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Анализ влияния децентрализации на финансовую поддержку регионального развития
На сегодняшний день в украинских реалиях децентрализация, как процесс расширения и укрепления прав и
полномочий административно-территориальных общин, способствует развитию финансовых инноваций, доступу к
общественным благам и улучшению качества жизни населения.
Целью статьи является разработка рекомендаций для увеличения финансовой поддержки регионов путем
внедрения новых инструментов влияния общин и органов местного самоуправления на экономическое развитие
территорий.
При помощи методов факторного анализа, регрессионного анализа, а также важных составляющих было
определено влияние регионального экономического развития на доходы местных бюджетов. Эмпирические
результаты свидетельствуют о тесной связи между финансовой децентрализацией и промышленным потенциалом
регионов. Был сделан кластерный анализ для выявления асимметрии регионального развития в аспекте
финансового потенциала, что позволило выделить однородные группы регионов в соответствии с показателями их
экономического развития. На основе этого авторы обосновывают необходимость стимулирования
предпринимательской деятельности, увеличения количества компаний, а также обеспечения непрерывного потока
товаров (работ, услуг) от производителя к потребителю в разных регионах Украины.
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