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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Ринкова трансформація економіки України 

супроводжується інституціалізацією структурно-просторових змін та 

модернізацією державної регіональної політики, спрямованої на активізацію 

інвестиційних процесів, зменшення регіональних диспропорції та підвищення 

добробуту населення. Важливою складовою цих процесів є фіскальна 

децентралізація національної економіки, покликана забезпечити справедливий 

розподіл повноважень і відповідальності між різними ланками бюджетної 

системи, стимулювати органи місцевого самоврядування до розширення 

дохідної бази місцевих бюджетів, забезпечення економічної і фінансової 

самодостатності, збільшення частки співфінансування, пошуку та ефективного 

використання дієвих інструментів стимулювання громад до спрямування 

ресурсів на розвиток своїх територій. 

Необхідність підвищення дієвості механізмів фіскального перерозподілу 

фінансових ресурсів держави з урахуванням низької ефективності традиційних 

бюджетних інструментів підтримки та стимулювання регіонального 

економічного розвитку, нові вимоги до його фінансового забезпечення на 

основі відмови від державного патерналізму і переходу до самозабезпечення 

шляхом розкриття і ефективного використання внутрішнього потенціалу 

місцевих громад, актуалізують проблематику бюджетного регулювання 

економічного розвитку регіонів України. 

Дослідження зазначених проблем має важливе теоретичне і практичне 

значення з огляду на особливості сучасного етапу розвитку країни. В Україні 

органи місцевого самоврядування намагаються розподілити обмежені ресурси 

для вирішення широкого кола проблем. Найчастіше кошти виділяються без 

проведення попереднього аналізу ефективності їх використання, а відсутність 

узагальненої інформації щодо капітальних витрат ускладнює визначення 

пріоритетів. Неузгодженість бюджетних інструментів підтримки та 

стимулювання регіонального економічного розвитку, відсутність чіткої 

стратегії розподілу видатків з урахуванням їх впливу на такий розвиток в 

середньостроковій та довгостроковій перспективі, не розробленість критеріїв 

відбору проектів, які фінансуються за допомогою зазначених інструментів, 

загострює потребу в глибокому системному дослідженні цих проблем. 

Теоретичні та прикладні аспекти регіонального економічного розвитку 

привертають увагу багатьох зарубіжних та вітчизняних економістів. Зазначена 

проблематика знайшла відображення в працях таких зарубіжних вчених як 

У. Оутс, Р. Масгрейв, Ч. Тібу, які пояснювали потенційні вигоди від 

децентралізованого порядку надання окремих суспільних благ та визначали 

основні економічні функції уряду під час проведення реформи. Серед відомих 

українських вчених, в роботах яких знайшли відображення питання 

регіонального економічного розвитку, слід назвати С. Буковинського, 

Т. Васильєву, В. Геєєця, Е. Лібанову, І. Луніну, С. Слухая, Д. Стеченка, 

І. Чугунова та ін. Окремі аспекти вдосконалення регіональної економічної 

політики України розглядаються в працях З. Варналія, Б. Данилишина, 

М. Долішнього, Я. Жаліла, І. Одотюка, А. Павлюка, С. Романюка, Д. Стеченка 

та інших вітчизняних дослідників. Теоретичні основи бюджетного 
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забезпечення регіонального розвитку ґрунтовно досліджуються у працях 

О. Балацького, А. Єпіфанова, І. Запатріної, Т. Затонацької, О. Кириленка, 

В. Опаріна, Ю. Пасічника, В. Пилипіва та ін.  

Разом з тим в економічній теорії та практиці неповною мірою розв’язані 

проблеми побудови ефективної системи бюджетного регулювання 

економічного розвитку регіонів, що потребує подальших досліджень у сфері 

розробки дієвого механізму забезпечення бюджетів розвитку в складі місцевих 

бюджетів необхідними джерелами коштів, вдосконалення існуючих та 

запровадження нових інструментів підтримки та стимулювання цих процесів. 

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконувалася в межах науково-дослідних тем: «Удосконалення управління 

бюджетними видатками на економічну діяльність» (номер державної реєстрації 

0106U009170), «Бюджетна стратегія та її вплив на економічну активність» 

(номер державної реєстрації 0106U009171), «Бюджетне регулювання 

інвестиційних процесів в Україні» (номер державної реєстрації 0107U003825), 

«Теоретичні засади розробки середньострокової бюджетної стратегії» (номер 

державної реєстрації 0107U003823), «Державна політика у сфері видатків 

бюджету» (номер державної реєстрації 0109U001974), «Теоретичні основи 

формування бюджетної політики в системі регулювання соціально-

економічного розвитку країни» (номер державної реєстрації 0109U001968), 

«Дослідження шляхів узгодження податкової і бюджетної політики в Україні» 

(номер державної реєстрації 0110U007260), «Теоретико-методичні засади 

формування та підвищення ефективності державних інвестиційних програм» 

(номер державної реєстрації 0112U003367), «Державна інвестиційна діяльність: 

бюджетне інвестування та моніторинг» (номер державної реєстрації 

0115U000948) ДННУ «Академія фінансового управління». 

Особистий внесок автора в розробку цих тем полягає у висвітленні 

теоретико-методологічних засад дослідження бюджетної підтримки та 

стимулювання економічного розвитку регіонів, аналізі впливу бюджетних 

інструментів на показники регіонального економічного розвитку України та 

обґрунтуванні пропозицій щодо удосконаленні його інституційного 

забезпечення. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток 

науково-теоретичних положень і прикладних засад бюджетного регулювання 

економічного розвитку регіонів України в умовах фіскальної децентралізації 

національної економіки та розробка на цій основі практичних рекомендацій 

щодо вдосконалення державної регіональної економічної політики. 

Відповідно до поставленої мети у роботі визначено такі завдання: 

- розкрити еволюцію наукових поглядів на сутність та чинники 

економічного розвитку регіонів; 

- визначити роль держави у регулюванні регіонального економічного 

розвитку; 

- узагальнити світовий досвід використання бюджетних інструментів 

підтримки та стимулювання регіонального розвитку; 

- визначити дієвість існуючих бюджетних інструментів підтримки та 

стимулювання регіонального розвитку в Україні; 
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- охарактеризувати ефективність методики оцінки стану регіонального 

розвитку в Україні; 

- здійснити моделювання впливу бюджетних інструментів на показники 

регіонального економічного розвитку; 

- виявити проблеми застосування бюджетних інструментів підтримки та 

стимулювання регіонального розвитку в Україні; 

- розробити практичні рекомендації щодо вдосконалення інституційного 

забезпечення бюджетної підтримки та стимулювання регіонального розвитку; 

- обґрунтувати шляхи підвищення ефективності застосування сучасного 

бюджетного інструментарію стимулювання розвитку регіонів в Україні з 

урахуванням інституційних змін національної економіки. 

Об’єктом дослідження є регіональний економічний розвиток та 

інструменти його регулювання в національній економіці. 

Предмет дослідження – комплекс взаємопов’язаних теоретичних, 

методичних і практичних положень щодо бюджетного регулювання підтримки 

та стимулювання економічного розвитку регіонів України.   

Методи дослідження. У процесі дослідження використовувалися загальні 

та спеціальні методи наукового пізнання. Зокрема, абстрактно-логічний метод 

застосовувався під час визначення структури роботи і схеми побудови 

дослідження, найбільш суттєвих понять («економічне зростання», 

«економічний розвиток», «державне регулювання», «бюджетні інструменти»). 

Історичний та порівняльний методи були застосовані в процесі дослідження 

еволюції наукових поглядів на формування інструментарію державного 

регулювання економічного розвитку регіонів. Системний підхід дав змогу 

комплексно і всебічно розглянути бюджетні інструменти підтримки та 

стимулювання регіонального розвитку, виявити найважливіші напрями їх 

застосування. Економіко-математичні методи моделювання дозволили 

визначити вплив бюджетних інструментів на показники регіонального 

розвитку.  

Інформаційну базу дослідження становлять нормативно-правові акти з 

питань регіонального економічного розвитку та інвестиційної діяльності в 

Україні, їх бюджетного регулювання; аналітичні й статистичні матеріали 

Державної служби статистики України, Міністерства фінансів України, 

Державної казначейської служби України, Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України, інших міністерств та відомств, 

звітні дані науково-дослідних центрів та установ, монографії, періодичні 

видання, ресурси мережі Інтернет.  

Наукова новизна отриманих результатів. У дисертаційній роботі 

отримано нові результати, які в сукупності вирішують важливу наукову 

проблему поглиблення теоретичних положень і практичних аспектів 

бюджетного регулювання економічного розвитку регіонів в умовах 

децентралізації управління національною економікою з метою ресурсного 

забезпечення їх довгострокового сталого економічного зростання та 

підвищення добробуту населення. 
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Найсуттєвішими теоретичними та практичними результатами, які 

характеризують новизну дослідження й особистий внесок автора, є такі:  

удосконалено: 

 понятійно-категоріальний апарат економічної науки в частині 

визначення таких понять: «економічний розвиток регіонів» – процес 

підвищення добробуту населення відповідних територій на засадах 

децентралізації шляхом ефективного використання всіх наявних регіональних 

ресурсів: природних, людських, виробничих, фінансових, у тому числі 

отриманих при перерозподілі коштів державного бюджету; «спрямований 

економічний розвиток регіону» – регульований державою процес економічного 

розвитку регіону, заснований на розробці та ефективній реалізації заходів 

стратегічного планування з метою згладжування регіональних диспропорцій 

шляхом застосування інструментарію бюджетної політики; 

 наукові аспекти дослідження бюджетного стимулювання регіонального 

економічного розвитку, що, на відміну від існуючих, дають змогу врахувати 

сучасні тенденції фінансової децентралізації й світовий досвід створення та 

функціонування об’єднаних місцевих громад, які можуть залучати гранти і 

кредити від міжнародних організацій. Це дозволило обґрунтувати рекомендації 

щодо вдосконалення бюджетного регулювання економічного розвитку регіонів 

України шляхом реалізації принципу «макрокондиціональності», який активно 

застосовується у країнах ЄС та передбачає залежність виплат структурних 

фондів від дотримання національними урядами макроекономічних показників, 

що гарантують стабільність економіки; 

  інструментарій моніторингу та оцінювання ефективності державної 

регіональної політики, що базуються на рейтингуванні регіонів на основі 

усереднених за останні три роки значень показників регіонального розвитку за 

конкретними напрямами економічної діяльності та застосуванні вагових 

коефіцієнтів для цих показників. Такий підхід уможливлює об’єктивну та 

обґрунтовану оцінку результативності державної підтримки та стимулювання 

економічного розвитку регіонів, забезпечить органи державної влади і 

управління достовірною інформацією щодо ефективності процесів фінансової 

децентралізації з метою вдосконалення їх бюджетного регулювання; 

набули подальшого розвитку: 

– методологічний підхід до аналізу фінансування програм і проектів 

регіонального розвитку з державного та місцевих бюджетів, що полягає в 

оцінці впливу окремого інструмента фінансування або їх комбінації на 

економічний розвиток певного регіону та економіки в цілому, де пропонується 

об’єднання бюджетних інструментів місцевого та національного рівня для 

забезпечення синергетичного ефекту у територіально-адміністративних 

одиниць; 

– методологія аналізу впливу бюджетних інструментів на динаміку 

показників регіонального розвитку, а саме: за допомогою побудови панельних 

регресій виявлено незначний вплив капітальних інвестицій з державного та 

місцевих бюджетів на економічний розвиток регіонів України, що вказує на їх 

низьку ефективність. На основі цього обґрунтовано необхідність вдосконалення 

бюджетних інструментів підтримки регіонального розвитку та концентрації 
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уваги на інструментах бюджетного стимулювання ефективного використання 

внутрішніх ресурсів регіонів (залучення місцевими громадами грантів та 

інвестицій, спрямованих на розвиток відповідних територій); 

– теоретичні засади визначення напрямів трансформації інституційного 

забезпечення бюджетної підтримки та стимулювання регіонального розвитку з 

урахуванням досвіду європейських країн, а саме: забезпечення якісного 

стратегічного планування регіонального розвитку, покращення 

міжінституційної взаємодії в цій сфері, підвищення ефективності застосування 

бюджетних інструментів підтримки та стимулювання регіонального розвитку, 

зокрема, застосування принципів «макрокондиціональності» під час реалізації 

заходів чи проектів за рахунок коштів ДФРР; 

– напрями вдосконалення інституційного забезпечення бюджетної 

підтримки та стимулювання економічного розвитку регіонів України шляхом 

активізації партнерства держави та регіонів, що передбачає чіткий розподіл 

повноважень та відповідальності за економічний розвиток регіону між 

центральними, місцевими органами влади із залученням бізнесу і громад до 

досягнення цілей регіонального розвитку. Інституційне забезпечення такого 

партнерства слід здійснювати на основі визначення нормативно-правового 

статусу ДФРР як дієвого інструменту консолідації та координації фінансових 

ресурсів для системної реалізації державної регіональної політики. З метою 

активізації та стимулювання ініціативи місцевих органів влади у цій сфері 

доцільним є поступове підвищення частки співфінансування з місцевих 

бюджетів проектів регіонального розвитку, які реалізуються за рахунок коштів 

ДФРР, з 10 до 20%, що відповідає моделі співфінансування країн ЄС.   

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що  

розроблені в дисертаційній роботі наукові підходи, поглиблюють розуміння 

сутності та інструментарію бюджетного регулювання регіонального 

економічного розвитку та можуть бути використані в процесі розробки та 

реалізації сучасної регіональної політики в Україні. 

Запропоновані в процесі наукових досліджень науково-практичні 

висновки і рекомендації, зокрема, теоретико-методологічні засади формування 

державної політики щодо стимулювання регіонального розвитку, зниження 

диференціації економічного розвитку регіонів, вдосконалення методики 

розподілу бюджетних видатків та підвищення їх ефективності для забезпечення 

економічного розвитку регіонів України, вдосконалення бюджетних 

інструментів підтримки регіонального розвитку, нормативно-правового 

забезпечення планування державних капітальних видатків з метою підтримки 

регіонального розвитку використовувалися відділом бюджетної стратегії 

Науково-дослідного фінансового інституту при підготовці бюджетних науково-

дослідних тем: «Розробка методики прогнозування обсягу валового внутрішньо 

продукту на середньострокову перспективу», «Удосконалення управління 

бюджетними видатками на економічну діяльність», «Бюджетна стратегія та її 

вплив на економічну активність», «Розробка моделі прогнозування інфляції на 

середньострокову перспективу» та відділом фінансово-економічного 

прогнозування ДННУ «Академія фінансового управління» при підготовці 

бюджетних тем: «Бюджетне регулювання інвестиційних процесів в Україні», 
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«Теоретичні основи формування бюджетної політики в системі регулювання 

соціально-економічного розвитку країни», «Дослідження шляхів узгодження 

податкової і бюджетної політики в Україні», «Теоретико-методичні засади 

формування та підвищення ефективності державних інвестиційних програм», 

«Державна інвестиційна діяльність: бюджетне інвестування та моніторинг» 

(довідка № 77000-12/0486 від 13.09.2007 р. та довідка № 77020-34/186 від 

15.03.2016 р.). 

Наукові положення дисертації, що стосуються розподілу державних 

видатків з метою стимулювання регіонального розвитку, вдосконалення 

нормативної бази розподілу державних видатків з метою підтримки та 

стимулювання регіонального розвитку, були використані відділом стратегії 

розвитку місцевих бюджетів Департаменту місцевих бюджетів Міністерства 

фінансів України при підготовці аналітичних матеріалів та у поточній 

діяльності відділу (довідка № 05000-16/701 від 14.09.2016 р.). 

Рекомендації щодо розвитку та напрямів державного інвестування та його 

регуляторного забезпечення, а також щодо побудови єдиної системи 

оцінювання, відбору та моніторингу державних інвестиційних проектів були 

використані та впроваджені в проектах міжнародної асоціації 

«InterRegioNovation» (довідка № 812 від 15.01.2019 р.). 

Результати дослідження були використані у процесі виконання науково-

дослідної роботи № 16БФ040-01 «Макроекономічна стратегія реалізації 

європейського вектору економічного розвитку України: концептуальні засади, 

виклики та протиріччя» (№ ДР 0116U004822) в частині підготовки розділу 

«Економічна стратегія втілення євроінтеграційного вибору України», де 

автором проаналізовано сучасний етап реформи децентралізації в Україні з 

позиції інституційного підходу із виокремленням ключових ініціатив, які 

сприяли «запуску» реформи місцевого самоврядування; здійснена порівняльна 

оцінка бюджетного фінансування із грантовим; виокремлено ключові переваги 

грантового підходу у фінансуванні місцевих ініціатив (довідка № 013/239 від 

23.05.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною та 

завершеною науковою працею, в якій викладено концептуальний підхід автора 

щодо вирішення складної та актуальної проблеми удосконалення державного 

регулювання економічного розвитку регіонів, а саме: підвищення ефективності 

бюджетних інструментів підтримки та стимулювання такого розвитку. Наукові 

положення, висновки та результати, що виносяться на захист, отримані автором 

самостійно. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації 

використано лише ті ідеї та висновки, які отримані автором особисто. 

Апробація  результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні 

положення і результати дослідження оприлюднені автором на 27 міжнародних, 

всеукраїнських, регіональних наукових та науково-практичних конференціях, 

серед яких: Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика 

управління економічним розвитком» (м. Київ, 22-24 листопада 2012 р.), 

Міжнародна науково-практична конференція «Фінансові механізми активізації 

підприємництва» (м. Львів, 7-8 листопада 2013 р.), Науково-практична 

конференція «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи 
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України» (м. Київ, 30-31 жовтня 2014 р.), Міжнародна конференція «Sustainable 

Spatial Development Nowadayson the European Continent: Challenges and 

Perspectives» (м. Париж, 25-26 листопада 2015 р.), Міжнародна науково-

практична конференція «Modern Transformation of Economics and Management in 

the Era of Globalization» (м. Клайпеда, 29 січня 2016 р.), Міжнародна наукова 

конференція «Economy and Society: modern foundation for human development» 

(м. Лейпциг, 31 жовтня 2016 р.), Міжнародна конференція «Strategic 

Management: Institutions, Innovation and Internationalization. Moving from the 

Crisis to Sustainability» (м. Париж, 16-17 листопада 2016 р.), ІV Міжнародна 

науково-практична конференція «Регіональний розвиток України: проблеми та 

перспективи» (м. Київ, 27-28 квітня 2017 р.), Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Економічна стратегія та політика реалізації європейського 

вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя» (м. 

Київ, 25 травня 2018 р.), Міжнародна наукова конференція «Цифрова та 

інноваційна економіка: процеси, стратегії, технології» (м. Кельце, 25 січня 

2019 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 48 наукових 

праць загальним обсягом 21,31 друк. арк. (з них 16,10 друк. арк. належать 

особисто автору), зокрема 15 наукових статей (10,33 друк. арк., з них 9,13 друк. 

арк. належать особисто автору), у тому числі 13 статей в наукових фахових 

виданнях України (з них 7 статей у виданнях, які входять до наукометричної 

бази даних Index Copernicus, у тому числі 1 – до Web of Science) і 2 – в 

іноземних наукових виданнях, 27 публікацій за матеріалами конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг 

роботи становить 274 сторінки. Основний зміст дослідження викладено на 207 

сторінках і включає 18 таблиць та 15 рисунків. Список використаних джерел 

налічує 160 найменувань на 18 сторінках, 6 додатків розміщено на 48 сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 
сформульовано мету, завдання, предмет, об’єкт і методи дослідження, 
висвітлено наукову новизну, практичне значення отриманих результатів, 
зазначено особистий внесок автора та дані щодо апробації результатів роботи.  

У першому розділі «Теоретичні основи державного регулювання 
економічного розвитку регіонів» розкрито еволюцію наукових поглядів на 
сутність та чинники економічного розвитку регіонів; визначено роль держави у 
регулюванні такого розвитку, узагальнено світовий досвід використання 
бюджетних інструментів підтримки та стимулювання регіонального розвитку. 

У дисертації проаналізовано еволюцію наукових підходів до трактування  
понять «економічне зростання» та «економічний розвиток», здійснено 
порівняльний аналіз теорій і моделей регіонального економічного зростання та 
розвитку, що беруть до уваги різноманітні чинники з урахуванням історичних 
та інституційних особливостей національної економіки. Запропоновано 
визначення економічного розвитку регіонів як процесу підвищення добробуту 
населення відповідних територій на засадах децентралізації шляхом 
ефективного використання всіх наявних регіональних ресурсів: природних, 
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людських, виробничих, фінансових, у тому числі отриманих при перерозподілі 
коштів державного бюджету. Спрямований економічний розвиток регіону 
визначено як регульований державою процес економічного розвитку регіону, 
заснований на розробці та ефективній реалізації заходів стратегічного 
планування з метою згладжування регіональних диспропорцій шляхом 
застосування інструментарію бюджетної політики. 

Доведено, що роль держави у регулюванні економічного розвитку 
регіонів визначається стратегічними цілями розвитку національної економіки,  
а також засобами й інструментами, які має у своєму розпорядженні держава у 
процесі розробки та реалізації регіональної економічної політики. Головною 
метою державного регулювання економічного розвитку регіонів визначено 
забезпечення високого рівня суспільного добробуту в регіонах. Основними 
інструментами державної регіональної фінансової політики, спрямованої на 
реалізацію зазначеної мети, є розширення або звуження податкової бази; зміна 
податкових ставок за місцевими податками; відрахування від 
загальнодержавних податків та зборів; надання податкових пільг, податкового 
кредиту, бюджетних дотацій, субсидій, субвенцій, кредитів; створення фондів у 
складі бюджету для фінансування регіональних програм економічного розвитку 
та інвестиційних проектів. При цьому використання прямого державного 
інвестування, надання субсидій, створення спеціальних фондів для 
фінансування регіональних програм, пільгове кредитування й оподаткування, 
преференції та використання позабюджетних коштів посилюють вплив держави 
на розвиток економіки регіонів.  

На основі аналізу світового досвіду застосування механізмів державної, 
зокрема, бюджетної підтримки та стимулювання економічного розвитку 
регіонів визначено можливості його впровадження в Україні. Виявлено, що 
найбільш поширеною формою бюджетної підтримки та стимулювання 
регіонального розвитку в зарубіжних країнах є інвестиційні трансферти – 
цільові гранти, що надаються на умовах обмеженого співфінансування 
капітальних витрат. Основними цілями спрямування таких трансфертів на 
регіональні проекти є досягнення єдиних стандартів надання базових 
бюджетних послуг в межах національної економіки, а також стимулювання 
регіональних органів влади до розвитку інфраструктури (автошляхів, 
телекомунікацій тощо) в якості національного пріоритету економічного 
розвитку, що дозволяє створити умови для саморозвитку депресивних регіонів 
шляхом активізації інвестиційної діяльності та створення конкурентних 
підприємств. Враховуючи досвід європейських країн щодо реформування 
регіональної економічної політики, визначено, що на сучасному етапі розвитку 
України одним із найбільш ефективних напрямів такої політики є 
стимулювання внутрішнього розвитку регіонів на основі використання 
місцевих територіальних особливостей і ресурсів, місцевої ініціативи та 
першочергової уваги до капітальних вкладень, зайнятості й соціальних 
проблем. Це означає, що в процесі вибору бюджетних інструментів підтримки 
регіонального розвитку слід переорієнтувати державну політику від пропозиції 
пільг до цілеспрямованого бюджетного інвестування програм/проектів (на 
умовах співфінансування) та надання бюджетних кредитів на фінансування 
капітальних витрат.  

У другому розділі «Реалізація регіональної бюджетної політики в 
Україні» проаналізовано бюджетні інструменти підтримки та стимулювання 
регіонального розвитку в  національній економіці; а також методики оцінки 



9 

стану регіонального розвитку в Україні; визначено вплив бюджетних 
інструментів на показники регіонального розвитку. 

Аналіз доходів місцевих бюджетів дозволив виявити позитивний вплив 
змін, які відбулись у бюджетному законодавстві України в процесі фінансової 
децентралізації в останні роки, на надходження від місцевих податків та зборів. 
Незважаючи на збільшення частки останніх у доходах місцевих бюджетів 
втричі (табл. 1), відзначається їх недостатність – всього лише 10-11 % від 
загального обсягу доходів місцевих бюджетів. При цьому основні доходи 
місцевих бюджетів формуються за рахунок відрахувань від загальнодержавних 
податків і зборів та трансфертів з державного бюджету, а саме: дотацій та 
субвенцій. Це свідчить про значну залежність регіонального економічного 
розвитку від рішень центрального уряду щодо виділення коштів на виконання 
делегованих повноважень та виконання бюджетних програм, узгоджених з 
центральною владою.    

Таблиця 1  

Структура доходів місцевих бюджетів України, 2013-2018 рр. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Доходи місцевих бюджетів, млн  грн 221019,4 231702,0 294460,2 366143,1 502098,3 562421,8 

з них:        

Відрахування від загальнодержавних 

податків і зборів, які надходять до 

місцевих бюджетів, млн грн 
83969,9 79363,4 71073,1 102760,4 135861,3 168351,3 

% від доходів місцевих бюджетів 37,99 34,25 24,14 28,07 27,06 29,93 

Місцеві податки та збори, млн грн 7316,2 8055,2 27041,2 42261,5 52586,8 61026,4 

% від доходів місцевих бюджетів 3,31 3,48 9,18 11,54 10,47 10,85 

Інші надходження, млн  грн 13885,0 13682,5 22365,9 25725,9 41047,3 34104,4 

% від доходів місцевих бюджетів 6,28 5,91 7,60 7,03 8,18 6,06 

Трансферти, млн грн 115848,3 130600,9 173980,0 195395,3 272602,9 298939,7 

% від доходів місцевих бюджетів 52,42 56,37 59,08 53,37 54,29 53,15 

з них:        

дотації, млн грн 61220,4 64434,4 7276,9 6836,6 21998,5 25166 

% від трансфертів 52,85 49,34 4,18 3,50 8,07 8,42 

субвенції, млн грн 54628,0 66166,6 166703,1 188558,7 250604,4 273773,7 

% від трансфертів 47,15 50,66 95,82 96,50 91,93 91,58 

Джерело: побудовано автором за даними звітів Державної казначейської служби України 

про виконання Державного бюджету України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-

storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu 

 
Обґрунтовано висновок щодо необхідності подальшого вдосконалення 

бюджетного законодавства України з метою збільшення власних доходів 
місцевих бюджетів і зниження їхньої залежності від центрального уряду. Такі 
зміни потребують перегляду бюджетних інструментів регулювання 
регіонального економічного розвитку в напрямі посилення їх стимулюючого 
характеру, тобто збільшення частки співфінансування, пошуку нових 
інструментів стимулювання місцевих громад використовувати власні ресурси 
на розвиток своїх територій. 

За результатами аналізу бюджетних інструментів підтримки та 
стимулювання регіонального розвитку в Україні автором розроблено структурно-
логічну модель фінансування програм і проектів регіонального розвитку з 
державних та місцевих бюджетів за допомогою зазначених інструментів (рис. 1). 
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Рис. 1. Структурно-логічна модель фінансування програм і проектів регіонального розвитку з державного та місцевих бюджетів. 
Джерело: складено автором.
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Виокремлено основні бюджетні інструменти підтримки та стимулювання 

регіонального розвитку, серед яких Державний фонд регіонального розвитку, 

бюджет розвитку місцевих бюджетів, субвенції на виконання інвестиційних 

проектів, субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій, субвенції на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад.   

У дисертації проаналізовано методики проведення моніторингу 

соціально-економічного розвитку регіонів, затверджені постановами Кабінету 

Міністрів України, що базуються на певних сукупностях показників для 

визначення стану розвитку регіонів та призначені для визнання територій 

депресивними; для оцінки міжрегіональної та внутрішньорегіональної 

диференціації соціально-економічного розвитку регіонів; для моніторингу 

реалізації державної регіональної політики тощо. Встановлено, що найбільш 

ґрунтовною є методика оцінювання стану розвитку регіонів, яка застосовується 

у процесі проведення аналізу соціально-економічного розвитку регіонів для 

моніторингу реалізації державної регіональної політики, яку проводить 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України. Водночас виявлено такі недоліки зазначеної методики: 

наявність двох рейтингових оцінок з різним набором показників, без 

узгодження того, з якою метою проводиться оцінка за кожним набором 

показників; відсутність ранжування за вагою показників регіонального 

розвитку за кожним напрямом діяльності; використання для оцінки даних за 

один рік, що викривлює реальне положення стану розвитку регіону у динаміці.  

Запропоновано усунути виявлені недоліки методики проведення 

моніторингу та оцінювання результативності реалізації державної регіональної 

політики шляхом використання в процесі рейтингування усереднених за 

останні три роки значень показників та впровадження вагових коефіцієнтів за 

кожним показником регіонального розвитку за певним напрямом діяльності. Це 

дозволить забезпечити органи державної влади і управління достовірною 

інформацією щодо тенденцій розвитку регіонів з метою ухвалення ефективних 

управлінських рішень у процесі розробки та реалізації державної економічної 

політики підтримки та стимулювання регіонального розвитку.  

У результаті дослідження впливу капітальних інвестицій з державного та 

місцевих бюджетів на основні показники регіонального розвитку було оцінено 

4 панельні регресії з фіксованими ефектами: yit = αi + β1x1it +···+ βkxkit+ εit, деyit – 

залежна змінна; xit – k-вимірний вектор незалежних змінних; εit – збурення, що є 

незалежними, однаково розподіленими випадковими величинами, в моделі N  

об’єктів спостережень ( Ni ,1 ) та T ( Tt ,1 ) періодів часу; βk– коефіцієнти моделі. 

На капітальні інвестиції за рахунок власних коштів підприємств та 

організацій (Private_enterpr_cap_inv) здійснюють вплив капітальні інвестиції за 

рахунок як коштів державного (Cap_inv_gov_budget), так і місцевих бюджетів 

(Cap_inv_loc_budget), що представлено наступним взаємозв’язком (1):  

ln(Private_enterpr_cap_inv it ) = α1i + β1·ln(Cap_inv_gov_budget it (-4)) + 

+β2·ln(Cap_inv_loc_budget it(-3))+1t                (1) 

При цьому встановлено, що вплив капітальних інвестицій за рахунок 

коштів державного бюджету здійснюється з лагом 4, капітальних інвестицій за 
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рахунок коштів місцевих бюджетів – з лагом 3. Результати оцінювання моделі 

(1) представлено у табл. 2. 

Таблиця 2 

Оцінки параметрів моделі (1) 
Змінні  Коефіцієнти  t-Statistic Prob t-Statistic 

Залежна змінна ln(Private_enterpr_cap_inv it) 

Constant 526404,28 5,29 0,0000 

ln(Cap_inv_gov_budget it (-4)) 3,07 2,03 0,0426 

ln(Cap_inv_loc_budget it(-3)) 1,50 2,63 0,0088 

R2 = 0,19; F-statistic = 3,04 [0,0000]  
Джерело: розраховано автором. 

Наступна модель відображає вплив капітальних інвестицій за рахунок 

коштів державного та місцевих бюджетів на безробіття (Unemployment) та має 

вигляд (2): 

ln(Unemployment it) = α2i+β3·ln(Cap_inv_gov_budget it (-4)) + 

+β4·ln(Cap_inv_loc_budget it(-4))+2t                (2) 

У цьому випадку вплив капітальних інвестицій за рахунок коштів 

державного бюджету на безробіття здійснюється з лагом 4, капітальних 

інвестицій за рахунок коштів місцевих бюджетів – також з лагом 4. Результати 

оцінювання моделі (2) представлено у табл. 3. 

Таблиця 3 

Оцінки параметрів моделі (2) 
Змінні  Коефіцієнти  t-Statistic Prob t-Statistic 

Залежна змінна ln(Unemployment it) 

Constant -0,63 -0,22 0,8253 

ln(Cap_inv_gov_budget it (-4)) -0,00004 -2,17 0,0304 

ln(Cap_inv_loc_budget it(-4)) 0,0001 3,02 0,0027 

R2 = 0,28; F-statistic = 5,22 [0,0000]  
Джерело: розраховано автором. 

Згідно з результатами дослідження на обсяг реалізованої промислової 

продукції (товарів, послуг) (Volume_of_ind_prod) здійснюють вплив тільки 

капітальні інвестиції за рахунок коштів державного бюджету (3): 

ln(Volume_of_ind_prod it)=α3i + β5·ln(Cap_inv_gov_budget it (-5))+3t  (3) 

Капітальні інвестиції за рахунок коштів державного бюджету впливають 

на обсяг реалізованої промислової продукції тільки з лагом 5. Результати 

оцінювання даної моделі відображено у табл. 4.  

Таблиця 4 

Оцінки параметрів моделі 3 
Змінні  Коефіцієнти  t-Statistic Prob t-Statistic 

Залежна змінна ln(Volume_of_ind_prod it) 

Constant 5851708,33 18,81 0,0000 

ln(Cap_inv_gov_budget it (-5)) 2,39 27,32 0,0005 

R2 = 0,21; F-statistic = 3,36 [0,0000]  
Джерело: розраховано автором. 

Проте обсяг виконаних будівельних робіт (Сonstruction) обумовлюється 

тільки впливом капітальних інвестицій за рахунок коштів державного бюджету 

з лагом у чотири квартали (результати оцінювання представлено у табл. 5). 

Вплив капітальних інвестицій за рахунок коштів місцевих бюджетів в процесі 
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моделювання виявився незначимим. Остаточна специфікація моделі має такий 

вигляд (4): 

ln(Сonstructionit)=α4i + β6·ln(Cap_inv_gov_budgetit(-4))+4t   (4) 

Таблиця 5 

Оцінки параметрів моделі 4 
Змінні  Коефіцієнти  t-Statistic Prob t-Statistic 

Залежна змінна ln(Сonstruction it) 

Constant 198769,61 7,69 0,0000 

ln(Cap_inv_gov_budget it (-4)) 2,96 2,81 0,0052 

R2 = 0,36; F-statistic = 8,01 [0,0000]  
Джерело: розраховано автором. 

Коефіцієнти моделей (1)-(4) є значимими, а самі моделі – адекватними. 
Для врахування можливої гетероскедастичності збурень у моделях 
використовувалася коваріаційна матриця Вайта. 

Таким чином, за допомогою економіко-математичного моделювання 
доведено  незначний вплив капітальних інвестицій з державного та місцевих 
бюджетів на економічний розвиток регіонів в Україні, про що свідчать невисокі 
значення коефіцієнтів детермінації в моделях.  При цьому основний вплив на 
досліджувані показники регіонального розвитку справляють капітальні 
інвестиції за рахунок коштів державного бюджету, зокрема на збільшення 
обсягу будівельних робіт, реалізованої промислової продукції та капітальних 
інвестицій за рахунок власних коштів підприємств та організацій, що пов’язано 
з напрямом спрямування таких державних інвестицій на інфраструктурні 
проекти. Натомість капітальні інвестиції за рахунок коштів місцевих бюджетів 
справляють незначний вплив на збільшення обсягу капітальних інвестицій за 
рахунок власних коштів підприємств та організацій. Водночас капітальні 
інвестиції за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів не впливають на 
рівень безробіття, тобто на створення нових робочих місць.  

У третьому розділі «Шляхи вдосконалення бюджетних інструментів 
підтримки та стимулювання економічного розвитку регіонів» виявлено 
існуючі проблеми застосування бюджетних інструментів підтримки та 
стимулювання регіонального економічного розвитку в Україні; розроблено 
рекомендації щодо змін інституційного забезпечення бюджетної підтримки та 
стимулювання регіонального розвитку; обґрунтовано застосування сучасного 
фіскального інструментарію розвитку регіонів в Україні з урахуванням 
інституційних змін національної економіки. 

До основних проблем застосування бюджетних інструментів підтримки 
та стимулювання регіонального економічного розвитку в Україні віднесено 
такі: відсутність універсальних критеріїв відбору інвестиційних проектів за 
різними бюджетними інструментами та розподілу коштів за ними; 
неузгодженість фінансування таких проектів за різними інструментами; низька 
якість стратегічного планування та визначення пріоритетів щодо інвестиційних 
проектів на місцевому рівні; відсутність дієвого моніторингу впровадження 
державних інвестиційних проектів та незалежного аудиту результатів їх 
реалізації. Для вирішення зазначених проблем запропоновано такі заходи: 
запровадити стратегічне планування інвестиційних проектів, що фінансуються 
з державного і місцевих бюджетів (скласти перелік пріоритетних проектів з 
урахуванням середньострокової бюджетної перспективи (так званий план або 
програма державних інвестицій)); уніфікувати методики оцінювання та підходи 
до ухвалення рішень щодо інвестиційних проектів, які фінансуються з 
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державного і місцевих бюджетів (удосконалити систему управління 
інвестиційними проектами в частині застосування аналізу вигод і витрат при 
підготовці проектів та їх відборі); удосконалити організацію та підвищити 
прозорість реалізації зазначених проектів (створити централізовану систему 
моніторингу та виявлення проектів з високим ризиком невиконання, своєчасне 
інформування про них керівництва; запровадити аудит великих за обсягом 
фінансування інвестиційних проектів після завершення їх інвестиційної фази; 
поліпшити доступ громадськості до інформації щодо стану реалізації проектів).  

Визначено основні напрями вдосконалення інституційного забезпечення 
бюджетної підтримки та стимулювання регіонального економічного розвитку, а 
саме: вдосконалення стратегічного планування регіонального розвитку; 
вдосконалення міжінституційної взаємодії при підтримці та стимулюванні 
регіонального розвитку; підвищення ефективності використання бюджетних 
інструментів підтримки та стимулювання регіонального розвитку. 

Доведено низьку ефективність наявних бюджетних інструментів 
підтримки регіонального економічного розвитку в Україні, пов’язану з низькою 
якістю планування та використання бюджетних коштів, «розмитістю» цільових 
пріоритетів, недостатньою співучастю отримувачів цих коштів у 
співфінансуванні проектів регіонального розвитку. Обґрунтовано необхідність 
співфінансування проектів розвитку регіонів за визначеними цілями з 
державного фонду регіонального розвитку та обласних бюджетів, що потребує 
чіткого та прозорого розподілу ресурсів, конкурентного вибору проектів 
регіонального фінансування без використання корупційних схем. На рівні 
центральних органів влади варто більше уваги приділити збільшенню 
фінансування та реорганізації ДФРР відповідно до стандартів ЄС. 
Рекомендовано провести моніторинг та оцінку наявних регіональних програм 
розвитку на предмет узгодження їх заходів із пріоритетами, закладеними у 
регіональних стратегіях розвитку до 2020 р., Державній стратегії регіонального 
розвитку на період до 2020 р., можливостями залучення коштів з ДФРР на їх 
реалізацію.  

Враховуючи тривалу процедуру відбору проектів, які фінансуються за 
рахунок коштів ДФРР, і відповідно виникнення проблем із своєчасною їх 
реалізацією, рекомендовано переорієнтувати цей бюджетний інструмент на 
фінансування середньострокових проектів із значним обсягом фінансування, а 
короткострокові заходи із незначним обсягом фінансування покласти на місцеві 
бюджети та інші бюджетні інструменти, такі як субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів, здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, формування 
інфраструктури об’єднаних громад.  

У процесі реалізації заходів/проектів за рахунок коштів ДФРР 
пропонується застосовувати принцип «макрокондиціональності», що активно 
використовується в країнах ЄС (залежність виплат структурних фондів від 
дотримання національними урядами макроекономічних показників, які 
гарантують стабільність економіки), тобто здійснювати фінансування 
територіального розвитку за соціально-економічними результатами чи 
дотриманням цільових орієнтирів. Зокрема, обсяги фінансування, що 
розподіляються за регіонами з ДФРР, прив’язувати до ефективності реалізації 
попередніх проектів у регіонах, які фінансувались за рахунок коштів ДФРР. 
Додатковою перевагою в такому фінансуванні може бути допомога 
міжнародних організацій. 
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Визначено, що перевагами залучення грантових коштів є не лише їх 
цільове спрямування на ті чи інші проекти розвитку громад, але й їх освітня 
спрямованість, яка передбачає здобуття навичок проектного менеджменту, 
стратегічного планування, складання фінансової звітності тощо. Проектний 
підхід до фінансування дозволяє стимулювати місцеву владу створювати 
запити на гранти, оскільки це тривалий процес лобіювання та децентралізації. 
Такий підхід змушує по-іншому дивитися на розвиток територій, вивчати 
«кращі практики» сусідів, перспективні та інноваційні способи отримання 
ресурсів та навичок, мінімізує корупційну складову та сприяє підвищенню 
рівня самоорганізації, нагромадженню людського та соціального капіталів 
громад.  

Встановлено, що активна підтримка бізнесу та міжнародних організацій є 
додатковим фактором реформи децентралізації, спрямованої на усунення 
проблем із централізованим бюджетним фінансуванням та «підміною» держави 
в тих сферах, в яких традиційні механізми не спрацьовують або не дають 
належного ефекту для громад. Доведено, що децентралізація повноважень 
щодо надання суспільних послуг з урахуванням територіальних відмінностей у 
потребах населення і наявності територіальних обмежень у їх споживанні дає 
можливість краще враховувати уподобання місцевих жителів, тоді як 
централізована пропозиція суспільних благ у класичному варіанті була 
зорієнтована тільки на «усереднені» показники. 

 
ВИСНОВКИ 

Результатом дисертації є теоретичне узагальнення та вирішення науково-
практичного завдання, що полягає в підтримці  та стимулюванні регіонального 
економічного розвитку в Україні шляхом удосконалення інструментарію 
бюджетної політики в умовах фіскальної децентралізації національної 
економіки. Проведене дослідження дало змогу сформулювати такі висновки і 
пропозиції:  

1. З урахуванням того, що ринкові відносини не забезпечують соціальних 
гарантій населенню; економічний механізм вільного ринку не визначає 
перспективи соціального розвитку і напрями науково-технічного процесу; 
ринок є нездатним вирішити проблему економічної і національної безпеки, 
визначено важливу роль держави в забезпеченні регіонального економічного 
розвитку, пов’язану з її прямою відповідальністю за найважливіші фінансово-
економічні параметри трансформації національної економіки та суспільної 
життєдіяльності. 

2. Узагальнено світовий досвід застосування механізмів державної, 
зокрема, бюджетної підтримки та стимулювання економічного розвитку 
регіонів та обґрунтовано можливості впровадження ефективних інструментів 
державної регіональної фінансової політики в Україні. Встановлено, що 
найбільш поширеною формою підтримки регіонального економічного розвитку 
в зарубіжних країнах є інвестиційні трансферти (цільові гранти, які надаються 
на умовах обмеженого співфінансування капітальних витрат), стимулюючі 
податкові пільги та бюджетні кредити на фінансування капітальних витрат. У 
зв’язку з цим рекомендовано переорієнтувати політику державної підтримки 
регіонального економічного розвитку в Україні з пропозиції пільг на 
цілеспрямоване бюджетне інвестування програм/проектів (на умовах 



16 

співфінансування) та надання бюджетних кредитів на фінансування 
капітальних витрат.  

3. Проаналізовано бюджетний інструментарій підтримки та 
стимулювання регіонального економічного розвитку в Україні та представлено 
структурно-логічну модель фінансування програм і проектів регіонального 
розвитку з державних та місцевих бюджетів за допомогою зазначених 
інструментів. Виокремлено основні бюджетні інструменти підтримки та 
стимулювання економічного розвитку регіонів, серед яких Державний фонд 
регіонального розвитку, бюджет розвитку місцевих бюджетів, субвенції на 
виконання інвестиційних проектів, субвенції на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій, субвенції на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних громад.   

4. Здійснено порівняльну характеристику методик проведення 
моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів. Визначено, що 
методика, яку застосовує  Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України в процесі оцінювання рівня 
розвитку регіонів має ряд недоліків. Запропоновано шляхи її вдосконалення на 
основі використання в процесі рейтингування усереднених за останні три роки 
значень показників та впровадження вагових коефіцієнтів за кожним 
показником регіонального розвитку за певним напрямом діяльності. Це 
дозволить отримати більш об’єктивну та обґрунтовану оцінку стану розвитку 
регіонів, що забезпечить органи державної влади і управління достовірною 
інформацією про тенденції розвитку регіонів з метою ухвалення ефективних 
управлінських рішень в сфері регіональної економічної політики.   

5. За допомогою економіко-математичного моделювання доведено  
незначний вплив капітальних інвестицій з державного та місцевих бюджетів на 
розвиток регіонів в Україні, про що свідчать невисокі значення коефіцієнтів 
детермінації в розроблених моделях. Основний вплив на досліджувані 
показники регіонального розвитку справляють капітальні інвестиції за рахунок 
коштів державного бюджету, зокрема на збільшення обсягу будівельних робіт, 
обсягу реалізованої промислової продукції та обсягу капітальних інвестицій за 
рахунок власних коштів підприємств та організацій, що пов’язано з напрямом 
використання таких державних інвестицій на інфраструктурні проекти. 
Доведено, що капітальні інвестиції за рахунок коштів місцевих бюджетів 
справляють незначний вплив на зростання обсягу капітальних інвестицій за 
рахунок власних коштів підприємств та організацій. Водночас капітальні 
інвестиції за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів не впливають на 
рівень безробіття (створення нових робочих місць).  

6. Виявлено основні проблеми застосування бюджетних інструментів 
підтримки та стимулювання регіонального розвитку в Україні та з метою їх 
усунення рекомендовано такі заходи: запровадити стратегічне планування 
інвестиційних проектів, які фінансуються як з державного так і місцевих 
бюджетів; здійснити уніфікацію методики оцінки та підходів до прийняття 
рішень щодо інвестиційних проектів, які фінансуються з державного та 
місцевих бюджетів; удосконалити організаційні аспекти та підвищити 
прозорість реалізації проектів.  

7. Рекомендовано вдосконалити існуючі підходи щодо бюджетної 
підтримки та стимулювання регіонального розвитку шляхом прив’язки обсягів 
фінансування економічного розвитку регіонів з державного фонду 
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регіонального розвитку до показників ефективності реалізації попередніх 
регіональних проектів, що фінансувались за рахунок таких коштів.  

8. Обґрунтовано необхідність поширення практики співфінансування 
проектів розвитку регіонів за визначеними цілями з ДФРР та обласних 
бюджетів, що потребує чіткого та прозорого процесу розподілу ресурсів, 
конкурентного відбору проектів фінансування без використання корупційних 
механізмів. На рівні центральних органів влади необхідно ухвалити рішення 
щодо збільшення фінансування та реорганізації ДФРР відповідно до стандартів 
ЄС. Важливим є запровадження цільових програм розвитку окремих сфер 
публічних послуг за участі ДФРР та місцевих органів влади, що сприятиме 
реалізації бюджетомістких проектів, які не можуть профінансувати самостійно 
органи місцевого самоврядування.  

9. Доведено, що актуальним інструментом забезпечення регіонального 
економічного розвитку в Україні на сьогодні може стати партнерство держави 
та регіонів, яке дозволяє розподілити відповідальність за такий розвиток між 
центральними й місцевими органами влади, із залученням бізнесу і громад до 
досягнення цілей регіонального розвитку. Для стимулювання та активізації 
ініціативи місцевих органів влади доцільне поступове підвищення частки 
співфінансування з місцевих бюджетів проектів регіонального розвитку, які 
реалізуються за рахунок коштів ДФРР. 
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АНОТАЦІЯ 
Лаврентьєв М.М. Державне регулювання економічного розвитку 

регіонів України. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 
– Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 
освіти та науки України, Київ, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена розвитку науково-теоретичних 
положень та обґрунтуванню практичних засад функціонування існуючих 
бюджетних інструментів, а також методичних підходів і рекомендацій з їх 
вдосконалення щодо підтримки та стимулювання регіонального розвитку, як 
складової державного регулювання національної економіки. 

У роботі розкрито інституційні засади бюджетної підтримки та 
стимулювання економічного розвитку регіонів. Проведено аналіз бюджетних 
інструментів підтримки та стимулювання регіонального розвитку в Україні. 
Запропоновано вдосконалення методики проведення моніторингу соціально-
економічного розвитку регіонів. Досліджено вплив бюджетних інструментів на 
динаміку показників регіонального розвитку, за допомогою побудови 
панельних регресій. Виявлено існуючі проблеми застосування бюджетних 
інструментів підтримки та стимулювання регіонального розвитку в Україні. 
Здійснено пошук оптимальних шляхів удосконалення бюджетних інструментів 
підтримки та стимулювання економічного розвитку регіонів, підвищення 
ефективності застосування таких інструментів. 
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АННОТАЦИЯ 

Лаврентьев М.Н. Государственное регулирование экономического 
развития регионов Украины. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.03 - экономика и управление национальным 
хозяйством. - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 
Министерства образования и науки Украины, Киев, 2019. 

Диссертация посвящена развитию научно-теоретических положений и 
обоснованию практических основ функционирования существующих 
бюджетных инструментов, а также методических подходов и рекомендаций по 
их совершенствованию для поддержки и стимулирования регионального 
развития, как составляющей государственного регулирования национальной 
экономики. 

В работе раскрыты институциональные основы бюджетной поддержки и 
стимулирования экономического развития регионов. Проведён анализ 
бюджетных инструментов поддержки и стимулирования регионального 
развития в Украине. Предложено совершенствование методики проведения 
мониторинга социально-экономического развития регионов. Исследовано 
влияние бюджетных инструментов на динамику показателей регионального 
развития, с помощью построения панельных регрессий. Выявлено 
существующие проблемы применения бюджетных инструментов поддержки и 
стимулирования регионального развития в Украине. Осуществлен поиск 
оптимальных путей совершенствования бюджетных инструментов поддержки и 
стимулирования экономического развития регионов, повышения 
эффективности применения таких инструментов. 

Ключевые слова: региональное развитие, экономическое развитие, 
инвестиции, бюджетные инструменты, государственное регулирование, 
бюджетные расходы, финансовая децентрализация, трансферты, 
стимулирование. 

 
SUMMARY 

Lavrentіev M.M. State regulation of regional economic development of 
Ukraine – Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Economics, specialty 08.00.03 – Economics 
and National Economy Management. – Taras Shevchenko National University of 
Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The thesis considers the development of scientific and theoretical positions and 
justification of the practical principles of functioning of existing budget tools, as well 
as methodological approaches and recommendations for their improvement in 
support and stimulation of regional development as an integral part of the state 
regulation of the national economy. 

The paper analyzes the evolution of scientific views to the definition of the 
essence of such concepts as "economic growth", "economic development" and 
"economic development of the region". The scientific-categorical apparatus of 
economic science has been improved in terms of interpreting the concepts of 
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"economic development of Ukrainian regions" and "directed economic development 
of the region". 

The role of the state in regulating the economic development of the regions and 
the main instruments of ensuring the state regional financial policy, through which 
the state regulates and stimulates the economic development of the regions, is 
determined. 

The international experience in the mechanisms of state is generalized, in 
particular, budget support and stimulation of economic development of regions and 
opportunities for introducing certain instruments of state regional financial policy in 
Ukraine. 

The paper reveals the institutional principles of budget support and stimulation 
of economic development of the regions. The analysis of budget support instruments 
and stimulation of regional development in Ukraine was carried out and on the basis 
of it, the mechanism of financing of programs and projects of regional development 
from state and local budgets is presented, using the indicated tools. The main 
budgetary tools of support and stimulation of regional development are pointed out. 

The methods of monitoring of socio-economic development of regions are 
analyzed. It is determined that the most substantial is an assessment of the state of 
regional development carried out in the course of the analysis of the socio-economic 
development of regions for monitoring the implementation of the state regional 
policy conducted by the Ministry of Regional Development, Construction and 
Housing and Municipal Services of Ukraine. It has been revealed that this 
methodology has a number of shortcomings and suggests ways to improve it, which 
will allow obtaining a more objective and meaningful assessment of the state of 
regional development. This will ensure the public authorities and the management of 
reliable information on trends in the development of the regions and will allow 
making more effective management decisions in the implementation of state support 
and stimulation of regional development. 

The influence of capital investments from the state and local budgets on the 
dynamics of indicators of regional development, by means of constructing panel 
regressions is investigated, which proves the insignificant influence of such 
investments on the development of regions in Ukraine and indicates their low 
efficiency. 

The existing problems of using budgetary tools of support and stimulation of 
regional development in Ukraine are identified and the main directions of 
improvement of normative, legal and institutional provision of budget support and 
stimulation of regional development are determined, namely: improvement of 
strategic planning of regional development; improvement of inter-institutional 
interaction with the support and stimulation of regional development; increasing the 
effectiveness of using budget support instruments and stimulating regional 
development. 

The use of modern tools for the regional development in Ukraine based on 
institutional changes is substantiated. 

Key words: regional development, economic development, investments, 
budgetary tools, state regulation, budget expenditures, fiscal decentralization, 
transfers, stimulation. 

 
 

 


