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Аналіз впливу фінансової децентралізації на економічний розвиток
У статті запропоновано вдосконалений підхід для оцінки впливу фінансової децентралізації на економічний
розвиток. З використанням панельних даних було зроблено оцінку зв’язку між належним рівнем фінансової
децентралізації та економічним розвитком для 27 розвинених країн та країн, що розвиваються, в Європі за період з
1992 до 2017 рр. У країнах-членах ЄС, Білорусі, Грузії та Україні децентралізація витрат була більш важливою, ніж
децентралізація доходів. З 1992 р. у значній більшості країн Центральної та Східної Європи збільшився рівень
фінансової децентралізації. Було виявлено зв’язок децентралізації доходів з більш низьким рівнем розвитку,
водночас, слабкий вплив децентралізації витрат на економічний розвиток. Загальний показник децентралізації
негативно вплинув на розвиток, але цей взаємозв’язок не був міцним. Емпіричні дослідження показали значну
роль демографічної структури та стійкості у забезпеченні економічного розвитку. У статті надано рекомендації для
органів місцевого самоврядування щодо розробки методологічної бази для формування фінансової політики. У
опитуванні представлено збалансований підхід до формування та планування політики оподаткування та
державних витрат.
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Анализ влияния финансовой децентрализации на экономическое развитие
В статье предложен усовершенствованный подход для оценки влияния финансовой децентрализации на
экономическое развитие. С использованием панельных данных была сделана оценка связи между надлежащим
уровнем финансовой децентрализации и экономическим развитием для 27 развитых и развивающихся стран в
Европе за период с 1992 до 2017 гг. В странах-членах ЕС, Беларуси, Грузии и Украине децентрализация расходов
была более важной, чем децентрализация доходов. С 1992 г. в значительном большинстве стран Центральной и
Восточной Европы увеличился уровень финансовой децентрализации. Была выявлена связь децентрализации
доходов с более низким уровнем развития, в то же время, слабое влияние децентрализации расходов на
экономическое развитие. Общий показатель децентрализации значительно повлиял на развитие, но данная
взаимосвязь не была крепкой. Эмпирические исследования показали значительную роль демографической
структуры и устойчивости в обеспечении экономического развития. В статье представлены рекомендации для
органов местного самоуправления касательно разработки методологической базы для формирования финансовой
политики. В опросе представлен сбалансированный подход к формированию и планированию политики
налогообложения и государственных расходов.
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