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Фінансова децентралізація та макроекономічна стабільність: досвід України
Основною метою цього дослідження є аналіз ролі та впливу фінансової децентралізації на макроекономічну
стабільність країни. У статті проаналізовано та систематизовано підходи до визначення поняття
«макроекономічна стабільність». Визначено ключові фактори впливу на макроекономічну стабільність. В
рамках цього дослідження, автори визначають фінансову децентралізацію як один з факторів впливу на
макроекономічну стабільність. Для визначення міцності та статичної значимості вищезгаданого зв’язку,
автори пропонують представити макроекономічну стабільність як функціональну залежність між
макроекономічною стабільністю та ступенем фінансової децентралізації, описаної наступними показниками:
рівнем зростання грошової маси, інвестиціями та відкритістю економіки, фінансовою децентралізацією. В
цьому випадку, запропоновано визначити ступінь фінансової децентралізації у трьох напрямках:
децентралізація витрат, одночасна децентралізація доходів та витрат.
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Финансовая децентрализация и макроэкономическая стабильность: опыт Украины
Основной целью данного исследования является анализ роли и влияния финансовой децентрализации на
макроэкономическую стабильность страны. В статье проанализированы и систематизированы подходы к
определению понятия «макроэкономическая стабильность». Определены ключевые факторы влияния на
макроэкономическую стабильность. В рамках данного исследования, авторы определяют финансовую
децентрализацию как один из факторов влияния на макроэкономическую стабильность. Для определения
прочности и статистической значимости вышеупомянутой связи, авторы предлагают представить
макроэкономическую стабильность как функциональную зависимость между макроэкономической
стабильностью и степенью финансовой децентрализации, описанной следующими показателями: уровнем
роста денежной массы, инвестициями и открытостью экономики, финансовой децентрализацией. В данном
случае, предложено определить степень финансовой децентрализации в трёх направлениях: децентрализация
расходов, одновременная децентрализация доходов и расходов.
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