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Аналіз моделі оцінки фінансових дисбалансів у областях України
У статті проаналізовано модель фінансових дисбалансів у областях, що дозволяє оцінити вплив запровадження
різних варіантів фінансової політики у областях, метою якої є подолання кризи у регіональних системах,
згладжування циклічних коливань, регулювання рівня соціально-економічного розвитку областей.
Зроблено оцінку фінансових дисбалансів областей України на основі таких показників як валовий регіональний
продукт, валовий регіональний продукт на душу населення, показник фізичного об’єму валового регіонального
продукту за співставними цінами (цінами минулого року), економічне активне населення за областями, доходи
населення, а також рівень капіталовкладень за областями. В процесі оцінки фінансових дисбалансів областей було
проведено безперервне дослідження структури коливань значень вищезгаданих показників, що визначає значення
кожного показника у загальній структурі та характеристики розвитку системи у різних сферах.
На основі оцінки фінансових дисбалансів у розвитку областей було визначено причини та наслідки значних
дисбалансів у економічній системі, було запропоновано напрямки для підвищення ефективності політики
областей. В свою чергу, оцінка фінансових дисбалансів у областях дає можливість проаналізувати вплив факторів
на розвиток областей, так як в одних випадках, спостерігається позитивна реакція з боку соціально-економічної
системи, а в інших – негативна. Таким чином, вона має складатися з елементів, які сприяють зміні її параметрів в
умовах мінливого середовища і, в то же час, забезпечувати підтримку стабільності областей.
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Анализ модели оценки финансовых дисбалансов в областях Украины
В статье проанализирована модель финансовых дисбалансов в областях, что позволяет оценить влияние внедрения
различных вариантов финансовой политики в областях, целью которой является преодоление кризиса в
региональных системах, сглаживание циклических колебаний, регулирование уровня социально-экономического
развития областей.
Сделана оценка финансовых дисбалансов областей Украины на основе таких показателей как валовый
региональный продукт, валовый региональный продукт на душу населения, показатель физического объема
валового регионального продукта по сопоставимым ценам (ценам прошлого года), экономически активное
население по областям, доходы населения, а также уровень капиталовложений по областям. В процессе оценки
финансовых дисбалансов областей было проведено непрерывное исследование структуры колебаний значений
вышеупомянутых показателей, что определяет значение каждого показателя в общей структуре и характеристики
развития системы в разных сферах.
На основе оценки финансовых дисбалансов в развитии областей были определены причины и последствия
значительных дисбалансов в экономической системе, были предложены направления для повышения
эффективности политики областей. В свою очередь, оценка финансовых дисбалансов в областях дает возможность
проанализировать влияние факторов на развитие областей, так как в одних случаях наблюдается позитивная
реакция со стороны социально-экономической системы, а в других – негативная. Таким образом, она должна
состоять из элементов, способствующих изменению её параметров в условиях изменчивой среды и, в то же время,
обеспечивать поддержку стабильности областей.
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