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Аналіз інтегрованого методу оцінки рівня фінансової децентралізації
Основною метою дослідження є запровадження інтегрованого методу оцінки рівня фінансової децентралізації.
Було запропоновано оцінку фінансової децентралізації держави за трьома функціональними складовими:
децентралізація процесу формування доходів місцевого бюджету (включає в себе п’ять показників);
децентралізація структури місцевого бюджету (включає в себе шість показників); децентралізація міжурядових
бюджетних відносин (включає в себе п’ять показників). Обгрунтовано доцільність формування інтегрального
показника рівня фінансової децентралізації як середнього геометричного трьох субіндексів, сформованих його
основними складовими. Доведено, що рівень фінансової децентралізації в Україні знизився в кінці 2017 року в
порівнянні з 2004, але був середнім з прийнятними ризиками осучаснення фінансової політики. Разом з тим, у
2014 році було отримано найнижче числове значення рівня децентралізації, який відповідав критичному рівню
інтегрального показника зі значними перешкодами до осучаснення фінансової політики. Отримані результати
підтверджують доцільність запровадження реформи децентралізації в Україні, яка почалася у 2014 році, і свідчать
про її ефективність.
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Анализ интегрированного метода оценки уровня финансовой децентрализации
Основной целью исследования является внедрение интегрированного метода оценки уровня финансовой
децентрализации. Была предложена оценка финансовой децентрализации государства по трем функциональным
составляющим: децентрализация процесса формирования доходов местного бюджета (включает в себя пять
показателей); децентрализация структуры местного бюджета (включает в себя шесть показателей);
децентрализация межправительственных бюджетных отношений (включает в себя пять показателей). Обоснована
целесообразность формирования интегрального показателя уровня финансовой децентрализации как среднего
геометрического трех субиндексов, сформированных его основными составляющими. Доказано, что уровень
финансовой децентрализации в Украине снизился в конце 2017 года по сравнению с 2004, но был средним с
приемлемыми рисками осовременивания финансовой политики. Вместе с тем, в 2014 году было получено самое
низкое числовое значение уровня децентрализации, соответствовавшего критическому уровню интегрального
показателя со значительными препятствиями к осовремениванию финансовой политики. Полученные результаты
подтверждают целесообразность внедрения реформы децентрализации в Украине, начавшейся в 2014 году, и
свидетельствуют о её эффективности.
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