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Ця монографія - перше комплексне дослідження міжбюджетних відносин 
на сучасному етапі розвитку України. Автором проведено узагальнення тео
ретичних засад розвитку міжбюджетних відносин та упорядкування методів 
та інструментів їхньої організації, аналіз діючого розподілу повноважень між 
рівнями влади, сучасного стану фінансового забезпечення власними й закріпле
ними доходами та методу міжбюджетних трансфертів. Запропоновано шля
хи вдосконалення організації розмежування видаткових повноважень між- ор
ганами влади в Україні. вдоІконачення структури доходної бази місцевих бю
джетів, системи міжбюджетних трансфертів. 

Розраховано на студентів, аспірантів, слухачів магістратури, викладачів 
вищих навчальних закладів, працівників фінансової системи та органів місцево
го самоврядування. 
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