ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВОЛОХОВА ІРИНА СЕМЕНІВНА

М І Ж Б Ю Д Ж Е Т Н 1 ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ:
С У Ч А С Н И Й СТАН ТА П Е Р С П Е К Т И В И
РОЗВИТКУ

МОНОГРАФІЯ

Одеса-20 і 0

УДК 336.143.01:352/354](477)
В 68
ББК 65.9(4Укр)261.3

Рецензенти:
Л.І. Нсйкова, доктор економічних наук, професор (Одеський державний еко
номічний університет);
В.М. Опаріи, доктор економічних наук, професор (Київський національний
економічний університет);
О.П. Чернявський, доктор економічних наук, професор (Одеський національ
ний університет ім.. I I . Мечникова).

Рекомендовано до видання вченою радою Одеського державного економічного
університету, протокол №4 від 29 грудня 2009р.

Во.іохова І.С.
Міжбюджетні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Одеса: Атлант', 2010. - с . 234

ISBN

978-966-2361-10-0

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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