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Передмова

ПЕРЕДМОВА

Стратегічні прагнення України до реалізації моделі сталого 
розвитку економіки та впровадження європейських стандартів 
життя зумовлюють посилення уваги до механізмів формування 
та реалізації бюджетної політики країни та її регіонів. 

Сучасні реалії доводять, що тенденції розвитку регіонів Укра-
їни останніх років характеризувалися: зростаючою концентра-
цією економічної активності як на національному (проявилися в 
нагромадженні ресурсів розвитку в м. Києві), так і на регіональ-
ному рівні (в обласних центрах); поглибленням міжрегіональних 
диспропорцій; зниженням економічної ініціативи та послаблен-
ням дієвих стимулів до саморозвитку; високим ступенем цен-
тралізації влади та ресурсів; падінням темпів виробництва тощо. 
За таких умов бюджетна політика супроводжувалася надмірним 
регулюванням, а отже, концентрацією фінансових ресурсів у 
«центрі» з поступовим їх скороченням на регіональному рівні та 
зростанням ролі міжбюджетних трансфертів вирівнювання, була 
орієнтована на підтримку, а не на розвиток регіонів, недостат-
ньою мірою відповідала стратегічним завданням розвитку укра-
їнського суспільства. 

Потреба в дослідженні комплексної наукової проблеми фор-
мування та реалізації ефективної бюджетної політики розвитку 
регіонів України зумовлена: запитом на підвищення якості дер-
жавного управління на всіх рівнях та у різних сферах економіч-
ної політики, формуванням фінансово спроможного місцевого 
самоврядування на засадах децентралізації влади та бюджетної 
системи; станом сучасного суспільства та наростаючою потре-
бою в посиленні громадянського впливу на підготовку та при-
йняття публічних рішень; євроінтеграційним курсом країни та 
необхідністю імплементації європейських стандартів місцево-
го самоврядування; хронічним дефіцитом фінансових ресурсів 
у органів місцевого самоврядування на виконання делегованих 
повноважень та нестабільністю їхніх власних дохідних джерел; 
непрозорістю формування показників місцевих бюджетів та роз-
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поділом обсягів міжбюджетних трансфертів; обмеженим досту-
пом місцевих бюджетів до ринку запозичень тощо. 

Особливої гостроти дослідження набуває у світлі пріоритет-
них завдань Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» та Дер-
жавної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, 
відповідно до яких бюджетна політика розвитку регіонів повинна 
бути спрямована на реалізацію стратегічних пріоритетів України, 
сприяти розкриттю потенціалу розвитку регіонів на засадах бю-
джетної децентралізації та саморозвитку, удосконаленню між-
бюджетних відносин, розширенню повноважень регіональних 
органів управління, зближенню результатів діяльності економіки 
регіону до потреб громади тощо. 

Поглиблене вивчення окресленої проблематики актуалізу-
ється відсутністю комплексного теоретико-методологічного до-
слідження та пояснюється необхідністю переосмислення зако-
номірностей впливу інструментів та важелів бюджетної політики 
на розвиток регіонів, а також відшукування наукових рішень 
щодо адекватної відповіді на суспільні виклики. 

Різні аспекти окресленої проблематики стали предметом 
нау кових пошуків як вітчизняних, так і зарубіжних учених. Зо-
крема, теоретичні основи цього напряму знань сформовано пра-
цями західних науковців Дж. Б’юкенена, Д. Рікардо, А. Пігу, 
Дж. М. Кейнса, Ч. Тібу, Р. Барро, В. Оутса, Д. Кінга, К. Ерроу, 
Г. Блочлігера, Дж. Хікса; питання впливу державної фінансової 
політики на економічний розвиток країни висвітлено в публіка-
ціяхх В. Опаріна, С. Юрія, І. Луніної, В. Федосова, А. Данилен-
ка, В. Зимовця; визначенням можливостей бюджетної політики 
у системі державного регулювання соціально-економічного роз-
витку України переймаються Л. Лисяк, І. Чугунов, І. Запатріна, 
Н. Кузьминчук, В. Зайчикова; практичні аспекти використання 
бюджетних коштів як на національному, так і на регіональному 
рівні осмислюють Ц. Огонь, Ю. Радіонов, Т. Єфименко, О. Дем-
ків, Ю. Пасічник; тематиці формування системи міжбюджетних 
відносин, ефективного розподілу трансфертів, бюджетного регу-


