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У монографії розглянуто теоретико-методологічні 

засади формування бюджетної стратегії. Розкрито сутність та 
визначено роль бюджетної стратегії соціально-економічного 
розвитку крани. Узагальнено та систематизовано досвід 
формування та реалізації бюджетної стратегії у країнах з 
розвинутою та трансформаційною економікою. Визначено 
інституційний підхід до формування та реалізації бюджетної 

стратегії. Розвинуто методологічні засади підвищення результативності складових 
бюджетного механізму у системі фінансово-економічних відносин, ефективності 
бюджетних видатків у системі соціально-економічного розвитку країни. Обґрунтовано 
домінанти бюджетної архітектоніки та визначено пріоритетні напрями бюджетної 
стратегії в умовах економічних перетворень. 

Видання призначене для фахівців та наукових працівників, викладачів, студентів 
вузів у галузі фінансів. 
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