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У збірнику досліджено основні проблеми організації та реалізації бюджетної політики України на сучасному 

етапі. Визначено чинники запровадження програмно-цільового методу бюджетування. Проведено ретроспективний 

аналіз політики у сфері планування та адміністрування бюджету.  

Розглянуто особливості функціонування фінансового ринку в сучасних макроекономічних умовах України та їх 

вплив на вибір моделі розвитку економічної та фінансової системи у посткризовий період. Проаналізовано ресурсну 

базу фінансового ринку та можливості її трансформації в інвестиційний капітал для забезпечення сталого розвитку 

реального сектора економіки України. Запропоновано основні напрями реформування і базові цілі довгострокової 

стратегії держави в царині розвитку ринків капіталів. 

Проаналізовано стан розвитку елементів інноваційної інфраструктури в Україні, визначено основні проблеми, які 

перешкоджають її ефективному формуванню та розвитку. Запропоновано ключові заходи щодо посилення 

інфраструктурного забезпечення інноваційно-технологічного розвитку національної економіки.  

У збірнику розміщено статті наших колег-економістів із різних наукових та освітніх закладів України.  

Погляди авторів щодо окремих положень статей можуть не збігатися з поглядами редакційної колегії. 
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