РЕЦЕНЗІЯ
на монографію «Фінансова політика місцевого розвитку»
д.е.н. Петрушенка Ю.М., к.е.н. Венцеля В.Т., к.е.н. Височиної А.В.
Глобалізація світових товарних та фінансових ринків, кардинальні
структурні зрушення, пов’язані з широкомасштабною фінансіалізацією національних
економік країн світу, а також зростання ролі органів місцевого самоврядування у
забезпеченні сталого розвитку територіальних громад та країни в цілому
обумовлюють якісну трансформацію парадигми побудови фіскально-бюджетних
відносин на наднаціональному, національному та локальному рівнях. У таких умовах
важливого значення набуває формування такої системи фінансового забезпечення
функціонування територіальних громад, що, з одного боку, забезпечувала б високий
рівень автономії у прийнятті стратегічних та оперативних рішень щодо питань їх
розвитку, а, з іншого боку, сприяла б якісному наданню суспільних послуг
населенню. Таким чином, визначення оптимального масштабу фінансової
децентралізації з одночасним збалансуванням суспільних, державних та місцевих
інтересів, а також пошук шляхів оптимізації використання фінансових ресурсів
місцевих бюджетів не лише у контексті досягнення економічних тарґетів, а й
забезпечення поступального соціально-економічного розвитку в цілому є важливим
викликом, що постає перед органами державної влади та місцевого самоврядування
не лише в Україні, а й в інших країнах світу. Враховуючи зазначене, можна
зауважити, що тематика монографії Петрушенка Ю.М., Венцеля В.Т., Височиної А.В.
«Фінансова політики місцевого розвитку» є вкрай важливою та актуальною.
У монографії авторами висвітлено такі важливі аспекти фінансового
забезпечення місцевого розвитку як еволюційна трансформації фінансової політики
соціально-економічного
розвитку
територіальних
громад,
обґрунтування
ефективності класичних та інноваційних фінансових інструментів місцевого
розвитку, визначення змістовно-організаційних засади управління фінансовим
потенціалом території та виявлення ключових детермінант, що його підсилюють,
комплексна характеристика впливу реформи фінансової децентралізації на зміну
фіскально-бюджетних параметрів розвитку територіальних громад та ін.
Приведений у монографії теоретичний матеріал та аналітичні дані, а також
результати емпіричних досліджень характеризуються як теоретичною, так і
практичною цінністю, містять елементи наукової новизни. Монографія написана
науковою мовою, матеріал викладений професійно та компетентно. Викладені у
монографії результати та узагальнення можуть бути корисними для науковців та
практиків, що спеціалізуються на питаннях фінансового забезпечення соціальноекономічного розвитку територіальних громад. Враховуючи все вищевикладене,
монографію Петрушенка Ю.М., Венцеля В.Т. та Височиної А.В. «Фінансова політики
місцевого розвитку» варто рекомендувати до видання.
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