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БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА, ЇЇ ПРІОРИТЕТИ ТА ЗАВДАННЯ 

 

У 2010–2011 роках було досягнуто мінімального прогресу в питанні 
упорядкування боргової політики, прийнятих заходів було недостатньо для 
формування нової якісної політики. У такому разі потрібно повністю 
змінювати реакцію уряду та його організацію боротьби з скрутним 
становищем. 

По-перше, необхідною умовою є зменшення обсягів запозичень на 
внутрішньому ринку, передусім для фінансування поточного споживання. 
Надмірна активність уряду на внутрішньому ринку є наслідком збільшення 
вартості та вичерпання вільних фінансових ресурсів, що призводить до 
витіснення приватних інвестицій. Бюджет і реальний сектор економіки не 
повинні бути конкурентами за кредитні ресурси на внутрішньому ринку. 

По-друге, законодавчо має бути закріплено, що боргові ресурси, 
залучені урядом, повинні бути спрямовані виключно на таке: а) погашення 
попередніх боргових залучень (рефінансування боргу); б) інвестиційні 
проекти розвитку держави. 

По-третє, необхідно диверсифікувати джерела зовнішніх запозичень 
аби мінімізувати ризики концентрації боргових зобов’язань у руках 
якогось одного кредитора (організації чи країни). В іншому разі це формує 
ризик посилення політичного впливу на Україну з боку окремих 
кредиторів, а особливо тих, які мають амбітні геополітичні та 
геоекономічні стратегії [1, с. 4]. 

Перед урядом стоїть низка конкретних важливих заходів, реалізація 
яких дозволить забезпечити позитивні результати та досягнення у системі 
державних фінансів: 

– підвищення ефективності та продуктивності державних інвестицій: 
в умовах низької динаміки приватних інвестицій забезпечити зростання 
економіки можливо лише через розширення та підвищення ефективності 
державних інвестицій. Разом з тим вони не продукують інвестиційних 
імпульсів належної потужності для економіки; 

– підвищення ефективності бюджетної політики та перегляд її 
окремих пріоритетів, що дасть змогу уряду отримати суттєві фінансові 
ресурси, які можуть стати вагомим чинником стимулювання економічної 
активності та поліпшення рівня соціального захисту населення; 

– розроблення пакета антикризових заходів на випадок актуалізації 
ризиків погіршення динаміки економічного розвитку в Україні: 
враховуючи наявність ризиків охолодження економіки, які можуть перейти 
в активну фазу, формуючи стратегію бюджетно-податкової політики на 
2013 р., уряду слід розробити превентивний пакет антикризових заходів, 
упровадження яких дозволить стримати розростання дисбалансів у системі 
державних фінансів України [2, с. 78]. 

Нові економічні умови диктують необхідність перегляду стратегії 
бюджетної політики, які ускладнюють роботу уряду та призводять до його 



дестабілізації. Швидко переглядати завдання та пріоритети чи змінювати 
позиції, які були задекларовані на виборах влада не в змозі, тому і 
висновок отримується негативний. Головне, щоб всі заплановані зміни 
проводились публічно, фахово та обґрунтовано. В такому разі суспільство 
буде отримувати сигнал, що влада здатна до саморозвитку та діалогу та 
має на меті зміцнити довіру до її політики і підвищити шанси на успіх 
реалізації її ініціатив. 
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