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БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГОРОЗВИТКУ 

 
Під бюджетною політикою, як правило, розуміють сукупність економічних і адміністративних заходів, які застосовує 

держава з метою стабілізації та підвищення ефективності національної економіки, використовуючи, головним чином, 

бюджетний та податковий механізми. В умовах нестабільності соціально-економічного розвитку роль держави в 

розподільчих процесах має зростати, так як: 

- бюджетна політика є ключовим інструментом фінансування інвестицій в технічні, інституційні інновації, в людський 

капітал, що значно підвищує конкурентоспроможність національної економіки; 

- бюджетна політика має забезпечувати комплекс позитивних факторів, які сприяють поліпшенню параметрів ринкової 

діяльності, інноваційній активності, товарній диверсифікації на міжнародних ринках, зрештою глобальній ринковій 

експансії; 

- важливим виміром конкурентоспроможності є формування за допомогою бюджетних важелів соціального профілю 

інформаційної економіки, класу інноваторів, широких верств соціуму, які заінтересовані в інноваціях та які формують 

попит на інновації;  

- за сучасних умов функція перерозподілу ВВП через бюджет набуває цілковито нового значення. Фіскальну політику 

слід орієнтувати на стимулювання підприємницької активності та пошук нових форм державно-приватного партнерства в 

інвестуванні транспорту, інфраструктури тощо. Антикризові механізми повинні передбачати створення стабілізаційного 

фонду для підтримки фінансової стійкості економіки, скорочення витрат, в тому числі соціальних, поточної 

збалансованості бюджетів усіх рівнів; 

- в Україні посилились негативні тенденції непослідовності в розробці та реалізації бюджетної політики, про що 

свідчать значні відхилення фактичних бюджетних показників від запланованих, незважаючи на їх коригування до 

чотирьох разів на рік, а також переважне спрямування бюджетних видатків на поточні цілі та низький рівень інвестиційної 

активності держави; 

- бюджет України не повністю виконує функцію фінансового забезпечення цілей соціально-економічного розвитку 

країни, що мають стратегічний характер та спрямовані на зміцнення конкурентних переваг держави [2].  

Таким чином, бюджетна політика в умовах нестабільності соціально-економічного розвитку повинна відповідати 

наступним критеріям:  

1. В умовах нестабільності соціально-економічного розвитку роль держави в розподільчих процесах має зростати. За 

усі роки незалежності України продовжується тенденція до зниження рівня одержавлення ВВП.  

2. Бюджетна реформа повинна охоплювати сферу податкової, бюджетної та грошово-кредитної політики, а також 

структурної політики в економіці, соціальній сфері й державному управлінні. Стан реформування цих сфер безпосередньо 

впливає на стан державних фінансів.  

3. Негативний вплив на стан економічного розвитку та процеси регулювання грошово-кредитного ринку справляє 

практика нагромадження бюджетних коштів на рахунках банківської системи. Такі дії призводять до недофінансування 

запланованих видатків, зокрема таких статей, як видатки на освіту, охорону здоров’я, соціальний захист і соціальне 

забезпечення.  

4. Безперервні розширення обсягу ОВДП і підвищення рівня їх доходності спричинили будівництво «піраміди», яка 

нічим не підкріплюється з боку держави і будь-який момент може призвести до краху фондового ринку.  

5. Ступінь фінансової незалежності місцевих органів влади характеризує незалежність держави в цілому, потенційні 

можливості її економічного розвитку, рівень демократичних прав і свобод громадян. Держава не може успішно 

розвиватись та економічно процвітати, недаючи гарантій фінансової незалежності місцевим органам влади [1]. 

Перспективою подальших досліджень у реформуванні бюджетної політики має стати укріплення законодавчої бази 

про державний бюджет. Надійні правові норми повинні регламентувати процес формування i витрачання бюджетних 

коштів, а бюджетний процес має відбуватися виключно згідно з бюджетним законодавством. У наповненні бюджету 

мають брати участь всі суб’єкти господарської діяльності, а державні фінанси – орієнтуватися на виконання як фіскальної 

функції, так і стимулюючої та регулюючої. 
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