
Круглий стіл  

«Економічна політика в Україні: проблеми та перспективи» 

 

11 квітня 2018 року Науково-дослідним центром індустріальних проблем 

розвитку НАН України було проведено круглий стіл на тему «Економічна політика 

в Україні: проблеми та перспективи». 

Зі вступним словом виступив директор Центру, д.е.н., професор Микола 

Кизим, який підкреслив актуальність винесеної на обговорення проблематики. 

З доповіддю на тему «Складові 

економічної політики. Етапи 

формування економічної політики 

України» виступила к.е.н., доцент, 

завідувач сектору макроекономічного 

аналізу та прогнозування Ольга 

Полякова. Доповідачем були 

представлені сучасні підходи до 

визначення сутності поняття «економічна політика», основні властивості, суб’єкт 

та об’єкт. Складові економічної політики запропоновано розглядати в об’єктному 

та функціональному розрізах.  

Законодавче забезпечення 

економічної політики України почало 

формуватися на початку 90-х років 

минулого століття з прийняттям 

Концепції переходу Української РСР 

до ринкової економіки. На сьогодні 

близько сотні законодавчих актів 

напряму або опосередковано 

визначають засади економічної політики в Україні, однак брак системного підходу 

простежується майже за всіма її окремими складовими. 

З доповіддю на тему «Досвід ЄС у запровадженні елементів спільної 

економічної політики у країнах-учасницях об’єднання» виступила к.е.н., 

науковий співробітник сектору енергетичної безпеки та енергозбереження 



Вікторія Шликова. У доповіді акцентовано увагу на основних рішеннях, зокрема 

у сфері бюджетної та фіскальної політики ЄС, які були розроблені та 

імплементовані у зв’язку із переглядом механізмів економічного управління після 

фінансово-економічної кризи. Розглянуті ключові моменти пакету «Шести законів» 

(«Six-Pack») 2011 р., що зобов’язують уряди країн ЄС: 

– використовувати системи державного обліку, які всебічно охоплюють статті 

доходів і витрат, а також забезпечують внутрішній контроль та незалежний аудит; 

– забезпечити загальнодоступність фіскальних даних (для центрального і 

державного управління та сектору соціального забезпечення – щомісячне подання, 

для місцевого самоврядування – щоквартальне); 

– забезпечити фінансове планування, яке ґрунтується на реалістичних 

макроекономічних і бюджетних прогнозах з використанням останніх даних 

(прогнози Європейської Комісії і, у окремих випадках, дані незалежних 

організацій); 

– використовувати податкові правила, що забезпечують відповідність 

загального бюджету країни встановленим європейським вимогам з метою 

уникнення надмірного державного дефіциту або заборгованості (незалежні 

організації ретельно контролюють дотримання цих правил); 

– створити надійну, ефективну середньострокову бюджетну структуру, яка 

включає трирічний горизонт фінансового планування (багаторічні бюджетні цілі, 

прогнози основних статей витрат і доходів, оцінка довгострокової стійкості 

державних фінансів). 
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