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рів, а також максимально ефективно використати ці кошти з 
метою створення мультиплікаційного ефекту в економіці і ство-
рити базу для виплати боргу. 

5.  Зменшити витрати, пов’язані з обслуговуванням та пога-
шенням боргових зобов’язань. В цій сфері необхідно коригувати 
боргові зобов’язання за термінами користування залежно від 
етапу економічного розвиту держави; враховувати сезонний 
чинник наповнення державного бюджету; посилити контроль за 
цільовим спрямуванням позикових коштів; забезпечити макси-
мальну прозорість та узгодження всіх стадій здійснення запози-
чень – від розгляду доцільності залучення позик до їх оста-
точного погашення. 

Отже, тенденція до стрімкого зростання державного боргу 
України потребує цілеспрямованих дій, направлених на покра-
щення вітчизняного механізму боргового менеджменту. 

Список використаних джерел 

1. Аналіз сучасного стану державного боргу та ключові напрями 
забезпечення боргової безпеки України [Електронний ресурс] : 
Аналітична записка / Національний інститут стратегічних 
досліджень при Президентові України. – Режим доступу: 
http://www.niss.gov.ua/articles/1806/. – Назва з екрана. 

2. Revised guidelines for public debt management [Електронний 
ресурс] / International Monetary Fund. – Режим доступу: 
https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/040114.pdf. – Назва з 
екрана. 

ПРОБЛЕМА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

О. А. Золотарева, к. э. н., доцент; 
О. А. Теляк, к. э. н.  
«Полесский государственный университет», г. Пинск 

Институт является сложной многоаспектной категорией. 
Согласно институциональной теории институты в экономи-
ческой жизни общества упорядочивают взаимодействие между 
людьми в условиях ограниченности ресурсов. 

https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/040114.pdf
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В последнее время предметом интенсивных обсуждений 

стало институциональное обеспечение экономической политики 

с точки зрения определения полномочий и периметра взаимо-

действия основных макроэкономических институтов. Мировой 

финансовый кризис выявил серьезные проблемы в архитекто-

нике органов макроэкономической политики.  

Традиционно считается, что правительство в лице министерства 

финансов как макроэкономический институт проводит бюджетную 

политику, а центральный банк отвечает за ценовую стабиль-

ность посредством проведения монетарной политики.  

В период кризиса и после него в рамках борьбы с его послед-

ствиями произошли изменения в целевых ориентирах экономи-

ческой политики. На первое место выдвинулись задачи поддержа-

ния общей финансовой стабильности. Появилось все больше 

исследований, предлагающих закрепить за центральным банком 

наряду с традиционными функциями задачи поддержания общей 

финансовой стабильности мерами макропруденциальной поли-

тики [1; 2; 3]. Прозвучавшие в отдельных исследованиях 

предложения, связанные с выделением функции макропру-

денциального надзора из компетенции центрального банка и 

передачи ее отдельному органу, не нашли поддержки в научном 

сообществе и среди практиков. Тем не менее, создание отдельного 

органа, уполномоченного осуществлять регулирование финансо-

вого рынка в целях поддержания общей финансовой стабиль-

ности, по-прежнему обсуждается в экономической литературе.  

Главной причиной смешения институциональных полномо-

чий макрорегуляторов является отсутствие четко выраженного 

разграничения финансовой и денежно-кредитной систем, проявив-

шееся в последнее время в форме финансовой дезинтермедиации.  

В период кризиса основная ответственность за преодоление 

финансовых дисбалансов легла на центральные банки. Централь-

ные банки многих стран предприняли в этот период беспре-

цедентные меры по количественному и качественному смягчению. 

Изменилась операционная цель монетарной политики. Ею стало 

поддержание ликвидности в широком смысле слова. Посредством 

различного рода правовых и финансовых инструментов (гаран-
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тий, крупномасштабных прямых покупок и др.) центральные 

банки придавали ликвидность активам, обесценившимся в период 

кризиса. Таким образом, насыщая рынок ликвидностью, ведущие 

центральные банки интуитивно рассматривали ликвидность как 

нечто большее, чем совокупный объем денежной массы.  

Примечание. Работа выполняется при поддержке Белорусского республи-

канского фонда фундаментальных исследований по договору от 4 мая 2015 года  

№ Г15Р-040. 
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ  
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ 

С. С. Ключка  
Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту 
виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) м. Київ 

Основними складовими системи управління державними 

фінансами знайшли своє відображення в Стратегії розвитку 

системи управління державними фінансами, яку схвалено Кабі-

нетом Міністрів України 1 серпня 2013 року № 774-р. У даній 

Стратегії визначено, що державний внутрішній фінансовий 

контрольповинен забезпечити належне (законне, економічне, 

ефективне, результативне та прозоре) управління державними 

фінансами і розглядається комплексно як сукупність трьох 

складових: внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту та їх 

гармонізації до кращих практик ЄС. 


