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ВСТУП
Державна програма соціально�еко�

номічного розвитку — це документ, в
якому визначаються цілі та пріоритети
економічного та соціального розвитку,
засоби та шляхи їх досягнення, фор�
мується взаємоузгоджена та комплек�
сна система заходів органів законодав�
чої та виконавчої влади, органів місце�
вого самоврядування, спрямованих на
ефективне розв'язання проблем еконо�
мічного та соціального розвитку, досяг�
нення стабільного економічного зрос�
тання, а також характеризуються очі�
кувані зміни в економіці та соціальній
сфері.

Програма ринкових перетворень
здійснювалась у нашій країні безсис�
темно і непослідовно, що спричинило
поглиблення кризових явищ в еко�
номіці як на макро�, так і на мікрорів�
нях.

Існуюча економічна стратегія по�
требує серйозної корекції та побудови
соціально орієнтованої моделі ринку.

Для відродження економіки по�
трібно запровадити систему довго�
тривалих пріоритетів економічного
розвитку найважливіших галузей на�
родного господарства; розробити про�
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граму інвестицій з чітко визначеними
джерелами фінансування; відновити
роль заощаджень населення в інвести�
ційному процесі, побудувати відповід�
ну модель податкової системи, налаго�
дити ефективне управління державною
власністю.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз Державної

програми соціально�економічного роз�
витку України на 2010 рік на предмет
реальності та досяжності сформульо�
ваних цілей та завдань державного ре�
гулювання економіки.

При написанні статті були вико�
ристані як загальнонаукові, так і спе�
цифічні методи пізнання, що дало
можливість розкрити суть предмета
дослідження, його особливостей.
Саме збирання, узагальнення та сис�
тематизація фактів, а також аналіз,
порівняння та синтез дозволили виок�
ремити головні напрями дослідження,
виявити суттєві риси явища, тенденції
його руху.

Крім того, таблиці та рисунки по�
ряд з точним кількісним аналізом мали
велике значення для ілюстрації зробле�
них висновків.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Визначення пріоритетів та форму�

лювання відповідно до них цілей та зав�
дань соціально�економічної політики
України на 2010 рік має базуватись на
аналізі основних макроекономічних по�
казників попереднього періоду, що ха�
рактеризують стан економіки країни.

Масштабні втрати української еко�
номіки внаслідок світової фінансової
кризи 2008—2009 років виявились од�
ними з найбільших у світовій економіці.

У 2009 році відбулось падіння: ВВП
на 15,1 %; обсягів промислового вироб�
ництва на 21,9 %, в тому числі мета�
лургії — на 26,7 %, хімічної та нафтох�
імічної промисловості — на 23 %, ма�
шинобудування — на 44,9 %, харчової
промисловості — на 6 %; будівництва
на 48,2 %; інвестицій в основний капі�
тал на 43,7 %; експорту товарів та по�
слуг на 36,6 %, імпорту — на 43,7 %;
реальної середньомісячної заробітної
плати — на 9,2 % [2].

Індекс споживчих цін становив
112,3 %, рівень безробіття збільшився
до 8,8 %. Збитки підприємств переви�
щили прибутки на 31,6 млрд грн. впер�
ше за останні 10 років.

Поряд з цим, загострилась ситуа�
ція у банківській сфері та сфері держав�
них фінансів.

Якість ресурсної бази банків та
кредитних портфелів суттєво погірши�
лась, що позначилось на обсязі про�
блемних кредитів, наданих українськими
банками: на кінець 2009 року їх обсяг
становив 9,4 % проти 2,3 % на кінець
2008 року; проблемна заборгованість
зросла у 3,9 рази — з 18 млрд грн. до
69,9 млрд грн.; обсяг депозитів через
низьку довіру до банківської системи
знизився на 8,4 %.

Зростання вартості запозичень
супроводжувалось збільшенням рівня
боргових зобов'язань: за 2009 рік рівень
валового зовнішнього боргу досяг
88,9 % ВВП (82,4 % від ВВП на кінець
2008 року).

Державний борг склав 23,1 % від
ВВП; а з урахуванням гарантованого
державою боргу — 33 % [2].

Державний зовнішній борг стано�
вив 120,6 млрд грн. (13,2 % від ВВП), або
15,1 млрд дол. США. Державний
внутрішній борг становив 91,1 млрд грн.
(10 % від ВВП), або 11,4 млрд дол. США.

Гарантований борг України стано�
вив 89,9 млрд грн. (9,8 % від ВВП), або
11,3 млрд дол. США, у тому числі: га�
рантований зовнішній борг — 75,8 млрд
грн. (8,3 % від ВВП), або 9,5 млрд дол.
США; гарантований внутрішній борг —
14,1 млрд грн. (1,5 % від ВВП), або 1,8
млрд дол. США [2].

Державну програму економічного
та соціального розвитку України на
2010 рік Верховна Рада затвердила15
квітня. Показники, закладені в цю Про�
граму, говорять про те, яким бачить
урядова команда стан економіки Украї�
ни цього року [6].

На сьогоднішньому етапі розвитку
в Програмі було окреслено коло голов�
них системних проблем у різних сфе�
рах суспільного життя України у 2009
році (рис. 1).

Головними проблемами, що най�
більш суттєво впливають на розвиток
економіки у 2010 році, відповідно до
Програми було визнано: 1) різке по�
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ранжування у відповідності з критері�
ями пріоритетності, значимості та на�
гальності [5, с. 38—40].

Таким чином, пріоритетами соці�
ально�економічної політики у 2010 році
є оздоровлення державних фінансів,
банківської системи та стимулювання

залучення інвестицій (табл. 1) [2].
Програма соціально�економічного

розвитку країни у 2010 році ставить такі
завдання державного регулювання, як
оздоровлення державних фінансів та
банківської системи, відновлення кре�
дитування реального сектора економі�
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Рис. 1. Головні системні проблеми в економіці України у 2009 році

гіршення стану державних фінансів; 2)
погіршення якості ресурсної бази та
кредитних портфелів банків; 3)
збільшення рівня боргових зобов'язань
поряд зі зростанням вартості запози�
чень [2].

Базуючись на аналізі основних мак�
роекономічних показників та врахову�
ючи системні проблеми, що характерні
для економіки країни, відбувається
процес визначення пріоритетів соціаль�
но�економічного розвитку.

Поняття "пріоритет" має декілька
значень. Одне з них означає перевагу,
що надається під час здійснення вибо�
ру. Визначення пріоритетів — завдан�
ня, яке доводиться вирішувати кожно�
му суб'єкту економічної діяльності.

Стосовно державного регулювання
соціально�економічним розвитком на
макроекономічному рівні, то процеду�
ра визначення пріоритетності цілей та
завдань має багатоетапний характер [5,
с. 38].

Перший етап характеризується як
етап цілеформування, на якому визна�
чаються загальні соціально�економічні
цілі та завдання, що стоять перед дер�
жавою, виходячи з попередньо сфор�
мульованих, проте не досягнутих, цілей
та загальнодержавних проблем.

Враховуючи обмеженість орга�
нізаційного та ресурсного потенціалу
економіки, виділяють цілі та цільові
завдання, що розглядаються як
найбільш актуальні, суттєві та значимі.
У випадку, якщо ці цілі включаються у
програму дій апарату державного ре�
гулювання та підкріплюються відпові�
дними бюджетними або
іншими формами фінансу�
вання, вони набувають стату�
су пріоритетних.

Зміст та суть першого
етапу полягає у відкиданні із
потенційної множини тих,
досягнення яких не є можли�
вим та доцільним у прогноз�
ний чи плановий період часу.

На другому етапі, що
являє собою етап цілереалі�
зації, відбувається явне чи
неявне структурування ці�
лей, що відображає важ�
ливість кожної з них та фор�
мує ієрархічну шкалу пріори�
тетів. У відповідності до цієї
шкали відбувається розподіл
наявних ресурсів системи
державного регулювання
між усіма цілями, залежно
від їх ваги та значимості.

Отже, на другому етапі
пріоритетною слід вважати
таку ціль державної політи�
ки, досягнення якої знахо�
диться у сфері особливої ува�
ги державного регулювання
та забезпечується у першо�
черговому порядку організа�
ційними, інформаційними,
фінансовими та іншими ре�
сурсами.

Така дворівнева система
цілепокладання, що здійс�
нюється з врахуванням пріо�
ритетності цілей, дає лише
найбільш загальне уявлення
про взаємозв'язки форму�
вання складу макроекономі�
чних цілей та їх наступного
упорядкування, відбору,

Таблиця 1. Пріоритети, основні завдання та напрями дій
соціально/економічної політики України на 2010 рік
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ки, проведення інституційних реформ,
активізація інвестицій у модернізацію
економіки, створення сприятливих
умов для підприємництва, що в кінце�
вому підсумку має вивести країну з
кризи, відновити та закріпити тенден�
цію стійкого соціально�економічного
розвитку та підвищити добробут гро�
мадян.

Державне регулювання здійс�
нюється за допомогою інструментів
фіскальної, бюджетної, податкової,
грошово�кредитної, амортизаційної та
інших напрямів державної економічної
політики. Згідно з положеннями Про�
грами соціально�економічного розвит�
ку головні проблеми та визначені на їх
основі пріоритети відносяться до гро�
шово�кредитної сфери регулювання
економіки.

Отже, розв'язання нагальних сис�
темних проблем в економіці та реаліза�
ція поставлених цілей мають здійсню�
ватись за допомогою методів та інстру�
ментів грошово�кредитної політики.

Головна мета грошово�кредитної
політики у 2010 році, згідно Консти�
туції України, полягає у забезпеченні
стабільності грошової одиниці, що є
основою для збалансованого економі�
чного розвитку, підвищення рівня зай�
нятості та реальних доходів населення
[1].

Загальносвітові тенденції розвитку
економіки та наслідки фінансової кри�
зи 2008—2009 років впливатимуть на
умови здійснення грошово�кредитної
політики у 2010 році. За оцінками
міжнародних фінансових інститутів,
світова економіка у 2010 році увійде у
стадію помірного зростання, завдяки
антикризовим заходам економічно роз�
винених країн, а також посиленню дер�
жавного втручання та контролю. Про�
гнозується зростання світової еконо�
міки на рівні 2,5 %.

У 2010 році прогнозується дефіцит
рахунку поточних операцій платіжно�
го балансу на рівні 0,1 % від ВВП. Про�
довжуватиметься відплив коштів за ра�
хунком операцій з капіталом та фінан�
сових операцій, хоча й в менших обся�
гах, ніж у 2009 році. Обсяг планових
платежів за прямим та гарантованим
державою боргом у 2010 році станови�
тиме не менше ніж 2,3 млрд дол. США,
а за приватним боргом — більше ніж 18
млрд дол. США [3].

У засадах грошово�кредитної пол�
ітики України на 2010 рік говориться,
що внутрішні та зовнішні умови зали�
шають значні ризики розвитку грошо�
во�кредитної сфери у 2010 році,
більшість з яких будуть поза межами
прямого впливу монетарних інстру�
ментів та механізмів грошово�кредит�
ної політики. Найбільш небезпечною
може виявитися несприятлива кон'юн�
ктура на світових ринках за основними
товарними групами українського екс�
порту.

Зовнішні умови вимагатимуть від
економіки диверсифікації чинників
формування ВВП, спрямованої на сти�
мулювання розвитку внутрішнього
ринку переважно у напрямах, пов'яза�
них з діяльністю в агропромисловому
комплексі.

Враховуючи причини та наслідки
кризових явищ та прогнози макроеко�
номічного розвитку, що передбачають
зростання реального ВВП на 3 %, для

забезпечення стабільності національ�
ної валюти, зниження темпів інфляції
у 2010 році ключове значення матиме
забезпечення стійкості фінансової си�
стеми, що розглядатиметься як пріори�
тет грошово�кредитної політики [3].

У Програмі соціально�економічно�
го розвитку країни на 2010 рік сформу�
льовані цілі, що мають бути досягнуті в
кожному з зазначених напрямів: соц�
іальна політика; гуманітарна сфера;
безпека життєдіяльності людини; за�
безпечення подальшого соціально�еко�
номічного зростання; розвиток реаль�
ного сектора економіки; регіональна
політика; обороноздатність держави;
удосконалення діяльності правоохо�
ронних органів; співробітництво з
міжнародними організаціями (табл. 2)
[2].

Кожному напряму відповідають
визначені пріоритети та сформульовані
цілі. В більшості випадків цілі є некон�
кретними, не можуть бути виміряними
в реальних цифрах чи результатах, є
надто абстрактними та загальними.

У табл. 2 подано лише декілька при�
кладів сформульованих цілей, визначе�
них урядом країни пріоритетними та
найбільш значущими, такими, що відпо�
відають стану економіки України у 2010
році.

Державну програму соціально�еко�
номічного розвитку країни на 2010 рік
експерти оцінюють неоднозначно.

У Міжнародному фонді Блейзера
вважають, що зростання ВВП до 3,7 %
та інфляція на рівні 12,2 % є правильно
визначеними величинами та збігаються
з прогнозами Фонду. Зазначається, що
з точки зору макроекономічних показ�
ників Програма видається розумною, а
логіка уряду полягала в тому, що краї�
на має вийти на траєкторію стійкого
розвитку.

Міжнародний центр перспектив�
них досліджень говорить, що Держав�
ну програму економічного і соці�
ального розвитку України на 2010 рік,
як і аналогічні програми на попередні
роки, не можна вважати інструментом
планування розвитку держави. Незва�
жаючи на досить переконливий обсяг
цієї програми, на жаль, небагато мож�
на сказати про її зміст. На 90 % Про�
грама є тільки переліком гасел [4].

Експерти Центру наголошують на
тому, що більшість цілей та завдань не
підкріплені кількісними параметрами.
Яким чином можна аналізувати поло�
ження на зразок "покращення якості
медичного обслуговування населення"?
Або "рівень безробіття, визначений за
методологією МОБ, знизиться до 8,1
%". Чому саме до такої цифри? Не на�
ведено жодної інформації про те, яким
чином буде досягатися виконання цьо�
го завдання.

Єдиною частиною Програми, що є
більш�менш зрозумілою та конкрет�
ною, є "Термінові антикризові заходи
Кабінету Міністрів України".

У Інституті трансформації сус�
пільства переконані, що про зазначені
в Програмі показники ВВП чи інфляції
не може бути й мови. На основі яких
даних було визначено зростання ВВП
3—4 %? Інститут трансформації сусп�
ільства казав і в 2007, і в 2008, і в 2009
роках, що буде падіння у 20 % ВВП,
тому жодного зростання не слід очіку�
вати, оскільки немає підстав для росту.

Основна проблема, що має бути
вирішена, полягає в тому, як зробити
так, щоб в Україні відбувався процес
відтворення на розширеній основі, а не
на скороченій, як зараз. Необхідно
звільнити малий, середній та дрібний
бізнес від фіскального тиску, що сьо�
годні діє і розписаний у новій програмі.
У Програмі говориться, що він збіль�
шиться, тобто за всіма показниками
відбуватиметься відповідне посилення
податкового тиску.

У Програмі економічного та соці�
ального розвитку України на 2010 рік не
приділено уваги до ряду проблем, зок�
рема проблемі орієнтованості України
на експорт, вважає виконавчий дирек�
тор Міжнародного фонду Блейзера.
Близько 50 % ВВП Україна отримує від
експорту. Металургія, мінерали та
хімічна продукція становлять 60 % ек�
спорту.

Інша проблема, що не знайшла сво�
го відображення в документі, полягає
в поганій географічній диверсифікації
експорту з великою концентрацією в
Російській Федерації [4].

ВИСНОВКИ
Економічна політика має стати чин�

ником ефективного економічного роз�
витку країни, сприяти повороту еконо�
міки у бік потреб людини, до формуван�
ня контурів громадянського суспіль�
ства.

Державна програма економічного
та соціального розвитку України, що є
формою розробки та реалізації макро�
економічного планування, є складовою
прогнозних та програмних документів
економічного та соціального розвитку.

Для вироблення економічної стра�
тегії на основі всебічного врахування
вимог об'єктивних економічних за�
конів, для визначення пріоритетів та
цілей соціально�економічного розвит�
ку країни першочергове значення має
реалістична, об'єктивна оцінка, з одно�
го боку, досягнень у вирішенні соціаль�
но�економічних завдань, з'ясування
причин труднощів, що виникли; з іншо�
го — оцінка наявних можливостей, ре�
сурсів для подальшого соціально�еко�
номічного поступу.
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