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ВСТУП

Одним з основних індикаторів соціально-економічного розвитку країни 

є фінанси державного сектора економіки, оскільки саме вони є основним 

важелем впливу держави на подолання кризових явищ в економіці, 

дозволяють забезпечити соціальні потреби та гарантії суспільства, сприяють 

підтримці національної безпеки на належному рівні та вирішують проблеми 

щодо формування додаткових фінансових ресурсів. Досить актуальним на 

сучасному етапі є системне дослідження місця фінансів державного сектора 

економіки в фінансовій системі України, визначення сутності даної ланки та 

окреслення їх ролі та призначення

Питання щодо розвитку державного сектора економіки, визначення 

його ролі та призначення досліджуються у наукових працях таких 

зарубіжних вчених, як: Е. Атінсон, Н. Зінгер, Р. Масгрейв, Дж. Стігліц, 

Л. Якобсон. Серед вітчизняних науковців слід виділити таких як: 

О. Головінов, Н. Гончарова, А. Єпіфанов, І. Жадан, Д. Медвєдєв, 

Ю. Пасічник, І. Сало, П. Тархов, М. Чечетов та інших.

При всій значущості розробок вітчизняних і зарубіжних науковців 

подальшого дослідження потребують уточнення визначення сутності 

«фінансів державного сектора економіки», вивчення його функціонального 

призначення, ролі та місця в сучасній фінансовій системі України тощо.

Метою науково-технічного звіту є розвиток теоретико-методичних 

засад щодо функціонування та розвитку фінансів державного сектора 

економіки України.

Для досягнення поставленої мети було сформульовано наступні 

завдання дослідження:

-  дослідити науково-методичні підходи щодо визначення призначення, 

ролі та місця фінансів державного сектора економіки в системі 

державних фінансів України;



-  визначити сутність, особливості механізму функціонування та розвитку 

фінансів державного сектора економіки;

-  узагальнити основні класифікаційні ознаки систематизації видів 

суб’єктів державного сектора економіки;

Об ’єктом дослідження є економічні відносини в сфері функціонування 

фінансів державного сектора економіки.

Методологічну основу дослідження складають фундаментальні 

положення з теорії державних фінансів, фінансів суб’єктів господарювання, 

сучасні концепції щодо державного регулювання економікою та побудови 

національної економіки, а також дослідження вітчизняних та зарубіжних 

науковців.

Для досягнення поставленої мети залежно від конкретних цілей та 

задач дослідження застосовувалися наступні методи аналізу економічних 

процесів: монографічний, системного підходу, структурного аналізу,

логічного синтезу та наукової абстракції.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти 

державних органів влади, що регулюють функціонування державного 

сектора економіки України; монографічні дослідження та наукові публікації 

з питань розвитку фінансів державного сектора економіки; матеріалів 

комп’ютерної мережі Інтернет.
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