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ВСТУП

Сучасна фінансова-економічна криза виявила наявність проблем в 
управлінні фінансами державного сектору економіки, від ефективності 
функціонування якого значною мірою залежить розвиток національної 
економіки. Світовий досвід засвідчує, що важливими факторами 
соціально-економічного розвитку залишаються параметри співіснування 
державного та приватного секторів економіки в економічній системі, які 
мають відповідати вимогам посилення конкурентної боротьби на світових 
товарних і фінансових ринках, а також потребам захисту соціальних 
інтересів населення з боку держави. Саме державний сектор економіки 
покликаний забезпечувати дотримання базових принципів організації 
функціонування економічної моделі ринкового типу, створення 
сприятливих умов для розвитку суспільного виробництва, захист 
соціальних стандартів якості життя і фінансово-економічну безпеку 
економічних суб’єктів. 

На сучасному етапі економічного розвитку України належне 
виконання соціально-економічних функцій державою ускладнюється 
нестачею фінансових ресурсів, високим рівнем дефіциту державного 
бюджету та зростання м обсягів зовнішньої та внутрішньої заборгованості 
країни. Одним з інструментів подолання вказаних наслідків фінансової 
кризи є підвищення ефективності функціонування фінансів державного 
сектору економіки. При цьому основне призначення фінансів державного 
сектору економіки – сприяння зміцненню фінансової безпеки України та 
забезпечення подальшого розвитку стратегічних і базових галузей 
економіки, структуризація національної економіки в напрямку пошуку 
оптимальних меж співіснування державного і приватного секторів.

Відповідність формування та використання фінансових ресурсів 
суб’єктів державного сектору економіки критеріям повноти досягнення 
пріоритетних цілей соціально-економічного розвитку виявляється в 
ефективності фінансів державного сектору економіки. Якісні та кількісні 
показники ефективності функціонування фінансів державного сектору
економіки становлять основу розробки та оцінки результатів реалізації 
економічної політики країни.

Незважаючи на виняткову важливість питань забезпечення 
ефективності функціонування фінансів державного сектору економіки як 
передумови соціально-економічного розвитку країни, залишається 
невирішеною низка проблем, пов’язаних з недостатньою розробкою 
теоретико-методичної бази оцінки такої ефективності, методів і прийомів 
управління нею. Цим зумовлено необхідність подальшого вивчення 
основних засад оцінки ефективності функціонування фінансів державного 
сектору економіки, зокрема, дослідження категоріального апарату, 
побудови системи показників, включаючи критерії інтегрального 
узагальнення соціальних, економічних, фінансових, бюджетних та інших 
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ефектів діяльності державного сектору та виявлення характеру впливу на 
стан і розвиток соціально-економічних процесів в країні.

Система управління ефективністю фінансів державного сектору
економіки повинна базуватися на обґрунтованому виборі форм, методів та 
інструментів налагодження взаємодії державного та приватного секторів 
відповідно до стратегічних потреб розвитку соціально-економічної 
системи та інтересів суспільства щодо створення ефективного 
конкурентного середовища. Така система має задовольняти вимогам 
гнучкості та адаптивності, що зумовлено природною міжсекторальною 
конкуренцією і циклічним характером зміни ролі та відносних масштабів 
присутності державного сектору в економіці за рахунок проведення 
перманентної трансформації відносин власності.

Дане дослідження спрямоване на обґрунтування й удосконалення 
теоретико-методичних засад і розробку практичних рекомендацій, 
спрямованих на підвищення рівня ефективності фінансів державного 
сектору як складової системи управління соціально-економічним 
розвитком України. 

У монографії значна увага приділяється дослідженню науково-
методичних підходів щодо визначення сутності, ролі та місця фінансів 
державного сектору економіки в структурі економічної системи країни; 
визначенню особливостей функціонування та тенденцій розвитку фінансів 
державного сектору економіки України в сучасних умовах.

Важливою складовою даної роботи є дослідження змісту, значення 
та факторів формування ефективності фінансів державного сектору
економіки. У монографії подано науково-методичний підхід до 
формування комплексної оцінки ефективності функціонування суб’єктів 
державного сектору економіки на основі узагальнення інтегральних 
показників соціально-економічної ефективності бюджетних установ, 
бюджетної ефективності, фінансової ефективності, враховуючи рівень їх 
значущості.

У контексті пошуку напрямів удосконалення управління 
ефективністю фінансів державного сектору економіки проведено аналіз 
взаємозв’язків масштабів та ефективності функціонування суб’єктів 
державного сектору економіки, впливу кількісних показників розвитку 
фінансів державного сектору економіки на економічне зростання країни на 
основі відповідності закону Вагнера і ефекту Арні-Рана. З метою 
обґрунтування доцільності присутності державного сектору в складі 
національної економіки та оптимізації пропорції співіснування державної 
та приватної складової наведено теоретичні положення та проведено 
моделювання приватизаційних циклів. Авторами також запропоновано 
впровадження системи цільового планування фінансової ефективності 
суб’єктів державного сектору економіки, яка передбачає врахування 
впливу дії окремих факторів, з метою посилення якості фінансового 
контролю та надання можливості коригування планових параметрів з 
врахуванням змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі.
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИФІНАНСІВ ДЕРЖАВНОГО 
СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

1.1. Державний сектор економіки у структурі економічної 
системи країни

У сучасних умовах господарювання соціальний та економічний 
розвиток країни значною мірою залежить від рівня та ефективності 
державного регулювання економіки, а саме від створення належних умов 
для оптимального співіснування державного та приватного секторів,
результативність функціонування яких є одним з індикаторів розвитку 
національної економіки. Слід зазначити, що основою економічного 
розвитку країни є саме державний сектор економіки, тому пріоритети 
державного управління мають передбачати насамперед активізацію 
виконання ним базових соціально-економічних функцій. Навіть 
незважаючи на те, що за останні роки в програмах комплексного розвитку 
економіки України не приділяється належної уваги даному сегменту, що 
призводить до скорочення масштабів його функціонування, державному 
сектору економіки, на нашу думку, завжди  належатиме вирішальна роль у 
процесах формування, розподілу та використання фінансових ресурсів 
країни.

У сучасній науковій літературі не існує однозначного підходу до 
визначення сутності поняття «державний сектор економіки», конкретизації 
його цілей і завдань, складу та структури, оптимальних пропорцій його 
участі у функціонуванні різних сфер економічної діяльності. Це 
пояснюється складністю самого явища, недостатньою розробленістю в 
нормативно-правових актах і невизначеністю сучасного стану державного 
сектору в економіці Україні.

Базовою категорією для окреслення основних змістовних 
характеристик даного поняття, яка широко використовується в наукових 
дослідженнях для структуризації економіки за галузевими, 
організаційними, економічними та фінансовими ознаками, є «сектор
економіки». В енциклопедичній літературі 16; 41; 89 зазначено, що 
сектор економіки – це сукупність господарських одиниць, що 
характеризуються однорідністю економічної діяльності або 
організаційною і фінансовою єдністю. За формами власності розрізняють: 
державний сектор, що включає підприємства, організації, установи, які 
перебувають у державній власності та під контролем державних органів; 
приватний – не підпорядкований державі. За конкретними видами 
економічної діяльності розрізняють реальний сектор економіки, 
невиробничий і фінансовий. Виокремлюють також тіньовий сектор 
економіки, що характеризується здійсненням протиправних господарських 
операцій і операцій, що не враховуються статистикою. 

Проведений аналіз наукової літератури щодо сутності державного
сектору економіки дозволяє стверджувати, що дослідженням даного 
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питання займалися як зарубіжні, так і вітчизняні науковці. Слід відзначити,
що значний внесок у розвиток даного питання зробили у своїх працях
Дж. Стігліц, Є. Аткінсон, Дж. Гелбрейт, Р. Масгрейв та Дж. Б’юкенен, які 
розглядали державний сектор економіки з позиції суспільного сектору, а 
публічні фінанси як матеріальну базу його функціонування. Держава 
реалізує економічну діяльність через власне підприємництво (суспільні 
товари), державні закупівлі товарів і послуг, субсидування недержавних 
структур, регулювання ділової активності, державну діяльність на 
фінансових ринках, державний перерозподіл доходів, оподаткування й 
трансферти, короткочасні та довгострокові програми 2; 100 . 

У російських і вітчизняних економістів при дослідженні сутності 
державного сектору економіки дедалі більша увага зосереджується на 
інституціональних структурах, які справляють безпосередній вплив на 
соціально-економічний розвиток країни. Визначальною рисою більшості 
таких інституцій є їх спрямованість на дослідження соціальних, 
культурних, економічних і політичних цілей розвитку суспільства.

Узагальнений аналіз сутності державного сектору економіки з 
інституційної точки зору подано в табл. А.1. 

Більшість вчених, а саме: М. Камишанська, Г. Дорофеєва, 
Д. Медвєдєв, Л. Ходов, О. Ковтун розглядають державний сектор 
економіки виходячи з видів суб’єктів господарювання, що його формують. 
Водночас необхідно відзначити, що Д. Медвєдєв, Л. Ходов, О. Ковтун, 
Є. Балацький та автори енциклопедичних видань подають досить звужене 
трактування, зазначаючи, що державний сектор економіки охоплює 
сукупність господарських суб’єктів, що діють на основі державної 
власності та використовуються для виконання нею визначених 
цілей 56; 69; 120 . В той же час, М. Камишанська, Г. Дорофеєва відносять 
до складу державного сектору не лише виробничі підприємства, а й ті 
структури держави, які зайняті перерозподілом кінцевого продукту між 
усіма членами суспільства та здійснюють управління державним 
сектором 38; 47 . 

Слід відзначити, що у більшості визначень, наведених в табл. А.1, 
державний сектор економіки розглядається як сукупність певних суб’єктів 
господарювання, вказується його призначення і зазначається, що 
функціонування даного сегмента здійснюється лише на основі державної 
форми власності. У той же час такий підхід не враховує, що 
функціонування змішаної економіки передбачає поєднання державної, 
комунальної, приватної та колективної форм власності. На сьогоднішній 
день суб’єктами державного сектору економіки є не лише суто державні 
підприємства, а й акціонерні товариства та інші корпоративні структури як 
державної, так і змішаної форми власності. Відповідно сучасні підходи 
щодо визначення сутності державного сектору економіки мають 
враховувати даний аспект.
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Іншу точку зору має О. Кухар, який розглядає поняття «державний 
сектор економіки» через взаємозв’язок з такими категоріями економічної 
теорії, як «державна власність», «державне регулювання» та «уряд». За 
термінологією автора державний сектор економіки охоплює підприємства, 
установи та організації, діяльність яких безпосередньо забезпечують 
державні органи управління, що перебувають у повній або частковій 
власності держави й функціонують з метою отримання прибутку 
(соціального ефекту) та вирішення загальнонаціональних чи регіональних 
соціально-економічних проблем 60; 61 . 

На думку О. Длугопольського, державний сектор економіки є 
сферою діяльності, яка доповнює ринкове саморегулювання і зорієнтована 
на ліквідацію «провалів ринку» й створення соціально значущих благ 37 .
Тобто в даному визначенні підкреслюється важливий аспект сутності 
державного сектору, що полягає в спрямуванні ресурсів держави на 
виробництво суспільних благ. 

У наукових працях О. Головінова, державний сектор поданий як 
такий, що формує особливу сферу відносин у ринковій економіці, 
пов’язану з використанням державного майна, закріпленого за державними 
унітарними підприємствами, державними установами й організаціями, а 
також корпоративних прав держави, які визначають її участь у 
корпоративних організаціях 21 .

Через призму специфіки економічного механізму трактують дане 
поняття М. Чечетов та І. Жадан, на думку яких державний сектор 
економіки є тим специфічним механізмом, який має використовуватися 
державою для виконання нею політичних, економічних, соціальних, 
екологічних, культурних і просвітницьких функцій 125 .

Окрім того, досить часто в науковій літературі державний сектор 
ототожнюється із суспільним (публічним). Згідно із західною 
термінологією суспільний (публічний) сектор призначений для того, щоб 
відтворювати суспільні (публічні) блага. Аналіз вітчизняних наукових 
досліджень щодо сутності суспільного (публічного) сектору дає змогу 
виокремити такі підходи:

сукупність підприємств, установ та організацій, які мають на меті 
надання суспільних благ і послуг; 

складається з державного та муніципального секторів; 
здійснює виробництво та надання державою суспільних і

квазісуспільних послуг.
Все це дало нам можливість зробити висновок, що між державним і 

суспільним сектором існує тісний взаємозв’язок, але при цьому їх не 
можна ототожнювати, оскільки суспільні послуги можуть виробляти та 
надавати суб’єкти господарювання як державного, так і приватного 
секторів економіки.

На нашу думку, державний сектор перетинається із суспільним лише 
в частині виробництва та надання суспільних благ, зокрема, забезпеченні 
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колективної безпеки членів суспільства в тому числі оборони від зовнішніх 
посягань і внутрішньої безпеки; вирішенні проблеми екологічної безпеки; 
забезпеченні однакових можливостей реалізації права осіб на освіту, 
охорону здоров’я, зайнятість і соціальний захист. Крім того, в багатьох 
країнах світу на макроекономічному рівні саме державний сектор вирішує 
питання з реформування і підтримки галузей, які забезпечують найбільш 
загальні умови виробничо-господарської діяльності та прискорюють 
розвиток науково-технічного прогресу. Це, насамперед, галузі виробничо-
господарської інфраструктури, а саме: енергетика, зв’язок, транспорт, 
фундаментальні наукові дослідження і розробки, військова промисловість, 
в цілому, авіакосмічна і атомна, зокрема. При цьому слід зазначити, що 
масштаби державного сектору економіки визначаються економічною, 
виробничою, політичною і соціальною доцільністю. Державний сектор 
економіки забезпечує також наповнення економіки необхідним обсягом 
фінансових ресурсів, дотримання балансу суспільних інтересів, 
забезпечення соціальної стабільності та захист національних інтересі у
процесі реалізації внутрішньої та зовнішньої політики. Межі державного 
сектору можуть бути достатньо рухомими, оскільки можливе поступове 
послаблення державного контролю над окремими об’єктами у міру їх 
підготовки до суто ринкового режиму функціонування, а у такому разі 
можливий їх продаж приватному капіталу 20; 46 . 

Слід відзначити, що в розвинутих країнах державних сектор 
економіки формується з метою створення нових робочих місць, утримання 
інфраструктурних галузей і підприємств, які задовольняють потреби 
національної безпеки 21 . 

Відсутність в Україні законодавчо закріпленого визначення сутності 
державного сектору економіки дає можливість у нормативних актах 
України використовувати такі поняття, як «державна власність», 
«державне майно», «державне підприємство», «державне 
підприємництво», «суб’єкти державного сектору економіки». Саме це і 
обумовлює розмитість у визначенні сутності, ролі та значення державного 
сектору економіки.

Отже, проведений нами аналіз наукових праць щодо сутності 
державного сектору економіки дозволив визначити ідентичні складові 
існуючих наукових підходів до даного поняття, а саме: суб’єкти 
державного сектору економіки; рівень підпорядкування та форма
власності; мета та призначення.

Аналіз наукових підходів до визначення поняття «державний сектор 
економіки» дозволяє сформувати його тлумачення як сукупності суб’єктів 
господарювання, що перебувають у повній або частковій державній 
власності та підпорядковані державним органам управління, діяльність 
яких спрямована на виконання соціально-економічних функцій, пов’язаних 
із забезпеченням належного рівня національної безпеки, соціальних 
стандартів, економічного зростання та забезпечення життєздатності 
населення.
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Даний підхід дозволяє нам стверджувати, що однією з важливих 
характеристик поняття державного сектору економіки є його інституційно-
організаційний склад. На нашу думку, саме неоднозначність науково-
методичних підходів щодо класифікації суб’єктів державного сектору,
його ієрархічної структури є суттєвою перешкодою при оптимізації 
пропорцій розподілу кількісних та якісних показників функціонування в 
національній економіці державного та приватного секторів. Для 
розв’язання цієї проблеми, передусім, необхідно визначити та згрупувати 
суб’єкти державного сектору економіки, тобто встановити його 
інституційно-організаційну структуру за основними класифікаційними 
ознаками. З цією метою проведемо аналіз усталених підходів щодо 
складових елементів державного сектору з правової, інформативної та 
науково-методичної точок зору.
   Правову основу для класифікації суб’єктів державного сектору
економіки визначають Господарський (далі – ГКУ) та Цивільний (далі –
ЦКУ) кодекси України, однак у зазначених актах є певні відмінності у 
підходах до їх видів. Так, відповідно до статті 22 ГКУ, суб’єктами 
господарювання державного сектору економіки є суб’єкти, що діють на 
основі лише державної власності, а також суб’єкти, державна частка у 
статутному фонді яких перевищує 50 % чи становить величину, яка 
забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність 
цих суб’єктів 25 . Склад державного сектору економіки відповідно до 
ГКУ подано на рис. 1.1. 
   
  

Рис. 1.1. Склад державного сектору економіки України відповідно до 
Господарського кодексу України

   
  Отже, відповідно до ГКУ суб’єкти державного сектору України 
можна розглядати з декількох позицій, а саме: по-перше, за видом 
діяльності – комерційні та некомерційні, по-друге, за формою власності –
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