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Дослідження проблем і управління державними фінансами України є актуальним у зв’язку з 
критичним дисбалансом, що спостерігається тривалий проміжок часу в країні. Аналіз проблем дер-
жавних фінансів і їх сучасного стану дозволить виявити ряд певних рішень та заходів, які потрібно 
прийняти з метою усунення цих проблем.

Державні фінанси є основою економічного розвитку країни та стабільного функціонування. 
Також збалансована система державних фінансів  та  ефективне використання фінансових ресурсів 
забезпечать економічну міцність країни.

Стан державних фінансів залежить від стану його  складових. Тож розглянемодинаміку дохо-
дів, видатків та дефіциту державного бюджету за період 2004-2016рр. представлена на рис.1.

Рис.1 Динаміка доходів, видатків та дефіциту державного бюджету за період 2004-2016рр[1]

З наведених статистичних даних (рис.1.) бачимо, що видатки перевищують доходи і дефі-
цит державного бюджету країни зростає. За даними Державної служби, дефіцит державного бюд-
жету з 2011 року збільшився у 3 рази. На 2016 рік доходи становлять 734,4 млрд грн, видатки 848,5 
млрд грн, а дефіцит державного бюджету 112,2 млрд грн. Значне навантаження на державні фінанси 
було пов’язане з необхідністю обслуговування державного боргу, підвищення обороноздатності кра-
їни, компенсації населенню підвищення тарифів на енергоносії, допомоги особам, які переміщують-
ся з тимчасово окупованої території України[2].

Аналіз аналітичних та статистичних даних дозволив виявити наступні проблемні питання:
• Світова економічна криза стала причиною того, що за останні роки погіршились економіч-

ні показники господарства, зменшились реальні доходи громадян і відбулось звуження внутрішньо-
го ринку. Це в свою чергу призвело до зменшення доходів Державного бюджету України та бюджет-
ного дефіциту.

• Зростання державного боргу та платежів з обслуговування створює додатковий тиск на ви-
даткову частину бюджету.

• Недисциплінованість державної бюджетної системи.
• Нераціональність використання державних коштів.
• Надмірна централізація бюджетної системи.
Тому з метою збалансованості державних фінансів України пропонуємо наступні рішення:
• Платежі у бюджет мають накопичуватися не на численні рахунки міністерств або відомств, 

а безпосередньо надходити у бюджет. Як наслідок отримаємо економію часу та праці.
• Для ефективного і раціонального використання коштів потрібно посилити відповідальність  

за некомпетентні рішення і неналежне планування бюджетних коштів.
• Знизити тиск на бізнес.
• Обмежити тиск на місцеві бюджети.
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