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Система управління державними фінансами в сучасних умовах
Система управління державними фінансами є важливим важелем для вирівнювання фінансових і
бюджетних диспропорцій у контексті інституційних змін. Метою статті є обґрунтування напрямів
розвитку системи управління державними фінансами. Економічні та статистичні методи, методи
кореляційно-регресійного аналізу використовуються для визначення взаємозв'язку між дефлятором
ВВП та часткою доходів і витрат, дефіцитом державного бюджету та державним боргом у ВВП, а також
для оцінки особливостей системи управління державними фінансами в Україні та ЄС. Виявлено, що
одним із основних стримуючих факторів розвитку системи державних фінансів є суттєва
невизначеність економічних процесів, що посилює макроекономічні коливання; високі показники
частки державного боргу та дефіциту бюджету сектору державного управління становлять загрозу
фінансово-економічній стабільності, а їх потенційний негативний вплив на соціально-економічні
процеси більш руйнівний, ніж проциклічний характер фіскальної політики. З цієї точки зору, система
управління державними фінансами повинна бути спрямована на оптимізацію фінансово-бюджетних
інструментів для запобігання зростанню державного боргу та дефіциту бюджету у ВВП, що визначає
важливість обґрунтування подальших напрямів розвитку системи управління державними фінансами.
Зроблено висновок, що механізм управління державними фінансами останніми роками є досить
жорстким і обмежувальним, у контексті інституційних змін він розширює інструменти управління
державними фінансами та посилює його вплив на соціально-економічні процеси.
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Система управления государственными финансами в современных условиях
Система управления государственными финансами является важным рычагом в выравнивании
финансовых и бюджетных диспропорций в контексте институциональных изменений. Цель статьи –
обосновать направления развития системы управления государственными финансами. Экономические
и статистические методы, методы корреляционно-регрессионного анализа используются для
определения взаимосвязи между дефлятором ВВП и долей доходов и затрат, дефицитом
государственного бюджета и государственным долгом в ВВП, а также для оценки особенностей
системы управления государственными финансами в Украине и ЕС. Обнаружено, что одним из
основных сдерживающих факторов развития системы государственных финансов является
существенная неопределенность экономических процессов, что усиливает макроэкономические
колебания; высокие показатели доли государственного долга и дефицита бюджета сектора
государственного управления представляют опасность для финансово-экономической стабильности, а
их потенциальное негативное влияние на социально-экономические процессы в большей степени
разрушительно, чем проциклический характер фискальной политики. С этой точки зрения, система
управления государственными финансами должна быль ориентирована на оптимизацию финансовобюджетных инструментов для предотвращения роста государственного долга в ВВП, что определяет
важность обоснования дальнейших направлений развития системы управления государственными
финансами. Сделан вывод, что механизм управления государственными финансами в последние годы
достаточно жесткий и ограничительный, в контексте институциональных изменений он расширяет
инструменты управления государственными финансами и усиливает его влияние на социальноэкономические процессы.
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