
Соціально-економічний механізм 
забезпечення публічного 
управління.
Управління публічними фінансами



Публічне управління -
 це процес впливу органів державної влади на суб’єктів соціально-

економічної системи з метою створення умов для якнайповнішої

реалізації функцій держави, основних прав і свобод громадян, 

узгодження різноманітних груп інтересів у суспільстві та між державою 

і суспільством, забезпечення суспільного розвитку відповідними 

ресурсами. 

Термін «публічне управління» вперше використовує англійський державний 
службовець Десмонд Кілінг у 1972 р. 

"Публічне управління — це пошук у найкращий спосіб використання ресурсів 
задля досягнення пріоритетних цілей державної політики" 
(визначення Д.Кілінга). 



Ключовим є взаємодія органів влади з громадянським 
суспільством

Коли ми говоримо про публічну владу, то маємо на увазі владу, 
джерелом якої є народ. Коли ми говоримо про публічне управління, 
то, відповідно, маємо на увазі управління, участь у якому бере народ. 

Елементи публічного управління:

• державне управління,

• місцеве управління,

• інститут громадянського суспільства.



Організаційний механізм державного 

управління
1) цілісний державний апарат (політика, правила, процедури, 

системи, організаційні структури, персонал тощо), який 

фінансується за рахунок державного бюджету і відповідає 

за управління і координацію роботи виконавчої гілки влади 

та її взаємодію з іншими зацікавленими сторонами в 

державі, суспільстві та зовнішньому середовищі; 

2) управління та реалізація різних урядових заходів, що 

пов’язані з виконанням законів, постанов та рішень уряду 

та управління, що пов’язане з наданням публічних послуг 



Соціально-економічний механізм 

публічного управління - це

 сукупність економічних, правових, адміністративних, 
організаційних та ін. засобів впливу суб’єктів публічного 
управління 

 на поведінку економічних суб’єктів, економічні процеси 
на макро- і мікрорівні та створені та вдосконалення 
умов розвитку

шляхом застосування різних методів

 для розвитку суб’єктів соціально-економічної системи



Моделі державного управління
 централізована – на всіх рівнях управління здійснюється органами державної 

влади, які формуються урядом або главою держави, і підпорядковуються по 
вертикалі (тоталітарна модель);

 Англо-Американська – управління на всіх рівнях, крім державного, 
здійснюється органами місцевого самоврядування, які обирає населення 
відповідної територіальної одиниці.

На цих субнаціональних рівнях функціонують міністерства і відомства, але 
органів державної влади немає;

 Європейська змішана елітна – ґрунтується на поєднанні перших двох моделей. 
При цьому на місцевому рівні, як правило, управління здійснюється органами 
місцевого самоврядування;

 Європейська змішана з розділеною ієрархією – подібна попередній моделі, 
однак на рівні області і району управління здійснюється лише місцевою 
державною адміністрацією, а на місцевому рівні – органами місцевого 
самоврядування.



Моделі економічних систем розвинених 

країн відповідно до ролі держави:

 Ліберальна (США, Велика Британія)

 Соціально-ринкова (Скандинавські країни, Німеччина)

 Державно-керована (Японія, Південна Корея, Сінгапур, 

Франція)



Будь-яка модель має три рівні

1) загальнодержавний – визначаються цілі і пріоритети загальноекономічного 
розвитку країни і регіональної економіки, розробляється державна і 
регіональні програми соціально-економічного розвитку, бюджетно-
фінансова і податкова політики. За центральними органами влади 
закріплюються функції міждержавних відносин, оборони, екологічного 
захисту, регулювання грошового обігу, контроль за банківськими 
операціями, оподаткування, розвиток освіти та культури. Переважає 
державна форма власності.

2) регіональний – узгоджуються регіональні, галузеві і підприємницькі 
інтереси. Основним суб’єктом управління є область (принцип 
самостійності);

3) місцевий – реалізація державної регіональної політики і власних рішень 
щодо інтересів територіальних громад (самоврядування).



Моделі соціальної політики
 Модель в адміністративно-командній економіці — превалювання ідеї вторинності соціальної сфери щодо виробництва; 

жорсткий контроль державою соціальних відносин; зрівняльний принцип розподілу (егалітаризм), низький рівень доходів; 
визнання зарплати; заохочення колективних форм споживання; незацікавленість в особистих збереженнях та 
інвестуванні.

 Американська модель — найбільш лібералізований варіант, базується на принципі відокремлення соціального захисту 
від вільного ринку й захисту лише тих, хто не має інших доходів, крім соціальних виплат. При цьому забезпечується 
досить високий рівень і якість життя основної частини населення.

 Шведська модель (скандинавська) — найбільш соціалізована модель. Відзначається високою часткою ВВП, яка 
розподіляється через бюджет (понад 50%), домінуванням ідеї рівності та солідарності у здійсненні соціальної політики, 
активною упереджувальною політикою, профілактичними заходами у сфері зайнятості, жорсткою політикою доходів, 
високим рівнем соціального захисту населення, що забезпечується в основному за державні кошти. 

 Німецька модель (ФРН, Франція, Австрія) - високі обсяги ВВП, що перерозподіляється через державний бюджет (близько 
50%), створенням розвиненої системи соціального захисту.

 Японська модель - проведення політики вирівнювання доходів, особливу політику використання робочої сили (система 
довічного найму з певними сучасними модифікаціями), домінування психології колективізму, солідарності в доходах, 
досягнення консенсусу між різними суб'єктами у вирішенні соціально-економічних проблем, виділення питань підвищення 
життєвого рівня населення в ранг національних пріоритетів.

 Англосаксонська модель (Велика Британія, Ірландія, Канада) - проміжна між лібералізованою американською і соціально 
орієнтованою шведською та німецькою моделями. Активніше, ніж для першої моделі, регулювання соціальних процесів з 
боку держави, проте нижчий, ніж в останніх двох моделях, рівень оподаткування і перерозподіл ВВП через держбюджет 
(не більше 40%). Має місце приблизно рівний розподіл витрат на соціальне забезпечення між державою та приватним 
сектором, пасивна державна політика на ринку праці.

 Модель соціальної політики України має представляти собою симбіоз лібералізму та соціальної орієнтації. Перший дає 
можливість в умовах відсутності достатніх фінансових коштів у держави створити умови для самореалізації і 
самозабезпечення економічних суб'єктів. Друга складова передбачає формування раціональної системи соціального 
захисту населення. .



Соціальний захист
- Це зміст соціальної функції держави, є системою економічних, юридичних, організаційних 
заходів щодо забезпечення основних соціальних прав людини і громадянина в державі.

Система соціального захисту:

 правове забезпечення соціального захисту населення, прийняття відповідних законодавчих та 
нормативних актів;

 прямі державні витрати із бюджетів різних рівній на фінансування соціальної сфери;

 соціальні субсидії;

 створення мережі центрів служб зайнятості та бірж праці;

 державні програми з вирішення конкретних соціальних проблем;

 державний вплив на ціни та ціноутворення;

 обов'язкове соціальне страхування;

 пенсійне забезпечення;

 соціальне партнерство .



Функції 
держави

політична соціальна міжнародна економічна



Міжнародна (зовнішня) функція –

підтримка свободи, суверенітету та історичного існування 
народів конкретної країни в межах світового співтовариства:

− врахування геополітичних обставин та національних 
інтересів,

− налагодження партнерських відносин з іншими 
країнами,

− зміцнення співробітництва з якомога більшою 
кількістю держав, 

− сприяння розвитку міжнародних організацій.



Соціальна функція –

забезпечення прав і свобод кожної людини і громадянина:

− створення умов для відтворення і розвитку людини 

(демографічна політика, освіта, виховання тощо); 

− формування сприятливого для самореалізації людини 

соціокультурного простору; 

− стимулювання творчого зростання; 

− втілення в життя принципів соціальної справедливості 

тощо.



Політична функція –

забезпечення цілісності й збереженні 

суспільства, у створенні умов для його 

гармонійного розвитку

(невиконання породжує політичну 

нестабільність, соціальні конфлікти) 



Економічна функція – розвиток економічної системи та

створення передумов для ефективної економічної діяльності 
суспільства:
1) емісійна,
2) формування правових засад функціонування економіки,
3) перерозподіл доходів,
4) забезпечення обов'язковими товарами (правилами поведінки) –

інституцйіне середовище
5) усунення вад ринкового саморегулювання:
− захист конкуренції,
− забезпечення чистими і змішаними суспільними товарами 

(загальнодоступними та неконкурентними у споживання),
− реакція на виникнення екстерналій (перелив витрат),
− формування інформаційної інфраструктури,
− здійснення стабілізаційної політики,
− розв'язання проблем неповноти ринків.



Вади держави 

(державного регулювання)

 обмеженість інформації,

 неспроможність повністю контролювати реакцію 

контрагентів на її дії (наслідки рішень на місцях, 

екстерналії),

 недосконалість політичного процесу,

 обмеженість контролю над державним апаратом 

(надмірне зростання апарату, корупція тощо)



Критерії ефективності організації 

публічного адміністрування
 ціле орієнтованість; 

 масштаб витрати часу; 

 функціонування державно-управлінської системи; 

 складність організації суб'єкта державного управління; 

 обсяг витрат на утримання державно-управлінської системи.

До критеріїв загальної соціальної ефективності державного управління можна 
віднести: 
 рівень продуктивності праці, співвіднесений зі світовими параметрами за її 

відповідними видами; 
 темпи і масштаби приросту національного багатства; 
 рівень життя населення порівняно зі стандартами розвинутих країн; 
 впорядкованість, безпеку, сталість та надійність суспільних відносин, їх 

відтворення з наростаючим позитивним результатом. 



Критерії ефективності діяльності 

управлінських органів і посадових осіб

ступінь відповідності результатів управлінської 

діяльності органів і посадових осіб її параметрам; 

 законність рішень і дій органів державної влади; 

реальність управлінських впливів



Фінансовий аудит органів держаної влади та 

місцевого самоврядування: 

1) перевірка стану виконання фінансових обов’язків перед державою, органами 
місцевого самоврядування, організаціями і громадянами;

2) перевірка розробки і виконання бюджету (бюджетний аудит);

3) перевірка правильності використання державними та комунальними 
підприємствами, установами, організаціями грошових ресурсів, що є в 
їхньому розпорядженні;

4) перевірка додержання правил здійснення фінансових операцій, розрахунків і 
зберігання грошових коштів підприємствами і установами різних форм власності;

5) перевірка фінансового стану і ефективного використання трудових, матеріальних 
ресурсів підприємств і організацій, бюджетних установ;

6) усунення і попередження порушень фінансової дисципліни.

Аудит – це перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта 
господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих 
аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших 
правил (внутрішніх положень суб’єктів господарювання) згідно з вимогами користувачів



Публічні фінанси

- це сукупність суспільних економічних відносин, які спрямовані на формування, розподіл 

і використання публічних фондів, необхідних для безперебійного функціонування як 

держави загалом, так і її територіальних утворень, задоволення публічного інтересу.

або

- це система фондів грошових ресурсів, зосереджених у руках органів публічного 

управління й призначених для забезпечення виконання властивих їм функцій, та 

сукупність форм і методів, за допомогою яких ці фонди формуються і використовуються

Ключовими особливостями публічних фінансів є:

 Відсутність часових меж існування,

 Підпорядкування публічним інтересам,

 Пріоритетність видатків над доходами,

 Складність,

 Примусовість участі у публічних фінансових відносинах усіх членів суспільства.

Рівні: 

 Держані фінанси

 Місцеві фінанси



Публічні фінанси (склад)

ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ

Державний та 

місцеві 

бюджети

Резервні та 

страхові 

фонди

Державний 

кредит

Централізовані та 

децентралізовані 

фонди цільового 

призначення

Правові засади 

публічних фінансів

Апарат управління 

публічними фінансами



Призначення публічних фінансів:

• виконання органами публічного управління політичних функцій;

• здійснення функцій регулювання економіки;

• перерозподіл доходу й багатства;

• надання органами  публічного управління послуг для 

індивідуального або колективного споживання головним чином на 

неринковій основі.



Функції публічних фінансів

Неспроможності

ринкового механізму

Функції публічних 

фінансів

Інструменти публічних 

фінансів

Неефективний розподіл 

ресурсів

Розподільча • Публічні доходи (видатки)

• Публічні закупівлі

• Трансферти

Економіка відхиляється від 

рівноважного стану

Стабілізаційна • Публічні доходи

• Публічні видатки

• Способи фінансування 

дефіциту

Розподіл доходів не 

відповідає суспільному 

консенсусу щодо 

справедливості

Перерозподільча • Публічні доходи (податки)

• Публічні видатки

(трансферти, гранти  

субсидії)



Елементи публічних фінансів

Дефіцит

Борг

Бюджетна політика

Фіскальна політика

Публічні 
доходи

Публічні 
видатки



Видатки сектору загального державного управління, % ВВП

Джерело: Fiscal Monitor October 2016, International Monetary Fund, http://www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2016/02/fmindex.htm



Сутність менеджменту публічних фінансів

Менеджмент публічних фінансів (МПФ) стосується питань мобілізації ресурсів та управління 

видатками в публічному секторі.

Ключові цілі МПФ:

• загальний фінансовий менеджмент: забезпечення фіскальної стабільності, мобілізації та 

розподілу ресурсів;

• операційний менеджмент: успішність виконання, підвищення ефективності, стратегічне 

фінансове планування та менеджмент;

• врядування: прозорість та підзвітність;

• управління фідуціарним ризиком: контроль, дотримання законодавства та нагляд

Фідуціарний ризик – ймовірність того, що бюджетні ресурси: 

(1) можуть не контролюватись належним чином, 

(2) можуть бути використані на інші цілі, ніж передбачалось,

(3) можуть продукувати неефективні або неекономічні програмні результати. 



Основні елементи менеджменту публічних 

фінансів
Фіскальна 

дисципліна

Бюджет має бути результатом чітких, формальних рішень, прийнятих 

з дотриманням законодавчих процедур; він не повинен просто 

збалансовувати потреби у видатках. Обсяги граничних видатків 

мають доводитись до розпорядників  бюджетних коштів  після того, 

як вони визначені, ці обсяги мають бути стабільними впродовж 

середньострокового періоду

Ефективність 

у розподілі

Видатки мають базуватись на урядових пріоритетах і на 

результативності державних програм. Бюджетна система має 

забезпечувати перерозподіл ресурсів з менш до більш пріоритетних 

завдань і від менш до більш результативних програм

Операційна 

ефективність 

Розпорядники бюджетних коштів мають продукувати блага і послуги з 

такими витратами, що дозволяють досягти цілей ефективності і (до 

певної міри) є конкурентними з ринковими цінами



Склад доходів бюджету

Розділи класифікації Сутність

1) Податкові 

надходження

Встановлені законами України про оподаткування 

загальнодержавні податки і збори та місцеві податки і збори

2) Неподаткові 

надходження

1) Доходи від власності та підприємницької діяльності

2) Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 

господарської діяльності

3) Інші неподаткові надходження

3) Доходи від операцій з 

капіталом

4) Трансферти Кошти, одержані від інших органів державної влади, органів 

влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого 

самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на 

безоплатній та безповоротній основі.



Класифікація податків і зборів

Податки і 
збори

Прямі 

Податки на 
доходи

Податок на 
доходи 

фізичних осіб

Податок на 
прибуток 

підприємств

Єдиний 
податок

Податки на 
майно

Непрямі

Універсальні

Податок на 
додану 
вартість

Селективні

Акцизний 
податок

Мито

Екологічний 
податок



Загальнодержавні та місцеві 

податки і збори

Загальнодержавні податки:

1. Податок на прибуток 

підприємств

2. Податок на доходи фізичних 

осіб

3. Податок на додану вартість

4. Акцизний податок

5. Екологічний податок

6. Рентна плата

7. Мито

Місцеві податки:

1. Податок на майно

2. Єдиний податок

Місцеві збори:

1. Збір за місця для паркування 

транспортних засобів

2. Туристичний збір



Крива Лаффера

Показує зв’язок між податковими ставками та обсягом податкових
надходжень і виявляє таку податкову ставку (від 0% до 100%), за якоъ
податкові надходження до бюджету досягають максимуму

Податкові                           T max

надходження                    

0                    tmax Податкова ставка, t

T max - максимальні податкові надходження,

t  max -податкова ставка, за якою податкові надходження є максимальними.



Що таке місцевий бюджет та як впливати

на його формування

https://youtu.be/_KrpX3R1mVo

Бюджетний процес 

https://youtu.be/ION107zvg90

Фінансові переваги децентралізації

https://youtu.be/dGNcWJI_wIM

Громадянське партнерство

https://youtu.be/Cli1KQorjks

https://youtu.be/_KrpX3R1mVo
https://youtu.be/ION107zvg90
https://youtu.be/dGNcWJI_wIM
https://youtu.be/Cli1KQorjks


Структура доходів місцевого бюджету

 Надходження :

 Доходи: фіскальні (наслідок застосування адміністративних процедур), 
нефіскальні (джерело господарської діяльності).

 Позики,

 Трансферти державного бюджету

 Зміни:

 75% податку на доходи фізичних осіб (було 25%),

 Впровадження місцевого акцизного податку

 Збільшення земельного податку,

 Збільшення місцевих податків і зборів



Структура видатків
 виплати в соціальній сфері  - оплата праці працівникам бюджетних 

установ, виплати за комунальні послуги цих установ, пільги і субсидії 
населенню

 освіта, 
 охорона здоров’я, 
 соціальних захист, 
 соціальне забезпечення,
 культура і мистецтво,
 фізкультура і спорт

 державне управління

 економічна діяльність

 житлово-комунальне господарство

 трансферти з місцевих бюджетів до центрального


