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Проведено дослідження особливостей публічного управління та адміністрування у сфері 
фінансів. Публічне управління на сьогоднішній день, активно прагне охопити значну 
кількість сфер діяльності, в тому числі і фінансовий сектор. Визначено, що сьогодні існує 
проблема зміцнення фінансової дисципліни, впровадження перевірених часом і новітніх 
методів підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів, здійснюється перехід 
від розподілу грошових коштів до надання необхідних послуг населенню. Визначено, що 
публічне управління фінансами забезпечує логічну структуру управлінської системи, а 
також визначає форму систематизації її структурних елементів; вона виступає також 
механізмом вдосконалення структур та функцій організації управлінського процесу. 
Встановлено, що в Україні є досить актуальним завданням удосконалення системи 
публічного управління розвитку фінансово-технологічних продуктів, забезпечення плідної 
взаємодії державних органів влади та системи місцевого самоврядування. 
 
The production of public goods that realize the constitutional rights and freedoms of citizens, 
ensuring their real value, is carried out by the state in the person of institutional units of the state 
and municipal government sector. Public financial management is one of the most important 
permanent functions of any state. The productive fulfillment by public authorities of their powers is 
possible only under the conditions of effective functioning of such a system of state (municipal) 
finance management, which would ensure the optimality, transparency and controllability of 
financial and monetary flows of the state (municipal) government sector. The main goal of public 
financial management is to achieve financial stability of the economy and financial freedom of the 
state. To date, the implementation of the public administration process takes place through the 
development and implementation of appropriate management mechanisms and methods of 
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administration, creating conditions for an actual and effective solution of tasks and problems in this 
area. A study of the features of public administration in the field of finance was carried out. It was 
determined that today there is a problem of strengthening financial discipline, the introduction of 
time-tested and newest methods of increasing the efficiency of spending budget funds, a transition is 
being made from the distribution of funds to the provision of necessary services to the population. It 
is determined that public financial management provides the logical structure of the management 
system, and also determines the form of systematization of its structural elements; it also acts as a 
mechanism for improving the structures and functions of the organization of the management 
process. It has been established that in Ukraine there is a rather urgent task of improving the public 
administration system for the development of financial and technological products, ensuring fruitful 
interaction between state authorities and the local self-government system. 
 
Ключові слова: управління; публічне управління; адміністрування; фінанси; фінансова 
політика. 
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Постановка проблеми. Виробництво суспільних благ, що реалізують конституційні права і свободи 

громадян, що забезпечують їх реальну цінність, здійснюється державою в особі інституційних одиниць сектору 
державного і муніципального управління. Публічне управління фінансами є однією з найважливіших 
перманентних функцій будь-якої держави. Продуктивне виконання органами державної влади своїх 
повноважень можливе лише в умовах ефективного функціонування такої системи управління державними 
(муніципальними) фінансами, яка забезпечувала б оптимальність, прозорість і підконтрольність фінансово-
грошових потоків сектора державного (муніципального) управління. Головна мета публічного управління 
фінансами - досягнення фінансової стабільності економіки та фінансової свободи держави. 

У свою чергу, чітко позначені цілі - збалансованість бюджету, оптимізація державного боргу, стійкість 
національної валюти, гармонізація економічних інтересів держави та її громадян.  В даний час гостро стоїть 
проблема зміцнення фінансової дисципліни, впровадження перевірених часом і новітніх методів підвищення 
ефективності витрачання бюджетних коштів, здійснюється перехід від розподілу грошових коштів до надання 
необхідних послуг населенню. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. На сьогоднішній день реалізація процесу публічного 
управління відбувається за допомогою розроблення та втілення відповідних управлінських механізмів та 
методів адміністрування, що утворюють умови для актуального  та ефективного розв’язання у цій сфері завдань 
та проблем. Сучасне суспільство активно розвивається виникає потреба у використанні інноваційних 
фінансових інструментах. Дослідженню та аналізу сутності державного управління, публічного 
адміністрування присвячено велику кількість наукових праць. Серед вчених, які займалися дослідженням цього 
питання слід відзначити Дю Нехайчук [1], В. Малиновського [2], В. Селіванова [3], О. Базарну [4], О. Босака 
[5], О. Сушинського [6] та ін. Проте у вітчизняній науці недостатньо дослідженим залишається питання 
розвитку публічного управління у сферах фінансів України. 

  Постановка завдання. Основним завданням є розкрити основні характеристики публічного 
управління у сфері фінансів України.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Публічне управління на сьогоднішній день, активно прагне 
охопити значну кількість сфер діяльності. Як і на будь-яке інше управління, на публічне впливає ряд зовнішніх 
факторів, які змінюється в залежності від світової політки та стану міжнародної економіки. Окрім цього, 
публічне управління, також, суттєво залежить і від внутрішньої політики та суспільного життя.  

Публічне управління націлене на отримання бажаного результату соціально-економічного, політичного 
і культурного характеру і дуже тісно пов’язане саме з суспільство і не може здійснюватися без його думки [6, 
c.14-15]. 

Розуміння призначення та змісту фінансів, а також властивостей їх діяльності пов'язано з природою та 
функціонуваннями держави, виконанням розширеного відображення, існуванням та піднесенням товарно-
грошових взаємовідносин. Значна маса доходів формується саме у сфері матеріального виробництва, далі вона 
перетворюється згідно різних правових режимів. За цих умов, можна говорити про своєрідний об'єктивний 
двосторонній зв'язок фінансів і держави. З однієї сторони у нас є сама природа фінансів, їхні форми, обсяги 
фондів, які визначають можливості самої держави, завдання та основні напрями діяльності. З іншої ж сторони, 
можна говорити, що за допомогою фінансів, держава має можливість ефективно впливати на усі сторони 
відтворюваного процесу. Саме за їх допомоги, здійснюється розподіл результатів відтворення – сукупного 
суспільного продукту і його доведення до кінцевого споживача. Завдяки фінансовим ресурсам здійснюється 
мотивація, розвиток виробництва та зміцнення безпеки держави в цілому. 



Публічне управління та адміністрування фінансовими процесами,  економічними і соціальними 
об'єктами, відносинами є невід'ємною, найважливішою частиною управління суспільством, країною, регіонами. 
Початкове призначення публічного управління та адміністрування розвитку фінансової сфери полягає у 
впровадженні організуючих, впорядкованих починань у життя, існування суспільства, людей і навколишнього 
середовища.  

Аналіз результатів її впровадження свідчить, що ефективність реформ у системі публічного управління 
в тому числі реформування фінансової сфери безпосередньо стосується змін у житті громадськості. Як 
наслідок, уряди західних країн постійно вдосконалюють концепцію публічного управління розвитку фінансової 
сфери в своїх країнах. Розробка та втілення новітніх управлінських практик в інституційній, фінансовій, 
соціальній та економічній сферах сприяють підвищенню ефективності функціонування державного сектору, 
якості надання адміністративних і публічних послуг. 

Запроваджуються новітні  фінансові технології, збільшуються ресурси та методи користування 
Інтернетом, активно працюють засоби масової інформації, відбувається демократизація суспільства, що також 
впливає на розвиток публічного управління та адміністрування. У ХХI ст. публічність відіграє значну роль 
розвитку владної структури.  

Фінансова система як підсистема вищого порядку - економічна система яка носить соціальний 
характер. Характеризується через суб’єкти, об’єкти, взаємодії та стосунки, інститути. Отже, суб'єкти вступають 
у відносини, які визначаються установами щодо об'єктів. Суб'єктами фінансової системи є суб'єкти 
інституціональних секторів економіки: держави (сектор державного управління - центральний орган влади та 
місцевого самоврядування), фінансові установи (фінансовий сектор), нефінансові компанії (бізнес-сектор ) та 
домогосподарства (сектор домогосподарств), які взаємодіють у формуванні та конкурентоспроможному 
розподілі ресурсів, активів та послуг з управління ресурсами. Об'єктами фінансової системи є фінансові 
ресурси, фінансові активи та пов'язані з ними фінансові послуги, що веде до ресурсного підходу до розуміння 
змісту фінансової системи. 

Публічне адміністрування фінансами в Україні з переходом до ринкових відносин набуло нового змісту 
— від жорстких нормативних методів, притаманних командно-адміністративній системі, до застосування 
економічних важелів впливу шляхом здійснення фінансово-кредитної політики через систему уповноважених 
органів. Однак, це не означає, що держава відмовляється від владних методів впливу. Публічне адміністрування 
фінансами поєднує методи прямого оперативного владно-розпорядчого управління з використанням 
стимулюючого впливу через економічні регулятори. 

Важливе місце відіграють методи публічного управління у сфері фінансів (рис. 1). 

 
Рис. 1. Ключові методи публічного управління у сфері фінансів 

Систематизовано на основі аналізу джерел: [1-8] 
 



Для успішного проведення фінансової політики, ефективної реалізації фінансового механізму та 
механізму державного управління публічними фінансами велике значення має правове оформлення фінансових 
відносин суб'єктів господарювання та органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 

Використовувані в ході управління публічними фінансами фінансово-правові акти вельми різноманітні 
і класифікуються за різними ознаками. За юридичною силою ці акти поділяються на закони та підзаконні акти; 
за рівнем влади - на правові акти органів державної влади і органів місцевого самоврядування; за ступенем 
регулювання сфер і ланок фінансової системи - на фінансово-правові акти, які застосовуються для управління 
фінансовими відносинами в кожній сфері фінансової системи і правові акти, що регулюють фінансові 
відносини в окремій сфері або ланці фінансової системи. 

Висновки з проведеного дослідження. Публічне управління фінансами забезпечує логічну структуру 
управлінської системи, а також визначає форму систематизації її структурних елементів; вона виступає також 
механізмом вдосконалення структур та функцій організації управлінського процесу. Тому головне в 
управлінській технології – визначити ціль, структурні властивості та способи здійснення кожної управлінської 
функції. Таким чином, ефективне публічне управління фінансами має оптимізувати процес управління, 
раціоналізувати структуру та методи державно-управлінської системи. 

Оптимальність технології публічного управління, у свою чергу, забезпечується організаційною 
стабільністю, яка є необхідною умовою ефективного функціонування інститутів держави як  структурних 
елементів системи. Мова йде про рівень оптимальності структури технології публічного управління.  
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