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ВСТУП
Нагальним та важливим науково-практичним

завданням державного управління як науки є теоре-
тико-методологічне обгрунтування застосування
формотворчих механізмів державного управління
фінансовими ресурсами шляхом формування ефек-
тивної системи, що реалізує певні функції держави
та її інститутів. З огляду на це, актуалізуються пи-
тання удосконалення механізмів державного фінан-
сового контролю та уточнення теоретико-методоло-
гічних засад державного управління. Важливим є
визначення оптимальних шляхів розвитку системи
державного фінансового контролю в Україні на ос-
нові результатів виконання суб'єктами контролю
делегованих повноважень.
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Аналіз чинних законодавчих та нормативно-пра-
вових актів дозволяє стверджувати про відсутність
в Україні цілісної системи державного фінансового
контролю, що спричиняє уповільнення процесів соц-
іально-економічного розвитку.

Питання обгрунтування засад державного управ-
ління розвитком окремих сфер суспільства, визна-
чення функцій державного управління та його ме-
ханізмів відображено у працях таких вчених, як О.
Амосов, Г. Атаманчук, В. Бакуменко, А. Дєгтяр, О.
Дацій, Н. Дацій та інші.

Дослідження формування системи державного
фінансового контролю та механізмів його здійснен-
ня є нагальним як у теоретичному, так і в практич-
ному планах, що обумовлює актуальність цієї статті.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданнями статті є:
— визначити функції державного управління;
— провести аналіз реалізації організаційно-еко-

номічного, адміністративного та економічного ме-
ханізмів державного управління;

— визначити основні вимоги щодо визначення фі-
нансового механізму державного управління.

РЕЗУЛЬТАТИ
Формування складу та визначення змістовної ха-

рактеристики функцій державного управління без-
посередньо залежать від функцій держави, тобто ос-
новних напрямів її діяльності, спрямованої на досяг-
нення взаємоузгодженості та задоволення різнома-
нітних інтересів окремих громадян, соціальних груп
і суспільства в цілому. На різних етапах історичного
розвитку держави перед нею постають ті чи інші ос-
новні завдання, засобом вирішення яких є функціо-
нальна діяльність. Розрізняють внутрішні та зовнішні
функції держави. Всі вони в тій чи іншій мірі пов'я-
зані з державним управлінням, реалізуються систе-
мою органів влади та їх апаратом.

Функції управління, як відносно відокремлені в
процесі розподілу управлінської праці види діяль-
ності, що відрізняються специфічним формами та ме-
тодами впливу на керовані об'єкти чи процеси, кла-
сифікуються на декілька груп: основні (загальні) і
конкретні (спеціальні), які ще розподіляють на го-
ловні та допоміжні функції:

— основні функції беруть участь у здійсненні
будь-якого управлінського циклу і включають до
свого складу: планування, організацію, мотивацію і
контроль;

— конкретні функції забезпечують управління
суспільними процесами, відповідними сферами, на
певному рівні ієрархії або в конкретних умовах, з
них: головні функції охоплюють діяльність у різних
сферах державного управління з розподілом на пол-
ітико-адміністративні, економічні, соціальні та куль-
турно-освітні; конкретні функції, що забезпечують
в кожній установі нормальне виконання основних і
головних функцій, а саме: управління персоналом,
організація служб та процедур, технічне забезпечен-
ня управління, формування бюджету, юридичне за-
безпечення, діловодство, контроль та аудит, інфор-
маційне забезпечення та зв'язки з громадськістю.

Таким чином, функції державного управління
створюють єдину систему і як її складові елементи
мають щільні взаємозв'язки. Цим зумовлюється й об-
'єктивна необхідність взаємоузгодженої діяльності
органів влади, між якими розподіляються повнова-
ження по здійсненню функцій державного управлі-
ння [1, с. 55—66].

В. Бакуменко визначає механізми державного уп-
равління як практичні заходи, засоби, важелі, сти-
мули за допомогою яких органи державної влади
впливають на суспільство, виробництво, будь-яку
соціальну систему з метою досягнення поставлених
цілей. Реальний механізм завжди конкретний і
здійснюється з використанням наявних ресурсів.
Може бути відображений наступною схемою: цілі —
рішення — впливи — дії — результати. Згідно з ха-
рактером факторів впливу, на процеси державного
управління, виокремлюють політичні, економічні,
соціальні та правові механізми [2, с. 116—117].

У свою чергу, Г. Одінцова, В.  Дзюндзюк та
Н. Мельтюхова вважають, що механізми державно-
го управління це спосіб розв'язання суперечностей
явища чи процесу, послідовна реалізація дій, які ба-
зуються на основоположних принципах, цільовій
орієнтації, функціональній діяльності з викорис-
танням відповідних їй форм і методів управління [1,
с. 53].

Н. Мельтюхова доводить, що використання в
теорії і практиці державного управління поняття
"механізм управління" відбувається частіш за все для
характеристики певних управлінських дій на рівні
держави, галузі, регіону, окремої установи, проце-
су тощо. На рівні механізмів управління об'єктивно
обумовленим є врахування об'єктів впливу (на
відміну від предметів праці в технології), а також за-
кономірностей і принципів, які відображають особ-
ливості функціонування відповідних систем. Понят-
тя "механізм" використовується для більш складних
і масштабних управлінських дій таких, як взаємодія
органів державної влади і органів місцевого самовря-
дування, здійснення державою економічної або соц-
іальної функцій, узгодження державних та місцевих
інтересів тощо. Погоджуючись з поширеним у нау-
ковій літературі поділом механізмів державного уп-
равління на організаційні, правові, економічні та
комплексні, пов'язаним з методами впливу суб'єкта
на об'єкт. Дослідження свідчать про те, що на прак-
тиці завжди використовуються разом: бюджетне
фінансування, податкова політика, ліцензування, ак-
редитування, стандартизація тощо обумовлені необ-
хідністю реалізації державних, галузевих, регіональ-
них і особистісних інтересів і базуються на певних
нормативних настановах. Таким чином, з позиції си-
стемного та комплексного підходів доцільним є вес-
ти мову завжди про організаційно-економічні меха-
нізми державного управління чи регулювання з обо-
в'язковим урахуванням нормативної бази, на якій
вони побудовані. З метою більш детального дослід-
ження можна розглядати окремо організаційний чи
економічний механізми, але при цьому необхідно
постійно пам'ятати про їх нерозривний зв'язок. Роз-
маїття характеристик об'єктів державного управлі-
ння обумовлює специфіку зв'язків між ними та суб-
'єктами, сукупності методів, що використовуються
для здійснення впливу на об'єкт та організації зво-
ротного зв'язку тощо.

Механізм має бути побудований таким чином,
щоб його функціонування забезпечувало зміцнення
цілісності відповідної системи, для чого необхідно
обрати оптимальний рівень децентралізації прийнят-
тя управлінських рішень.

Суб'єкт і об'єкт є найпершими елементами меха-
нізму управління, саме їх взаємодія відображена в
нормативних документах, що регламентують вплив
держави на будь-яку сферу життєдіяльності суспіль-
ства [1, с. 140,141, 146].

Відповідно, класифікувати механізми державно-
го управління можна за сферами життєдіяльності
суспільства, функціональним призначенням, рівнем
державного впливу, суб'єктом управління тощо [3,
с. 219].

Дослідниками аналізуються адміністративний та
економічний механізми державного управління [4, с.
102]. Визначальною рисою адміністративного меха-
нізму державного управління є застосування еле-
ментів авторитарного типу відносин між суб'єктом і
об'єктом управління, якщо йдеться про забезпечен-
ня національної безпеки держави. Економічний ме-
ханізм державного управління відрізняється від ад-
міністративного тим, що він не примушує і не забо-
роняє економічному суб'єкту виконувати певні дії,
залишаючи йому свободу вибору, але цей механізм
створює умови, за яких дії економічних суб'єктів
коштуватимуть дорожче чи дешевше.

Н.В. Дацій зазначає, що для впровадження ме-
ханізмів державного управління потрібна відповід-
на нормативно-правова база. Закони України, укази
Президента України, постанови Верховної Ради і Ка-
бінету Міністрів України, розпорядження, накази та
інструкції органів виконавчої влади різних рівнів
тощо є законною підставою для примусу або пере-
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конання об'єкта управління до виконання певних дій
[4, с. 21—23].

Враховуючи вищенаведені категоріальні визна-
чення "механізм державного управління" зроблений
науковцями державного управління які досліджува-
ли це поняття, тому визначення впливу механізмів
державного управління на систему державного
фінансового контролю доцільно провести на підставі
конкретних механізмів державного управління, за
допомогою яких саме і формується система держав-
ного фінансового контролю (організаційний, норма-
тивно-правовий, економічний та фінансовий, як по-
хідний від економічного).

При визначенні впливу механізмів державного
управління на систему державного фінансового кон-
тролю слід зазначити, про комплексне, системне та
спільне застосування організаційного, нормативно-
правового, економічного та фінансового, як по-
хідний від економічного, механізмів державного уп-
равління. Переважної та найвпливовішої ролі не
може бути у жодного, окремо застосованого до си-
стеми, механізму державного управління.

На рівні наукової думки з державного управлін-
ня, фінансовий механізм ще не застосовувався відок-
ремлено від економічного, проте існує необхідність
цього при дослідженні понять, що безпосередньо
стосуються категорій, які є елементами системи дер-
жавних фінансів.

Фінансовий механізм у державних науках ще за-
лишається категорією, що потребує певного додат-
кового дослідження. О. Дацій наприклад досліджу-
вав структуру фінансового механізму державного
управління та формування певної системи фінансо-
вого механізму державного управління, грунтуючись
на працях іноземних й вітчизняних вчених-еко-
номістів [3].

У свою чергу, під час дослідження В. Д. Бакумен-
ко, вивчав вдосконалення механізмів державного уп-
равління розвитком соціально-економічної інфрас-
труктури регіону, шляхом побудови ефективного
фінансового механізму реалізації фінансової політи-
ки держави щодо розвитку соціально-економічної
інфраструктури [2].

Фінансові науки мають власний предмет та поле
дослідження, яке не співпадає з предметом науки
державного управління. У загальноприйнятій трак-
товці фінансовий механізм тлумачиться як система
фінансових важелів, стимулів, методів завдяки заді-
яння яких можуть бути досягнуті певні фінансові
цілі. Таким чином, первинним є опис елементів, що
існують, визначення можливості їх впливу на фінан-
сову систему. У наведеному вище визначенні є від-
сутнім державне управління.

Нижче ми визначимо основні власні вимоги щодо
визначення фінансового механізму державного уп-
равління, підгрунтям стане:

по-перше, розкриття Енциклопедичним словни-
ком з державного управління терміну "механізми
економічні" як: "сукупність фінансово-економічних
управлінських методів, інструментів та стимулів, за
допомогою яких держава регулює економічні про-
цеси та забезпечує реалізацію соціально-економіч-
них функцій" [2];

по-друге, схема механізму державного управлі-
ння: цілі — рішення — впливи — дії — результати, та
принцип його побудови: реальний механізм завжди
конкретний і формується згідно з характером фак-
торів впливу, на процеси державного управління [1,
с. 116—117];

по-третє, визначення, що механізм має бути по-
будований таким чином, щоб його функціонування
забезпечувало зміцнення цілісності відповідної сис-
теми. Має сприяти виконанню основних і конкрет-
них управлінських функцій, не суперечити логіці

процесу прийняття і реалізації рішення, забезпечу-
вати реалізацію інтересів об'єкта і суб'єкта [3, с. 146];

по-четверте, крім того, принципи побудови дер-
жавно-управлінських механізмів:

— системність урахування інтересів і особливо-
стей усіх учасників відносин;

— історичність і ситуативність (використання до-
сягнень і урахування специфіки обставин, що скла-
лися);

— сприяння виконанню основних і конкретних
функцій, розподілу і кооперуванню праці;

— створення умов для розвитку людини, реалі-
зації її творчої активності [3, с. 146—147].

Першим кроком є визначення та формування цілі
фінансового механізму державного управління сто-
совно системи державного фінансового контролю —
в нашому випадку це ефективне управління держав-
ними фінансовими ресурсами. У цьому сенсі основ-
ним фактором впливу на процес державного управ-
ління є фінансові ресурси держави.

Другим кроком є вибір рішення, яке буде опти-
мальним для досягнення встановленої цілі.

Третім кроком є вибір заходів впливу. На цьому
рівні визначаються суб'єкти державного управління,
які мають відповідні повноваження стосовно форму-
вання, перерозподілу, використання й контролю дер-
жавних фінансових ресурсів, а також разом з цим
формулюється сутність заходу впливу.

Четвертий крок — це дії, тобто алгоритм реалі-
зації визначених заходів впливу, в межах прийнято-
го рішення, з метою досягнення визначеної цілі.

І останнім, логічним, кроком є отримання очіку-
ваного результату, що є досягненням визначеної цілі
за обраним алгоритмом реалізації визначених за-
ходів впливу, відповідно прийнятого рішення.

Запропонована побудова фінансового механізму
державного управління дає змогу вдосконалити ка-
тегоріальний апарат державних наук, шляхом кате-
горіального визначення більш прикладного поняття
— фінансовий механізм державного управління є
інструментом реалізації функцій фінансів й держав-
ного управління з цілевизначальним характером
впливу на фінансову систему, державні фінанси,
бюджетну систему, фінансову безпеку держави та
систему державного фінансового контролю.

Введення витлумаченого з точки зору державно-
го управління поняття — фінансовий механізм дер-
жавного управління, дає змогу досліджувати фор-
мотворчі фактори впливу держави на систему дер-
жавного фінансового контролю, повною мірою
охоплюючи предмет дослідження.

Дослідження цілісності системи державного
фінансового контролю повинно продовжитися роз-
глядом її організаційного механізму.

Згідно з Енциклопедичним словником з держав-
ного управління термін "Механізми організаційні" є:
"…послідовність етапів проектування структур, де-
тального аналізу і визначення системи цілей, проду-
маного виділення організаційних підрозділів і форм
їх координації для забезпечення функціонування де-
якого комплексу (організаційної системи). Кожна
складна система (комплекс) володіє внутрішньою
підсистемою управління, що виконує різні функції
управління" [2].

Організаційний механізм формує внутрішню
структуру системи державного фінансового контро-
лю, він створює структуру системи, встановлює та
впорядковує структурні зв'язки між її елементами,
будуючи відповідну ієрархію. Формування дієвого
організаційного механізму підвищує управлінський
потенціал системи. Збільшення керованості системи
державного фінансового контролю здатне покращи-
ти загальний рівень державного управління в Ук-
раїні.
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Автор поділяє думку дослідників системи дер-
жавного управління, зокрема думку згаданих вище
науковців, що полягає у визначальній ролі структу-
ри системи, як ключового поняття організаційного
механізму державного управління. У підтвердження
наведемо наступну цитату: "Система — сукупність
взаємозв'язаних і розташованих у певному порядку
елементів, що складають цілісне утворення. Єдність
системи виявляється у такій взаємній залежності її
компонентів, коли із зміною одного з них міняються
й усі інші, що впливає на систему у цілому. Основни-
ми характеристиками всякої системи є структура її
елементів, розподіл функцій між ними, взаємозв'я-
зок елементів структури всередині її та з навко-
лишнім оточенням" [4, с. 27].

Нормативно-правовий механізм є складовою ча-
стиною структури механізму державного управлін-
ня, який формує зовнішні межі системи державного
фінансового контролю у середовищі державних
фінансів.

Державний фінансовий контроль країни функц-
іонує як єдиний механізм і має наступні складові еле-
менти, у складі Рахункової палати України, Держав-
ної Контрольно-ревізійної служби України, Держав-
ного казначейства України, а також здійснюється на
рівні міністерств і інших центральних органів вико-
навчої влади.

Функціонування механізму державного фінансо-
вого контролю в Україні забезпечено чинним зако-
нодавством України, зокрема Конституцією Украї-
ни, Бюджетним Кодексом України як у попередній
редакції, так і у новому Бюджетному Кодексі Украї-
ни, прийнятим 8 липня 2010 року № 2456-VI, що став
чинним з 01 січня 2011 р. Законодавство, що регу-
лює функціонування державного фінансового кон-
тролю містить в собі не лише Закони України, якими
визначено правові  основи діяльності ,  статус,
функції, повноваження та порядок їх здійснення тим
або іншим елементом механізму державного фінан-
сового контролю.

Окрім законів України, поточна діяльність скла-
дового елементу регламентується підзаконними ак-
тами розробленими за видами або формою здійснен-
ня відповідних повноважень, а також стандартами та
методичними рекомендаціями з організації та про-
ведення відповідних повноважень.

ВИСНОВКИ
Запропоновано побудову фінансового механізму

державного управління, шляхом категоріального ви-
значення більш прикладного поняття — фінансовий
механізм державного управління є інструментом ре-
алізації функцій фінансів й державного управління
з цілевизначальним характером впливу на фінансо-
ву систему, державні фінанси, бюджетну систему,
фінансову безпеку держави та систему державного
фінансового контролю.

На підставі дослідження нормативно-правового
механізму державного фінансового контролю, мож-
ливо стверджувати про необхідність удосконалення
нормативно-правового механізму державного
фінансового контролю, зокрема і з урахуванням
світового досвіду.
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