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Текст лекції
1. Держава, ознаки державного управління та система органів влади.
Держава – політичне утворення з визначеною територією, економічною і
політичною владою.
Державне управління є керівництвом, якому характерні ознаки
суспільного життя, і проявляється там, де є спільна діяльність людей.
Ознаки державного управління:
 державне управління - це, передусім, соціальне, політичне явище;
 державне управління і органи, що здійснюють його функції, є складовою
частиною єдиного механізму державної влади;
 державне управління - це процес реалізації державної влади.
Управлінню притаманні свої об'єкти і суб'єкти управління.
Об'єктами управління можуть бути поведінка окремих людей та груп,
суспільна праця і виробництво, технічні засоби (верстати, машини, агрегати),
тварини і рослини.
Відповідно до об'єкта прийнято поділяти управління на декілька видів:
 технічне (керівництво технічними процесами, управління механізмами,
агрегатами);
 біологічне (регулювання розмноженням та розвитком тварин і рослин);
 соціальне (управління людьми, управління в суспільстві).
Основними факторами, що найбільшою мірою характеризують суть
соціального державного управління є:
1. Суспільство як соціальна організація - управління є способом існування
соціальної організації.
2. Управління є особливою соціальною функцією і супроводить усю історію
суспільства, набуваючи політичного характеру і відповідних державних
форм у суспільстві соціального розшарування.
3. Кожному типу соціальної організації, кожному конкретно-історичному
суспільству притаманні свій зміст, свої специфічні процеси, форми і методи
управління.
4. Соціальне управління - елемент системи суспільних відносин і його
характер, зміст залежать від їх суті.
5. З переходом у постіндустріальне суспільство, з розвитком науково-технічної
революції, зростанням і ускладненням техніки значно зростає питома вага
управління речами та процесами виробництва. За таких умов від людини
вимагається виконання нових трудових функцій і соціальних обов'язків.
6. Управління за своєю суттю зводиться до взаємодії суб'єктів та об'єктів, його
змістом є впорядкування системи, приведення її у відповідність з
притаманними їй закономірностями існування й розвитку.
Система органів державної влади України. Органи державної влади
утворюють певну систему, яка характеризується функціональною та
організаційною єдністю.
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Функціональна єдність системи органів державної влади передбачає
спільність їхніх завдань і функцій, у процесі їх реалізації вони діють спільно,
тісно взаємодіють між собою.
Організаційна єдність системи органів державної влади виявляється в тім,
що одні органи обираються або призначаються іншими, одні керують
діяльністю інших.
2. Функції державного управління.
Система державного управління складається із повсякденного здійснення
певних функцій.
Суть та призначення управлінських функцій обумовлені системою
соціально-економічних, соціально-політичних та інших чинників, що існують у
державі.
Функцію державного управління можна визначити як частину
управлінської діяльності держави, що здійснюється на основі закону чи іншого
правового акта органами виконавчої влади притаманними їм методами для
виконання завдань державного управління.
Функції виконавчої влади є самостійними та універсальними.
Функції виконавчої влади поділяють на:
 політичні,
 технічні,
 загального управління,
 спеціалізовані функції,
 функції здійснення суверенітету (зовнішнього і внутрішнього),
 економічні,
 соціальні,
 соціально-виховні функції тощо.
Найбільш поширеною є класифікація функцій державного управління на
загальні, спеціальні та допоміжні.
Загальними функціями державного управління є - прогнозування,
планування, організація, регулювання, координація, облік, контроль.
Функція прогнозування.
Прогнозування — це наукове передбачення, систематичне дослідження стану,
структури, динаміки та перспектив управлінських явищ і процесів,
притаманних суб'єкту і об'єкту управління.
Органи виконавчої влади повинні розробляти прогнози, управляти ними,
вирішувати свої завдання на їх підставі.
Функція планування - полягає у визначенні мети, напрямів, завдань,
засобів реалізації тих чи інших процесів (соціальних, економічних, політичних,
культурних та ін.), розробленні програм, за допомогою яких повинна бути
досягнута мета. Методика планування ґрунтується на принципах науковості,
комплексності, багатоваріантності рішень, виборі оптимального варіанту,
нормативності та ін.
Функція організації - формування керуючі та керовані системи, а також
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зв'язків і відносин між ними. Зміст функції організації включає створення
органів управління, побудову структури апарату управління, формування
управлінських підрозділів, ланок, розроблення положень про органи
управління, встановлення взаємозв'язків між управлінськими структурами,
підбір та розстановку кадрів та ін. Організація означає також реорганізацію та
ліквідацію органів управління, підприємств, установ.
Завдяки
функції
регулювання
досягається
необхідний
стан
упорядкування та стійкості системи управління. Регулювання охоплює
головним чином поточні заходи щодо будь-яких відхилень від завдань та
заданих програм. За допомогою регулювання здійснюються безпосереднє
керівництво, поведінка керованих об'єктів.
Координація - як функція забезпечує узгодження діяльності систем
управління. Завдяки координуванню узгоджуються дії не тільки керівників
усередині управлінської ланки, а й дії керівників інших управлінських
структур.
Функція обліку - пов'язана зі збиранням, передачею, зберіганням та
переробленням даних, реєстрацією і групуванням відомостей про діяльність
системи управління, наявність та витрати ресурсів і т. ін.
Функція контролю - покликана постійно надавати інформацію про
дійсний стан справи щодо виконання завдань.
Контроль починається з одержання інформації про дійсний стан керованого об'єкта та закінчується прийняттям рішень, які передбачають
відповідну корекцію в системі управління для досягнення запланованої мети.
Кожна загальна функція управління перебуває у взаємозв'язку з іншими.
Розглянуті загальні функції управління необхідні для здійснення
державного управління як на загальнодержавному, так і на регіональних,
місцевих, галузевих рівнях.
Спеціальні функції
До основних спеціальних функцій державного управління, що
здійснюються на вищому рівні вищим органом (Кабінетом Міністрів України),
у системі органів виконавчої влади належать:
- забезпечення державного суверенітету та економічної самостійності України,
здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави;
- розроблення проекту Закону про Державний бюджет та забезпечення його
виконання;
- розроблення і здійснення загальнодержавних програм економічного,
науково-технічного, соціального та культурного розвитку держави та інші,
перелічені в ст. 116 Конституції України.
Спеціальні управлінські функції здійснює Президент України як глава
держави. Розмежування функцій існує й на нижчих рівнях державної
виконавчої влади.
Спеціальні функції можна згрупувати за типами основних завдань
(особливо на вищому рівні): це добір кадрів та їх розстановка, складання
бюджету, здійснення довгострокових цілей та подолання кризових ситуацій.
Особливо велике значення в діяльності виконавчої влади надається
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прийняттю і здійсненню довгострокових цілей.
Особливим є діяльність виконавчої влади, як подолання кризових
ситуацій: загальнонаціональних чи місцевих, від стихійного лиха (землетруси,
повені) до загального страйку, проблеми та події, які можуть порушити
громадський порядок, суспільна безпека (наприклад, спори про благоустрій в
тій чи іншій місцевості, захоплення заручників терористами, викрадення літака,
неприпустимий тиск з боку іншої держави на інтереси нашої держави та інші
конфліктні ситуації). Рішення що до кризових ситуацій повинні бути
швидкими, оперативними, наочними і такими, що стосуються різних органів
управління, установ, підприємств, які в цій ситуації координують свої дії.
Функція координації (зовнішня) у подібних ситуаціях є домінуючою.
3. Грошово-кредитна, фінансова та податкова політика.
Економічний і соціальний розвиток України, створення необхідних умов
для ринкового господарювання значною мірою залежать від фінансової
політики.
Фінансова політика - є складовою часиною економічної політики й
охоплює сукупність заходів, які здійснює держава на всіх рівнях управління,
щодо організації та використання фінансів з метою здійснення своїх функцій і
розв’язання певних завдань. Фінансова політика проявляється в структурі
державних доходів і видатків, у фінансовому законодавстві.
Суть фінансів більш повно виявляється у виконуваних ними функціях:
розподільчої, регулюючої, контрольної та стимулюючої.
Фінансова система країни складається з:
1) державного бюджету;
2) позабюджетних фондів (пенсійних, страхових, кредитних);
3) фінансів підприємств;
4) фінансів домогосподарств;
5) місцевих фінансів.
Головним важелем державного регулювання перерозподілу фінансових
потоків є бюджет, до його основних функцій належать:
- вплив на перебіг суспільного відтворення;
- стимулювання економічного зростання;
- регулювання обсягу сукупного попиту;
- вплив на короткострокові коливання економічної кон’юнктури;
- проведення активної соціальної політики.
В загальному спрощеному вигляді, фінансове регулювання економіки –
це заходи держави щодо мобілізації фінансових ресурсів, їх розподілу та
використання на базі фінансового законодавства для реалізації соціальноекономічних цілей розвитку країни. Саме це є фінансовою політикою держави.
Важливе значення у регулюванні економіки має збалансування
державного бюджету за доходами і видатками.
Дефіцит і державного бюджету– це перевищення витрат над доходами, а
профіцит – це перевищення доходів бюджету над його витратами.
Основні шляхи покриття дефіциту державного бюджету:
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 додаткова емісія готівкових грошей;
 продаж державних цінних паперів;
 державні позики;
 посилення оподаткування.
Фінансове законодавство включає податкове і бюджетне законодавство,
законодавчі норми з питань функціонування страхової справи, державного
фінансового контролю, валютних відносин, формування і використання
кредитних ресурсів.
Податкове законодавство встановлює норми і види податків на всіх
рівнях фінансово-бюджетної системи, механізм їх справляння, відповідальність
за їх порушення.
Бюджетне законодавство регулює бюджетний устрій і процес. Норми
бюджетного законодавства визначають структуру бюджетної системи, види і
розміри доходів відповідних бюджетів, нормативи і цільове призначення
бюджетних видатків за ланками бюджетної системи, нормативи створення
резервних фондів тощо.
Залежно від тривалості періоду і характеру проблем, які потрібно
розв’язати, фінансова політика поділяється на фінансову стратегію і
фінансову тактику.
Податкова політика — діяльність держави у сфері встановлення,
правового регламентування та організації справляння податків і податкових
платежів у централізовані фонди грошових ресурсів держави.
Формуючи податкову політику, держава шляхом збільшення або
зменшення державного обсягу податкових надходжень, зміни форм
оподаткування та податкових ставок, тарифів, звільнення від оподаткування
окремих галузей виробництва, територій, груп населення може сприяти
зростанню чи спаданню господарської активності, створенню сприятливої
кон'юнктури на ринку, умов для розвитку пріоритетних галузей економіки,
реалізації збалансованої соціальної політики.
Податкова політика, що проводиться у державі і формується
відповідними державними структурами, на практиці виявляється у податковій
системі країни.
Податкова система — сукупність податків і зборів, механізмів і
способів їх розрахунку та сплати, а також суб'єктів податкової роботи, які
забезпечують адміністрування і надходження податків і зборів до бюджету та
інших державних цільових фондів.
Грошово-кредитна політика — це сукупність заходів держави,
спрямованих на забезпечення економіки стабільною валютою, регулювання
грошового обігу відповідно до потреб економіки з метою стимулювання
економічного зростання та рівноваги платіжного балансу країни.
Здійснення грошово-кредитної політики вимагає розмежування її
стратегічних і тактичних цілей.
Стратегічна ціль підпорядковується загальним стратегічним цілям
соціально-економічної політики держави.
Тактичні цілі зводяться до забезпечення внутрішньої стабільності
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національної валюти. Змінюються відповідно до ситуації на ринку грошей.
Правовою основою грошово-кредитного регулювання в Україні - є
Конституція України, Закони України "Про банки і банківську діяльність" та
"Про Національний банк України", інші нормативно-правові акти.
Банківська система країни має дворівневу структуру і складається з
центрального банку і мережі комерційних банків.
В Україні роль центрального банку виконує Національний банк України,
основними завданнями якого є:
- створення нормальних умов для ефективного господарювання в країні;
- захист і забезпечення стабільності національної валюти;
- розвиток банківської системи;
- забезпечення ефективних розрахунків між суб'єктами ринкових відносин.
Національний банк України є підзвітним Президенту та Верховній Раді
України в межах їхніх конституційних повноважень.
Головним завданням грошово-кредитного і валютного регулювання є
забезпечення відповідності грошової маси масі товарів і послуг, підтримка
стійкої купівельної спрямованості грошей.
У кожній країні грошовий обіг є регульованим, тобто функціонує
національна грошова система. У сучасних умовах вона містить такі основні
компоненти:
 найменування грошової одиниці;
 види державних грошових знаків (паперових, металевих), які мають платіжну
силу;
 регламентацію безготівкового грошового обігу;
 державний апарат регулювання грошового обігу.
5. Захист конкуренції та економічне стимулювання.
Економічна конкуренція (конкуренція) - змагання між суб'єктами
господарювання з
метою здобуття
переваг над іншими суб'єктами
господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають
можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт
господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.
Державна політика у сфері розвитку економічної конкуренції та
обмеження монополізму в господарській діяльності, направлена на здійснення
заходів щодо демонополізації економіки, фінансової, матеріально-технічної,
інформаційної, консультативної та іншої підтримки суб'єктів господарювання,
які сприяють розвитку конкуренції, здійснюється органами державної влади,
органами місцевого самоврядування та
органами адміністративногосподарського управління та контролю.
Захист економічної конкуренції в Україні ґрунтується на нормах,
установлених Конституцією України, і складається законів України «Про
захист економічної конкуренції», «Про Антимонопольний комітет України»,
«Про захист від недобросовісної конкуренції» інших нормативно-правових
актів, прийнятих відповідно до цих законів.
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Економічне стимулювання – система організаційно-економічних
заходів, спрямованих на розвиток господарської діяльності та підвищення й
ефективності через забезпечення матеріальної зацікавленості працюючих та
колективів підприємств у результатах діяльності.
Мета соціально-ринкового реформування економіки – створення умов
для формування мотивів власника і підприємця на здоровій основі, а також
посилення мотиву працівника. Мотив власника ґрунтується на отриманні
доходів від власності орендної плати, ренти, відсотків, дивідендів, мотив
підприємця пов'язаний з отриманням прибутку, його максимізацією, мотиви
найманих працівників – з отриманням заробітної плати та інших трудових
доходів. Для більшості суб'єктів регульованих ринкових відносин основний
вид доходу – заробітна плата. Отже, мотиви їх діяльності, ступінь активності й
заінтересованості прямо залежать від рівня оплати праці, її диференціації,
регулювання тощо.
Дієва система економічного стимулювання базується не лише на
використанні принципу матеріальної заінтересованості. Важливу роль
відіграють також моральні стимули до праці. На оптимальному поєднанні,
взаємодоповненні матеріальних і моральних стимулів повинна ґрунтуватися
система економічного стимулювання.

