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ПЕРЕДМОВА 
 
У сучасному світі дієве, ефективне та орієнтоване на суспільні потреби 

державне управління є одним із ключових факторів прогресивного розвитку 
країни, досягнення високих показників якості життя її громадян. Питання 
суттєвого удосконалення державного управління є предметом підвищеної уваги 
урядів більшості держав світу. В Україні на вищому державному рівні визнано 
потребу створення нової управлінської системи. У стратегії сталого розвитку 
"Україна – 2020" серед першочергових визначено реформу державного 
управління з метою побудови прозорої системи державного управління, 
створення професійного інституту державної служби, забезпечення її ефектив-
ності. Результатом впровадження реформи має стати створення ефективної, 
прозорої, відкритої та гнучкої структури публічної адміністрації із застосу-
ванням новітніх інформаційно-комунікативних технологій (е-урядування), яка 
здатна виробляти і реалізовувати цілісну державну політику, спрямовану на 
суспільний сталий розвиток і адекватне реагування на внутрішні та зовнішні 
виклики. У цьому зв’язку оволодіння теоретичними, організаційними та 
практичними засадами державного управління набуває особливо важливого 
значення, оскільки його механізми і технології не можуть бути дієвим та 
ефективним без розуміння і практичного врахування управлінських законо-
мірностей, дотримання сформульованих на їх основі принципів, використання 
відповідних підходів, моделей, методів тощо. 

Тому в межах професійної програми підвищення кваліфікації уперше 
прийнятих на державну службу (протягом першого року їх роботи) державних 
службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування передбачений 
модуль "Теоретичні, організаційні та практичні засади державного управління", 
метою якого є удосконалення управлінської компетенції з основ теорії, мето-
дології та організації державного управління, а також функціональної компе-
тенції, що забезпечує здатність реалізовувати науково обґрунтовані принципи, 
підходи, моделі та методи у практичній державно-управлінській діяльності. 

У результаті опрацювання навчального матеріалу модуля слухачі 
повинні: 
˗ знати: 
˗ сутність та визначальні риси державного управління як системного 

суспільного явища; 
˗ основи теорії, методології та організації державного управління, його 

базові закономірності та принципи; 
˗ засади та особливості побудови і функціонування системи державного 

управління в Україні; 
˗ вміти: 
˗ враховувати закономірності та принципи державного управління у 

своїй практичній діяльності; 
˗ приймати та реалізовувати рішення з використанням науково 

обґрунтованих підходів, моделей та методів державного управління; 
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˗ аналізувати побудову організаційних структур державного управ-
ління, управлінські процеси та державно-управлінські відносини, визначати 
проблеми та шляхи їх вирішення; 
˗ володіти: 
˗ інструментарієм розробки науково обґрунтованих державно-управлін-

ських рішень і застосування адекватних технологій їх реалізації; 
˗ здатністю аналізувати вітчизняну та зарубіжну практику державного 

управління, узагальнювати кращий досвід, застосовувати його у власній 
діяльності. 

Даний навчальний посібник є основною складовою навчально-методич-
ного забезпечення відповідного навчального модуля. При його розробці вико-
ристано сучасні ідеї та наукові здобутки у галузі державного управління, досвід 
підготовки магістрів державного управління і магістрів управління суспільним 
розвитком у Національній академії державного управління при Президентові 
України, а також власні наукові напрацювання автора цього видання. 
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ТЕМА 1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ВИД СУСПІЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Мета теми – сформувати у слухачів: 

˗ уявлення про сутність та загальну структуру державного управління 
як виду суспільного управління, його суспільне призначення та завдання; 

˗ розуміння сутності та значення взаємодії державних органів із 
суспільними інститутами у державному управлінні; 

˗ систематизовані знання базових законів, закономірностей та 
принципів державного управління, вміння й навички враховувати й 
дотримуватися їх у практичній діяльності. 
Після вивчення розділу слухачі повинні: 

˗ знати сутність та загальну структуру державного управління, його 
базові закони, закономірності та принципи; 

˗ вміти аналізувати практику державного управління з точки зору його 
суспільного призначення; 

˗ виявляти основні недоліки та розробляти рекомендації щодо 
врахування і дотримання базових законів, закономірностей та принципів 
державного управління у практичній діяльності; 

˗ обґрунтовувати потреби взаємодії державних органів із суспільними 
інститутами у державному управлінні. 
Основні поняття теми: державне управління, суспільне управління, 
суспільний розвиток, суспільне призначення державного управління, закони, 
закономірності та принципи державного управління, суб’єкт та об’єкт 
державного управління, взаємодія державних органів із суспільними 
інститутами у державному управлінні, належне та відкрите урядування. 
 

1.1. Державне управління як суспільне явище 
 
Держава як управлінський інститут не є самодостатнім утворенням з 

автономним буттям. Вона є продуктом суспільства на певному етапі його 
розвитку, існує у суспільстві та утримується ним. У цьому контексті державу 
трактують як механізм суспільного самоврядування та вирішення суспільних 
проблем, хоча далеко не завжди цей механізм працює в інтересах усього 
суспільства. В будь-якому випадку у співвідношенні суспільства та держави 
саме суспільство є первинним і більш загальним утворенням. 

Суспільство – це сукупність людей, об’єднаних конкретними інтересами, 
потребами, система зв’язкiв i взаємин, що складалися між людьми в процесі 
практичної дiяльностi та суспільного життя. Основною важливою ознакою 
суспільства є територія, на якій консолідуються суспільні зв’язки. Також 
важливою ознакою суспільства є здатність підтримувати i відтворювати високу 
інтенсивність внутрішніх зв’язкiв. 

Основними формами організації і упорядкування сучасного суспільства 
виступають держава та громадянське суспільство. Якщо держава є універсаль-
ною політичною формою організації суспільства, що характеризується наявніс-
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тю багаторівневої, переважно ієрархічної системи органів державної влади, то 
громадянське суспільство – це інтегроване позначення всієї сукупності існую-
чих у суспільстві відносин, які не є державно-політичними, такого боку життє-
діяльності суспільства та окремих індивідів, який перебуває поза сферою впли-
ву держави, за межами її директивного регулювання й регламентації. Громадян-
ське суспільство є механізмом соціальної взаємодії, що складається з системи 
місцевого самоврядування, різноманітних об’єднань, суспільних рухів i 
публічної комунікації, місце соціальних дій, відносно автономних від держави. 

Будь-якому суспільству притаманне таке явище як управління. Воно має 
місце в усіх суспільствах, в усіх сферах життєдіяльності людей, в усі часи 
людської цивілізації. Чим масштабнішою є спільність людей, які взаємодіють 
між собою, тим більшою є потреба в управлінні, що в науці дістало назву 
суспільного (соціального) управління. Розкриваючи його призначення, 
В.Афанасьєв тлумачить його як вплив на суспільство у цілому або його окремі 
ланки для того, щоб забезпечити збереження їх якісної специфіки, їх нормальне 
функціонування, удосконалення і розвиток, успішний рух до заданої мети. 

Суспільне управління можуть здійснювати різноманітні інститути. На 
цьому акцентується увага у визначенні, що дається у Енциклопедії державного 
управління, згідно з якою суспільне управління – управління процесами 
формування і розвитку суспільства, що інтегрує управління всіма сферами 
суспільної діяльності (політичної, економічної, соціальної, гуманітарної, 
екологічної), державне управління (центральне, регіональне, місцеве), місцеве 
самоврядування, управління громадськими організаціями і рухами, 
політичними партіями, профспілками та ін. Враховуючи таке визначення, до 
загальної інституційної структури суспільного управління в сучасних умовах 
можна включити: наддержавні та міждержавні організації; органи державної 
влади; органи місцевого самоврядування; політичні партії; організації 
приватного сектору органи громадського самоврядування, громадські 
організації, рухи, профспілки та ін. Відповідно до такої структури, можна 
виділити види суспільного управління, одним з яких є державне управління 
поряд з місцевим самоврядуванням, управлінням у приватному секторі тощо. 

Державне управління, так само як інші види суспільного управління, 
існує у суспільстві та має суспільне призначення. Загалом це призначення 
полягає у тому, щоб прогнозувати та забезпечувати вирішення суспільних 
проблем, а, по-можливості, запобігати їх виникненню, ефективно служити 
громадянам, забезпечувати вироблення і реалізацію стратегії суспільного 
розвитку. Тут принциповим моментом є розуміння забезпечувальної ролі 
державного управління у суспільстві. На цьому моменті наголошується у 
Енциклопедичному словнику з державного управління, в якому державне 
управління тлумачиться як діяльність держави (органів державної влади), 
спрямована на 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. Важливо підкреслити, що діяльність державних 
управлінців не продукує товарів, послуг або духовних цінностей. Таке 
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виробництво здійснюється в межах інших видів суспільної діяльності, тому 
вони є первинними і головними для життя людей. Натомість результатами 
державного управління є управлінські рішення та дії, що мають сприяти 
виробленню матеріальних та духовних благ. 

Отже, держава через державне управління покликана забезпечувати 
збереження, функціонування та розвиток суспільства. Якою мірою державні 
інститути виконують цю забезпечувальну роль, такою мірою вони потрібні 
суспільству. У цьому зв’язку важливим є розуміння суспільного розвитку. 
Останнє тлумачать як тип змін у суспiльствi, що супроводжується переходом 
суспільних відносин до якісно нового стану. Ключовим є питання про те, який 
розвиток суспільства вважати прогресивним. Ми поділяємо думку, згідно з 
якою під таким розвитком доцільно розуміти лише зміни, що відповідають 
інтересам більшості, сприяють підвищенню якості життя людей і дозволяють їм 
впевненіше дивитися в майбутнє. Держава має забезпечувати цей розвиток, 
обслуговувати суспільні інтереси, а не намагатися стати над суспільством і 
керувати ним. 

Більш конкретно суспільне призначення державного управління можна 
розкрити через комплекс об’єктивно необхідних завдань, виконання яких у 
масштабах усього суспільства держава може забезпечити через державне 
управління набагато краще, ніж будь-які інші суспільні інститути. До таких 
завдань належать принаймні такі: 

˗ ефективне використання природних, трудових, матеріальних, 
інформаційних, інших ресурсів; 

˗ справедливий перерозподіл основних суспільних благ; 
˗ підтримка громадського порядку; 
˗ гарантування безпеки людини, суспільства, країни; 
˗ надання громадянам різноманітних послуг; 
˗ збереження та покращення духовного здоров’я суспільства; 
˗ формування бачення майбутнього суспільства та інтеграція 

суспільних зусиль для його досягнення. 
 

1.2. Поняття державного управління 
 
Внаслідок надзвичайної складності та багатогранності державного 

управління, на даний час не вироблено єдиного загальновизнаного його 
поняття. Зокрема, у Енциклопедії державного управління та у підручнику 
"Державне управління" за редакцією Ю.Ковбасюка та ін. (2012 р.) останнє 
розуміється з погляду системного підходу як процес цілеспрямованого впливу 
державної влади у вигляді спеціально утворених органів та їх системи на все 
суспільство або його частини, внаслідок якого задовольняються потреби 
держави і суспільства. Згідно з Великим енциклопедичним юридичним слов-
ником (2007 р.), "державне управління – певний вид діяльності органів 
держави, що ... полягає в організуючому впливі на суспільні відносини в 
економічній, соціально-культурній і адміністративно-політичній сферах 
шляхом застосування державно-владних повноважень". 
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В.Бакуменко, Д.Дзвінчук, О.Поважний у курсі лекцій "Державне управ-
ління" (2011 р.) та А.Мельник, О.Оболенський, А.Васіна у підручнику "Держав-
не управління" (2009 р.) розглядають державне управління як цілеспрямований 
організаційний та регулюючий вплив держави на стан і розвиток суспільних 
процесів, свідомість, поведінку та діяльність особи і громадянина з метою 
досягнення цілей та реалізації функцій держави, відображених у Конституції та 
законодавчих актах, шляхом запровадження державної політики, виробленої 
політичною системою та законодавчо закріпленої, через діяльність органів 
державної влади, наділених необхідною компетенцією. 

Подібно до цього, В.Цвєтков у монографії "Демократія і державне 
управління: теорія, методологія, практика" (2007 р.) зазначає, що "державне 
управління у соціально позитивному сенсі – це свідомий, цілеспрямований, 
упорядковуючий вплив через відповідні державні структури на соціальні, 
політичні, економічні процеси з урахуванням властивих для даної соціально-
політичної системи об'єктивних закономірностей і тенденцій досягнення най-
оптимальнішого функціонування і розвитку цієї системи та поставлених цілей". 

Проте при всьому розмаїтті думок спостерігається одностайність у 
розумінні сутності відповідного явища. Наведені визначення є аналогічними за 
основним змістом, хоча й містять певні модифікації, розширені або звужені 
тлумачення. З цієї точки зору доцільно виділити визначення, що наведене 
Г.Атаманчуком у підручнику "Теорія державного управління" (2010 р.), згідно з 
яким державне управління – це практичний, організуючий і регулюючий 
вплив держави (через систему своїх структур, головним чином державного 
апарату, державних органів) на суспільну і приватну життєдіяльність людей з 
метою її впорядкування, збереження або перетворення, що спирається на 
владну силу держави. Видається, що це визначення найбільш повно передає 
сутність державного управління, тому воно прийняте за базове у даному 
навчальному посібнику. 

Однією з визначальних властивостей державного управління є 
системність, без якої воно просто не може відбутися. У ньому задіяне велике 
число людей. Державне управління складається з маси управлінських рішень і 
організаційних дій. В такому разі за відсутності системності замість управління 
держава буде справляти неузгоджені, хаотичні та безглузді впливи, які будуть 
тільки заважати і шкодити суспільству. 

Відомо, що будь-яку систему можна відображати багатьма моделями. 
Використовуючи наведене вище визначення Г.Атаманчука, можна виділити три 
загальних компоненти системи державного управління, а саме: суб’єкт управ-
ління – державу; об’єкт управління – суспільну і приватну життєдіяльність 
людей, на яку спрямовано управлінський вплив; державно-управлінську 
діяльність, в процесі якої реалізуються різноманітні взаємовідносини між 
суб’єктом та об’єктом державного управління. Державно-управлінська 
діяльність, у свою чергу, також має певну структуру. Вона визначається тим, 
що будь-якій діяльності, незалежно від її виду, типу чи форми, властива певна 
сукупність компонентів, які складають так звану "всезагальну структуру" діяль-
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ності. Ця структура включає мету, засоби, результат і процес діяльності. Саме 
так можна структурувати і державно-управлінську діяльність. 

Враховуючи зазначене, державне управління можна розглядати як 
динамічну систему, основними компонентами якої є суб’єкт, об’єкт, мета, 
результат, процес і засоби державного управління. 

В межах загального системного уявлення науковцями виділено 
виділилися два підходи, що по-різному розкривають зміст суб’єкта державного 
управління і державно-управлінської діяльності. За широкого підходу 
суб’єктом державного управління виступає система органів, що включає органи 
усіх гілок державної влади (законодавчої, виконавчої, судової) та державні 
органи, що мають наскрізний або перехідний (змішаний) характер, такі як глава 
держави, рахункова палата та ін. Натомість, в разі вузького підходу суб’єктом 
державного управління є система органів лише виконавчої влади. Державно-
управлінська діяльність при широкому підході розуміється як поєднання 
політичних, правових та адміністративних функцій, а при вузькому – як 
здійснення лише адміністративних функцій. 

Обидва підходи є цілком правомірними для відповідних завдань аналізу 
державного управління. Зокрема, аналізуючи державне управління на рівні 
окремої галузі суспільної діяльності, діяльності на рівні окремої території або 
виробничо-господарського комплексу, видається адекватним розглядати в 
основному підзаконну виконавчу і розпорядчу діяльність органів виконавчої 
влади. Саме ця діяльність справляє визначальний вплив на конкретні об’єкти 
управління. Однак, при аналізі державного управління всією сукупністю 
суспільних галузей, територій та виробничо-господарських комплексів вида-
ється доцільним застосування широкого підходу, оскільки на такому рівні 
неврахування політико-управлінської діяльності глави держави, парламенту, 
контрольної діяльності судів та інших державних органів призводить до 
формування суттєво викривленого уявлення про процеси управління державою 
загалом. 

У даному дистанційному модулі державне управління розглядається на 
рівні держави у цілому, тому за основу взято широкий підхід, згідно з яким 
державне управління є діяльністю органів усіх гілок державної влади (законо-
давчої, виконавчої, судової) та державних органів, що мають наскрізний або 
перехідний (змішаний) характер, з вироблення і здійснення впливів на всі 
сфери життєдіяльності суспільства шляхом реалізації політичних, правових та 
адміністративних функцій. 

 
1.3. Об’єкт державного управління: загальна характеристика 

 
Загальний об’єкт державного управління – суспільна і приватна життє-

діяльність людей – на практиці постає у вигляді великої сукупності більш кон-
кретних управлінських об’єктів, для чіткого розуміння сутності та властивостей 
яких принципове значення має низка положень, що розкриті у роботах 
Г.Атаманчука, В.Бакуменка, Д.Дзвінчука, П.Надолішнього, Н.Нижник та ін. 
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Насамперед, державне управління як вид суспільного управління 
здійснюється через відносини "людина – людина", які називають державно-
управлінськими. Люди виступають учасниками цих відносин і зі сторони 
суб’єкта, і зі сторони об’єкта управління. Отже, люди (окремі громадяни, їх 
об’єднання) не є об’єктами державного управління. Люди – це учасники, 
сторони державно-управлінських відносин. Держава, державні органи не 
призначені управляти людьми. Відзначимо, що управління людьми означає 
втручання в усі вчинки і дії людей, керування їх свідомістю та всіма їх взаємо-
відносинами, зрештою встановлення повного контролю над суспільством. 
Тільки тоталітарні держави робили спроби управляти власне людьми. Але це, 
зрештою, виявлялося неможливим, оскільки у суспільстві завжди залишалася 
свобода хоча б у незначному обсязі. Крім того, тоталітарні режими у силу свого 
саморуйнівного характеру не можуть існувати тривалий час.  

Загалом людина, по-перше, сприймає управлінські впливи лише у межах 
часу виконання певної діяльності (трудової, службової тощо), поза якою вона є 
вільною, а, по-друге, у своєму повсякденному житті безперервно включається у 
різні види діяльності, що пов’язані з її роботою, пересуванням у транспорті, 
розвагами, хобі, споживанням товарів та послуг, веденням домашнього 
господарство тощо. Враховуючи це, конкретними об’єктами державного 
управління є різноманітні види людської діяльності, що у залежності від 
масштабу набувають вигляду суспільних процесів, суспільних відносин та 
соціальних ролей. За більш детальним визначенням Г.Атаманчука, об’єктами 
державного управління виступають суспільні відносини, види діяльності і 
соціальні ролі, що безпосередньо пов’язані з виробництвом матеріальних і 
духовних продуктів, відтворенням соціальних умов життєдіяльності людей. 
Слід відзначити, що результати людської діяльності, тобто будь-які створені 
людьми матеріальні чи культурні об’єкти та цінності, а також території та 
наявні на них природні ресурси (надра, ліси, річки тощо), самі по собі також не 
є об’єктами державного управління. Цими об’єктами виступають види 
діяльності по виробництву, розподілу або використанню зазначених об’єктів, 
цінностей, територій та ресурсів. 

При цьому держава покликана управляти не усіма, а тільки тими 
проявами, сторонами, взаємозв’язками різних видів людської діяльності, що 
мають значення для всього суспільства, стосуються реалізації всезагальних 
потреб та інтересів. За цими межами суспільні об’єкти сприймають управ-
лінські впливи інших інститутів суспільного управління та/або діють на засадах 
самоуправління. Отже, в нормальному варіанті суспільна і приватна 
життєдіяльність людей має досить великий обсяг свободи та самоврядування. 
Але межі свободи, загальні правила та спрямованість діяльності суспільства у 
всіх його сферах визначаються передусім та в основному державою. Саме у 
викладеному розумінні можна стверджувати, що фундаментальною 
властивістю державного управління є поширеність на все суспільство. Інша річ, 
що методи та відповідні технології впливу на суспільні процеси можуть і 
повинні бути різними – від адміністративних до морально-етичних. 
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Важливе значення має принцип пріоритетності, згідно з яким об’єкти 
державного управління користуються пріоритетом перед його суб’єктами. Це 
зумовлене тим, що саме управлінські об’єкти виробляють матеріальні та 
духовні цінності, що є первинним і головним для життя людей. А державне 
управління покликане забезпечувати таке виробництво, тобто виконує вторин-
ну, забезпечувальну роль відносно інших видів суспільної діяльності. Виходячи 
з цього принципу, специфіка державно-управлінських відносин, форми і мето-
ди управління визначаються у першу чергу особливостями об’єктів управління. 

Об’єкти управління ефективно функціонують та розвивають лише згідно 
з такими моделями, механізмами, організаційними формами та ін., що відпо-
відають їх внутрішнім і загальносуспільним закономірностям, можливостям 
та умовам. Отже, якщо державні органи, виходячи з власного суб’єктивного 
бачення, нав’язують суспільним об’єктам неадекватні способи, форми та 
режими діяльності, то ця діяльність стає, як правило, вкрай неефективною, а 
відповідні об’єкти деградують і руйнуються. 

Об’єкти державного управління можна класифікувати за різними 
ознаками, з яких доцільно звернути увагу на дві класифікації. Зокрема, за 
основними рівнями суспільної системи виділяють три класи управлінських 
об’єктів: соціальні ролі (на рівні окремої людини); суспільні відносини (на рівні 
об’єднання людей); суспільні процеси (на рівні суспільства в цілому), а за 
основними сферами суспільства – чотири загальні типи управлінських об’єктів: 
економічні; соціальні; духовні; політичні. 

Виходячи з людської сутності об’єктів державного управління, виділяють 
низку їх принципових властивостей, які необхідно враховувати при 
здійсненні управлінських впливів на них, а саме: 

- самоактивність – здатність до саморозвитку на основі внутрішніх 
(власних) спонукальних причин, оскільки людина не може перебувати у стані 
повної бездіяльності; 

- цілеспрямованість, оскільки активність людей завжди відзначається 
цілеспрямованим характером, тому слід враховувати, які вони ставлять цілі, як 
співвідносяться цілі з реальними можливостями, а також ступінь збігу цілей 
суб’єкта управління з цілями об’єкта управління, усього суспільства; 

- адаптивність – здатність пристосовуватися до зовнішніх умов та 
впливів, щоб забезпечувати самозбереження та саморозвиток; 

- здатність до самоорганізації і самоуправління, нерідко без офіційного 
оформлення, проте ступінь прояву цієї властивості визначає міру управлінських 
впливів з боку держави, тобто чим більшою є відповідна здатність, тим менше 
об’єкт потребує зовнішнього управлінського впливу; 

- принципова неповторність сукупності характеристик, що проявляється 
для кожного конкретного об’єкта управління; 

- стохастичність – наявність у поведінці елементу випадковості для 
суб’єкта управління, що означає неможливість повного її передбачення; 

- нестаціонарність – зміна характеристик у часі, тому об’єкт управління 
по-різному реагує на однакову чи схожу ситуацію у різний проміжок часу. 
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1.4. Сутність та значення взаємодії державних органів із суспільними 
інститутами у державному управлінні 

 
Фундаментальним чинником виконання державними інститутами свого 

суспільного призначення є їх взаємодія із суспільством. Для усвідомлення дії 
цього чинника необхідно, перш за все, з’ясувати сутність такої взаємодії. Згідно 
з Великим тлумачним словником сучасної української мови, взаємодія означає 
взаємний зв'язок між предметами у дії, а також погоджену дію між ким- або 
чим-небудь, взаємний вплив тіл чи частинок, який зумовлює зміну стану 
їхнього руху. У Енциклопедії державного управління дається поняття взаємодії 
управлінської – участі у спільній діяльності суб’єктів управління в процесі 
досягнення суспільно необхідних цілей. 

Виходячи з наведених визначень, взаємодія державних інститутів із 
суспільством має принаймні дві принципові характеристики. По-перше, 
держава не тільки виробляє управлінські впливи, реалізує їх, проводить 
моніторинг того, як суспільство змінюється під цими впливами, та коригує їх у 
разі потреби. Взаємодія означає, що держава не залишається "непорушним 
Сфінксом", а під зворотним впливом суспільства сама зазнає змін ціннісних 
основ своєї діяльності, системи державних органів, процесів та методів управ-
ління тощо. Тільки у цьому разі державне управління залишається адекватним 
суспільним трансформаціям та, відповідно, спроможним реалізувати своє 
суспільне призначення у нових умовах. По-друге, взаємодія означає, що 
державні органи, бізнесові структури, сектор громадських організацій, а також 
громадяни, які не входять до жодного з цих трьох секторів, діють спільно та 
узгоджено, співпрацюють між собою. Лише у такому разі виникають так звані 
синергетичні ефекти, що забезпечують суспільний розвиток. Інакше ці ефекти 
зникають, не дозволяючи здійснювати будь-які масштабні суспільні проекти. 
Зокрема, без такої співпраці неможливо проводити жодні суспільні реформи. 

Отже, взаємодія державних органів із суспільними інститутами є однією з 
основ ефективного державного управління. Така взаємодія включає низку 
напрямів, серед яких: забезпечення прозорості державних органів шляхом 
всебічного інформування про їх діяльність; проведення державно-громадських 
консультацій; спільне вироблення політики державними органами та 
громадськістю; їх співробітництво у реалізації політики; надання публічних 
послуг; контроль за діяльністю влади з боку суспільних інститутів. Широка 
участь громадян в управлінських процесах дає змогу державним органам 
приймати значно якісніші рішення, що відповідають суспільним реаліям, та 
ефективно їх реалізовувати. Рівноважливо те, що така участь збільшує довіру 
громадян до влади і зміцнює громадянське суспільство. 

Налагодження суспільно-владної взаємодії потребує зміни світоглядних 
установок державних управлінців, передусім вищої керівної ланки. Нинішня 
філософія влади, яка ще, на наш погляд, панує в Україні, розглядає органи 
державної влади як суб’єкти управління, а всю решту суспільства – як об’єкти 
управління. І це закладено навіть у деяких положеннях Конституції України. 
Наприклад, відповідно до її ст. 38, громадяни мають право брати участь в 
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управлінні державними справами. Отже, апріорі передбачається, що держава 
має власні справи, окремі від суспільства, в які громадянам втручатися взагалі-
то не потрібно, але держава дозволяє громадянам певною мірою брати участь у 
цих справах. Натомість, ст. 21 Загальної декларації прав людини (1948 р.) 
визначає, що кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною 
безпосередньо або через вільно обраних представників. Тут проглядається 
зовсім інша світоглядна установка, згідно з якою люди, громадяни управляють 
своєю країною, і саме вони дозволяють або не дозволяють державі здійснювати 
таке управління у певних межах. 

Увага до проблем взаємодії суспільства та державних інститутів є цілком 
закономірною, оскільки відповідає сучасній світовій тенденції переходу від 
традиційного державного управління до урядування. Згідно з Енциклопедією 
державного управління, належне урядування (good governance) – це система 
цінностей, політик та інституцій, за допомогою яких суспільство керує своїми 
соціальними, політичними та економічними справами через взаємодію (та 
всередині) уряду, громадянського суспільства і приватного сектору. На даний 
час теоретичні та практичні напрацювання щодо урядування багато в чому 
інтегрувалися у нову управлінську концепцію, що дістала назву "відкритого 
урядування". Визначальні положення цієї концепції полягають у тому, щоб дати 
змогу громадянам знати все про діяльність державних органів, контролювати їх 
діяльність та брати участь у прийнятті державно-управлінських рішень. 
Основні механізми відкритого уряду базуються на використанні сучасних 
інформаційних технологій. 

Україна також задекларувала наміри впроваджувати відкрите урядування. 
Кабінет Міністрів України затвердив план дій із впровадження Ініціативи 
“Партнерство “Відкритий Уряд” у 2014-2015 рр., у якому зобов’язався 
забезпечити належну реалізацію Ініціативи за такими напрямами: сприяння 
діяльності інститутів громадянського суспільства, їх участі у формуванні та 
реалізації державної політики; забезпечення доступу до публічної інформації; 
запобігання і протидія корупції; підвищення якості надання адміністративних 
та соціальних послуг; впровадження технологій електронного урядування та 
розвиток електронної демократії. 

У цілому на даний час в Україні утверджується розуміння того, що 
найкращі результати на шляху прогресивного суспільного розвитку можуть 
бути досягнуті при реалізації ідеології партнерства між державними органами 
та суспільними інститутами. Результативність такого партнерства залежить як 
від зусиль державних інститутів, так і від здатності громадян ефективно 
співпрацювати з владними структурами у вирішенні суспільних проблем. 
 

1.5. Базові закони, закономірності та принципи державного управління 
 
Головними складовими системи наукових знань про державне управління 

виступають закони, закономірності та принципи. Важливість їх розуміння та 
врахування у практиці зумовлюється тим, що в іншому разі державне 
управління не може бути дієвим та ефективним, оскільки суперечить 
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об’єктивно існуючим, стійким, необхідним взаємозв’язкам між управлінськими 
явищами. У роботах В.Авер’янова, Г.Атаманчука, В.Бакуменка, Д.Дзвінчука, 
С.О’Доннела, У.Ешбі, Г.Кунца, М.Мескона, П.Надолішнього, Н.Нижник, 
Г.Райта, Т.Сааті, В.Цвєткова, Г.Щокіна та ін. описано низку законів, 
закономірностей та принципів, що мають фундаментальне значення для 
державно-управлінської діяльності. До них відносять, насамперед, закони 
необхідної різноманітності, пропорційності суб’єкта і об’єкта управління, 
поєднання централізації та децентралізації. 

Відповідно до закону необхідної різноманітності, для створення системи, 
що здатна вирішити проблему з певним ступенем різноманітності, необхідно, 
щоб ця система мала не менший ступінь різноманітності. З цієї закономірності 
випливає, що для створення системи державного управління, здатної ефективно 
управляти певними суспільними сферами, галузями, видами діяльності, 
необхідно, щоб ця система мала не меншу різноманітність, ніж ці сфери, галузі, 
види діяльності. Можливі два основні підходи до досягнення такого стану. 
Перший спосіб полягає у збільшенні різноманітності системи державного 
управління шляхом ускладнення управлінської системи, утворення нових 
ієрархічних рівнів, удосконалення розподілу функцій та повноважень за 
рівнями управління, підвищення професійності управлінських кадрів, 
наукового та інформаційно-аналітичного супроводу управлінської діяльності та 
ін. Другий спосіб передбачає зменшення різноманітності, з якою доводиться 
мати справу системі державного управління, шляхом обмеження її втручання у 
різні сфери та галузі суспільної діяльності за принципом достатності. 
Одночасно держава має активно сприяти розвитку різних механізмів 
самоуправління, наприклад місцевого самоврядування, якому передаються 
управлінські функції та повноваження. 

Закон пропорційності суб’єкта і об’єкта управління передбачає 
раціональну відповідність між елементами всередині керуючої та керованої 
підсистем, спроможність суб’єкта управління за своїм потенціалом та 
організаційно-технічним забезпеченням оперативно виконувати функціональні 
завдання, враховуючи зміни у стані об’єкта управління. 

Закон поєднання централізації та децентралізації полягає у доцільній 
відповідності функціональної відповідальності різних рівнів управління потре-
бам суспільства, централізації як безперервній, постійно діючій та достатньо 
стійкій підлеглості кожної ланки вищим органам управління, та децентралізації 
як самостійності у підходах до управління з урахуванням багатоманітності 
місцевих особливостей при збереженні єдності в основному, суттєвому. 

Крім зазначених законів, виділяють закономірності, що стосуються 
системного відображення та управлінських процесів у соціальних системах, а 
відповідно і в державному управлінні, в тому числі, закономірності процесу 
управління, цілісності системи, історичності, еквіфінальності, стабільності 
системи, комунікативності. 

Закономірність процесу управління полягає в тому, що вироблення та 
реалізація управлінських впливів завжди відбувається як спеціальний процес, 
який є універсальним, тобто, незалежно від суб’єкта і об’єкта управління, 
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включає одну й ту ж послідовність певних видів діяльності, які називають 
загальними функціями державного управління. Такими функціями переважно 
вважаються планування, організація, мотивація та контроль. 

Закономірність цілісності системи полягає у виникненні в системі нових 
інтегративних якостей, які не властиві елементам, що утворюють цю систему. 
Ця закономірність зумовлюється тим, що властивості системи залежать не 
тільки від властивостей її елементів, але і від зв’язків між ними. Отже, дві 
системи, що містять тотожні елементи, можуть бути несхожими за 
властивостями завдяки відмінності зв’язків між елементами. Закономірність 
цілісності виразно проявляється для ієрархічних систем у тому, що на кожному 
рівні ієрархії виникають властивості, що не можуть бути виведені як сума 
властивостей елементів цього рівня. 

Закономірність історичності виявляється у тому, що будь-яка соціальна 
система не тільки функціонує, але й розвивається, проходячи етапи 
становлення, розквіту, занепаду та розпаду або перетворення. Отже, необхідно 
чітко розуміти, на якому етапі знаходиться певна підсистема суспільства або 
суспільство в цілому, та враховувати особливості цього етапу при прийнятті та 
реалізації державно-управлінських рішень. 

Закономірність еквіфінальності виявляється у здатності відкритих 
соціальних систем, до яких належить держава, досягти певного стану, що не 
залежить від вихідних умов і визначається виключно параметрами системи. Ця 
закономірність обґрунтовує можливість вибору для держави таких 
перспективних цілей, що не мають на даний момент необхідного ресурсного 
підґрунтя та необхідних умов досягнення, але можуть їх мати внаслідок 
відповідних управлінських зусиль. 

Відповідно до закономірності стабільності системи, така стабільність 
пов’язана зворотним відношенням зі складністю системи, тому зменшення 
кількості та різноманітності як елементів, так і зв’язків між елементами 
системи, збільшує її стабільність. 

Закономірність комунікативності передбачає, що соціальна система, 
зокрема держава або будь-яка інша організація, не ізольована від 
навколишнього середовища і пов’язана з ним множиною комунікацій, які слід 
враховувати в процесах державного управління. 

Вивчення як зазначених, так і інших законів та закономірностей, є 
підґрунтям для формулювання принципів державного управління, під якими 
розуміються вихідні, найбільш загальні положення, що покладаються в основу 
теорії та практики державного управління. Науковцями вироблено велику 
кількість управлінських принципів, тому знати та дотримуватися всіх їх 
практично неможливо. Отже, для людини, яка приймає рішення, важливо 
дотримуватися, в першу чергу, сукупності принципів, що обов’язкові для даної 
ситуації, а інші використовувати лише в разі потреби. При цьому доречно 
керуватися принципом "бритви Оккама", згідно з яким не потрібно 
приумножувати принципи без необхідності. Тому далі пропонується перелік 
деяких базових принципів державного управління, що мають універсальне 
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значення для управлінської діяльності на всіх рівнях та у всіх галузях 
державного управління. 

Принцип об'єктивності державного управління зумовлює необхідність 
враховувати в усіх управлінських процесах реальний стан суспільства, 
можливості та закономірності його розвитку. 

Принцип випереджального стану управління, що означає формування 
такого стану системи державного управління, в якому вона не просто реагує на 
суспільні проблеми у кризовому режимі, а прогнозує і попереджає їх 
виникнення. 

Принцип універсальності управління проголошує, що цикл і загальні 
функції управління є однаковими як для державного управління, так і для 
інших видів суспільного управління. Отже, при вирішенні проблем державного 
управління можна використовувати напрацювання різних теорій управління, 
зокрема, менеджменту, соціального управління тощо. 

Принцип зворотного зв’язку, застосування якого передбачає аналіз 
розвитку ситуації та коригування процесу управління за допомогою функції 
контролю з метою досягнення визначених цілей. 

Принцип ресурсозбереження передбачає вирішення управлінських 
проблем за мінімальних витрат наявних ресурсів, в тому числі, людських, 
інформаційних, фінансових, матеріально-технічних, часу тощо. 

Принцип оптимальності управління, що означає пошук управлінських 
рішень та дій, які є найкращими з можливих за певними критеріями у 
конкретних умовах. Для державного управління оптимальність, як правило, 
полягає у мінімізації ресурсних витрат при досягненні бажаних результатів або 
у досягненні найкращих результатів, як у кількісному, так і в якісному вимірі, 
при фіксованих ресурсних витратах. 

Принцип релевантності інформації зумовлює необхідність 
відокремлення релевантної інформації, що стосується конкретної проблеми, від 
всієї іншої, оскільки просте збільшення кількості інформації не підвищує якості 
управлінських рішень. 

Принцип обмеження цілей передбачає звуження кола проблем, що 
вирішуються, за рахунок кращого їх розуміння та якісного вирішення. Він 
орієнтує на досягнення найбільшої ефективності в деякій обмеженій області, і 
тільки потім – на перехід до вирішення більш широкого кола проблем. 

Принцип Парето полягає у важливості небагатьох та маловажливості 
багатьох, а стосовно вирішення управлінських проблем визначає, що в будь-
якій діяльності відносно невелика частина зусиль дає основну частину 
результатів, з усього комплексу чинників, що формують певну ситуацію, її 
характеристики переважно визначаються відносно небагатьма чинниками тощо. 

Принцип невизначеності означає, що вирішення проблем державного 
управління завжди відбувається в умовах невизначеності внаслідок неповноти і 
недостовірності інформації, різноманітності та неповної передбачуваності 
чинників, що впливають на управлінські ситуації, насамперед людського 
чинника. 
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Принцип відповідності завдань та засобів їх вирішення виходить з 
ситуаційного підходу та відображає необхідність використання найбільш 
ефективних засобів, насамперед методів і технологій, у залежності від типів 
поставлених управлінських завдань. 

Принцип "стратегія визначає структуру" (сформульований А.Чандле-
ром) передбачає, що проектування структури має здійснюватися так, щоб 
забезпечити реалізацію стратегії. Більш детально це означає дотримання 
логічної послідовності: цілі → функції → структура. 

Враховуючи євроінтеграційний вектор розвитку України, доцільно також 
відзначити базові принципи належного урядування, на яких базуються сучасні 
системи державного управління країн ЄС, зокрема: 

- верховенство права – закріплення у законодавстві прав і свобод людини, 
їх захист і підтримка у практиці державного управління; 

- участь громадян – широка участь громадян у державному управлінні; 
- прозорість – забезпечення громадянам доступу до повної, крім вузького 

переліку винятків, об'єктивної, точної, зрозумілої інформації про управлінські 
процеси та інститути; 

- чутливість – чутливість інститутів і процесів управління до потреб і 
прагнень громадян, намагання служити всім заінтересованим сторонам; 

- орієнтація на згоду – спрямованість на досягнення згоди між усіма 
заінтересованими суспільними групами при прийнятті управлінських рішень; 

- ефективність і результативність – одержання результатів, що забезпе-
чують досягнення поставлених цілей, при найкращому використанні ресурсів; 

- справедливість – надання всім громадянам можливостей покращувати 
або підтримувати свій добробут; 

- підзвітність – підзвітність осіб, які приймають управлінські рішення, 
перед громадськістю та заінтересованими інституціями; 

- стратегічне бачення – наявність національної стратегії розвитку, що є 
предметом суспільної згоди, та розуміння шляхів її реалізації з урахуванням 
умов даної країни. 

 
Висновки до теми 1 

 
За сутністю, державне управління – це практичний, організуючий і 

регулюючий вплив держави на суспільну і приватну життєдіяльність людей з 
метою її впорядкування, збереження або перетворення, що спирається на 
владну силу держави. З погляду системного підходу, державне управління 
можна розглядати як динамічну систему, основними компонентами якої є 
суб’єкт, об’єкт, мета, результат, процес і засоби державного управління. 
Державне управління існує у суспільстві та має суспільне призначення, що 
загалом полягає у тому, щоб прогнозувати та забезпечувати вирішення 
суспільних проблем, а, по-можливості, запобігати їх виникненню, ефективно 
служити громадянам, забезпечувати вироблення і реалізацію стратегії 
суспільного розвитку. 
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Загальний об’єкт державного управління – суспільна і приватна 
життєдіяльність людей – на практиці постає у вигляді великої сукупності більш 
конкретних управлінських об’єктів. Цими конкретними об’єктами є 
різноманітні види людської діяльності, що у залежності від масштабу 
набувають вигляду суспільних процесів, суспільних відносин та соціальних 
ролей. Важливе значення має принцип пріоритетності, згідно з яким об’єкти 
державного управління користуються пріоритетом перед його суб’єктами. 

Однією з основ ефективного державного управління у сучасних умовах є 
взаємодія державних органів із суспільними інститутами на засадах 
партнерства. Теоретичні та практичні напрацювання щодо такої взаємодії 
багато в чому інтегрувалися у нову управлінську концепцію відкритого 
урядування. Широка участь громадян в управлінських процесах збільшує їх 
довіру до влади і зміцнює громадянське суспільство, дає змогу державним 
органам приймати значно якісніші рішення з погляду суспільства та ефективно 
їх реалізовувати. 

Головними складовими системи наукових знань про державне управління 
виступають закони, закономірності та принципи, без розуміння та 
врахування яких державне управління не може бути дієвим та ефективним. До 
них відносять, насамперед, закони необхідної різноманітності, пропорційності 
суб’єкта і об’єкта управління, поєднання централізації та децентралізації. Крім 
того, виділяють закономірності, що стосуються системного відображення та 
управлінських процесів у соціальних системах, а відповідно і в державному 
управлінні. Доцільно також відзначити базові принципи державного 
управління, що мають універсальне значення для управлінської діяльності на 
всіх рівнях та у всіх галузях державного управління, а, з урахуванням 
євроінтеграційного вектору розвитку України, – базові принципи належного 
урядування. 
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ТЕМА 2. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА ЯК СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ 
СУСПІЛЬНИМИ ПРОЦЕСАМИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 
Мета теми – сформувати у слухачів: 

˗ уявлення про Українську державу як суб’єкт управління суспільними 
процесами, її основні характеристики, структуру, сучасний стан та перспективи 
розвитку; 

˗ систематизовані знання щодо побудови та функціонування 
вітчизняної системи органів державного управління, її зв’язків з системою 
органів місцевого самоврядування; 

˗ вміння і навички виявляти системні проблеми організації державного 
управління в Україні та визначати шляхи їх вирішення. 

Після вивчення розділу слухачі повинні: 
˗ знати загальні характеристики і будову системи органів державного 

управління, її співвідношення і взаємозв’язок з місцевим самоврядуванням; 
˗ вміти аналізувати стан та виявляти системні проблеми організації 

вітчизняного державного управління, його взаємовідносин з місцевим 
самоврядуванням; 

˗ визначати напрями та розробляти рекомендації щодо проведення 
адміністративної реформи, децентралізації та побудови ефективної системи 
територіальної організації влади в Україні. 

Основні поняття теми: держава, система органів державного 
управління, державний орган, принцип поділу влади, форма державного 
правління, форма державного устрою, політичний режим, органи виконавчої 
влади, Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, місцеві 
державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, співвідношення і 
взаємозв’язок державного управління та місцевого самоврядування, 
децентралізація. 

 
2.1. Загальні характеристики держави як суб’єкта управління суспільними 

процесами  
 
Як зазначалося у темі 1, загальним суб’єктом державного управління є 

держава. У поняття "держава", залежно від контексту, вкладають різні 
значення, яких виділяють принаймні три: 

˗ держава як форма територіальної організації суспільства (синонім – 
країна); 

˗ держава як спосіб організації й упорядкування суспільства (інший – 
громадянське суспільство); 

˗ держава як система державних органів, що здійснюють управління 
суспільними процесами. 

При цьому держава як суб’єкт державного управління розуміється у 
останньому, третьому значенні як велика і складна організація, тобто 
багаторівнева, переважно ієрархічна система державних органів, що 
здійснюють управління суспільними процесами. Будова цієї системи 
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визначальним чином залежить від загальних характеристик держави, 
сукупність яких позначається поняттям "форма держави". 

Форма держави – це сукупність найбільш загальних ознак держави, що 
зумовлені територіальними та інституційними способами організації влади, 
типом політичних відносин, засобами і методами реалізації влади. Виділяють 
три основні складові форми держави: форма державного правління; форма 
державного устрою; політичний режим. 

Форма державного правління є способом організації верховної влади в 
державі (законодавчої, виконавчої, судової), який характеризується 
структурою, порядком формування, компетенцією вищих органів державної 
влади, встановленим порядком взаємовідносин між ними, ступенем участі 
населення в їх формуванні. Доцільно нагадати, що сутністю законодавчої влади 
є прийняття державних законів, виконавчої влади – забезпечення практичної 
реалізації законодавчих положень, а судової влади – здійснення правосуддя 
відповідно до державних законів. 

Принципово важливими ознаками форми державного правління є роль 
глави держави у державному механізмі та порядок формування цього інституту. 
Глава держави – це найвища посадова особа держави, яка символізує державу, 
представляє країну в офіційних церемоніях всередині країни і за кордоном, 
покликана гарантувати цілісність держави, забезпечувати узгоджене 
функціонування і ефективну взаємодію органів державної влади. З точки зору 
ролі та формування інституту глави держави розрізняють дві основні форми 
державного правління – монархію і республіку, що, у свою чергу, також 
поділяють на різновиди. 

Монархія є формою державного правління, за якої верховна влада в 
державі цілком або частково здійснюється одноосібно монархом – особою, яка 
є главою держави та належить до пануючої династії. Виділяють абсолютну 
монархію, за якої вся верховна влада в державі цілком зосереджується в руках 
монарха, а також конституційну монархію, за якої влада монарха обмежена і 
регламентована нормами конституції, а монарх співіснує поряд з парламентом. 
У сучасних конституційних монархіях фактична роль коронованої особи багато 
в чому є суто номінальною, хоча її формальні повноваження є досить значними. 
На даний час у світі абсолютних монархій майже немає, а їх прикладами 
можуть бути Оман або Об’єднані Арабські Емірати. Натомість, конституційних 
монархій значно більше, зокрема, серед країн Європі до них належать Бельгія, 
Великобританія, Данія, Швеція та ін. 

Республіка – форма державного правління, за якої всі вищі органи 
державної влади обираються населенням або формуються цими виборними 
органами на визначений термін. Главою держави при цьому є президент – 
глава держави і виконавчої влади або тільки глава держави, який обирається 
населенням або парламентом. Обсяг і характер повноважень президента 
зумовлений різновидом республіканської форми державного правління. 
Основними з таких різновидів вважаються президентська, парламентська та 
змішана (президентсько-парламентська або парламентсько-президентська) 
форми правління. 
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До характерних рис президентської форми державного правління 
(президентської республіки) відносять: 

˗ обрання президента на загальних виборах; 
˗ поєднання повноважень глави держави і глави уряду в особі 

президента, як правило, за відсутності посади прем’єр-міністра; 
˗ формування уряду президентом лише за дуже обмеженою участю 

парламенту або без його участі незалежно від партійного складу парламенту, 
тому міністри зобов’язані проводити політику, що визначає президент, і несуть 
перед ним відповідальність; 

˗ відсутність інституту контрасигнування, тобто скріплення актів 
президента підписами міністрів, які б несли за них відповідальність; 

˗ наявність права законодавчої ініціативи лише у депутатів парламенту; 
˗ відсутність у парламенту можливості відправити уряд у відставку; 
˗ відсутність права президента на розпуск парламенту; 
˗ неможливість суміщення повноважень депутата і посадової особи 

виконавчої влади. 
Парламентська форма державного правління (парламентська республіка) 

відзначається такими характерними рисами: 
˗ здійснення повноважень глави держави і глави уряду різними 

особами; 
˗ відсутність у глави держави права відправляти уряд у відставку; 
˗ як правило, пропорційна система виборів парламенту виключно за 

партійними списками, неможливість переходу депутатів між парламентськими 
фракціями; 

˗ формування уряду парламентом відповідно до його партійної 
структури лише за формальною участю глави держави; 

˗ колективна та індивідуальна політична відповідальність уряду перед 
парламентом, який може відправити у відставку уряд в цілому або окремих 
міністрів; 

˗ право глави держави на розпуск парламенту, що, як правило, 
контролюється урядом; 

˗ контрасигнування актів глави держави главою уряду та/або 
відповідним міністром; 

˗ обрання глави держави парламентом. 
Прикладами президентських республік є США та більшість країн 

Латинської Америки, а парламентських – Німеччина, Італія, Австрія тощо. У 
низці країн практикується змішана республіканська форма правління, яку 
називають парламентсько-президентською або президентсько-парламентською 
в залежності від співвідношення повноважень президента, парламенту та уряду. 
В Україні за період незалежності у різні роки функціонували обидві змішані 
форми правління, а на даний час наша держава є парламентсько-
президентською республікою. 

Форма державного устрою – це спосіб територіальної організації 
держави, що визначає порядок поділу країни на складові частини, правовий 
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статус останніх, порядок відносин центральних і територіальних органів влади. 
За устроєм держави поділяють на унітарні та федеративні. 

Унітарна держава – це цілісна, єдина держава, окремі складові якої не 
мають суверенітету, а є тільки адміністративно-територіальними одиницями, 
кожна з яких є частиною єдиної території держави у фіксованих межах з одним 
чи кількома поселеннями, що є просторою основою діяльності органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування. До основних ознак 
унітарної держави належать: єдина територія і єдине громадянство; єдина 
конституція і система права; єдина система органів державної влади, однотипна 
схема їх організації та підпорядкування; єдиний державний бюджет. У 
Енциклопедії державного управління наведений поділ унітарних держав, 
залежно від статусу адміністративно-територіальних одиниць в їх складі, на 
централізовані, децентралізовані та регіоналізовані.  

У централізованих унітарних державах адміністративно-територіальні 
одиниці мають рівний правовий статус, а голови місцевих органів влади 
призначаються з центру. У сучасному світі таких держав майже немає, 
оскільки, як правило, усі сучасні унітарні держави відзначаються, принаймні 
формально, певним ступенем політичної децентралізації. У децентралізованих 
унітарних державах в адміністративно-територіальних одиницях діють виборні 
органи місцевого самоврядування, що наділені значними правами у вирішенні 
проблем місцевого розвитку, а також можуть створюватись окремі 
територіальні автономії. Під такою автономією розуміється адміністративно-
територіальна одиниця, що має власні органи законодавчої та виконавчої влади 
(але не судової), наділена певною самостійністю у сфері правотворчої 
діяльності згідно з повноваженнями, що визначені конституцією та законами 
держави. Автономія може також користуватися певною законодавчою 
самостійністю. У такому разі закони приймаються парламентом автономії в 
межах та у порядку, що визначені конституцією та законами держави. До 
регіоналізованих держав відносять такі, в яких усі адміністративно-
територіальні одиниці вищого рівня набувають статусу автономії. Доцільно 
зазначити, що усі унітарні держави Європи є або децентралізованими, 
наприклад, Польща, Угорщина, Франція та ін., або регіоналізованими, 
наприклад, Іспанія та Італія. 

Федеративна держава – це союзна держава, до складу якої входять 
державні утворення (суб’єкти федерації), що мають обмежений суверенітет. У 
даному контексті суверенітет означає право суб’єкта федерації здійснювати 
верховну владу на власній території з певного кола питань незалежно від 
федеральної влади. До основних характеристик федерації відносять: наявність у 
суб’єктів федерації суверенітету в певних галузях суспільної діяльності, але не 
у повному обсязі, і, як правило, відсутність у них права на односторонній вихід 
із федерації; наявність систем законодавчої, виконавчої і судової влади як на 
рівні федерації, так і на рівні її суб’єктів; неможливість зміни статусу суб’єктів 
федерації без їх згоди; утворення території федерації з територій її суб’єктів. 

У федеративних державах до компетенції федеральної влади, як правило, 
належать питання оборони країни, зовнішньої політики, фінансів, 
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оподаткування, розв'язання конфліктів між суб’єктами федерації, організації 
структур і діяльності вищих органів державної влади. Натомість, компетенція 
суб'єктів федерації, як правило, поширюється на питання, що не потребують 
однотипного регулювання, зокрема, організацію і діяльність місцевих органів 
влади, забезпечення громадського порядку, збереження довкілля, надання 
публічних послуг тощо. Кожен суб’єкт федерації має право на власну 
конституцію, а повноваження федеральних органів влади та їх складових 
визначаються союзною конституцією. Прикладами федеративних держав є 
Бразилія, Індія, Німеччина, Російська Федерація, США та ін. 

Політичний режим – це сукупність характерних для держави 
політичних відносин, засобів і методів реалізації державної влади, відносин між 
державою та громадянами, панівних форм ідеології. Основними типами 
політичних режимів вважаються демократичний, авторитарний і тоталітарний. 

Авторитарний режим характеризується зосередженням державної влади 
в руках однієї особи або обмеженої групи, значним звуженням політичних прав 
і свобод громадян та суспільно-політичних організацій, жорстким 
примушування до виконання непопулярних, але формально законних вимог, 
повним державним контролем і регламентацією політичної сфери суспільства. 
Виділяють такі різновиди авторитарних режимів як персональний, 
теократичний, військово-бюрократичний, однопартійний тощо. Тоталітарний 
режим характеризується всеохопним репресивним примушуванням громадян 
до виконання владної волі держави, що ніяк не спирається на закон, повним 
державним контролем та регламентацією усіх сфер суспільного життя, 
розумінням суспільства як придатку держави. Характерними історичними 
прикладами тоталітарних режимів є комуністичний та фашистський. 

Демократичний режим передбачає здійснення державної влади і 
управління суспільними процесами за участю та в інтересах народу, зокрема 
участь громадян у формуванні органів державної влади, контролі за їхньою 
діяльністю, переважне право більшості при ухваленні суспільно значущих 
рішень, поважання прав i потреб меншості, толерантне ставлення до інших 
думок і позицій, готовність до компромісу у вирішенні спірних питань тощо. 
Зазначені характеристики стосуються демократії як ідеальної моделі 
народовладдя, проте, наприклад, у монографії В.Цвєткова і В.Горбатенка 
"Демократія – Управління – Бюрократія: в контексті модернізації українського 
суспільства" (2001 р.) наводиться думка про те, що якщо брати поняття 
демократії у всій строгості його значення, то істинної демократії ніколи не було 
і не буде. Сучасні демократичні режими у різних країнах реалізують, нерідко у 
досить специфічному поєднанні, низку практичних моделей демократії, до 
яких, насамперед, належать представницька, безпосередня, елітарна, дорадча, 
учасницька та соціальна. 

Згідно з моделлю представницької демократії, всі громадяни 
опосередковано, через обраних ними представників, беруть участь в управлінні 
суспільними справами. Ця модель є основою всіх інших моделей демократії, 
крім безпосередньої. Модель безпосередньої демократії передбачає пряму 
участь громадян у виробленні й прийнятті рішень. Зокрема, в сучасній практиці 
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державного управління використовується такий різновид безпосередньої 
демократії як плебісцитарна демократія, що виявляється через право громадян 
шляхом референдумів і опитувань схвалювати або відхиляти різні управлінські 
рішення державного та місцевого рівня. У моделі елітарної демократії 
особлива роль належить відкритим елітам, які є носіями демократичних 
цінностей та виборюють право на управління державою шляхом виборів, під 
час яких роль пересічних громадян зводиться до вибору правлячих еліт. При 
цьому відбувається фактичне відсторонення переважної більшості громадян від 
влади, обґрунтуванням якого є те, що лише політичні еліти завдяки своїм 
якостям спроможні забезпечити ефективне управління в інтересах суспільства. 
Відповідно до моделі дорадчої (деліберативної) демократії, прийняття 
суспільно значущих рішень відбувається на основі багаторівневих дебатів і 
дискусій між органами владними та широкою громадськістю, врахування усіх 
слушних думок експертів та громадян, що потребує налагодження дієвих 
владно-суспільних діалогових комунікацій. Модель учасницької 
(партисипативної) демократії найбільшою мірою відповідає уявленням про 
демократію як народовладдя. Вона передбачає, на доповнення до виборів, 
референдумів, опитувань та ін., безпосередню участь широких верств 
населення у прийнятті та реалізації рішень на всіх рівнях управління державою 
через впровадження принципів децентралізації та субсидіарності, формування 
механізмів спільного прийняття рішень органами влади та громадськістю, 
створення на місцях різноманітних інститутів суспільного самоврядування. 
Модель соціальної демократії передбачає не тільки рівність політичних прав 
громадян, але й забезпечення громадянам рівних можливостей реалізувати свої 
сили і здібності шляхом гарантування низки соціально-економічних прав, до 
яких, як правило, відносять права на працю та гідну її оплату, соціальне за-
безпечення, освіту, охорону здоров’я тощо. У економічному вимірі дана модель 
загалом спрямована на формування потужного і стабільного середнього класу 
як основи громадянського суспільства. Наведені моделі демократії можуть 
використовуватися як практичні інструменти аналізу діючих політичних 
режимів у конкретних країнах. 

 
2.2. Система органів державного управління в Україні  

 
Елементарною складовою держави як суб’єкта державного управління є 

державний орган – група осіб або одна особа, наділена державно-владною 
компетенцією для виконання завдань і функцій держави. Під компетенцією 
розуміють юридичне визначення сукупності повноважень, предмета відання і 
юридичної відповідальності. Кожен державний орган складається з двох 
основних частин, а саме: 

˗ основні підрозділи, що безпосередньо виконують завдання і функції 
держави та наділені державно-владними повноваженнями; 

˗ допоміжні підрозділи, що не наділені такими повноваженнями, а 
обслуговують основні підрозділи (кадрові, юридичні, документознавчі тощо). 

Державний орган має такі основні ознаки: 
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˗ формування державою чи безпосередньо народом; 
˗ наявність передбачених законодавством спеціальних функцій, що 

здійснюються від імені держави; 
˗ наявність державно-владних повноважень, що дають можливість 

здійснювати юридично обов’язкові дії, зокрема: видавати нормативні акти; 
контролювати виконання вимог, передбачених цими актами; застосовувати 
заходи щодо забезпечення виконання цих вимог (примушування, покарання, 
виховання, переконання, стимулювання тощо); 

˗ взаємодія з іншими державними органами; 
˗ підпорядкування принципу "дозволено тільки те, що прямо 

передбачено законом"; 
˗ наявність у переважної більшості працівників статусу державних або 

інших спеціальних службовців, які знаходяться в особливих правовідносинах 
один з одним і з самим державним органом; 

˗ наявність матеріальної бази, зокрема, державного майна, що 
перебуває у віданні державного органу, банківського рахунку тощо; 

˗ фінансування з державного бюджету; 
˗ наявність організаційної структури, визначеного масштабу діяльності, 

системи службової підзвітності і службової дисципліни. 
Існують класифікації державних органів за різними ознаками, серед яких 

з точки зору державного управління доцільно виділити такі класифікації: 
˗ за способом утворення (виборні державні органи і такі, до яких 

працівники призначаються); 
˗ за часом функціонування (постійні, тимчасові державні органи); 
˗ за територіями діяльності (загальнодержавні, територіальні державні 

органи); 
˗ за характером компетенції (державні органи загальної компетенції, 

впливи яких поширюються на всі сфери суспільної діяльності, наприклад, 
парламент, уряд та ін.; державні органи спеціальної компетенції, впливи яких 
поширюються лише на окремі сфери або галузі суспільної діяльності, 
наприклад, міністерства, державні агентства та ін.). 

Принципова відмінність державних органів від державних організацій і 
установ полягає у тому, що останні не наділені державно-владними 
повноваженнями, а безпосередньо створюють матеріальні і духовні продукти, 
надають державні послуги. 

Далеко не всі державні органи займаються державним управлінням. У 
цьому зв’язку виділяють дві основні складові державного апарату – апарат 
управління та апарат примусу. Якщо апарат примусу включає армію, 
правоохоронні органи, службу безпеки, тюрми, виправні та інші установи, то 
апарат управління є системою державних органів (органів державного 
управління), що складаються з чиновників-державних службовців, які 
професійно займаються управлінням. 

Основою побудови системи органів державного управління у переважній 
більшості країн світу, крім абсолютних монархій, є принцип поділу влади, що, 
зокрема, закріплений у ст. 6 Конституції України та передбачає поділ 
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державної влади на законодавчу, виконавчу та судову (так звані "гілки влади"). 
Слід відзначити, що даний принцип не означає повної самостійності гілок 
влади щодо одна одної. Насправді державна влада є цілісним явищем, тому 
принцип поділу влади означає поділ не самої державної влади, а механізму її 
здійснення. Цей механізм передбачає, що кожним з трьох основних видів 
діяльності займається відносно самостійна сукупність державних органів, 
зокрема, законотворенням – органи законодавчої влади, застосуванням законів 
– органи виконавчої влади, правосуддям – органи судової влади. Отже, єдина за 
змістом державна влада реалізується через діяльність різних видів державних 
органів, між якими розподілені державно-владні повноваження, і які є 
самостійними при реалізації цих повноважень у конституційно встановлених 
межах. Це означає не поділ влади як такої, а поділ праці до управлінню 
державою.  

Органи законодавчої, виконавчої та судової влади обмежують та взаємно 
впливають один та одного, насамперед, через систему стримувань і противаг. 
При цьому важливими завданнями є забезпечення єдності державної влади та 
ефективної співпраці її органів в інтересах суспільства. Світова практика 
свідчить, що такі завдання здатний ефективно виконувати глава держави, яким 
при республіканській формі правління є президент. Саме для їх виконання 
президента наділяють широкими конституційними повноваженнями. 

В Україні єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – 
Верховна Рада України. Виконавчу владу здійснює спеціальна система органів 
виконавчої влади, вищим з яких є Кабінет Міністрів України. Судову владу 
здійснює Конституційний Суд України, а також система судів загальної 
юрисдикції, найвищим з яких є Верховний Суд України. Главою держави є 
Президент України, який не належить до жодної гілки влади. Виходячи з 
прийнятого у темі 1 широкого підходу, органи усіх гілок влади та глава 
держави входять до системи органів державного управління в Україні, 
виконуючи відповідні управлінські функції. 

Зокрема, на основі ст. 85, 92 Конституції України можна виділити 
стратегічно-планову, організаційну, кадрову, контрольну та регулюючу функції 
Верховної Ради України в системі державного управління. Стратегічно-
планова функція вітчизняного парламенту виявляється через визначення засад 
внутрішньої і зовнішньої політики, схвалення програми діяльності уряду, 
затвердження загальнодержавних програм та державного бюджету тощо; 
організаційна – через визначення організації, повноважень і порядку діяльності 
органів виконавчої влади, основ державної служби, територіального устрою 
України та засад місцевого самоврядування тощо; кадрова – через призначення 
на посади та звільнення з посад низки посадових осіб, передусім Прем’єр-
міністра України та інших членів уряду; контрольна – через здійснення 
парламентського контролю, зокрема за діяльністю уряду з можливістю 
відправити його у відставку, за виконанням державного бюджету та ін.; 
регулююча – через законодавче регулювання діяльності у різних суспільних 
сферах та галузях. 
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Розглядаючи функції парламенту, доцільно також згадати про дві 
структури, що, згідно зі ст. 98, 101 Конституції України, допомагають 
здійснювати парламентський контроль, а саме, Рахункову палату, що здійснює 
контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до 
Державного бюджету України та їх використанням, та інститут 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, що здійснює 
парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод 
людини і громадянина. 

Подібно до парламенту, Президент України, відповідно до ст. 106 
Конституції України, через видання указів і розпоряджень, які є обов’язковими 
до виконання на території України, також виконує широке коло державно-
управлінських функцій, а саме: стратегічну – затвердження стратегій, доктрин, 
концепцій розвитку різних суспільних сфер та галузей; кадрову – внесення 
подань про призначення Прем’єр-міністра України, Міністра оборони України, 
Міністра закордонних справ України, перше призначення на посаду 
професійного судді строком на 5 років та ін.; мотиваційну – нагородження 
державними нагородами, почесними званнями та державними преміями, 
встановлення президентських відзнак та нагородження ними тощо; регулюючу – 
регулювання суспільних відносин президентськими указами, особливо за 
відсутності законів у відповідних галузях; контрольну – зупинення дії актів 
уряду та ініціювання розгляду питання про його відповідальність, дострокове 
припинення повноважень парламенту, звільнення з посад голів місцевих 
державних адміністрацій та скасування їх рішень тощо. Крім того, Президент 
України, фактично, уповноважений ст. 106 Конституції України здійснювати 
всі функції управління у галузях зовнішньої політики, національної безпеки та 
оборони держави. В цьому йому допомагає Рада національної безпеки і оборони 
України, що, відповідно до ст. 107 Конституції України, є координаційним 
органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України. 
Цей орган координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у 
відповідній сфері. 

Стосовно органів судової влади слід уточнити, що до системи державного 
управління правомірно включати лише ті з них, що здійснюють функції 
контролю у даній системі. Як підкреслюють фахівці, судовий контроль є 
наріжним каменем конституційних систем і верховенства закону. У підручнику 
"Адміністративне право України. Академічний курс" (2004 р.) сутність судового 
контролю визначено як використання судом своїх повноважень у випадку 
встановлення факту, що державний орган здійснив незаконну, необґрунтовану 
або несправедливу дію чи прийняв подібне рішення (акт). На вищому рівні 
такий контроль здійснює орган конституційного судочинства. Відповідно до ст. 
13, 73 Закону України "Про Конституційний Суд України", даний суд приймає 
рішення та дає висновки у справах щодо конституційності законів та інших 
правових актів Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету 
Міністрів України. У разі якщо ці акти або їх окремі положення визнаються 
неконституційними, вони втрачають чинність від дня прийняття 
Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність. 

Головною формою судового контролю, передусім за діяльністю органів 
виконавчої влади, виступає адміністративна юстиція, функції якої в Україні 
виконує система спеціалізованих адміністративних судів. Ст. 18-20, 162 



 

29 

Кодексу адміністративного судочинства України встановлюють, що Вищому 
адміністративному суду України як суду першої інстанції підсудні справи щодо 
оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента 
України. Справи з приводу оскарження нормативно-правових актів Кабінету 
Міністрів України, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої 
влади вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна 
юрисдикція якого поширюється на м. Київ. Справи щодо оскарження дій або 
бездіяльності посадових чи службових осіб місцевих органів виконавчої влади 
розглядаються і вирішуються місцевим загальним судом як адміністративним 
судом або окружним адміністративним судом за вибором позивача. За 
наслідками розгляду справи відповідний адміністративний суд може визнати 
акт певного органу державної влади нечинним повністю або у окремій частині, 
зобов’язати цей орган вчинити певні дії або утриматися від вчинення певних 
дій та ін. и Судові рішення місцевих загальних судів як адміністративних судів 
та окружних адміністративних судів переглядаються апеляційними 
адміністративними судами у межах їхньої територіальної юрисдикції. 

В Україні існує також система органів прокуратури, які не відносяться до 
жодної гілки влади та донедавна виконували функції контролю в системі 
державного управління шляхом так званого загального нагляду, тобто нагляду 
за додержанням і правильним застосуванням законів органами виконавчої 
влади, органами місцевого самоврядування та іншими суб’єктами діяльності. 
Проте внаслідок прийняття у 2014 р. нового Закону України "Про прокуратуру" 
остання була позбавлена функцій загального нагляду, тому на даний час немає 
підстав включати органи прокуратури до системи державного управління. 

Центральне місце у даній системі займають органи виконавчої влади, що 
складають основу її організаційної структури. На думку В.Авер’янова, 
державному управлінню властиві всі основні ознаки виконавчої влади. Сама її 
природа підтверджує принципову єдність процесу реалізації цієї гілки влади зі 
змістом управлінської діяльності держави. Вчений стверджує, що виконавча 
влада і державне управління є органічно пов’язаними сторонами єдиного 
явища, яке заведено позначати як управлінську (або адміністративну) сферу 
діяльності держави. У підручнику "Адміністративне право України. 
Академічний курс" (2004 р.) зазначається, що для органів виконавчої влади 
державне управління є провідним напрямом діяльності, оскільки саме ця гілка 
влади за своєю природою має управлінську спрямованість. Враховуючи це, в 
погляду адміністративного права державне управління розуміється як 
нормотворча і розпорядча діяльність органів виконавчої влади. Н.Нижник, 
розділяючи позицію, згідно якої державне управління здійснюється усіма 
гілками влади, підкреслює, що пріоритет в організації і відповідальності за 
результат стану суспільства та його реалій покладається на виконавчу владу. Як 
зазначає П.Надолішній, виконавча влада – це політико-правове утворення, яке 
приходить в рух через здійснення управлінських дій, через державне 
управління. Останнє має виконавчий характер, тому органи виконавчої влади є 
водночас органами державного управління. У цьому зв’язку В.Цвєтков трактує 
державне управління як форму практичної реалізації виконавчої влади. 

Система органів виконавчої влади будь-якої країни включає три основні 
ієрархічні рівні – вищий, центральний і територіальний. В Україні на вищому 
рівні даної системи розташований Кабінет Міністрів України (Уряд України), 
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що є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Його організацію, 
повноваження і порядок діяльності визначають ст. 113-117 Конституції України 
та Закон України "Про Кабінет Міністрів України". Він є органом загальної 
компетенції, що здійснює усі функції державного управління у всіх сферах 
суспільної діяльності на всій території України. Про це свідчить обсяг основних 
завдань вітчизняного уряду, що включає забезпечення державного суверенітету 
та економічної самостійності України, здійснення внутрішньої та зовнішньої 
політики держави, виконання Конституції та законів України, актів Президента 
України та ін. Кабінет Міністрів України є колегіальним органом, до складу 
якого входять Прем’єр-міністр України (керівник уряду), Перший віце-прем’єр-
міністр, віце-прем’єр-міністри, міністри.  

Уряду у виконанні його основних завдань допомагає Секретаріат 
Кабінету Міністрів України – постійно діючий орган, що здійснює 
організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України. Секретаріат 
працює під керівництвом Міністра Кабінету Міністрів України та має 
розгалужену структуру, що включає патронатні служби і структурні підрозділи 
(департаменти, самостійні управління та ін.). 

Центральний рівень системи органів виконавчої влади в Україні складає 
система центральних органів виконавчої влади, що включає міністерства, 
державні служби, державні агентства, державні інспекції та центральні органи 
виконавчої влади зі спеціальним статусом. Їх організація, повноваження і 
порядок діяльності визначаються Законом України "Про центральні органи 
виконавчої влади". Вони є органами спеціальної компетенції, що здійснюють 
державно-управлінські функції у окремих сферах або галузях суспільної 
діяльності на всій території України. Зокрема, функціями міністерств є 
забезпечення формування та реалізація державної політики в одній чи 
декількох сферах, а функціями інших центральних органів виконавчої влади – 
надання адміністративних послуг, управління об’єктами державної власності, 
здійснення державного нагляду (контролю). Якщо більшість функцій 
центрального органу виконавчої влади складають функції з надання 
адміністративних послуг, то він утворюється як служба, якщо функції з 
управління об’єктами державної власності, то – як агентство, якщо 
контрольно-наглядові функції, то – як інспекція. 

Центральні органи виконавчої влади утворюються, реорганізуються та 
ліквідуються Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра 
України. Уряд спрямовує та координує діяльність усіх центральних органів 
виконавчої влади, зокрема міністерств, а міністри – відповідних інших 
центральних органів виконавчої влади. Міністерства діють за принципом 
єдиноначальності, а інші центральні органи виконавчої влади – за таким же 
принципом, якщо інше не передбачено законом. Міністерства очолюють 
міністри, які призначаються на посади Верховною Радою України, зокрема, 
Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України – за поданням 
Президента України, а інші міністри – за поданням Прем’єр-міністра України. 
Верховна Рада України може також звільнити будь-якого міністра: шляхом 
прийняття його відставки за поданою ним заявою про відставку; за поданням 
Прем’єр-міністра України (стосовно Міністра закордонних справ України та 
Міністра оборони України таке подання вноситься за згодою Президента 
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України); за поданням Президента України (звільнення двох зазначених 
міністрів); за власною ініціативою. Керівники інших центральних органів 
виконавчої влади призначаються на посади звільняються з посад Кабінетом 
Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України. 

Особливе місце займають центральні органи виконавчої влади зі 
спеціальним статусом. Вони характеризуються спеціальними державно-
управлінськими функціями, організацією, повноваженнями і порядком 
діяльності, що визначаються окремими законами або постановами уряду. До 
них належать, насамперед, Антимонопольний комітет України, Фонд 
державного майна України, Державний комітет телебачення і радіомовлення 
України, що передбачені Конституцією України. Крім того, Кабінет Міністрів 
України може утворювати інші центральні органи виконавчої влади зі 
спеціальним статусом, якими на даний час є Національне агентство України з 
питань державної служби, Адміністрація Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України.  

Територіальний рівень системи органів виконавчої влади в Україні 
включає, передусім, місцеві державні адміністрації: обласні; районні; міські у 
містах Києві і Севастополі. Їх організацію, повноваження і порядок діяльності 
визначають ст. 118-119 Конституції України та Закон України "Про місцеві 
державні адміністрації". Їх основні завдання включають забезпечення на 
відповідних територіях виконання Конституції, законів України, актів 
Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої 
влади вищого рівня, здійснення державного контролю на відповідних 
територіях та ін. Виходячи з обсягу завдань, місцеві державні адміністрації є 
органами загальної компетенції, що здійснюють усі функції державного 
управління у всіх сферах суспільної діяльності, проте лише у межах відповідних 
адміністративно-територіальних одиниць. При цьому повноваження місцевих 
державних адміністрацій поділяються на: власні повноваження, що, у свою 
чергу, поділяються на загальні (як органу загальної компетенції) і спеціальні 
(галузеві), що стосуються різних галузей суспільного життя; делеговані 
повноваження, зокрема, повноваження місцевого самоврядування, делеговані 
відповідними радами, та окремі повноваження органів виконавчої влади 
вищого рівня, передані Кабінетом Міністрів України. 

Місцеві державні адміністрації є єдиноначальними органами. Їх 
очолюють голови місцевих державних адміністрацій, які призначаються на 
посади і звільняються з посад Президентом України за поданням Кабінету 
Міністрів України. Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні 
своїх повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом 
Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого 
рівня. Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам 
виконавчої влади вищого рівня, а також відповідним радам у частині 
делегованих останніми повноважень. Обласні державні адміністрації в межах 
своїх повноважень спрямовують та контролюють діяльність районних 
державних адміністрацій. 

На територіальному рівні діють також територіальні органи 
центральних органів виконавчої влади, що є органами спеціальної компетенції 
на відповідних територіях. Вони утворюються як юридичні особи публічного 
права, ліквідовуються, реорганізовуються за поданням відповідних міністрів 
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Кабінетом Міністрів України, а як структурні підрозділи апаратів центральних 
органів виконавчої влади – міністрами або керівниками центральних органів за 
погодженням з відповідними міністрами, а також із Кабінетом Міністрів 
України. Керівники територіальних органів міністерств призначаються на 
посади за погодженням з головами місцевих державних адміністрацій та 
звільняються з посад міністрами, якщо інше не передбачено законом. Керівники 
територіальних органів інших центральних органів виконавчої влади 
призначаються на посади та звільняються з посад керівниками даних 
центральних органів за погодженням з відповідними міністрами. Якщо інше не 
передбачено законом, то кандидатури на посади керівників таких 
територіальних органів погоджуються з головами місцевих державних 
адміністрацій. Останні координують діяльність територіальних органів 
центральних органів виконавчої влади та сприяють їм у виконанні покладених 
на ці органи завдань. З питань здійснення повноважень місцевих державних 
адміністрацій керівники територіальних органів центральних органів 
виконавчої влади підзвітні і підконтрольні головам відповідних місцевих 
державних адміністрацій.  

Таким чином, у цілому до системи органів державного управління, 
згідно з прийнятим широким підходом, входять: Президент України; Верховна 
Рада України; Кабінет Міністрів України; Конституційний Суд України; Рада 
національної безпеки і оборони України; Рахункова палата; Уповноважений 
Верховної Ради України з прав людини; центральні органи виконавчої влади; 
місцеві державні адміністрації; територіальні органи центральних органів 
виконавчої влади; адміністративні суди. 

 
2.3. Державне управління та місцеве самоврядування в Україні:  
співвідношення, взаємозв’язок і проблеми децентралізації 

 
Поряд із системою органів державного управління в Україні, як і в 

більшості країн світу, існує ще одна система органів, що виконують функції 
управління суспільними процесами – система органів місцевого 
самоврядування. Засади її організації та діяльності визначаються у розділі ХІ 
Конституції України та Законі України "Про місцеве самоврядування в 
Україні". Згідно з ними, місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване 
державою право та реальна здатність територіальної громади – жителів села чи 
добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста 
– самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і 
законів України. Система органів місцевого самоврядування включає: 
сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи; сільських, селищних, 
міських голів, які очолюють виконавчі комітети відповідних рад; районні та 
обласні ради; органи самоорганізації населення. 

З погляду співвідношення і взаємозв’язку державного управління та 
місцевого самоврядування існують три теоретичні концепції: державницька; 
громадівська; дуалістична. Згідно з державницькою концепцією місцеве 
самоврядування є формою децентралізації державного управління і частиною 
державної системи. У громадівській концепції місцеве самоврядування є 
формою влади територіальної громади, що не залежить від держави та має 
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переважно господарський характер. Дуалістична концепція передбачає 
поєднання у місцевому самоврядуванні елементів державницької і 
громадівської концепції. 

В основу розуміння місцевого самоврядування в Україні покладена 
дуалістична концепція. Вона відображена, передусім, у положенні ст. 5 
Конституції України про те, що "народ здійснює владу безпосередньо і через 
органи державної влади та органи місцевого самоврядування". Отже, вітчизняні 
органи місцевого самоврядування не входять до системи органів державного 
управління, а утворюють окрему систему та користуються правовою, 
організаційною і матеріально-фінансовою самостійністю у законодавчо 
визначених межах. Разом з тим, органи місцевого самоврядування в Україні 
тісно пов’язані з державою, оскільки вони: 

˗ керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, 
актами Президента України, Кабінету Міністрів України; 

˗ наділені певними повноваженнями державно-владного характеру, 
однак ці повноваження визначаються державними законами; 

˗ реалізують не лише власні (самоврядні), а й делеговані повноваження, 
тобто повноваження органів виконавчої влади, надані законом органам 
місцевого самоврядування; 

˗ з питань здійснення ними делегованих повноважень підконтрольні 
відповідним органам виконавчої влади; 

˗ видають нормативні акти, але ці акти за своєю природою є 
підзаконними та локальними. 

Таким чином, місцеве самоврядування в Україні посідає окреме місце в 
механізмі управління суспільними процесами. Водночас воно органічно 
пов’язане з державою, виступаючи формою децентралізації частини функцій 
державного управління на рівень територіальних громад. При цьому органи 
виконавчої влади здійснюють контроль за додержанням органами місцевого 
самоврядування законодавства та виконанням делегованих їм повноважень. 

На даний час в Україні функціонує надмірно централізована модель 
співвідношення і взаємозв’язку державного управління та місцевого 
самоврядування, що характеризується концентрацією повноважень та фінансів 
у органів влади центрального рівня, повною залежністю територій від центру та 
слабкістю громад, конфліктами повноважень у відносинах між органами 
місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями, 
перерозподілом фінансових потоків "донизу" в ручному режимі, що 
супроводжується корупцією та ін. Така модель породжує низку суспільних 
проблем, серед яких, наприклад, у Концепції реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади в Україні виділені: 
погіршення якості та доступності публічних послуг; неузгодженість місцевої 
політики щодо соціально-економічного розвитку з реальними інтересами 
територіальних громад; нерозвиненість форм прямого народовладдя, 
неспроможність членів громад до солідарних дій, спрямованих на захист своїх 
прав та інтересів, досягнення спільних цілей розвитку громади; зниження рівня 
професіоналізму посадових осіб місцевого самоврядування, що призводить до 
низької ефективності управлінських рішень; закритість і непрозорість 
діяльності органів місцевого самоврядування, високий рівень корупції; 
відсторонення місцевого самоврядування від вирішення питань у сфері 
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земельних відносин, посилення соціальної напруги серед сільського населення 
внаслідок відсутності повсюдності місцевого самоврядування тощо. 

Враховуючи зазначене, керівництвом нашої держави проголошено курс 
на повномасштабну децентралізацію системи державного управління. Як 
зазначається у Стратегії сталого розвитку "Україна – 2020", метою політики у 
сфері децентралізації є відхід від централізованої моделі управління в державі, 
забезпечення спроможності місцевого самоврядування та побудова ефективної 
системи територіальної організації влади в Україні, реалізація у повній мірі 
положень Європейської хартії місцевого самоврядування, принципів 
субсидіарності, повсюдності і фінансової самодостатності місцевого 
самоврядування. Відповідно до цієї мети, у Концепції реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади в Україні визначені шляхи і 
способи розв’язання проблем децентралізації, а саме: 

˗ визначення обґрунтованої територіальної основи та необхідної 
ресурсної бази діяльності органів місцевого самоврядування та органів 
виконавчої влади, здатних забезпечити доступність та належну якість 
публічних послуг; 

˗ створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов 
для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних і 
делегованих повноважень; 

˗ розмежування повноважень у системі органів місцевого 
самоврядування та органів виконавчої влади на різних рівнях адміністративно-
територіального устрою за принципом субсидіарності; 

˗ розмежування повноважень між органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування на засадах децентралізації влади; 

˗ запровадження механізму державного контролю за відповідністю 
Конституції та законам України рішень органів місцевого самоврядування та 
якістю надання населенню публічних послуг; 

˗ максимальне залучення населення до прийняття управлінських 
рішень, сприяння розвитку форм прямого народовладдя; 

˗ удосконалення механізму координації діяльності місцевих органів 
виконавчої влади. 

При реалізації реформи децентралізації доцільно враховувати, 
насамперед, досвід країн Центральної й Східної Європи, які свого часу 
знаходилися у дуже подібних до України стартових умовах та пройшли шлях 
децентралізації радянської системи державного управління. У цих країнах 
спочатку був створений базовий рівень місцевого самоврядування – громади, 
яким передавалося широке коло функцій стосовно місцевих справ, відповідні 
повноваження та фінанси. Лише після зміцнення самоврядування громад, що 
потребувало суттєвого часу, запроваджувалися органи самоврядування 
регіонального та субрегіонального рівня. Наприклад, у Польщі базовий рівень 
гмінного самоврядування був створений у 1990 р., а регіональний та 
субрегіональний рівні – у 1998 р. 

Крім того, експерти Світового банку виділяють умови, за яких 
децентралізовані моделі управління державою можуть бути успішними, а 
саме: відповідність фінансових ресурсів органів самоврядування їх функціям та 
відповідальності за надання послуг; наявність у громадян вичерпної інформації 
про номенклатуру послуг та особливості їх надання; функціонування дієвого 
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механізму участі громадян у прийнятті рішень на місцевому рівні; існування 
системи підзвітності, що дає змогу громадськості здійснювати моніторинг та 
ефективно реагувати в разі потреби на дії місцевої влади; спрямованість 
конкретних механізмів децентралізації, таких як правова та інституційна база, 
міжбюджетні відносини та ін., на підтримку місцевого розвитку. 

 
 

Висновки до теми 2 
 
Держава як суб’єкт управління суспільними процесами є 

багаторівневою, переважно ієрархічною системою державних органів, що 
здійснюють таке управління. Будова цієї системи визначальним чином 
залежить від загальних характеристик держави, сукупність яких позначається 
поняттям "форма держави". Виділяють три основні складові форми держави: 
форма державного правління; форма державного устрою; політичний режим. 

Елементарною складовою держави як суб’єкта управління є державний 
орган – група осіб або одна особа, наділена державно-владною компетенцією 
для виконання завдань і функцій держави. Основою побудови системи органів 
державного управління у переважній більшості країн світу, крім абсолютних 
монархій, є принцип поділу влади. Виходячи з цього принципу та згідно з 
широким підходом, до системи органів державного управління входять: 
Президент України; Верховна Рада України; Кабінет Міністрів України; 
Конституційний Суд України; Рада національної безпеки і оборони України; 
Рахункова палата; Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; 
центральні органи виконавчої влади; місцеві державні адміністрації; 
територіальні органи центральних органів виконавчої влади; адміністративні 
суди. Центральне місце у системі державного управління займають органи 
виконавчої влади, що складають основу її організаційної структури.  

Поряд із системою органів державного управління в Україні існує 
система органів місцевого самоврядування, що також виконують функції 
управління суспільними процесами. З погляду співвідношення і взаємозв’язку 
державного управління та місцевого самоврядування існують три теоретичні 
концепції: державницька; громадівська; дуалістична. В основу розуміння 
місцевого самоврядування в Україні покладена дуалістична концепція. На 
даний час в Україні функціонує надмірно централізована модель 
співвідношення і взаємозв’язку державного управління та місцевого 
самоврядування, що породжує низку суспільних проблем. Враховуючи 
зазначене, керівництвом нашої держави проголошено курс на 
повномасштабну децентралізацію системи державного управління. При 
реалізації цього курсу доцільно враховувати, насамперед, досвід країн 
Центральної й Східної Європи, які свого часу знаходилися у дуже подібних до 
України стартових умовах та пройшли шлях децентралізації радянської 
системи державного управління. 
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ТЕМА 3. ЦІЛІ, ПРОЦЕС ТА МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: 
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 

 
Мета теми – сформувати у слухачів: 
˗ наукове розуміння цілей, процесу та методів державного управління, 

їх класифікації та взаємозв’язку; 
˗ знання основних принципів, підходів та моделей державно-

управлінської діяльності; 
˗ вміння і навички діагностувати й вирішувати проблеми постановки 

цілей та реалізації загальних функцій державного управління із застосуванням 
сучасних управлінських методів. 

Після вивчення розділу слухачі повинні: 
˗ розуміти сутність та загальні характеристики цілей та процесу 

державного управління, основні принципи цілепокладання; 
˗ знати зміст основних функцій державного управління, поняття та 

класифікацію методів державного управління; 
˗ вміти діагностувати й вирішувати проблеми постановки цілей та 

реалізації загальних функцій державного управління в Україні. 
Основні поняття теми: цілі державного управління, "дерево цілей" 

державного управління, стратегічні, оперативні, тактичні цілі, принципи 
цілепокладання, процес державного управління, функції державного 
управління, планування, організація, мотивація, контроль, прийняття рішень, 
комунікація, методи державного управління, загальні та спеціальні методи, 
адміністративні, економічні, соціально-політичні, морально-етичні, науково-
аналітичні методи. 

 
3.1. Визначення, класифікація та побудова ієрархії цілей державного 

управління 
 
Загалом мету визначають як бажаний результат певної діяльності або як 

бажаний стан певного об’єкта, на який спрямована діяльність. Мета є 
компонентом та підґрунтям будь-якої свідомої діяльності людини, виступаючи 
засобом інтеграції її дій у певну послідовність чи систему. Тому цілі є основою 
функціонування та розвитку будь-якої суспільної системи, зокрема визначення 
її функцій та структури. Управлінню також притаманна властивість 
цілеспрямованості, суттю якої, згідно з Енциклопедією державного управління, 
є досягнення поставлених цілей, а змістом – дії щодо їх досягнення. За 
висловом А.Файоля, управляти державою – це вести її до цілей з максимально 
можливим використанням усіх наявних ресурсів. 

Отже, цілеспрямованість є невід’ємною, сутнісною властивістю 
державного управління як складної системної діяльності, що починається з 
постановки цілей. Саме цілі визначають конкретний зміст державного 
управління у будь-якій галузі в певний проміжок часу. У цьому зв’язку 
доцільно підкреслити, що державне управління не буває безцільним. Інша річ, 
що воно цілком може бути спрямоване на досягнення виключно 
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вузькогрупових або, навіть, індивідуальних цілей, а тому виглядати як 
позбавлене раціональних цілей з погляду інтересів суспільства. 

Якщо ж виходити саме з цих інтересів, то цілі державного управління 
полягають у забезпеченні бажаних для суспільства результатів у певних сферах 
суспільного життя або станів певних суспільних підсистем чи суспільства у 
цілому. За визначенням Енциклопедії державного управління, мета в 
державному управлінні – це суспільна потреба, сформульована у вигляді 
кінцевого результату державно-управлінської дії, що має об’єктивний, 
раціональний і системно організований характер. В.Бакуменко, Д.Дзвінчук, 
О.Поважний у курсі лекцій "Державне управління" (2011 р.) відзначають, що 
об’єктивно цілі державного управління мають іти від потреб та інтересів 
людей, об’єднаних у державу. Зміст і цілі держави полягають у тому, щоб 
сприяти матеріальному й духовному розвиткові свого народу. Внутрішній стан 
суспільства і проблеми, що його турбують, є справжнім та актуальним 
джерелом формування цілей державного управління. 

За характером впливу на суспільні процеси можна виділити цілі 
збереження, функціонування та розвитку. Цілі збереження полягають у 
забезпеченні цілісності суспільства, стабільного режиму життєдіяльності усіх 
його сфер, зокрема гарантуванні державного суверенітету, територіальної 
цілісності, недоторканності державного кордону, обороноздатності, основ 
конституційного ладу, громадського порядку тощо. Цілі функціонування 
передбачають підтримку певного стану суспільства, тобто забезпечення в 
певних межах основних характеристик усіх його сфер. До таких цілей можна 
віднести, наприклад, гарантування прав і свобод людини, надання соціальних 
гарантій, забезпечення певного рівня освіти та медичного обслуговування 
тощо. Цілі розвитку полягають у забезпеченні переходу суспільства до якісно 
нового стану, появи нових суспільних характеристик та значної зміни наявних 
параметрів. Такі цілі передбачають впровадження нововведень, зокрема 
інноваційного характеру, у ті чи інші сфери суспільного життя, що переважно 
здійснюється шляхом відповідних реформ. Доцільно підкреслити, що у 
стратегічних державних документах необхідний баланс та взаємозв’язок цілей 
зазначених трьох типів. У іншому разі державне управління буде або 
працювати на утопічні ідеї, або не передбачати розвиток суспільства. 

Постановка управлінських цілей є дуже відповідальною діяльністю, 
оскільки їх правильний вибір, за умови належного досягнення, дозволяє 
забезпечити високу якість життя громадян, а неправильний – загрожує 
деградації суспільства та може призвести навіть до трагічних наслідків для 
країни. З цього приводу Г.Атаманчук у підручнику "Теорія державного 
управління" (2010 р.) вказує на те, що цілі управління, які спричиняють 
практичні дії багатьох людей, є найбільш продуктивними й плідними тоді, коли 
вони поєднують у собі інтелект, моральність і суспільну орієнтацію. 

Необхідним етапом цілепокладання у державному управлінні є побудова 
ієрархії цілей, що, як правило, здійснюється шляхом формування так званого 
"дерева цілей" – ієрархічної структури, отриманої шляхом розділення загальної 
мети на підцілі, а їх, в свою чергу, на ще більш конкретні підцілі нижчих рівнів. 
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"Дерево цілей", як правило, передбачає чітку ієрархію цілей, але не виключає й 
нечіткі ієрархії, в яких ціль нижчого рівня ієрархії може бути водночас 
підпорядкована двом або кільком цілям вищого рівня. У загальному вигляді 
"дерево цілей" державного управління включає кілька рівнів. 

1. Місія держави – головна мета діяльності держави та відповідного 
процесу державного управління, яка і є причиною їх здійснення та взагалі 
існування. Будь-які цілі державного управління мають підпорядковуватися місії 
держави. За одним з підходів, місія нашої держави відображена в ст. 1 
Конституції України та полягає в побудові суверенної і незалежної, 
демократичної, соціальної, правової держави. Інший підхід передбачає, що на 
основі ст. 3 Конституції України місією нашої держави є утвердження і 
забезпечення прав і свобод людини. 

2. Стратегічні цілі – головні загальні цілі державного управління, які 
безпосередньо визначені для виконання місії держави. За термінами досягнення 
стратегічні цілі державного управління найчастіше поділяють на два класи: 
довгострокові, досягнення яких передбачається за п'ять і більше років; 
середньострокові, що ставляться на період від одного до п'яти років. 
Довгострокові цілі, як правило, фіксуються у стратегічних документах, 
наприклад стратегіях, програмах, національних планах та ін., щодо розвитку 
країни в цілому, окремих сфер або галузей суспільної діяльності. Основним 
документом, в якому відображаються середньострокові цілі, зазвичай виступає 
програма діяльності уряду.  

3. Оперативні цілі – забезпечувальні цілі, що фіксують крупні блоки дій 
по досягненню стратегічних цілей. Вони, як правило, є короткостроковими, 
тобто з терміном реалізації не більше одного року. 

4. Тактичні цілі, що визначають конкретні поточні дії державних органів, 
виконання яких забезпечує досягнення оперативних цілей. 

Належна побудова "дерева цілей" державного управління дозволяє 
узгодити між собою діяльність у різних галузях суспільного життя та 
підпорядкувати цю багатоманітну діяльність досягненню загальних цілей 
розвитку країни. Для цього, на думку Г.Атаманчука, необхідним є дотримання 
принципів узгодженості цілей державного управління між собою, їх 
несуперечливості та взаємодоповнюваності, підпорядкованості часткових, 
локальних цілей загальним. Крім того, з погляду технології цілепокладання 
критично важливе значення має дотримання принципів чіткості, 
конкретності та орієнтації в часі. Принцип конкретності передбачає 
постановку цілей як очікуваних результатів, краще кількісних у вигляді значень 
параметрів певного об’єкта, ступінь досягнення яких можна оцінити. Принцип 
орієнтації в часі передбачає встановлення конкретних термінів досягнення 
цілей. Принцип чіткості означає формулювання цілей у вигляді, що забезпечує 
їх розуміння та однозначне тлумачення управлінцями й виконавцями. Без 
дотримання зазначених принципів неможлива як продуктивна робота по 
досягненню цілей, так і контроль отриманих результатів. 
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З погляду змісту, як зазначають Г.Атаманчук та П.Надолішній, для 
відображення суспільних потреб та інтересів цілі державного управління 
мають відповідати таким умовам: 

˗ бути об’єктивно обумовленими і обґрунтованими, тобто випливати з 
об’єктивних закономірностей і тенденцій суспільного розвитку і діяльності 
людей, відповідати об’єктивній логіці, формам і механізмам функціонування 
суспільних сфер та галузей; 

˗ бути соціально вмотивованими, тобто йти від потреб, запитів та 
інтересів людей, відповідати їм і викликати таким чином розуміння і підтримку, 
прагнення втілити намічені цілі в життя; 

˗ бути забезпеченими в ресурсному відношенні інтелектуально, 
матеріально та організаційно, спиратися на право і відповідний рівень розвитку 
суспільства, ґрунтуватися на реальному, а не на уявному потенціалі; 

˗ спиратися на інтелектуальний багаж, накопичений людством, та на 
духовні цінності суспільства, культурні традиції народу.  

Лише за наведених умов цілі державного управління будуть корисними 
для суспільства, тобто сприяти його стабільному функціонуванню та розвитку. 
У цьому зв’язку основою для визначення даних цілей можуть стати показники 
людського розвитку або якості життя, з яких найбільш відомим є Індекс 
людського розвитку ООН. За цим Індексом, згідно з даними Звіту ООН про 
людський розвиток 2014 р., Україна посіла 83 місце серед 187 країн, дані про 
які включені у звіт. Більш конкретно ситуація в Україні за основними 
складовими цього Індексу в звіті 2014 р. була такою: очікувана тривалість 
життя при народженні – 68,5 років; середня тривалість навчання – 11,3 років; 
очікувана тривалість навчання – 15,1 років; річний валовий національний дохід 
на душу населення за паритетом купівельної спроможності – 8215 доларів. 

Порівняння показників України з даними за іншими країнами свідчить 
про порівняно високі показники тривалості навчання, але низькі показники 
очікуваної тривалості життя та річного валового національного доходу на душу 
населення, що зумовлює пріоритетні напрями прикладення зусиль з боку 
вітчизняних державних органів. Думається, що стратегічні цілі державного 
управління доцільно визначати саме як забезпечення покращення показників 
людського розвитку. Натомість, інші цілі, що передбачають, наприклад, приріст 
іноземних інвестицій, створення ефективних ринкових механізмів, проведення 
приватизації, вступ до різних всесвітніх організацій, наддержавних об’єднань, 
блоків та ін., є не головними, а забезпечувальними. Отже, доцільно ретельно 
аналізувати, яким чином та якою мірою досягнення подібних забезпечувальних 
цілей сприяє підвищенню якості життя переважної більшості громадян країни. 

 
3.2. Процес державного управління як послідовність реалізації 

управлінських функцій 
 
У Енциклопедії державного управління процес державного управління 

розуміється як свідома і цілеспрямована послідовна діяльність, пов’язана з 
реалізацією державно-владних повноважень суб’єктами державного 
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управління, унаслідок чого відбувається зміна суспільних станів, подій і явищ. 
Зазначається, що процес державного управління є сукупністю неперервних 
взаємопов’язаних дій та функцій, спрямованих на забезпечення досягнення 
цілей держави. Загальний процес державного управління фактично складається 
з численних процесів державного управління, що конкретизуються на циклах 
управління через визначення певних суб’єктів та об’єктів управління. Ці 
конкретні управлінські процеси, що покладені в основу діяльності будь-яких 
органів державного управління, передбачають вироблення та реалізацію 
регулюючих, організуючих і контролюючих впливів у різних сферах і галузях 
суспільства. При цьому утворюється ієрархія процесів державного управління, 
що здійснюються на різних його рівнях (вищому, центральному, регіональному, 
місцевому). 

У науці управління вироблено кілька підходів та відповідних моделей 
відображення управлінського процесу, що зрештою об’єдналися у загальній 
моделі. Перший підхід з точки зору теорії прийняття рішень розглядає процес 
державного управління як процес прийняття і реалізації управлінських рішень. 
В деяких вітчизняних виданнях як синонім поняття "прийняття рішень" 
вживається поняття "ухвалення рішень". 

Другий підхід акцентує увагу на тому, що управлінська діяльність за 
своїм предметом є інформаційною, оскільки інформація потрібна для 
прийняття рішень, самі рішення є інформацією, а при їх реалізації відбувається 
передача інформації об’єкту управління. Отже, згідно з інформаційним 
підходом, процес державного управління є процесом обміну інформацією між 
суб’єктом і об’єктом управління. 

Третій підхід ґрунтується на описаній у темі 1 закономірності процесу 
управління, виходячи з якої цей процес є послідовністю реалізації 
управлінських функцій. Поняття "функція" має різні тлумачення. З них 
найбільш стислим і точним за змістом видається визначення Т.Сааті та 
К.Кернса, згідно з яким функція є перетворенням призначення у дію. Отже, 
якщо певна система не реалізує дій, для яких вона призначена, то вона не 
виконує своїх функцій. Як зазначає Г.Атаманчук, найбільш відповідним 
сутності управління є його визначення через термін "вплив". Виходячи з цього, 
за визначенням Н.Нижник, функція державного управління – це специфічний 
за предметом, змістом і засобом забезпечення цілісний управлінський вплив 
держави. Предмет відображає сторони, аспекти, прояви суспільної системи, що 
підлягають управлінському впливу (політичні, економічні, соціальні та ін.), 
зміст – сутність і характер управлінського впливу (створення і застосування 
суспільних норм, мотиваційні дії тощо), засіб забезпечення – засоби 
(можливості) збереження чи перетворення управлінських взаємозв’язків 
(правові, організаційні, фінансові і т.д.). 

Відповідно до наукових класифікацій функцій державного управління, 
можна виділити два способи їх розуміння. Перший спосіб передбачає 
виділення універсальних функцій, реалізація яких покладена в основу 
державно-управлінської діяльності на будь-якому рівні та у будь-якій галузі. 
Такі універсальні функції можна поділити на загальні та допоміжні. Загальні 
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функції відображають ті чи інші сутнісні аспекти державно-управлінських 
впливів. Щодо переліку цих функцій існують дещо відмінні погляди, оскільки 
одні науковці виділяють певні різновиди управлінських впливів як окремі 
функції, а інші – об’єднують їх в якусь одну функцію. Проте на сьогодні 
переважно вважається, що перелік загальних функцій державного управління 
включає планування, організацію, мотивацію, контроль, прийняття рішень та 
комунікацію. Допоміжні функції державного управління покликані забезпечити 
належні умови виконання його загальних функцій та включають юридичне, 
фінансове, матеріально-технічне, інформаційно-аналітичне (наукове) 
забезпечення, документування тощо. 

Другий спосіб передбачає виділення спеціальних функцій, що 
відповідають суспільним сферам або галузям, на які здійснюються державно-
управлінські впливи. На наш погляд, деякі автори цілком слушно називають їх 
функціями держави, з якими тісно пов’язані функції державного управління, 
що відображають способи здійснення перших. Виділяють такі різновиди 
спеціальних функцій державного управління (функцій держави), що 
забезпечують реалізацію державної політики і виконання законів в усіх сферах 
життя суспільства: 

˗ головні функції: політико-адміністративні (забезпечення прав і свобод 
людини та громадянина, національна безпека і оборона, охорона правопорядку 
та ін.); економічні (здійснення економічної політики, захист усіх форм 
власності тощо); соціальні (забезпечення охорони здоров’я, формування 
системи соціального захисту, створення умов для всебічного розвитку 
особистості і т.п.); культурно-освітні (забезпечення розвитку науки, освіти, 
культури, утвердження певних моральних норм та духовних цінностей тощо); 

˗ специфічні функції: забезпечення науково-технічного прогресу; 
налагодження соціального партнерства; надання публічних послуг тощо. 
Щоправда, як зазначає П.Надолішній, специфічні функції змістовно 
поглинаються головними функціями. 

Ведучи мову про процес державного управління, мають на увазі перший 
спосіб розуміння функцій державного управління. Він зумовлює 
функціональний підхід, що розглядає процес державного управління як процес 
послідовної реалізації функцій планування, організації, мотивації та контролю. 
Цей підхід зручно поєднується з розглянутими вище інформаційним підходом 
та підходом з точки зору теорії прийняття рішень у межах процесного підходу. 
Останній передбачає, що основою як прийняття, так і реалізації рішень є 
інформація. Реалізація функцій планування, організації, мотивації і контролю 
також потребує обміну інформацією та прийняття рішень. Тому функції 
комунікації та прийняття рішень називають пов’язуючими процесами, оскільки 
вони пов’язують інші загальні функції, забезпечуючи їх взаємозалежність. 

Виходячи з процесного підходу, процес державного управління доцільно 
розуміти як неперервний циклічний процес реалізації функцій планування, 
організації, мотивації та контролю, пов’язаних функціями прийняття рішень і 
комунікації. Державне управління у будь-якій суспільній галузі та на будь-
якому рівні передбачає обов’язкове здійснення усіх складових зазначеного 
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циклічного процесу. Відсутність хоча б однієї складової означає, що державне 
управління фактично не здійснюється, а лише імітується. 

Розглянемо зміст кожної з шести загальних функцій, що утворюють 
процес державного управління. Зокрема, змістом функції планування є 
постановка цілей державного управління (цілепокладання), а також визначення 
шляхів досягнення цілей, необхідних для цього ресурсів та розроблення 
відповідних планів діяльності (цілезабезпечення). Будь-який управлінський 
процес починається з функції планування і вже це вказує на її особливе 
значення, оскільки помилки на цій стадії, особливо під час цілепокладання на 
рівні державних завдань, можуть зробити марними всі подальші зусилля. 
Основними складовими функції планування вважаються: 

˗ аналіз стану та визначення місії – аналіз стану об’єкта і суб’єкта 
управління, оточуючого середовища, формулювання місії, тобто головної 
загальної мети управлінської діяльності; 

˗ прогнозування – одержання науково обґрунтованої інформації про 
можливі майбутні стани, перспективи розвитку об’єкта і суб’єкта управління та 
зміни оточуючого середовища; 

˗ постановка та структурування цілей – визначення цілей державного 
управління на основі виявлених проблем та одержаних прогнозів, побудова 
"дерева цілей" та встановлення цільових пріоритетів; 

˗ програмування – вибір загальних шляхів досягнення цілей державного 
управління, формування відповідних програм та/або планів, що включає 
визначення сукупності завдань, які необхідно вирішити для досягнення цілей, 
термінів і послідовності вирішення завдань, загального переліку виконавців і 
обсягу необхідних ресурсів, насамперед, бюджету на виконання програм і 
планів; 

˗ проектування – формування переліку конкретних робіт для вирішення 
завдань, вибір доцільних засобів виконання робіт, розробка графіків, підбір 
виконавців, розрахунок розподілу необхідних ресурсів за роботами, підготовка 
планово-проектної документації. 

У вітчизняній практиці державного управління результати планування 
відображаються у вигляді різноманітних стратегічно-планових документів, 
основними серед яких є: 

˗ щорічні прогнози економічного і соціального розвитку України, 
основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку 
України на середньостроковий період та інші державні прогнозні документи; 

˗ стратегічні документи щодо розвитку України, наприклад, програми 
діяльності Кабінету Міністрів України та документи на зразок Стратегії сталого 
розвитку "Україна – 2020"; 

˗ стратегії і концепції розвитку та реформування різних сфер і галузей 
суспільства та самої держави; 

˗ загальнодержавні та інші державні цільові програми; 
˗ прогнози та програми економічного і соціального розвитку, інші 

галузеві програми регіонального та місцевого рівня; 
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˗ плани заходів щодо виконання державних, регіональних та місцевих 
стратегій, концепції, програм та інших подібних документів; 

˗ стратегічні плани та плани роботи центральних і місцевих органів 
виконавчої влади тощо. 

Після планування наступною вважається функція організації, змістом 
якої є формування та забезпечення функціонування структури об’єкта і 
суб’єкта державного управління, що створює умови для ефективної діяльності 
великих груп людей з досягнення поставлених цілей. До основних складових 
функції організації відносять: 

- створення та/або зміну структури об’єкта і суб’єкта державного 
управління, що включає створення нових організаційних елементів, зміну їх 
статусу, функцій та повноважень, встановлення або зміну горизонтальних і 
вертикальних зв’язків між ними; 

- координацію, тобто вироблення та запровадження правил, процедур, 
схем, механізмів взаємодії між організаційними елементами об’єкта і суб’єкта 
державного управління, встановлення вимог до посад та розробку інструкцій 
щодо здійснення певної діяльності та ін.; 

- управління персоналом, тобто добір та розстановку кадрів, їх навчання і 
розвиток, оцінку показників діяльності та кадрові дії, наприклад, підвищення, 
переведення, пониження, звільнення тощо. 

У загальному вигляді структура вітчизняної системи органів 
державного управління, координаційні та кадрові питання у цій системі 
визначені у Конституції України та базових законах України "Про Кабінет 
Міністрів України", "Про центральні органи виконавчої влади", "Про місцеві 
державні адміністрації", "Про судоустрій і статус суддів", а більш детально – у 
низці спеціальних постанов Кабінет Міністрів України, зокрема, "Про 
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" від 10 вересня 
2014 р. № 442, "Про упорядкування структури апарату центральних органів 
виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних 
адміністрацій" від 12 березня 2005 р. № 179, про затвердження положень про 
центральні органи виконавчої влади, в указах Президента України та 
постановах Кабінету Міністрів України щодо призначень і звільнень посадових 
осіб органів виконавчої влади та ін. 

Однією з найважливіших є функція мотивації, що полягає у спонуканні 
усіх учасників державно-управлінських відносин до діяльності, спрямованої на 
досягнення цілей державного управління. Можна стверджувати, що ключовою 
відмінністю управління в суспільних системах від управління у технічних та 
біологічних системах є необхідність здійснення функції мотивації. Це 
зумовлене тим, що в процесах державного управління центральним є людський 
чинник. Основні складові функції мотивації можна розкрити таким чином: 

˗ ідентифікація потреб, інтересів, цінностей індивідів, організацій, 
суспільства в цілому та вибір тих з них, на які будуть спрямовані мотиваційні 
дії, оцінка результатів, які очікується одержати внаслідок проведення таких дій; 

˗ розроблення механізмів та технологій мотивування; 
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˗ виконання мотиваційних дій за розробленими технологіями, зокрема 
заохочення, покарання, задоволення бажань, переконання, пояснення тощо. 

Закон України "Про державну службу" серед механізмів позитивної і 
негативної мотивації державних службовців передбачає, зокрема, встановлення 
надбавок і доплат до посадового окладу, преміювання, призначення на вищу 
посаду, присвоєння чергового рангу, в тому числі поза межами відповідної 
категорії посад при виході на пенсію за сумлінну працю, нагородження 
державними нагородами, присвоєння почесних звань, застосування 
дисциплінарних стягнень, попередження про неповну службову відповідність, 
затримку до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на 
вищу посаду тощо. 

Управлінський цикл завершує функція контролю, яку визначають як 
процес забезпечення (створення гарантій) фактичного досягнення цілей 
державного управління. Модель цього процесу включає три загальні етапи: 

˗ встановлення результативних показників досягнення цілей, що 
піддаються вимірюванню; 

˗ моніторинг і оцінювання фактично досягнутих результатів, тобто 
відслідковування отриманих результатів, порівняння із встановленими 
показниками, визначення відхилень; 

˗ коригування планів, дій та, можливо, цілей за умов, що фактично 
досягнуті результати суттєво відрізняються від встановлених показників, тобто 
аналіз причин відхилень, розроблення та здійснення коригувальних заходів 
щодо усунення відхилень. 

Загалом функція контролю притаманна певною мірою всім рівням та 
органам державного управління. Зокрема, в Україні виділяють такі різновиди 
контролю за його суб’єктами як президентський, парламентський, судовий 
контроль, контроль у системі виконавчої влади. Поряд з цим, існують 
спеціальні контрольні державні органи, до яких належать Рахункова палата, 
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, державні інспекції, що 
призначені здійснювати контрольно-наглядові функції, та ін. 

Прийняття рішень має характер об’єднавчої, пов’язуючої функції 
відносно інших функцій державного управління. Її змістом є вибір 
альтернативи з наявної їх множини. Процес такого вибору досить докладно 
досліджений в управлінській науці, на підставі чого розроблено класичну 
модель раціонального прийняття рішень, що включає такі основні етапи: 

˗ виявлення проблемної ситуації; 
˗ аналіз (діагностування) проблемної ситуації та постановка проблеми; 
˗ формування обмежень та критеріїв для оцінки рішень; 
˗ виявлення і оцінка альтернативних варіантів рішень; 
˗ вибір одного з альтернативних варіантів рішень. 
Наведена модель є ідеалізованою алгоритмічною послідовністю, до 

реалізації якої доцільно прагнути максимально наближатися. Разом з тим, на 
практиці управлінці переважно дотримуються викладеної Г. Саймоном 
концепції "обмеженої (вимушеної) раціональності". Вона передбачає 
встановлення деякого рівня показників, який людина або організація вважають 
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для себе задовільним і до якого прагнуть. При прийнятті рішення пошук 
ведеться до отримання альтернативи, що дозволяє досягти цього рівня. Така 
альтернатива приймається, а пошук інших альтернатив припиняється. 

Другою пов’язуючою функцією в процесі державного управління є 
функція комунікації, що полягає у обміні інформацією між учасниками 
державно-управлінських відносин, якими можуть виступати органи державної 
влади, органи місцевого самоврядування, громадські організації, окремі 
громадяни та ін. Модель процесу комунікації можна відобразити такою 
циклічною послідовністю основних етапів: збір інформації від об’єкта 
управління; її накопичення та аналіз суб’єктом управління; створення останнім 
нової інформації у вигляді управлінських рішень; передача цієї інформації 
об’єкту управління. 

Важливе значення має створення ефективних комунікативних каналів, 
відповідно до яких традиційно виділяють неформальні комунікації шляхом 
особистих контактів, комунікації через організації (партії, громадські 
організації, асоціації та ін.) та комунікації через ЗМІ (прес-конференції, 
інтерв’ю, публікації тощо). Розвиток електронного урядування додав нові 
електронні канали комунікації. Наприклад, дані Всесвітнього огляду ООН щодо 
розвитку електронного уряду 2014 р. свідчать про розвиток інструментів 
комунікацій органів державної влади з громадянами через системи електронних 
звернень та електронного голосування (у 18 країнах), дискусійні веб-форуми (у 
51 країні), інтерактивні опитування (у 39 країнах), соціальні мережі (у 71 
країні). Зазначене зумовлює напрями розвитку електронних комунікацій у 
вітчизняному державному управлінні з орієнтацією на кращий світовий досвід. 

 
3.3. Поняття та характеристика методів державного управління 
 
Ефективність виконання кожної функції державного управління критично 

залежить від вибору та належного застосування відповідних управлінських 
методів, що є основою побудови управлінських механізмів. Методи 
державного управління – це систематизовані способи вироблення та реалізації 
управлінських впливів державних органів на процеси суспільного і державного 
розвитку, на діяльність організаційних структур і конкретних осіб, що ведуть 
до вирішення поставлених управлінських завдань на основі знання певних 
принципів державного управління. Методи державного управління 
безпосередньо пов’язані з практичною реалізацією державної влади, її 
керуючим впливом на об’єкти державного управління відповідно до інтересів і 
волі держави, із забезпеченням реалізації цілей і функцій державного 
управління. У механізмах державного управління важливе значення надається 
методам, що стимулюють, активізують та спрямовують на досягнення 
поставлених цілей. 

Як зазначають В.Бакуменко, Д.Дзвінчук, О.Поважний у курсі лекцій 
"Державне управління" (2011 р.), методи державного управління 
застосовуються в управлінських процесах за дорученням держави (певних 
органів влади чи уповноважених на це осіб), тобто офіційно, а також у 
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встановленому порядку і мають відповідати певним вимогам, а саме, володіти 
здатністю формувати і забезпечувати реалізацію управлінських впливів, бути 
різноманітними і пристосованими для використання в управлінні, бути 
реальними і гнучкими. 

Існує велика кількість класифікацій, а також виділення груп методів 
державного управління, але у цілому їх можна поділити на дві категорії: 
загальні та спеціальні. Загальні методи державного управління або методи 
функціонування органів державної влади – це методи, через посередництво 
яких відбуваються будь-які процеси державне управління, незалежно від його 
галузі або рівня, тобто розробляються, приймаються і реалізуються державно-
владні рішення, здійснюється правова і організаційна державно-управлінська 
діяльність. Загальні методи поділяють на дві групи – прямого 
адміністративного і непрямого регулюючого впливу з боку органів державної 
влади на відповідні об’єкти управління. До першої групи належать методи 
правового регулювання, переконання, примушення тощо, а до другої – 
виховання, стимулювання, демократизації управління, розміщення державних 
замовлень, маніпуляції тощо. Зокрема, методи правового регулювання за своїм 
змістом є сукупністю способів додержання законності, забезпечення 
підпорядкованості державного управління чинним правовим нормам. За 
допомогою цих методів держава через свої органи справляє вплив на суспільні 
відносини, дозволяючи їх учасникам здійснювати дії правового характеру, 
надаючи їм відповідні права і накладаючи на них певні обов’язки, а також дає 
можливості вибору варіантів поведінки у межах, встановлених правовими 
нормами. Методи переконання вимагають авторитету влади, створення певних 
умов, соціального клімату, наявності вагомих аргументів, внаслідок чого 
посилюється мотивація людської поведінки. Методи примушення 
використовуються у разі виникнення загроз цілісності держави, здійснення 
злочинних дій тощо. Усі загальні методи застосовуються не ізольовано, а в 
поєднанні (примушення здійснюється у правових формах, переконання 
досягається як виданням правових актів, так і організаційними заходами тощо). 

Спеціальні методи державного управління – це методи, що 
застосовуються для забезпечення реалізації конкретних функцій або підфункцій 
державного управління. Можна виділити такі основні групи спеціальних 
методів: адміністративні; економічні; соціально-політичні; морально-етичні; 
науково-аналітичні. Адміністративні методи управління передбачають прямий 
вплив на волю виконавця шляхом встановлення його обов’язків, норм 
поведінки і видання конкретних команд. Їх відносять до жорстких методів 
впливу, враховуючи такі характерні ознаки: односторонній вибір способу 
вирішення завдання, варіанту поведінки, однозначне вирішення ситуації, що 
підлягає обов’язковому виконанню; безумовна обов’язковість розпоряджень і 
вказівок, невиконання яких може мати наслідком різні види санкцій. 
Прикладами адміністративних методів є заборони, дозволи, регламентація 
діяльності (інструкції, порядки, методики, стандарти, норми і т.п.), створення 
або ліквідація організаційних структур тощо.  
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Економічні методи управління полягають у використанні різноманітних 
економічних механізмів впливу на об’єкти державного управління, що 
зумовлюються роллю економічних інтересів у житті суспільства та відповідно в 
управлінських процесах. Сутність цих методів полягає у створенні таких 
передумов, за яких вибір бажаних для суб’єкта управління напрямів діяльності 
здійснюють самі підприємства, організації, окремі громадяни та ін. під впливом 
економічних стимулів, що відкривають перспективи матеріальної вигоди 
(інтересу) або їх втрати. До економічних методів можна віднести, наприклад, 
матеріальне стимулювання, оподаткування, розподіл бюджетних ресурсів, 
кредитування, захист і заохочення конкуренції, створення невигідних умов для 
монополій тощо.  

Соціально-політичні методи передбачають роз’яснення і популяризацію 
певних ідей, вплив на інтереси певних соціальних груп, статус людей у 
суспільстві, соціальні умови їх життєдіяльності та можливості самореалізації. 
Ця група методів безпосередньо спрямована на підвищення рівня зайнятості 
населення, реалізацію творчого потенціалу, поліпшення побутових умов життя, 
розвиток соціальної інфраструктури. Серед прикладів соціально-політичні 
методів можна назвати інформування, пропаганду, рекламу, залучення 
громадян до управлінських процесів, вирішення нагальних проблем певних 
соціальних груп, підвищення статусу певних категорій громадян, надання їм 
кращих можливостей самореалізації тощо.  

Морально-етичні методи засновані на зверненні до честі, гідності та 
совісті людей. Їх завдання полягає у формуванні в суспільстві, зокрема в 
державних органах, ціннісних орієнтацій та морального стану, що сприяють 
досягненню цілей суспільного розвитку. До морально-етичних методів можна 
віднести моральне заохочення і накладення стягнень (нагороди, відзнаки, 
грамоти, догани, публічна критика, колективний осуд тощо), встановлення 
моральних стандартів поведінки та контроль їх дотримання, виховання 
патріотизму, формування почуття відповідальності за справу тощо. 
Використання методів цієї групи сприяє дотриманню встановлених моральних 
норм у державному управлінні. 

Доцільно підкреслити, що якщо адміністративні методи 
характеризуються прямим впливом на волю і поведінку людей, то економічні, 
соціально-політичні й морально-етичні методи – опосередкованим впливом на 
їх інтереси та непрямим матеріальним і моральним примусом тих осіб, 
суспільних груп, організацій та ін., діяльність яких не сприяє вирішенню 
поставлених управлінських завдань і є неефективною. Не слід розраховувати на 
автоматичну дію цих методів і необхідно оцінювати їх вплив не стільки власне 
на об’єкти управління, скільки на кінцеві результати. Наприклад, економічні 
методи як методи непрямої дії не змушують учасників державно-управлінських 
відносин діяти обов’язково і однозначно. У цьому зв’язку досягнення цілей 
управління залежить від адекватності системи економічних стимулів 
результату (винагороді), що буде отриманий цими учасниками. 

В умовах сучасного суспільства виняткове значення для державного 
управління є науково-аналітичні методи, що передбачають формування 
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управлінських рішень на базі детального раціонального аналізу проблем із 
залученням наукового супроводу. Важливість цих методів визначається 
великою складністю, різноманітністю та швидкоплинністю сучасних 
суспільних процесів, протікання яких важко передбачити. Враховуючи це, 
використання науково-аналітичних методів є на даний час необхідною 
передумовою ефективного державного управління. До таких методів належать 
методи системного аналізу, дослідження операцій, економічного аналізу, 
аналізу політики тощо. 

Висновки до теми 3 
 
Цілі державного управління полягають у забезпеченні бажаних для 

суспільства результатів у певних сферах суспільного життя або станів певних 
суспільних підсистем чи суспільства у цілому. За характером впливу на 
суспільні процеси можна виділити цілі збереження, функціонування та 
розвитку. Необхідним етапом цілепокладання у державному управлінні є 
побудова ієрархії цілей, що, як правило, здійснюється шляхом формування так 
званого "дерева цілей". Воно включає місію держави, стратегічні, оперативні, 
тактичні цілі. При цьому стратегічні цілі державного управління доцільно 
визначати як забезпечення покращення показників людського розвитку. 

Функція державного управління – це специфічний за предметом, 
змістом і засобом забезпечення цілісний управлінський вплив держави. 
Загальні функції державного управління відображають ті чи інші сутнісні 
аспекти державно-управлінських впливів. На сьогодні переважно вважається, 
що перелік таких загальних функцій включає планування, організацію, 
мотивацію, контроль, прийняття рішень та комунікацію. Процес державного 
управління доцільно розуміти як неперервний циклічний процес реалізації 
зазначених загальних функцій. Державне управління передбачає обов’язкове 
здійснення усіх складових зазначеного циклічного процесу. 

Методи державного управління – це систематизовані способи 
вироблення та реалізації управлінських впливів державних органів на процеси 
суспільного і державного розвитку, на діяльність організаційних структур і 
конкретних осіб, що ведуть до вирішення поставлених управлінських завдань 
на основі знання певних принципів державного управління. Методи 
державного управління можна поділити на загальні та спеціальні. До загальних 
належать методи правового регулювання, переконання, примушення, 
виховання, стимулювання тощо. Серед спеціальних можна виділити 
адміністративні, економічні, соціально-політичні, морально-етичні, науково-
аналітичні методи. 
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ПІСЛЯМОВА 
 
Думається, можна виділити три складові професійності ефективно 

працюючого фахівця у галузі державного управління, якими є талант, досвід та 
знання. Талант виявляється через правильні рішення, що прийняті лише на 
підставі інтуїції без спеціального аналізу управлінської ситуації. Досвід 
набувається у процесі практичної управлінської роботи та забезпечує 
управлінця набором стандартних, шаблонних рішень, що відповідають певним 
типам ситуацій. При виникненні ситуації з типовими характеристиками цілком 
успішним може виявитися відповідне шаблонне рішення, що призвело до 
успіху в минулому. 

Разом з тим, при вирішенні багатьох управлінських проблем, особливо 
державного рівня, що, в основному, належать до слабко структурованих і 
неструктурованих, опора лише на здоровий глузд та накопичений досвід 
вирішення подібних проблем нерідко призводить до дуже значних, іноді 
трагічних для усього суспільства помилок. У цьому зв’язку для державних 
службовців, в першу чергу керівних працівників, критично важливим є 
володіння спеціальними знаннями у галузі державного управління, зокрема з 
основ його теорії, методології та організації.  

Доцільно підкреслити, що провідне місце у сучасній державно-
управлінській теорії та успішній практиці займає системний підхід. 
Враховуючи це, даний навчальний посібник покликаний сформувати уявлення 
про державне управління як складну динамічну систему діяльності, а також 
розкрити сутність, характеристики та наукові засади функціонування основних 
компонентів цієї системи, в тому числі держави як суб’єкта управління 
суспільними процесами, самих суспільних процесів як об’єктів державного 
управління, ієрархії його цілей, процесу та методів державного управління. 
Загалом навчальний посібник спрямований на те, щоб допомогти державним 
службовцям ефективно вирішувати управлінські проблеми з використанням 
наукових напрацювань у галузі державного управління. 
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