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ПЕРЕДМОВА
До одного з найважливіших результатів діяльності дослідників у
галузі знань «Державне управління» безумовно слід віднести підготовку та
видання у 2011 році Енциклопедії державного управління у 8 томах.
Фактично була створено українську мовну базу для функціонування та
розвитку цієї галузі. Фахівці отримали високопрофесійне енциклопедичне
видання для повсякденного використання у своїй роботі..
Автор вважає за честь, що мав безпосереднє відношення до цього і
як член науково-редакційної колегії, і як активний розробник змісту двох
перших томів та статтей, і як один з ініціаторів цього проекту. Так, у 2002
році у першому з серії словників-довідників у цій галузі, а саме у
словнику-довіднику з державного управління у вступі (С. 5) була зазначена
мета підготовки таких видань. Вона була сформульована таким чином:
«досвід підготовки даного словника-довідника може бути використаний й
в інших аналогічних розробках. Серед останніх заслуговує на увагу
розроблення словників-довідників за основними напрямами досліджень
відповідно до спеціальностей науки державного управління. … Важливість
розроблення зазначених словників-довідників й в тому, що це дозволяє
відпрацювати підходи та методику створення енциклопедії державного
управління». Серед авторів цієї розробки були ті, хто почав і довів роботу
до запланованого результату. Серед них: В.Д.Бакуменко (кер. творчого
кол.), В.М.Князєв, С.О.Кравченко і Л.Г.Штика.
У запропонованій 3-й частині Збірки вибраних наукових праць
наведено більшість (136) з підготовлених статей до цього видання за участі
автора. До виданого 8-томника з них увійшли лише 118 статей.
Проявилися не тільки переваги великої колективної роботи, проведеної
всією системою Національної академії державного управління при
Президентові України разом з її регіональними інститутами, але й певні її
недоліки. Частина статей була втрачена, у частині з них змінився склад
авторів в тому числі без їх відома й не тільки шляхом його доповнення.
Тому, у даному виданні ці статті представлені так, як подавалися.
Переважна більшість з них увійшли до 1-го «Теорія державного
управління» та 2-го «Методологія державного управління» томів,
відповідно 36 та 58 статтей. Інші 24 статі розподілилися по шести томам
таким чином: Том 3 «Історія державного управління» – 3 статті; Том 4
«Галузеве управління» - 6 статей; Том 5 «Територіальне управління» – 1
стаття; Том 6 «Державна служба» – 3 статті; Том 7 «Державне управління
в умовах глобальної та європейської інтеграції» – 7 статей; Том 8
«Публічне врядування» – 4 статті.
Автор вдячний своїм колегам та співавторам за велику справу
спільного формування української мови та системи енциклопедичних
знань у галузі знань «Державне управління».
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СТАТТІ ДО ЕНЦИКЛОПЕДІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА (англ. Administrative reform) – це вид
державно-управлінської реформи, щодо змісту якої існує три основні
тлумачення. Перше, вузьке, тлумачення зводить А.р. виключно до
перетворень виконавчої влади, зокрема її організаційної структури,
функцій, форм і методів діяльності, кадрового забезпечення, а також
взаємовідносин із місцевим самоврядуванням. Згідно з другим
як
комплекс
тлумаченням,
А.р.
розглядається
дещоширше,
реформаторських заходів, що охоплює зміни за такими напрямами:
структура системи органів виконавчої влади та розподіл функцій у ній;
форми і методи діяльності органів виконавчої влади; державна служба;
контроль у системі виконавчої влади; адміністративна юстиція;
адміністративне законодавство. У третьому, широкому, тлумаченні А.р.
передбачає реформування публічної адміністрації, зокрема зміни системи
виконавчої влади, перетворення системи місцевого самоврядування,
модернізацію адміністративно-територіального устрою, удосконалення
співвідношення централізації та децентралізації, реформування державної
служби та служби в органах місцевого самоврядування, розвиток системи
зовнішнього, передусім судового, контролю за органами виконавчої влади
та місцевого самоврядування, перегляд взаємовідносин цих органів з
громадянами. Виходячи з ідеології служіння держави суспільству, за будьякого тлумачення А.р. за цільовим спрямуванням має бути підпорядкована
завданням створення таких систем державного управління і місцевого
самоврядування, які сприяють підвищенню якості життя громадян країни,
зокрема прогнозують і попереджають виникнення суспільних проблем,
дієво служать громадянам, забезпечують вироблення і реалізацію стратегії
суспільного розвитку. Питання проведення А.р. в останні кілька десятиріч
з’явилося на перших позиціях порядку денного більшості країн Західної,
Центральної та Східної Європи. Суттєва частка всього, що пов'язане з
такою реформою, носить ситуативний характер й залежить від
конституційного ладу та чинного законодавства, яким у своїй діяльності
керуються уряд та інші структури управління. Тому, розв'язуючи проблеми
адміністративного реформування, більшість країн Європи йшли своїм,
дещо відмінним шляхом. Хоча конкретні цілі й дії з проведення А.р.
помітно відрізняються в різних країнах, в той же час, розв'язання проблем
надмірної централізації й браку делегування повноважень стало
складовими елементами проведення більшості з них. А.р. в різних країнах
відбуваються за допомогою різних стратегій, що залежать від часу та
особливих умов. Проте існують певні спільні завдання таких реформ для
більшості країн світу, зокрема спрямовані на підвищення ефективності,
дієвості та підзвітності управлінських структур, децентралізацію, передачу
функцій на нижчі рівні управління, зміцнення самоврядування,
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покращення результатів діяльності органів влади, приватизацію,
розв'язання проблем глобального характеру тощо. Досягнення
узгодженості державної політики й надання послуг також займають
важливе місце в А.р., однак такі напрями реформ сильно відрізняються за
підходами до їх реалізації: одні країни надають перевагу їх об'єднанню для
встановлення єдиного джерела підзвітності, в той час як інші розділяють їх
як різні функції - політику та сервісне обслуговування. Англійський
вчений В. Рант виділив сім напрямів, що є спільними для проведення А.р.
в країнах Західної Європи. Серед них: дерегуляція, децентралізація,
дебюрократизація і приватизація, що пов’язані зі скороченням штату,
ресурсів, можливостей і безпосереднього контролю з боку центральних
органів державної влади; реорганізація структури державного управління,
тобто створення міністерств для розв'язання нових внутрішніх і
міжнародних завдань, наприклад, пов'язаних з проблемами довкілля чи
євроінтеграції; вдосконалення управління державним сектором, наприклад,
через зменшення неузгодженості дій, поліпшення якості надання послуг і
задоволення потреб споживачів; перетворення державного сектора на
більш зручний для споживачів у напрямі посилення його відкритості,
публічності, підзвітності, здатності реагувати на потреби громадян;
вдосконалення системи контролю за адміністративним персоналом і
посилення його ресурсних можливостей шляхом реформування процесів
складання бюджету, планування і оцінки ефективності програм, що
фінансуються з державного бюджету, наприклад, через посилення
фінансового контролю й підзвітності; зміна традиційного правового
статусу державних службовців, наприклад, через впровадження терміну дії
їх повноважень та таких умов контрактів з ними, які визначають
ефективність роботи чиновника одним з основних факторів їх
продовження; демократизація державного сектора, наприклад, через
посилення уваги до потреб недостатньо репрезентованих груп населення
та їх залучення до державної служби. Загальною тенденцією для сучасних
А.р. є послаблення ієрархічного впливу центральної влади. Фахівці з
питань А.р. зауважують, що необхідність у реформуванні адміністративної
системи значною мірою пов’язана й з вимогами розвитку сучасної системи
регіонального управління та місцевого самоврядування. Саме
децентралізація була основним лейтмотивом більшості А.р. у Східній
Європі. А.р. також передбачають реформування державної служби у
напряму подальшого її становлення як професійного, високоефективного,
стабільного та авторитетного інституту.
Літ. : Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний
посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 2. Науково-прикладні аспекти. - К. : ВПЦ АМУ,
2010; Бакуменко В. Д. Державне управління: основи теорії, історія і практика :
Навчальний посібник / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній, М. М. Їжа, Г. І. Арабаджи;
ред. Надолішнього П. І. , Бакуменка В. Д. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009; Мескон М. Х.
Основы менеджмента / пер. с англ. / Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. - М.:
"Дело ЛТД", 1994; Бакуменко В. Д. Європейські орієнтири адміністративного
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реформування в Україні: Монографія / В. Д. Бакуменко, Л. М. Гогіна, І. В. Козюра та
ін.; ред. В. Д. Бакуменка, В. М. Князєва; - К.: Вид-во НАДУ, 2005; Коліушко І. Б.
Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні : [монографія] / І. Б.
Коліушко. – К. : Факт, 2002; Кравченко С. О. Державно-управлінські реформи :
теоретико-методологічне обгрунтування та напрями впровадження : [монографія] / С.
О. Кравченко. – К. : НАДУ, 2008.

Бакуменко В.Д., Кравченко С.О.
АКТИ ОРГАНIВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ (англ. ACTS State authorities) –
форма владного волевиявлення у системі органів державної влади (закони,
постанови, декрети, укази, розпорядження, накази, рішення). А.о.д.в. в
Україні як і в багатьох інших країнах складають своєрідну систему
правової ієрархії, вершиною якої є Конституція - Основний Закон держави.
Форма таких актів, порядок їх прийняття визначаються чинним
законодавством. Багатство змісту і форм А.о.д.в. дає можливість їх
класифікації, критеріями якої можуть бути юридична природа
(нормативність, юридична сила, форма, структура, їх дія в просторі, часі i
за колом осіб), спосіб видання i оприлюднення тощо. У сучасних умовах в
Україні проводиться робота з упорядкування А.о.д.в. та їх систематизації.
Нормативно-правові акти є складовою частиною А.о.д.в., містять норми
права загальнообов'язкового характеру та включають комплекс актів
правотворчості, виданих органами законодавчої і виконавчої влади.
Нормативно-правові акти видаються органами державної влади лише у
певній формі й у рамках компетенції певного правотворчого органу. Звідси
юридична чинність нормативно-правового акта визначається місцем у
системі органів держави того органу, від імені якого він виданий. Вищим
за юридичною силою нормативно-правовим актом є закон - основна
категорія системи законодавства, що ухвалюється тільки вищими
представницькими органами державної влади - парламентом країни чи
всенародним голосуванням (референдумом). Закон регулює найважливіші
суспільні відносини, має вищу юридичну силу у правовій системі країни.
Будь-який інший правовий акт, виданий не на підставі і не на виконання
закону, а тим більше невідповідний чи суперечний закону, скасовується у
встановленому порядку. Закон є нормативно-правовим актом, що
встановлює загальні правила поведінки (норми), обов'язкові для всіх
громадян, державних органів, громадських організацій, посадових осіб.
Закон усталений, стабільний і піддається зміні, доповненню чи скасуванню
лише у виняткових випадках, ухвалюється в особливому порядку,
передбаченому Конституцією і регламентом парламенту, має певну
структуру і вимагає особливого оформлення. Верховна Рада України
приймає закони, постанови та інші акти більшістю від її конституційного
складу, крім випадків, передбачених Конституцією України. До останніх
відносяться законопроекти про внесення змін до Конституції України, крім
розділу I "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII
"Внесення змін до Конституції України", попередньо схвалений більшістю
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від конституційного складу Верховної Ради України, вважається
прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради України за
нього проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу
Верховної Ради України. Конституція теж є законом, але таким, що має
найвищу юридичну силу. Всі закони та інші підзаконні акти мають
прийматись на основі Конституції. Конституція є основою правової
системи. В системі законодавства всі закони приймаються на основі
Конституції, а підзаконні нормативно-правові акти - на основі законів та на
їх виконання. Підзаконні нормативно-правові акти приймаються,
видаються на основі й на виконання законів. В Україні серед підзаконних
нормативно-правових актів А.о.д.в. розрізняють: - постанови Верховної
Ради України; - акти Президента України (укази, розпорядження); - акти
органів виконавчої влади: а) Кабінету Міністрів України (постанови,
розпорядження); центральних органів виконавчої влади (наприклад, акти
міністерств);
місцевих
органів
виконавчої
влади
(наприклад,
розпорядження глав місцевих державних адміністрацій); контрольнонаглядових органів (наприклад, акти Генерального прокурора України) та
ін. За характером компетенції органа, що видав підзаконний акт, а також за
сферою його дії, розрізняють акти: - загальні (видаються органами
загальної компетенції, діють у межах країни): наприклад, укази
Президента України, постанови Кабінету Міністрів України; - місцеві
(видаються місцевими державними адміністраціями, діють у межах
відповідної території, наприклад, області, району); - відомчі (видаються
органами спеціальної компетенції - відомствами, поширюються на
підрозділи,
особи,
що
перебувають
у
системі
структурні
адміністративного, службового, дисциплінарного підпорядкування даного
відомства, тобто мають внутрішньовідомче значення) : наприклад, акти
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади. Президент
України на основі та на виконання Конституції і законів України видає
укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території
України. Законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні,
розглядаються Верховною Радою України позачергово. Кабінет Міністрів
України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є
обов'язковими до виконання. Акти Кабінету Міністрів України підписує
Прем'єр-міністр України. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів
України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади
підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом.
Літ.: Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003; Годованець
В. Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. — 2-ге вид., стереотип. — К.:
МАУП, 2001; Державне управління: Словн.-довідник /Уклад.: В.Д.Бакуменко (кер.
творчого кол.), Д.О.Безносенко, І.М.Варзарта ін.; ред. В.М.Князева, В.Д.Бакуменка. –
К.: Вид-во УАДУ, 2002; Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. :
Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка,
В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Зайчук О. В. Теорія держави і
права : Академічний курс : Підручник / О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко. — К.: Юрінком
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Інтер, 2006; Конституція України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, n.
30, ст. 141.

Бакуменко В.Д.
АКТУАЛІЗАЦІЯ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ
БАЗ
(англ.
ACTUALIZATION LEGAL BASES) – періодичне оновлення діючих і
створення нових проблемно-орієнтованих нормативних баз. А.н.-п.б.
доцільно здійснювати за загальною процедурою, яка містить такі етапи:
аналіз реальних проблем (процесів, ситуацій) економічного, соціального,
правового та іншого характеру в масштабах країни, регіонів, галузей,
окремих територій, які стримують розвиток цієї сфери діяльності; аналіз
діючих нормативно-правових баз на предмет відповідності вирішенню
реальних проблем у даній сфері діяльності і визначення напрямів їх
удосконалення та розвитку; зіставлення діючих вітчизняних нормативноправових баз із зарубіжними з метою можливого врахування світового
досвіду правового регулювання у даній сфері діяльності; оновлення
(розроблення нових або внесення змін і доповнень до чинних нормативноправових актів, впровадження необхідних організаційних заходів) з
використанням наявних інструментів правового регулювання у даній сфері
діяльності та сучасної техніки нормотворчості; розроблення та
впровадження відповідних механізмів правозастосування. А.н.-п.б. може
бути здійснена із застосуванням методу формально-логічного аналізу
нормативно-правових баз. В основу останнього покладено ідею, що кожна
проблемно-орієнтована нормативно-правова база регулює, по суті, певну
сферу діяльності. Тому першим етапом дослідження є системний аналіз
сфери діяльності, що підлягає правовому регулюванню, за допомогою
методу “дерева цілей”. Сфера діяльності, що досліджується, спочатку
розбивається на кілька основних напрямів діяльності. Далі кожен напрям
деталізується у видах діяльності, що складають цей напрям. Таким чином,
проблемно-орієнтована сфера діяльності подається у вигляді дворівневого
“дерева цілей”. Наступним етапом аналізу є системне подання
нормативно-правової бази, що регулює цю сферу діяльності, у вигляді
ієрархії нормативно-правових актів за їх юридичною силою. Заключним
етапом аналізу є композиція (проекція) ієрархії нормативно-правових актів
за їх юридичною силою на “дерево цілей” у даній сфері діяльності. В
результаті отримуємо картину наповненості правового поля, зокрема
наявності прогалин у правовому регулюванні даної сфери діяльності. А.н.п.б. на основі такого методу передбачає виділення проблемноорієнтованих сфер діяльності, що підлягають актуалізації, і створення
відповідних
проблемно-орієнтованих
нормативно-правових
баз.
Відповідно до цього методу, а також спираючись на загальновідому методологію системного аналізу, зокрема, структурне моделювання, методи
експертних оцінок, методи прийняття рішень, для А.н.-п.б. доцільно
застосувати типову методико-технологічну схему формування проблемно12
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орієнтованих нормативно-правових баз. Здійснювана згідно з даним
методом А.н.-п.б. на основі формально-логічного аналізу передбачає низку
етапів, в результаті виконання яких одержуємо ієрархічну структуру
нормативно-правової бази, систематизовану за напрямами та видами
досліджуваної сфери діяльності, а також за юридичною силою
нормативно-правових актів. Для зручності практичного користування,
зокрема, наповнення даної структури документами та їх аналізу,
застосовуються узагальнені форми - нормограми. Для кожного виду
діяльності використовується окрема нормограма. Розроблені форми нормограм заповнюються на підставі наявності нормативно-правових документів
і ступеня вирішення за їх допомогою питань правового регулювання
досліджуваної сфери діяльності. Кожна з нормограм охоплює певну
частину нормативно-правових документів, а сукупність нормограм є,
фактично, відображенням структури (моделлю) діючої нормативноправової бази. Незаповнений документами простір моделі, особливо на
рівні законів, дає підстави робити висновки про необхідність її розвитку та
актуалізації. Ситуаційний аналіз здійснюється за допомогою методів
експертних оцінок (як індивідуальних, так і колективних) з метою
виявлення прогалин та суперечностей у чинній проблемно-орієнтованій
нормативно-правовій базі в процесі її практичного застосування.
Процедура опитування експертів проводиться у декілька етапів. Вона
поєднує в собі як індивідуальні методи опитування за допомогою анкет,
так і колективні методи типу "мозкового штурму" та комісій. На першому
етапі формально-логічного аналізу нормативно-правової бази діяльності,
що аналізується, розробляються анкети експертного опитування для
виявлення пропозицій з її вдосконалення, визначення остаточного переліку
нормативно-правових актів, що регулюють кожний з видів діяльності, а
також проблем, які виникають при застосуванні норм цих документів. Такі
анкети доцільно розробляти на основі ієрархії видів діяльності. При цьому
основна увага приділяється, насамперед, проблемам, що створює сама
чинна нормативно-правова база в діяльності; тим питанням, які опинились
поза межами правового регулювання; оцінці ступеня ефективності застосування діючих нормативно-правових актів. На другому етапі для проведення опитування необхідно визначити перелік організацій та експертів з
числа керівників та працівників в обраній сфері діяльності. На третьому
етапі проводяться два тури анкетного опитування з уточненням змісту
анкети за результатами першого туру. Обробка результатів анкетування
здійснюється на фоні безпосередніх зустрічей з експертами для уточнення
правових проблем та узгодження думок експертів. На четвертому етапі
результати опитування піддаються аналітичній обробці. За її результатами
формується перелік протиріч між вимогами діяльності та її нормативноправовим забезпеченням. Правовий аналіз документів здійснюється за
допомогою методів аналітичної експертної оцінки фахівцями-юристами з
метою вивчення діючих нормативно-правових документів на предмет
13

Бакуменко В. Д. Статті до енциклопедії державного управління : Наукове видання
_________________________________________________________________________

виявлення недосконалих або нездійснених документів з погляду норм
права, виявлення внутрішніх суперечностей та невідповідностей чинної
діяльності, а також її гармонізації з міжнародними нормами права та
законодавством України. Застосування наведеної методики для А.н.-п.б.
дозволяє вдосконалити чинну нормативно-правову базу шляхом: її
систематизації; виявлення в ній суперечностей та прогалин; визначення
необхідного та достатнього складу; визначення напрямів та розроблення
конкретних пропозиції щодо удосконалення і розвитку чинної діяльності.
Літ.: Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний
посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1. Теоретико-методологічні засади. - К. : ВПЦ
АМУ, 2010; Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін,
В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського,
Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Керимов Д. А. Законодательная техника. Научнометодическое и учеб. пособие / Д. А. Керимов. - М.: НОРМА-ИНФРА, 1998;
Підготовка законів та управління нормотворчістю в країнах Центральної та Східної
Європи. - К.: Вид-во УАДУ, 1998.

Бакуменко В.Д., Безносенко Д.О., Штика Л.Г.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ – проблеми, від
вирішення яких суттєво залежать перспективи світового розвитку.
Головними ознаками таких проблем є: загальнолюдський характер;
масштабність; надзвичайна гострота; необхідність колективного
вирішення. Відповідно до сфер людської життєдіяльності виділяють кілька
груп А.п.с.р. Першу групу складають політичні проблеми, серед яких:
запобігання війнам, особливо застосуванню ядерної та іншої зброї
масового знищення; запобігання насильству у відносинах між людьми й
утвердження виключно мирного шляху розв’язання всіх конфліктів;
припинення нарощування озброєнь, проведення роззброєння і конверсії;
встановлення між народами відносин довіри та добросусідства,
партнерства і співробітництва. До другої групи входять економічні
проблеми, зокрема: економічна відсталість багатьох країн, значний розрив
рівня розвитку між економічно розвинутими країнами та рештою країн
світу; демографічні ускладнення, а в ряді місць і вихід за рівноважні межі
демографічних процесів, що посилюють антропогенний тиск на планету;
продовольчі, насамперед голоду та недоїдання значної частини жителів
планети; ресурсні, зокрема значне зменшення в цілому природних ресурсів
та пов’язані з цим проблеми їх перерозподілу , значно вищий рівень
споживання ресурсів економічно розвинутими країнами, ніж рештою країн
світу . До третьої групи входять екологічні проблеми, в тому числі:
забруднення навколишнього природного середовища, що подекуди
призвело до кризового стану останнього; зміна клімату; збіднення
тваринного і рослинного світу; скорочення ораних угідь і лісів, погіршення
родючості грунтів. До четвертої групи включені гуманітарні проблеми, а
саме: масові страждання від воєн і насильства; розбрат і ворожнеча між
людьми; обмеження прав і свобод людини; матеріальна і духовна
14
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незабезпеченість життя, насамперед бідність, нерівність доступу до освіти,
медичного обслуговування, інформації тощо; фізичне і психічне
нездоров’я; збідніння людської культури внаслідок надмірної уніфікації і
наслідувальності соціальної інформації, що поширюється і масово
використовується. За іншою класифікацією А.п.с.р. поділяють на три
групи, а саме: проблеми, що виникають у системі відносин “людина –
природа” та стосуються природних ресурсів, енергетики і продовольства,
захисту навколишнього середовища тощо; проблеми, що виникають у
системі відносин “людина – суспільство” та охоплюють соціальні аспекти
науково-технічної революції, освіти, культури, народонаселення, охорони
здоров’я тощо; інтерсоціальні проблеми, що виникають у відносинах між
людськими спільнотами, етносами, цивілізаціями і державами. Існує
думка, що А.п.с.р. породжені попереднім розвитком людства, але досягли
надзвичайної гостроти на початку ХХІ ст. внаслідок крайнього посилення
нерівномірності соціально-економічного, політичного, науково-технічного
і демографічного розвитку . Ці проблеми стали суттєвим чинником
розвитку процесу глобалізації як явища й процесу посилення взаємозв’язку
та взаємозалежності країн світу . Усвідомлення А.п.с.р. та намір докласти
необхідних зусиль для їх вирішення дістали відображення у Декларації
тисячоліття ООН. У цій декларації визначено Цілі розвитку тисячоліття,
серед яких: викорінення крайніх злиднів і голоду; забезпечення
всезагальної початкової освіти; заохочення рівності чоловіків і жінок,
розширення прав і можливостей жінок; скорочення дитячої смертності;
поліпшення охорони материнства; боротьба з ВІЛ/ СНІДом, малярією та
іншими захворюваннями; забезпечення екологічної стійкості; формування
глобального партнерства в цілях розвитку . ООН здійснює постійний
моніторинг досягнення зазначених цілей, що відображається у відповідних
щорічних доповідях.
Літ.: Декларация тысячелетия ООН : принята на 55 сес. Генеральной Ассамблеи ООН 8
сент. 2000 г . – Нью-Йорк : [б. и.], 2000. – 11 с.; Мировая политика и международные
отношения на пороге нового тысячелетия / под ред. М. М. Лебедевой. – М. : Издат.
центр науч. и учеб. программ, 2000. – 156 с.; Иванов В. Н. Инновационные социальные
технологии государственного и муниципального управления / В. Н. Иванов, В. И.
Патрушев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Экономика, 2001. – 326 с.; Бідзюра І. П.
Філософія системних реформ в Україні на рубежі століть : монографія / І. П. Бідзюра. –
К. : Навч. кн., 2004. – 189 с.; Щокін Г. В. Управління суспільним розвитком : загальна
концепція / Г. В. Щокін. – К. : МАУП, 2005. – 184 с.; Управління суспільним розвитком
: словник-довідник / уклад. : В. Д. Бакуменко, С. О. Борисевич, С. О. Кравченко та ін. ;
за заг . ред. А. М. Михненка, В. Д. Бакуменка. – К. : Вид-во НАДУ, 2006. – 248 с.

Бакуменко В.Д., Кравченко С.О.
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ (англ.. ANALYSIS OF) – галузь аналізу, що
передбачає визначення співвідношення результатів і витрат, причому
згадані поняття можуть мати не тільки суто економічний зміст, а й
соціальний, політичний, психологічний тощо. Методологія А.е. включає
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дослідження та оцінювання ефективності, корисності витрат та умов їх
мінімізації. В теорії та практиці державного управління найпоширенішим є
оцінювання ефективності за отриманим ефектом та обсягом, характером
(включаючи якість) дій. Чеський вчений Й. Кхол запропонував уважати
визначальними критеріями ефективності управлінської праці якість
розв’язання управлінських проблем та їх кількість. Результати діяльності
державного службовця можуть бути умовно поділені на безпосередні та
опосередковані. Прикладом безпосереднього результату є надання
управлінської послуги або підготовка документів, які можуть бути
пов’язані з кількісними показниками. Опосередковані результати
(підвищення якості життя, доходів населення, економія ресурсів галузі,
досягнення запрограмованих цілей розвитку об’єктів управління тощо)
потребують уведення якісних показників, зокрема інтегрованого показника
соціальної ефективності. Серед критеріїв соціальної ефективності в
науковій літературі виділено такі: ступінь відповідності змісту та
результатів діяльності цілям органу державної влади; законність рішень та
службової діяльності (показником є кількість скарг чи звернень громадян
до суду; міра відкритості та прозорості прийняття рішень, якість взаємодії
з громадянами. Як правило, оцінювання ефективності діяльності
державних службовців включає такі складові: визначення стандартів
діяльності на посаді та критеріїв ефективності цієї діяльності; розроблення
процедури оцінювання ефективності (методики, регламенти); обговорення
результатів оцінювання з державним службовцем; прийняття рішення
щодо коригування діяльності та професійного розвитку. Оцінка діяльності
підлеглого – є обов’язковою складовою управлінської діяльності
керівника. Вона проводиться з метою моніторингу процесу досягнення
поставлених результатів і здійснення своєчасної коригування цього
процесу або заохочення за досягнення успішних результатів. Оперативна
оцінка надає можливість приведення у відповідність цілей роботи
структурного підрозділу з індивідуальними завданнями співробітників.
Оцінка дає керівникові можливість: поліпшити систему планування і
розподілу обов'язків; підвищити ефективність використання ресурсів;
розробляти механізми регулярного відстежування результатів і
своєчасного виправлення процесу їх отримання; складати і коригувати
плани розвитку організації з урахуванням наявних людських ресурсів;
встановити конструктивні робочі відносини з підлеглими; нформувати
підлеглих про те, як оцінюється їх діяльність; вносити коригування, якщо
діяльність не влаштовує; з'ясувати причини незадовільної роботи;
відзначити достоїнства і досягнення; мотивувати підлеглого; намітити його
кар'єрні перспективи; знайти шляхи підвищення ефективності роботи
підлеглого і організації в цілому; своєчасно запобігти розвитку
конфліктних ситуацій; коригувати власну поведінку. Оцінка для
співробітника дає такі можливості: розуміти свій професійний та
посадовий рівень, сильні та слабкі сторони і можливості посилити останні;
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відчути себе повноправним членом колективу; отримати відкриту і
прозору оцінку діяльності на основі заздалегідь погоджених критеріїв;
обговорити з керівником всі неясні і спірні питання, намітити шляхи
професійного зростання. Одним з важливих результатів оцінки є
отримання керівником повноцінного зворотного зв'язку від співробітників
не тільки відносно їх кар'єрних і професійних планів, але і з приводу
продуманості та об'єктивності своїх управлінських рішень. У результаті
відбувається підвищення рівня обґрунтованості та якості прийняття
управлінських рішень.
Літ.: Гурне Б. Державне управління / Б. Гурне; пер. з франц. В.Шовкуна. - К. : Основи,
1993; Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д.
Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П.
Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Кхол Й. Эффективность управленческих решений / Й.
Кхол; пер. с чешск. - М. : Прогресс, 1975; Цветков В. В. Руководитель в аппарате государственного управления. (Организационно-правовые проблемы) / Цветков В. В.,
Аверьянов В. Б. и др. - К.: Наук. думка, 1988; Performance Management Civil Service
Reform –b. A Report to the Meeting of Permanent Heads of Departments, Sunningdale, 30
September-1 October 1999, Cabinet Office, 2000.

Штика Л.Г., Бакуменко В.Д.
АНАЛІЗ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ
БАЗ
ФОРМАЛЬНОЛОГІЧНИЙ – різновид комплексного аналізу нормативно-правових баз, в
основу якого покладена ідея про те, що кожна проблемно-орієнтована
нормативно-правова база регулює певну сферу або галузь діяльності. А.нп.б.ф.-л. включає кілька етапів. На першому етапі здійснюється системний
аналіз сфери (галузі) діяльності, що підлягає правовому регулюванню, за
допомогою методу “дерева цілей”. Сфера (галузь) діяльності спочатку
поділяється на кілька основних напрямів діяльності. Далі кожен напрям
деталізується у видах діяльності, що становлять цей напрям. Таким чином,
проблемно-орієнтована сфера (галузь) діяльності подається у вигляді
дворівневого дерева цілей. Наступним етапом аналізу є системне подання
нормативно-правової бази, що регулює цю сферу (галузь) діяльності, у
вигляді ієрархії нормативно-правових актів за їх юридичною силою.
Загалом виділяють п’ять рівнів такої ієрархії: конституція; звичайне та
спеціальне законодавство, ратифіковані міжнародні договори; нормативноправові акти вищих органів державної влади (акти глави держави,
парламенту, уряду); нормативно-правові акти відомчого характеру
(міністерств та інших ЦОВВ); інші нормативно-правові акти. Заключним
етапом аналізу є суперпозиція (проекція) ієрархії нормативно-правових
актів за їх юридичною силою на дерево цілей у даній сфері (галузі)
діяльності. Результатом А.н-п.б.ф.-л. є ієрархічна структура (модель)
чинної проблемно-орієнтованої нормативно-правової бази за напрямами і
видами досліджуваної сфери (галузі) діяльності, а також за юридичною
силою нормативно-правових актів. Для зручності практичного
користування, зокрема наповнення даної структури документами та їх
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аналізу, розробляються узагальнені форми. Вони заповнюються на підставі
наявності нормативно-правових актів. Отримана модель дає уявлення про
наповненість правового поля, зокрема наявність прогалин у правовому
регулюванні досліджуваної сфери (галузі) діяльності. Як розвиток А.нп.б.ф.-л. слід розглядати деталізацію видів діяльності за видами робіт.
Літ.: Волкова В. Н. Теория систем и методы системного анализа в управлении и связи /
В. Н. Волкова, В. А. Воронков, А. А. Денисов.– М. : Радио и связь, 1983; Керимов Д. А.
Законодательная техника : учеб. пособие / Д. А. Керимов.– М. : НОРМА-ИНФРА, 1998;
Котюк В. О. Теорія права : навч. посіб / В. О. Котюк. – К. : Вентурі, 1996; Методологія
державного управління : словник-довідник / уклад. : В. Д. Бакуменко, Д. О. Безносенко,
С. В. Бутівщенко та ін. ; за заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва, В. Д. Бакуменка. – К.
: Вид-во НАДУ, 2004.

Бакуменко В.Д., Кравченко С.О.
АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ (англ. POLICY ANALYSIS) – методологічний
підхід на основі кваліфікованого застосування інтелекту до розв’язання
суспільних проблем, осмислення політики, який спирається на
багатогалузеву основу, що охоплює як природничі, так і суспільні науки
(за визначенням канадського вченого Л.Пала). Спочатку цей методологічний підхід був застосований для дослідження широкого кола обставин і
чинників кількісного та якісного характеру (економічних, політичних,
соціальних, організаційних, інформаційних), пов'язаних з реалізацією
запропонованих курсів дій. Він виник як узагальнений інструментарій
формування та обгрунтування програмно-цільових рішень, але зараз
фахівці розуміють під ним всю сукупність сучасних методів обгрунтування державних рішень. За визначенням американського вченого
Е.Квейда, це будь-який вид аналітичних досліджень, які генерують і відображають інформацію таким чином, щоб покращити основу для винесення
суджень керівниками, відповідальними за розробку політики. Розрізняють
теоретичний та прикладний А.п. Завдання першого - це зрозуміти та
пояснити політику, а другого - оцінити та змінити її. В аналізі політики
найважливіша роль відведена оцінці управлінських впливів на суспільство,
що спирається на застосування раціональної моделі прийняття рішень.
Основними предметами оцінювання є потреби, процеси, наслідки та
ефективність управлінських рішень. На думку російського вченого А.
Воронкова, А.п. розроблений спеціально для обгрунтування рішень в сфері
державного управління та покликаний доповнити або замінити більш
формалізовані засоби системного аналізу і дослідження операцій. В цьому
підході основна увага приділяється не побудові чіткої методичної схеми,
властивої системному аналізу, а дослідженню максимально широкого кола
обставин і чинників, з метою виявлення переваг та недоліків кожного з
рішень. У державному управлінні А.п. насамперед поширюється на
державну політику. Остання, за різними визначеннями, є: напрямом дій
або утримання від них, обраних органами державної влади для
розв’язування певної проблеми або сукупності взаємопов’язаних проблем
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(Л. Пал); запропонованим курсом діяльності уряду для задоволення
потреб та використання можливостей, сформульованим із зазначенням
очікуваних результатів та їхнього впливу на існуючий стан справ (П.
Браун); засобом, що дозволяє державі досягнути певної мети в конкретній
сфері суспільної діяльності, використовуючи правові, економічні,
адміністративні методи впливу, спираючись на ресурси, які є в її
розпорядженні; конкретним планом дій, коли суспільна проблема чітко
окреслена, визначені основні цілі, напрями та завдання щодо її вирішення,
а також необхідні для цього ресурси і засоби. Важливість сформованою
державної політики в тому, що вона виступає (за Л.Палом): дороговказом
щоб приймати оперативні та тактичні рішення; окресленими рамками для
розробки й виконання програм; картою для формування заходів; начерком
для підготовки виступів та заяв; посиланням (підставою) для розподілу
ресурсів. На державному рівні застосування А.п. - це спроба упорядкувати
вироблення урядових рішень у сферах, де не діють кількісні оцінки, де
домінують суб’єктивні судження, що враховують інтереси впливових
політичних та суспільних угрупувань. Водночас, для розуміння механізмів
управління соціальними системами необхідне глибоке знання їх
структурної та функціональної будови, а це можуть забезпечити тільки їх
системні дослідження. Таким чином, аналіз політики і системний підхід
взаємно доповнюють один одного. А.п. притаманні такі риси: спрямованість на покращання державної політики; колективне здійснення; ретельний підхід до аналізу проблем; врахування напрацювань як природничих,
так і суспільних наук, акцент на професійну майстерність та здоровий
глузд; врахування суб’єктивних і політичних факторів, які пов’язані з владою, впливом та інтересами. Він, як правило, передбачає дослідження
моделі політичного процесу, що включає складові політики та відображає
її зміст і вплив. Виділяють чотири головні інструменти політики: інформаційний, який відносять до м'яких засобів впливу; фінансовий, що може
здійснюватися як м'якими (пільги, дотації, дозволи, цільові інвестиції), так
і жорсткими (заборони, штрафи, ліміти, тарифи) засобами впливу; владний
(здатність держави забороняти і дозволяти), що здебільшого використовує
жорсткі методи впливу (законодавство та адміністрування); структурний,
який передбачає використання власних державних організаційних засобів
втілення політики в життя, тобто державних організацій, установ та
підприємств. При проведенні аналізу державної політики досліджуються:
законодавчі акти, розклад політичних сил у зв’язку із запланованими
державними заходами; національні, державні, регіональні, галузеві
програми; плани заходів уряду; державний бюджет; стан у різних сферах
суспільної діяльності; потенційні конфлікти запропонованих та інших
цілей і заходів; політичні наслідки рішень, їх впливи на суспільство,
економіку і навколишнє середовище; питання інформаційного
забезпечення, проблеми впровадження тощо. Аналіз державної політики
завжди спирається на системний та ситуаційний аналіз.
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Літ:Браун, М. Пол. Посібник з аналізу державної політики / М. Пол. Браун ; пер. з англ.
- К. : Основи, 2000; Вайс, Керол Г. Оцінювання: Методи дослідження програм та
політики / Керол Г. Вайс ; пер. з англ. - К.: Основи, 2000; Державна політика : аналіз та
впровадження в Україні: конспект лекцій до навчального модуля / Уклад. В. А.
Ребкало, В. В.Тертичка. - К.: Вид-во УАДУ, 2002; Пал, Леслі А. Аналіз державної
політики / Леслі А. Пал ; пер. з англ. - К.: Основи, 1999; Розробка державної політики.
Аналітичні записки / Укл. О. І.Кілієвич, В. Є.Романов. - К. : Вид-во "К.І.С.", 2002;
Тертичка В. В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні / В. В. Тертичка. - К.:
Основи, 2002.

Бакуменко В.Д., ТертичкаВ.В.
АНАЛІТИЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
ПРИ
ПЛАНУВАННІ
(англ.
ANALYTICAL ACTIVITY IN PLANNING) – різновид аналітичної
діяльності, пов’язаний з реалізацією загальної управлінської функції
“планування”. В управлінській діяльності значний обсяг аналітичної
роботи перепадає на планування. На особливу важливість А.д.п.п. зазначав
видатний американський вчений П.Друкер, який пропонував інвестувати
час у планування, щоб скоротити час, необхідний для контролю. У процесі
здійснення А.д.п.п. слід виходити з того, що в плануванні прийнято
виділити три його основні складові, такі як прогнозування, власне
планування та проектування. Професіонально проведене прогнозування
дає змогу визначити перспективи і виділити найважливіші напрями та
етапи розвитку проблеми, сформулювати реально досяжні головну та
основні цілі на певний період часу, розробити можливі сценарії дій та
концепції їх досягнення. Основними засобами аналітичної роботи на цій
стадії є моделювання з застосуванням сучасних інформаційних технологій
та комп’ютерної техніки, а також колективна фахова експертиза. Власне
планування дає змогу визначити комплекс завдань для реалізації головної
та основних цілей. Це досягається структуруванням проблеми на основі
визначення пріоритетних видів і напрямів діяльності, робіт, завдань або,
інакше кажучи, побудовою "дерева цілей" до рівня завдань. При
визначенні останніх доцільно максимально застосовувати їх типізацію, що
дає змогу спростити подальше проектування шляхом уніфікації проектів та
технологій, необхідних для їх реалізації. Структурування проблеми
спочатку здійснюється відносно основної діяльності, а його результатом є
визначення основних завдань. Після цього необхідно здійснити суперпозицію управлінської та забезпечувальної діяльності на основну діяльність та виділити допоміжні завдання, які разом утворюють механізм
реалізації проблеми. Саме на цій стадії при вирішенні проблем державного
рівня йдеться про перелік програмно-цільових завдань (програм, проектів),
планування нормотворчості, визначення пріоритетних наукових
досліджень, підготовку бюджетних пропозицій, тощо. Основним засобом
аналітичної роботи на цій стадії є індивідуальна та колективна фахові
експертизи. На стадії проектування кожне основне та відповідні допоміжні
завдання розглядаються як проекти, в межах яких здійснюється подальша
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структуризація завдань та прив’язка необхідних ресурсів. При виборі
проектів, як правило, застосовується конкурсна система. Основними
засобами аналітичної роботи на цій стадії є структурно-функціональний та
функціонально-вартісний аналіз, індивідуальна та колективна фахові
експертизи. Однією з основних умов плідної аналітичної роботи є
оперативне забезпечення релевантною достовірною інформацією.
Найбільш поширеними джерелами отримання останньої є офіційні
видання органів державної влади; статистичні дані; засоби масової
інформації; бібліотечні фонди; різноманітні інформаційно-довідкові
електронні системи, зокрема нормативно-правові; спеціальні соціологічні
опитування (на замовлення), професійні консультації та експертизи. Серед
популярних засобів доставки інформації: електронні глобальні та локальні
мережі з відповідними засобами програмної підтримки, зокрема Internet;
лазерні та магнітооптичні диски; флешки тощо. Виділення релевантної
інформації з величезного загального її потоку складає етап первинної
обробки, є досить складним завданням і, як правило, здійснюється за
допомогою спеціальних програм шляхом відсортування інформації за
певними ознаками (здебільшого, за ключовими словами), характерними
для певної сфери, напряму, виду діяльності, проблеми, процесу. Таким
чином
багатоманітність
інформаційного
забезпечення
набуває
конкретності при аналізі певних проблем. Для обґрунтованого
формулювання певних висновків необхідно також забезпечити процес
систематичного
довгострокового
відслідковування
інформації
з
альтернативних джерел. З цією метою можна запропонувати просту але
досить ефективну форму індивідуального моніторингу найбільш суттєвих
подій та процесів з прикладами заповнення. Кожна позиція такого
моніторингу фактично є певним аналітичним завданням. Сутність його у
тому, що за заданих вихідних умов (виникла проблема) необхідно за
допомогою певного методу (оцінювання та прогноз) знайти її вирішення
(можливі заходи). Спроба розв’язання цього завдання може призвести до
необхідності формування конкретних управлінських рішень. Виділення
низки таких завдань, що стосуються певної проблеми, дає змогу відслідковувати у часі розвиток ситуації навколо неї, визначити основні фактори
впливу, а також запропонувати підходи і заходи щодо її вирішення. Сучасним підходом до забезпечення дослідника різноманітною інформацією є
створення і ведення проблемно-орієнтованого інформаційно-методичного
ресурсу. Останній є упорядкованою множиною документів або даних, до
яких є індивідуальний доступ, і має бути зорієнтованим на забезпечення
певної сфери діяльності всією необхідною інформацією та складатися з
таких основних розділів: нормативно-правового, що містить постійно
оновлювану правову базу; науково-методичного, який містить інформацію
щодо пріоритетних напрямів та результатів наукових досліджень у
відповідній сфері діяльності, їх методичного забезпечення; матеріали наукових конференцій, симпозіумів, семінарів; навчально-методичного, що
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містить освітньо-професійні та професійні програми, програми функціональної спеціалізації, кваліфікаційні тести і анкети даній сфері діяльності,
базові підручники та навчальні посібники; реєстрового, що містить
державні реєстри центральних і місцевих органів державної виконавчої
влади, матеріали статистичної звітності; зведеного каталогу бібліотечних
фондів за напрямами у даній сфері діяльності; для оцінки та контролю рівня професійних знань і навичок фахівців у довідкового, що містить різноманітні довідники, інформаційні матеріали щодо відповідної діяльності в
різних країнах, інформаційно-довідкові системи, бази даних локального та
віддаленого доступу.
Літ.: Бакуменко В. Д. Формування державно-управлінських рішень : проблеми теорії,
методології, практики : Моногр. – К. : Вид-во УАДУ, 2000; Енциклопедичний словник з
державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін.
; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Саати
Т. Аналитическое планирование. Организация систем / Саати Т., Кернс К. // Пер. с англ.
- М. : Радио и связь, 1991; Саймон Г. Адміністративна поведінка : Дослідження
прийняття рішень в організаціях, що виконують адміністративні функції / Г. Саймон;
пер. з англ. вид. – К. : АртЕк, 2001.

Бакуменко В.Д., Ралдугін Є.О.
АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ДЕРЖАВНОМУ ПРАВЛІННІ (англ.
ANALYTICAL ACTIVITY IN THE BOARD) – різновид аналітичної
діяльності, який передбачає дослідження певних процесів, явищ, об’єктів
державного управління шляхом їх розкладу на більш прості складові
елементи, встановлення взаємозв’язків та взаємодії між ними з метою
виявлення закономірностей і принципів, внаслідок яких міркування щодо
виборурішень приймають доказовий характер. А.д.д.у. фактично набуває
характеру обов’язкової процедури. Вона потребує максимального
концентрування на певному завданні, досконалого знання предметної
галузі, оперативного вивчення ситуації, розуміння конкретної проблеми й
процесів її розвитку, застосування різноманітних методів і прийомів
аналізу, певного часу. В науковій літературі найбільш часто аналіз
розглядається як прийом наукового мислення, зокрема, загально відомими
є такі його види: формально-логічний, математичний, системний,
функціональний тощо. В останній час також можна зустріти розгляд
окремих видів аналізу як наукових напрямів і комплексних методів досліджень, наприклад, у вигляді аналізу політики. Для сучасної концепції
аналізу проблем державного рівня характерний багатоетапний комплексний аналіз, який базується на поєднанні системного, процесного
(функціонального) та ситуаційного підходів, що забезпечує більш
ефективне вирішення проблем, оскільки при цьому вибір методів аналізу
здійснюється залежно від конкретних ситуацій. На першому його етапі, як
правило, здійснюється структурно-функціональний, а на останньому функціонально-вартісний аналіз, який використовується для перевірки
здійсненності рішень. Серед поширених видів аналізу в державному
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управлінні можна виділити такі. Аналіз причинно-наслідковий, що
встановлює причини виникнення певних ситуацій та наслідків їх розвитку.
Засновується на такій найважливішій властивості сущого, якою є
причинність. Аналіз проблемний, який дає змогу виділити комплекс
проблем у певній ситуації, їх типологію, характеристики, наслідки, шляхи
вирішення. Аналіз ефективності, що здійснюється з метою мінімізації
витрат, підвищення ефективності, покращання співвідношення вигод і
витрат, підвищення корисності витрат. Аналіз зовнішнього середовища,
який досліджує зовнішнє середовище системи з метою вирішення проблем
у взаємовідносинах системи із зовнішнім середовищем, виявлення
факторів останнього, які діють на систему, визначення їх значення для
системи, а також тенденцій розвитку останньої. Аналіз порівняльний, що
передбачає зіставлення двох об’єктів, процесів або явищ з метою
виявлення їх загальних та специфічних характеристик. Аналіз
прогностичний, який здійснюється при підготовці прогнозів і шляхів їх
реалізації щодо ймовірного, потенційного і бажаного майбутнього. Аналіз
структурний, за яким здійснюється аналіз структури системи як
сукупності зв’язків між її частинами, з’ясування значення і впливу
кожного окремого елемента структурованого цілого. Аналіз структурнофункціональний, який пов’язаний із виділенням взаємодії елементів і
визначенням їх місця та ролі у функціонуванні системи. З точки зору
структурно-функціонального аналізу система складається з елементів,
підсистем, які існують незалежно одне від одного, а також їх структурних
взаємовідносин. Аналіз функціональний, що дає змогу пояснювати явища з
погляду виконуваних ними функцій. Розуміння важливості та необхідності
проведення великих обсягів А.д.д.у. призвело до створення в органах
державної влади спеціальних структурних підрозділів – аналітичних та
інформаційно-аналітичних служб, відділів тощо. Ефективність А.д.д.у.
значною мірою залежить від досвіду, здібностей та знань її виконавців, що
необхідно обов’язково враховувати у процесі добору та атестації
працівників аналітичних служб. Однією з основних умов плідної
аналітичної роботи є оперативне забезпечення релевантною достовірною
інформацією. Найбільш поширеними джерелами отримання останньої є:
офіційні видання органів державної влади; статистичні дані; засоби
масової інформації; бібліотечні фонди; різноманітні інформаційнодовідкові електронні системи, зокрема нормативно-правові; спеціальні
соціологічні опитування (на замовлення). Для апаратної роботи характерні
численні і різноманітні завдання, що виконуються одночасно незначною
кількістю працівників, а також обмеження у часі їх вирішення. Якщо до
цього ще додати фактор значної плинності працівників апарату внаслідок
його скорочення та постійного оновлення, що в останні роки
спостерігається в Україні, то отримуємо досить повне уявлення про
основні причини, внаслідок яких відбувається суттєве зниження якості
аналітичної діяльності на фоні загального збільшення її обсягу. дним із
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найбільш реальних шляхів позитивного розв’язання цієї проблеми є
створення спеціальних аналітичних служб поза структурами органів
державної влади та проведення аналітичних досліджень на замовлення цих
органів на договірних умовах такими службами або іншими тимчасовими
колективами професіоналів. Типовими прикладами застосування такого
підходу є залучення колективів фахівців до організації та проведення
виборчих кампаній, соціологічних опитувань населення тощо. Основним
недоліком такого підходу є ймовірність втрати оперативності та
керованості цим процесом.
Літ.: Бакуменко В. Д. Формування державно-управлінських рішень : проблеми теорії,
методології, практики : Моногр. – К. : Вид-во УАДУ, 2000; Енциклопедичний словник з
державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін.
; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Саати
Т. Аналитическое планирование. Организация систем / Саати Т., Кернс К. // Пер. с англ.
- М. : Радио и связь, 1991; Саймон Г. Адміністративна поведінка : Дослідження
прийняття рішень в організаціях, що виконують адміністративні функції / Г. Саймон;
пер. з англ. вид. – К. : АртЕк, 2001.

© Бакуменко В.Д., Сурмін Ю.П., Штика Л.Г.
АСПЕКТИ ВПЛИВУ НА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
(англ. Aspect of influence on management decisions). Серед основних
аспектів такого впливу можна відзначити такі: ціннісний, політичний,
функціональний, мотиваційний та інноваційний. Пріоритети цих аспектів
зазначені в послідовності їх викладу. Ціннісний аспект безпосередньо
пов’язаний з культурою організації, він є найбільш суттєвим її рівнем. За
відомим висловом американського вченого Е.Шайна культура організації –
це результат відповідної реакції на дві головні проблеми, з якими
стикається кожна організація, а саме: на потребу адаптації та виживання в
певному оточенні і на потребу у внутрішній інтеграції. Оскільки можна
розглядати європейський вибір України як реакцію держави на потребу
адаптації та виживання у сучасному світі й на потребу у внутрішній
інтеграції, то внаслідок такого вибору слід очікувати зближення
національної культури з європейською. Такий результат скоріш за все
сприятиме прискоренню соціально-економічного розвитку країни, так як
відомо, що культура більшої спільноти впливає на культуру організацій,
які діють у її межах. Найбільш суттєвим рівнем такої культури безумовно є
європейські цінності. Вплив організаційної культури на прийняття рішень
здійснюється через спільні вірування і цінності, що формують у членів
організації стійкий набір базових положень, правил, яким вони надають
перевагу. Оскільки організаційна культура сприяє нівелюванню
розбіжностей, то й процес прийняття рішень може стати ефективнішим. З
другого боку, вплив ціннісних орієнтацій, які переважають у національній
культурі, може набирати форми зобов’язань, які певним чином обмежують
діяльність організації. На ній також може відчутно позначитися форма
правління в державі. Політичний аспект пов’язується, з одного боку, з
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процесами отримання, утримання, передачі влади, боротьби за неї, а, з
другого боку, з розробленням і реалізацією державної політики. Фактори
політичної та аналітичної доцільності та їх співвідношення при прийнятті
управлінських рішень заслуговують на особливу увагу. У практиці на рівні
державного управління аналітична доцільність, як правило, поступається
політичній доцільності. Це пов’язується з певними політичною,
економічною та соціальною платформами тих сил, що прийшли до влади.
Безумовно, що управлінське рішення, яке йде у розріз з програмами та
ціннісними установками таких сил, підтримуватися ними не буде.
Функціональний аспект завжди пов’язаний з технологією прийняття
рішень. В роботі відомого російського вченого Р.Фатхутдинова наведено
визначення загальної технології прийняття рішень як відповіді на ряд
питань (що, кому, як, де робити; хто буде робити; в які терміни; в якій
кількості; що це дасть) та їх пов’язування в просторі, часі, по ресурсах та
виконавцях. Такий підхід передбачає наявність певної логічної моделі
прийняття рішень, елементами якої є інформація, отримана внаслідок
відповідей на вищезазначені питання. Серед останніх маємо: ситуацію
прийняття рішення; час для прийняття рішення; ресурси, необхідні для
реалізації рішення; ресурси, які є в розпорядженні організації (або особи,
що приймає рішення); систему управлінських параметрів; систему зв'язку
між контрольованими і неконтрольованими параметрами; альтернативні
варіанти рішень; систему критеріїв (оціночну систему) для оцінки
очікуваних результатів рішень. Існують й інші, до речі більш відомі,
спроби синтезу різних типів логічних моделей прийняття рішень, зокрема
раціональної (акцент на зв’язку між цілями та засобами їх досягнення),
правової (акцент на процесі прийняття рішень, їх відповідальності,
правовому аспекті), політичної (акцент на політичних факторах впливу на
прийняття рішень), соціально-психологічної акцент на особистісних та
групових факторах впливу, поведінці). Жодна з цих моделей не забезпечує
повноту опису процесу прийняття рішень, тому вважається доцільним їх
або комплексне, або ситуативне застосування. Модель раціонального
прийняття рішень є добре продуманою і водночас ідеальною
алгоритмічною моделлю. Безумовно необхідно прагнути максимально
можливо дотримуватися її. Разом з тим на практиці, як правило, управлінці
дотримуються концепції вимушеної раціональності (вперше досліджена
Нобелівським лауреатом Г.Саймоном), суть якої полягає в тому, що з
багатьох можливих альтернатив люди в змозі бачити лише деякі з них, а
тому, здебільшого, задовольняються не оптимальними, а досить хорошими
рішеннями або такими, що дають змогу якось вирішити проблему.
Найкраще цю концепцію охарактеризував сам автор, за висловом якого
дійсна людська раціональність не є ні абсолютно раціональною, ні
ірраціональною. Саме тому, на думку Г. Саймона, необхідне існування
організацій, однією з основних функцій яких є компенсація "обмеженої
раціональності індивідів". Відповідає концепції вимушеної раціональності
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і гіпотеза, запропонована Д. Пейном і М. Браунштейном, згідно з якою
особа, що приймає рішення, виходить при цьому здебільшого не з
алгоритмічного процесу, а з простих евристичних правил. Незважаючи на
зазначений фактор вимушеної раціональності, модель раціонального прийняття рішень залишається еталоном при вирішенні проблемних ситуацій.
За висновком В. Дункана, нераціональні теорії рішень не давали кращих
результатів, ніж раціональні. Мотиваційний аспект пов’язується з теоріями
мотивації, що базуються на аналізі потреб та процесу. Як зазначає
український дослідник Ю. Палеха, акцент управління переноситься із
спонукання на мотивацію, від якої залежить ефективність стимулюючої
активності при переплетенні інтересів зовнішнього і внутрішнього
середовища організації, на формування свідомості "я", своєї визначальної
особливості й навіть певної соціальної місії. Ключовими поняттями теорій
мотивації є зусилля, організаційні цілі та індивідуальні потреби. Застосовується така схема дій: задовольняються потреби працівників  вони
докладають енергійних зусиль  в результаті забезпечується досягнення
організаційних цілей. Саме задоволення потреб працівників є основною
метою мотиваційних зусиль. Серед теорій задоволення заслуговує на
особливу увагу теорія ЖВЗ, оскільки сучасні дослідження підтверджують
її справедливість. Вона запропонована К. Алдерфером і складається з
трьох рівнів потреб, кожна з яких задовольняється незалежно від інших, а
саме: Ж - означає життєві потреби, тобто фізіологічні і безпеки; В потреби взаємин, що пов'язані з між особистими стосунками; 3 - потреби в
підвищенні поваги і самореалізації. В цілому така модель, на нашу думку,
може бути поширена й на великі соціальні групи, а за тім й на суспільство
в цілому. Тоді слід виходити з тези, що й держава на вищому рівні своїх
інтересів має потреби в підвищенні поваги й самореалізації. З погляду
сучасної науки управління, не нехтуючи ролі мотивації, слід зазначити, що
обґрунтована постановка цілей та їх пріоритетне структурування на стадії
функції планування є значно більш суттєвими, ніж мотивація, оскільки при
хибному виборі шляху вирішення проблеми мотивація може тільки
прискорити отримання неправильного результату. Інноваційний аспект
характеризує формування та реалізацію потенціалу нового в системі
державного управління. Він включає у себе дві складові: здатність системи
державного управління приймати принципово нові, нетрадиційні
управлінські рішення з позиції функціонально-технологічного підходу, а
також здатність системи державного управління підтримувати інновації,
стимулювати їх впровадження в життя. Інноваційний характер державного
управління активізують процеси європейської інтеграції, які передбачають
прискорення впровадження в українську практику державного управління
не тільки європейські норм та цінності, а також досягнень Європи:
наукових, технологічних та економічних інновацій. Факторами
гальмування та стримування цих процесів є традиційність національної
ментальності, безініціативність як наслідок радянського авторитаризму та
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періоду
соціально-економічної
кризи
українського
суспільства.
Необхідність впровадження інноваційної моделі державного управління не
заперечує процесам формування раціональних норм, диктує значні зміни в
механізмах підготовки та прийняття управлінських рішень, підготовки
кадрів державних службовців. Сучасний світовий рівень інформаційних
технологій створює потенційні можливості відслідковувати та оцінювати
стан та розвиток державного управління шляхом оцінювання відповідних
управлінських рішень через впровадження моніторингів, організацію
накопичення та обробку інформації в базах даних та знань, застосування
різноманітних інформаційно-пошукових систем з використанням розподілених мереж, сучасних інформаційних та комп’ютерних технологій. У
практиці державного управління різних країн вже широко використовуються програмні комплекси та комп’ютерні системи, що накопичують та
надають управлінцям оперативну інформацію про законодавчі та інші
нормативно-правові акти, дають змогу отримувати прогнозні модельні
оцінки з макроекономічних питань і спростити проектування. При
достатній інформації та відповідній її організації можливе впровадження
систем аналізу та оцінювання процесів державного управління як з
окремих напрямів, так й в цілому. Фактично на сьогодні ця проблема
переведена з теоретичної площини в економічну та технічну. Йдеться про
усесторонню комп'ютеризацію державного управління в аспекті створення
його електронної системи на всіх рівнях від Верховної Ради та Кабінету
Міністрів до органів місцевого самоврядування. "Електронізація"
державної влади безумовно внесе суттєві зміни як у самі управлінські
рішення, так і в процес їх розробки та реалізації. Вона фактично формує
інформаційні та технологічні умови для подальшої демократизації
держави, відкритості управлінських інституцій, розвитку самоврядування.
Літ.: Гвишиани Д. М. Организация и управление / Д. М. Гвишиани. – Изд. 3-е, перераб.
– М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998; Дункан Джек У. Основопологающие идеи в
менеджменте. Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики /
Джек. У. Дункан; пер. с англ. - М. : Дело, 1996; Енциклопедичний словник з державного
управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В.
Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Мескон М. Х.
Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури // Пер. с англ. - М.: Дело
ЛТД, 1994; Організаційна поведінка / Д. Гелрігел, Дж. В. Слокум-молодший, Р. В.
Вудмен, Н. С. Тренінг // Пер. з англ. І. Тарасюк, М. Зарицка, Н. Гайдукевич. – К. : Видво Соломії Павличко «Основи», 2001; Палеха Ю. І. Ключі до успіху, або Організаційна
та управлінська культури / Ю. І. Палеха. – К. : Вид-во Європ. ун-ту фінансів, інформ.
систем, менеджм. і бізнесу, 2000; Саймон Г. Адміністративна поведінка : Дослідження
прийняття рішень в організаціях, що виконують адміністративні функції / Г. Саймон;
пер. з англ. вид. – К. : АртЕк, 2001; Фатхутдинов Р. А. Разработка управленческого
решения / Р. А. Фатхутдинов. - М. : ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1998.

Бакуменко В.Д., Сурмін Ю.П.
АУДИТ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ (англ.. AUDIT IN
MANAGEMENT) – перевірка, переважно фінансово-господарська або
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адміністративна, стану контрольної діяльності будь-якої організації
кваліфікованими спеціалістами – аудиторами. Аудиторська перевірка має
передбачати здійснення наступних кроків: оцінку вірогідності невірного
використання ресурсів, невиконання завдань і неузгодженості з
відповідним законодавством; визначення доречних типів внутрішнього
контролю; аналіз вже відомої інформації про ефективність контролю;
оцінку адекватності його розробки; перевірку ефективності контролю;
звітування про результати оцінки внутрішнього контролю та обговорення
необхідних заходів для удосконалення діяльності з організації та
контролю. Розрізняють зовнішній (такий, що здійснюється незалежними,
уповноваженими державою аудиторами) і внутрішній аудит (з метою
самоперевірки організації). Цілями аудиту є визначення ступеня
достовірності інформації про діяльність організації, що міститься у її
звітності, та її відповідності чинному законодавству; визначення недоліків
у фінансово-господарській, функціональній чи адміністративній діяльності
організації з метою їх усунення. Аудит адміністративний (аудит
адміністративної діяльності) – це перевірка будь-якої організації
незалежним аудитором з метою виявлення недоліків у організаційній
структурі та системі управління, надання рекомендацій щодо
вдосконалення управління. Аудит функціональний (аудит основної
діяльності) – це перевірка з метою визначення економічності, ефективності
та результативності її основної діяльності, виявлення недоліків у ній та
надання рекомендацій щодо їх усунення. Аудит політичний – це перевірка
прийняття та впровадження політичних рішень з метою визначення
ступеня його відповідності задекларованій меті, визначення ефективності і
результативності, оцінки наслідків упровадження. Аудитором виступають
окрема особа чи спеціальна організація, що уповноважені державою або
запрошені організацією здійснити перевірку її фінансового чи
адміністративно-управлінського стану. Аудитори, як правило, дають
оцінку діяльності, що планується організацією, насамперед ступеня її
ризику. У низці країн звітність щодо діяльності державних організацій,
підтверджена аудитором, підлягає обов’язковій публікації. В Україні на
сьогодні чимало зроблено у напряму створення правових засад здійснення
функції контролю у сфері державного управління. В першу чергу йдеться
про Конституцію України та низку Законів України, що регулюють
контрольні повноваження органів державної влади. Серед них Закони
України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні", "Про
державну податкову адміністрацію України", "Про банки і банківську
діяльність" та ін. В той же час складна розгалужена, багатофункціональна,
методологічно й технологічно неоднорідна система контролю у сфері
державного управління на сьогодні є об’єктом, форма якого не кращим
чином відповідає його змісту. Заслуговують на визнання слушними
пропозиції низки українських вчених – фахівців у сфері державного
управління та адміністративного права щодо створення вищої
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аудиторської установи країни. Тим більше, що такі пропозиції
відповідають світовій практиці. Відповідний орган державної влади має
скоординувати функції державного контролю, упорядкувати та
удосконалити їх нормативно-правове регулювання, забезпечити
відповідними стандартами зовнішнього і внутрішнього контролю та
здійснювати перевірку дотримання останніх. Аналогічні установи створені
у багатьох країнах світу, наприклад, Британська та Шведська Державні
аудиторські служби, Департамент державного контролю і аудиту
Російської Федерації, Федеральний Аудиторський Суд в Німеччині та інші.
Літ.: Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний
посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 2. Науково-прикладні аспекти. - К. : ВПЦ
АМ.У, 2010; Гурне Б. Державне управління / Б. Гурне; пер. з франц. В.Шовкуна. - К. :
Основи, 1993; Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. :
Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка,
В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Мескон М. Х. Основы
менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури // Пер. с англ. - М.: Дело ЛТД,
1994; Одинцова Г. С. Державне управління і менеджмент : Навч. посібник у таблицях і
схемах / Г. С. Одінцова, Г. І. Мостовий, О. Ю. Амосов та ін. ; За. заг. ред. Г. С.
Одінцової. – Х.: ХарРІ УАДУ, 2002; Райт Г. Державне управління / Г. Райт; пер. з англ.
- К.: Основи, 1994.

© Бакуменко В.Д.
БАЗА
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА
(англ.
REGULATORY
FRAMEWORK) – впорядкована сукупність нормативно-правових актів,
призначених для правового регулювання певної галузі державного
управління або сфери суспільної діяльності. Б.н.-п. являє собою зведення
законів та інших нормативно-правових актів, які використовуються для
аналітичної і практичної діяльності. Основним її елементом є нормативноправовий акт, який являє собою нормативно-правовий документ, що
приймається уповноваженим на це суб’єктом державно-владних
повноважень у визначеній формі за встановленою процедурою, регулює
суспільні відносини і містить норми права. Останнім часом все більшого
розуміння та підтримки набуває комплексний підхід до правового
регулювання діяльності у певних сферах, галузях або щодо
загальнодержавних, регіональних і місцевих проблем у формі Б.н.п., що
утворюють інтегроване правове поле цієї діяльності. Він орієнтований на
наближення нормативно-правових рішень до управлінця та широке
застосування інформаційних і комп’ютерних технологій підтримки таких
рішень. Взаємодія політичних, економічних, соціальних, гуманітарних,
екологічних та інших чинників реально призводить до того, що
нормативно-правові бази, що на сьогодні діють в різних проблемноорієнтованих сферах діяльності, як правило, не відповідають або тільки
частково відповідають вимогам і потребам суспільного життя внаслідок
певних недоліків та внутрішніх суперечностей. Тому виникає актуальна
потреба в розгортанні систематичної роботи щодо їх вивчення, вдоскона29
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лення та цілеспрямованого розвитку. Методологічну основу дослідження
нормативно-правових баз складають як загальні, так і спеціальні
(орієнтовані на дану проблему, сферу діяльності) підходи та методи їх
формування і аналізу. Найбільш конструктивним є розгляд нормативноправових баз як систем та їх прив’язка до певних видів діяльності у
визначеній сфері. Це дає змогу сфокусувати увагу на конкретному об’єкті
правового регулювання, виділити основні та другорядні цілі і ланки в
досліджуваній сфері діяльності, визначити та розподілити пріоритети в
роботі щодо створення чи удосконалення проблемно-орієнтованих
нормативно-правових баз, сформувати механізми забезпечення їх
реалізації. В основу формування проблемно-орієнтованих нормативноправових баз, зорієнтованих на певну сферу діяльності, доцільно покласти
типову методико-технологічну схему (див рис.). Така схема надає загальне
уявлення про механізми формування та оновлення нормативно-правових
баз, а при застосуванні у практичній роботі потребує конкретизації
способів реалізації її основних блоків, зокрема, блоку формування та
оновлення проблемно-орієнтованих нормативно-правових баз.
Оскільки завжди існують реальні об’єктивні або суб’єктивні
проблеми, які стримують розвиток даної сфери діяльності, то виникає
актуальна проблема постійного (в умовах перехідних процесів) або
періодичного (в умовах сталих процесів) аналізу чинної системи нормативно-правових актів на предмет їх відповідності вирішенню реальних
проблем у даній сфері діяльності і, якщо в цьому є потреба, визначення
конкретних напрямів удосконалення та розвитку такої системи. Такий
аналіз створює наукове підґрунтя для планування нормотворчості. Для
його проведення доцільно застосувати метод "виявлення відхилень у
правовому регулюванні", який передбачає послідовне дослідження чинної
нормативно-правової бази певної діяльності шляхом комплексного
застосування до неї формально-логічного, ситуаційно-діяльнісного та
системно-правового аналізу в порядку, зазначеного цим переліком методів.
Формально-логічний аналіз дозволяє не тільки виявити прогалини у
чинному правовому полі певної діяльності, а й визначити, на якому рівні
ієрархії правових актів вони мають місце. Ситуаційно-діяльнісний аналіз
дозволяє не тільки визначити ступінь необхідності та терміновості
заповнення знайдених прогалин у правовому полі діяльності, але й виявити
невідповідності та протиріччя між реальною практикою у певній
діяльності та її чинним правовим забезпеченням. Системно-правовий
аналіз дозволяє, не тільки визначити вид та місце правового акту, що має
врегулювати виявлені суттєві прогалини та невідповідності у чинному
правовому полі, в системі законодавства країни, але й вивити можливі
протиріччя (дегармонізацію) у цій системі, що стосуються правового
регулювання певної діяльності, а також запропонувати шляхи їх
вирішення.
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Проблемно-орієнтована сфера діяльності
Стратегія та політика у даній сфері
діяльності
Діюча нормативно-правова база
Нормативноправові документи
загального
спрямування

Проблемно-орієнтовані нормативно-правові
документи

Реальні проблеми (процеси, ситуації) економічного, соціального,
правового та іншого
характеру в масштабах
країни, регіонів, галузей,
окремих територій, які
стримують розвиток
даної сфери діяльності

Аналіз чинної нормативно-правової бази на предмет відповідності
вирішенню реальних проблем у даній сфері діяльності та визначення
напрямів її удосконалення і розвитку
Співставлення чинної вітчизняної нормативноправової бази із зарубіжними з метою
можливого врахування світового досвіду
правового регулювання у даній сфері
і
і
Формування та оновлення
проблемно-орієнтованої
нормативно-правової бази

Розроблення нових
законодавчих та
нормативних актів

Внесення змін і
доповнень до чинних
законодавчих та
нормативних актів

Зарубіжні
нормативноправові бази у
даній сфері
діяльності

Інструментарій правового регулювання у
даній сфері діяльності

Організаційні заходи
щодо впровадження
нормативно-правової
бази

Механізми реалізації нормативно-правової бази
Рис. 1. Типова методико-технологічна схема формування та
оновлення проблемно-орієнтованих нормативно-правових баз
Після проведення такого аналізу результати узагальнюються та
розробляються пропозиції щодо удосконалення та розвитку нормативноправових баз.
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Бакуменко В.Д.
БАЗОВІ ПОЛОЖЕННЯ НАУКИ УПРАВЛІННЯ (англ. BASIC
SCIENCE OF MANAGEMENT) – це низка наукових положень,
необхідність врахування яких у сучасній управлінській діяльності, зокрема
в процесі формування управлінських рішень, фактично є аксіомою. Наука
управління як знання, що впливає на думки, поведінку та діяльність людей,
базується на сукупності науково доведених, визнаних практикою поглядах
щодо стану та закономірностей функціонування та розвитку систем
управління. Б.п.н.у. складають основу управлінського мислення.
Насамперед, йдеться про: органічне поєднання і застосування системного
та ситуаційного підходів; розгляд соціальних систем як сукупності
суб’єкта та об’єкта управління, а управління в них як неперервного
процесу, управлінські цикли якого складаються із стандартного набору
певних функцій управління; надання управлінню соціальними системами,
насамперед державному управлінню, характеру стратегічного, що враховує
актуальні проблеми світового розвитку та реалізується через певні
політики; розвиток управлінських технологій шляхом типізації найбільш
характерних процедур і операцій; необхідність дотримання та
удосконалення управлінської культури. В сучасних стратегіях, політиках,
програмах, концепціях на різних рівнях соціального управління все
частіше
зустрічаються
словосполучення
«науково
обґрунтоване
управління» та «випереджаюче управління». Якщо в першому з них
закладається зміст логічної обґрунтованості управлінських рішень та дій,
що спирається на теоретичні та методологічні здобутки науки управління
та суміжних з нею наук (політологія, соціологія, економіка, психологія та
інших), то в другому фактично мається на увазі управління, що
орієнтоване на розвиток та спирається на прогнозно-аналітичні
розрахунки. Важливою особливістю управління в соціальних системах є
те, що Б.п.н.у. поширюються на всі рівні, в тому числі й на державний
рівень. Базовою моделлю соціального управління є модель циклу
управління. Цикли управління виконуються на всіх рівнях управління в
соціальних системах. Людина, що становить основу всіх соціальних
систем, в різних ситуаціях та на різних рівнях такого управління може
бути як його суб’єктом, так і об’єктом. Тобто цикли управління
виконуються як в суб’єкт-об’єктних, так і в суб’єкт-суб’єктних відносинах
(однорівневих і міжрівневих). Відтак, їх безліч. До того ж, ці цикли в
більшості своїй не синхронізовані між собою у часі та просторі. Процес
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циклу управління є таким, що повторюється (цикли змінюються один за
іншим), безперервним (завершується один й починається інший цикл),
стійким (схема циклу управління не змінюється), необхідним (немає
іншого способу цілеспрямованого управління в соціальних системах),
тобто таким, що має всі ознаки закономірності. Саме ця закономірність
обумовлює
синергетику
соціального
управління.
Безліч
та
несинхронізованість циклів управління утворює динамічний хаос й
перетворює соціальну систему на дисипативну, яка, за певних умов
незбалансованого невдалого управління, може перейти в стан, так званого,
«дивного атрактора», з якого дуже важко виходити. Саме це відбувалося в
перші роки незалежності України з країною та було викликано складністю
застосування управління в умовах тяжкої та затяжної кризи (політичної,
економічної, соціальної, ціннісної). Для стабілізації та впорядкування
динамічного хаосу управління в соціальних системах необхідною є
розробка та реалізація стратегій, політик, програм розвитку, в яких
передбачено орієнтири довгострокових дій різних сфер, галузей,
адміністративних територій, територіальних громад і суспільства в цілому.
Введення у дію таких стратегій, політик, програм розвитку дозволяє на
певний період синхронізувати динаміку циклів управління, спрямувати
різні галузі, сфери, території на узгоджену роботу у напряму досягнення
загальних цілей держави. Цикл управління є базою для формування різних
моделей соціального управління, зокрема, моделей державного
управління. Такі моделі, зокрема, формуються шляхом розкриття та
деталізації блоків циклу управління, насамперед, суб’єкта управління та
управлінських впливів. Наприклад, в класичній американській моделі
державного управління, що взяла за основу модель людини економічної,
до суб’єкта управління віднесені органи влади всіх гілок влади та суттєво
обмежено застосування правових управлінських впливів. До мінімуму
скорочено державний сектор управління. При цьому у суспільстві та
управлінні ним діє принцип, все, що не заборонено законом, дозволено. В
той же час, в класичній європейській моделі державного управління, що
взяла за основу модель людини адміністративної, до суб’єкта управління
віднесені органи влади тільки виконавчої гілки влади й дуже розвинена
система правових управлінських впливів. Маємо розвинутий державний
сектор управління. Виходячи з циклу управління можна підійти до
розгляду питання гуманітаризації (детехнократизму) соціального взагалі та
державного управління зокрема. Дійсно, цикл управління відображує
філософську проблему, що первинне – буття, чи свідомість. Якщо суб’єкт
управління діє на матеріалістичних (прагматичних) засадах, то він завжди
виходить з реальних завдань і можливостей об’єкта управління. Тобто
планує та діє методом малих передбачуваних кроків, виходячи «від
досягнутого». На нижчих рівнях державного управління та місцевого
самоврядування, наприклад управління містом, районом, територіальними
громадами важко представити інше. Якщо суб’єкт управління діє на
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ідеалістичних (гуманітаристичних) засадах, то він виходить з власного
бачення перспективи об’єкта управління, часто не враховуючи його
реальні можливості. Таким чином можна підняти планку очікуваного
горизонту державного розвитку.
Літ.: Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний
посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1. Теоретико-методологічні засади. - К. : ВПЦ
АМУ, 2010; Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін,
В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського,
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Бакуменко В.Д.
БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ (англ. BASIC
PRINCIPLES OF GOVERNMENT) – це вихідні, найбільш загальні
постулати, дотримання яких забезпечує наукову обґрунтованість
діяльності у сфері державного управління. Принципи здійснення
управлінських процесів та прийняття управлінських рішень, на відміну від
закономірностей, відображають наші знання про об’єктивно існуючі,
стійкі, необхідні, істотні взаємозв’язки між процесами та явищами в
управлінні. Будь-яке правило, що сприяє удосконаленню здійснення управлінських процесів та прийняття управлінських рішень, може займати місце
серед принципів, поки досвід не спростує його. Знати та дотримуватися
всіх принципів управління практично неможливо. І це є проявом загальної
тенденції природних процесів до відповідних форм оптимізації. Як правило, принципи утворюють певну систему. Тому для осіб і структур, що
приймають рішення, важливо залежно від ситуації дотримуватися
відповідного набору Б.п.д.у., у першу чергу, тих з них, що обов’язкові для
даної ситуації, і використовувати інші лише в разі потреби. При цьому
доцільно керуватися принципом "бритви Оккама", що проголошує: не
збільшуй принципів без необхідності. Відомі численні спроби сформувати
вимоги щодо визначення Б.п.д.у. та класифікувати їх. Наприклад,
Г.Атаманчук запропонував відображати не будь-які, а тільки найбільш
суттєві закономірності, які мають загальний характер; висвітлювати специфіку управління, його відмінність від інших видів суспільної діяльності;
враховувати ті принципи, які схвалюють люди. Водночас не існує загальноприйнятих підходів та правил стосовно систематизації принципів управління соціальними системами, зокрема державного управління. Б.п.д.у. та
підходи до їх систематизації ґрунтовно розглянуті в численних роботах
сучасних вітчизняних та зарубіжних вчених. Наведемо ті з них, які
найбільше впливають на прийняття державно-управлінських рішень.
Принцип об’єктивності державного управління зумовлює необхідність
дотримуватися в державно-управлінських процесах вимог об’єктивних
закономірностей та реальних можливостей суспільних сил. Він потребує
вивчення, зокрема при дослідженнях процесу державного управління в
Україні, цих закономірностей, ретельного аналізу наявних політичних сил,
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реального економічного та політичного потенціалу держави, соціального
становища більшості населення, а також ведення постійних моніторингів
усіх значних процесів, що відбуваються в державі. Принцип
випереджаючого стану управління передбачає перехід від орієнтації на
минуле (планування від досягнутого) до орієнтації на майбутнє. Саме така
тенденція притаманна сучасній Україні та відображена в її основних
програмних документах. Випереджаючий стан у державному управлінні
передбачає широке використання його суб’єктами сучасних наукових
результатів, пошук оптимальних управлінських рішень, зосередження
висококваліфікованих фахівців з відповідним рівнем підготовки в сфері
управління, орієнтацію управління на потреби суспільства та перспективи
його розвитку. Принцип демократизму відтворює народовладдя, а саме:
визначає роль народу як носія і джерела влади, яку він реалізує як
безпосередньо через референдуми та виборчу систему, так і
опосередковано через органи державної влади та місцевого
самоврядування. Цей принцип передбачає захист основних прав і свобод
людини, політичний та ідеологічний плюралізм, владу закону, реалізацію
ідеї соціальності. Принцип розподілу влади передбачає розподіл системи
влади на три гілки - законодавчу, виконавчу та судову. Він сприяє
створенню системи стримування та противаг у владі та запобіганню
встановлення недемократичного режиму, і, як правило, закріплюється в
конституціях країн, наприклад, як це маємо в Україні. Принцип законності
передбачає пріоритет закону і спрямований на створення міцних правових
засад у всіх сферах діяльності держави. Він обумовлює необхідність переважно законодавчого визначення основних цілей, функцій, структур,
процесів, самих принципів державного управління. З цим принципом
безпосередньо пов’язаний принцип правової захищеності управлінських
рішень, тобто їх прийняття на підставі знання чинного законодавства і
тільки з урахуванням їх відповідності діючим правовим актам. Принцип
оптимізації управління диктує необхідність скорочення галузевих ієрархічних рівнів управління, зниження регламентуючої ролі державного
апарату, яка стримує самостійність та ініціативу організацій, удосконалення структури управління і мотивації праці. Такі заходи, особливо в
умовах зростання попиту на управління, що спостерігається в Україні,
мають уживатися помірковано, виходячи з обґрунтованих структурних
перетворень під нові стратегічні цілі держави. Структурні принципи державного управління - це комплекс принципів, які систематизовані
Г.Атаманчуком таким чином: структурно-цільові, що відображають закономірності раціональної побудови "дерева цілей" державного управління;
структурно-функціональні, що характеризують закономірності та взаємозв’язки побудови функціональної структури державного управління;
структурно-організаційні, які пов’язані із закономірностями та взаємозв’язками побудови організаційної структури державного управління;
структурно-процесуальні, що дають уявлення про основні закономірності
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раціонального, ефективного і результативного ведення управлінської
діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
До загальних принципів державного управління також відноситься
принцип єдності економіки та політики зі збереженням пріоритету останньої, а також принцип поєднання загальних та локальних інтересів за пріоритету інтересів більш високого рівня.
Літ.: Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: курс лекций. - М. : Юрид.
лит., 1997; Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний
посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1. Теоретико-методологічні засади. - К. : ВПЦ
АМУ, 2010; Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін,
В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського,
Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Нижник Н. Р. Системний підхід в організації
державного управління. / Нижник Н. Р., Машков О. А.- К.: Вид-во УАДУ, 1998.

Бакуменко В.Д.
ВИДІЛЕННЯ
СУЧАСНОЇ
ПАРАДИГМИ
ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ – виділення трирівневої парадигми, що відображає
основні рівні досліджень у сфері державного управління. Здійснено
американськими вченими З.Ланом та К.Андерсом шляхом аналізу
найбільш впливових та авторитетних наукових журналів та узагальнення
напрямів, підходів і результатів досліджень у сфері державного управління
в США. Перший, найвищий, рівень досліджень відповідає опису
особливостей та властивостей державного управління; другий –
систематизації пізнавальних підходів; третій рівень представляє основні
прикладні сфери (об’єкти), їх концентрування. Перший рівень передбачає
деякі теоретичні припущення, визначення елементів аналізу та основних
проблем. На другому рівні виділені найбільш поширені підходи до
досліджень, а саме організаційний (менеджерський), політичний,
правовий, етичний, історико-пізнавальний, інтегрований. Третій рівень
містить основні галузі зосередження дослідницьких зусиль, а саме:
організаційний менеджмент, управління людськими ресурсами, політичні
й правові інститути, соціально-економічні питання, фінанси й бюджет,
адміністративний процес, розробку стратегії та аналізу політики,
удосконалення відповідних методів, технології їх використання. Також
визначено частоту згадування проблем, до яких зверталися дослідники, у
науковій літературі. Серед найбільш поширених питань (частота звертання
до них від 10 до 20 разів), наприклад, такі: державна політика,
адміністративна відповідальність, адміністративна реформа, бюджетна
реформа, реформування державної служби, стратегічне планування,
децентралізація, організаційна теорія, оцінка виконання. Серед питань,
частота звертання до яких не перевищує 10 разів, можна назвати питання
комунікації, культури, вирішення конфліктів, лідерства, місцевого
менеджменту , інформаційних технологій, дерегулювання, службової
кар’єри тощо. Таке дослідження підказує досить ефективний підхід до
формування словників з державного управління, а саме шляхом
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визначення структури й переліків словникових статей виходячи з сучасної
парадигми державного управління, проведення дослідження частоти
використання термінів відповідно до її основних рівнів, підрівнів, підходів,
сфер концентрації та поширених питань досліджень. Після цього
здійснюється процедура підготовки текстів статей. Сучасна парадигма
державного управління базується на поєднанні системного та ситуаційного
підходів. Зокрема, це проявляється в орієнтації думок і світогляду
управлінців та науковців на системний підхід, поширення у державному
управлінні філософських концепцій теорії систем. Разом з тим ситуаційний
підхід є безпосередньою сполучною ланкою між сучасним станом
управлінської науки та її майбутнім і значною мірою створює умови її
розвитку . З цього погляду він також є однією з основоположних ідей
сучасного управлінського мислення. На межі ХХ-ХХІ ст. у вітчизняній
науці державного управління як вихідна, концептуальна модель
постановки проблем та їх вирішення утверджується також синергетичний
стиль мислення. В основу системно-синергетичного підходу в державному
управлінні покладено положення про суспільство як надскладну ,
саморегульовану дисипативну систему, рух якої до певних стійких станів
(атракторів) визначається її можливостями самоорганізації, якістю
управлінської підсистеми, що обирає шлях подальшого розвитку в
переломні моменти (точки біфуркації). Нарешті, розвиток вітчизняної
управлінської
науки
відбувається
в
межах
переходу
від
системоцентричного типу соціального мислення і управління, що
характеризується приматом системи над людиною, коли людина для
системи – засіб, а не мета, до персоноцентричного, який передбачає такий
характер взаємовідносин між системою та особистістю, коли система
слугує людині, створює максимум сприятливих умов для її життя.
Літ.: Lan Z. Paradigmatic View of contemporary Public Administration Reserch: An
Empirical Test / Z. Lan, K. A. Anders // Administration & society. –2000. – May. – Vol. 32. –
N 2; Державне управління : словник-довідник / уклад. : В. Д. Бакуменко (кер. творч.
кол.) та ін. ; за заг . ред. В. М. Князєва, В. Д. Бакуменка. – К. : Вид-во У АДУ, 2002. –
228 с.; Атаманчук Г. В. Теория государственного управления : курс лекций / Г. В.
Атаманчук. – 4-е изд., стер. – М. : Омега-Л, 2006. – 584 с.; Цвєтков В. В. Демократія і
державне управління: теорія, методологія, практика : монографія / В. В. Цвєтков. – К. :
Юрид. думка, 2007. – 336 с.; Мельник А. Ф. Державне управління : підручник / А. Ф.
Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна ; за ред. А. Ф. Мельник. – К. : Знання, 2009.
– 582 с.; Державне управління : основи теорії, історія і практика : навч. посіб. / В. Д.
Бакуменко, П. І. Надолішній, М. М. Іжа, Г. І. Арабаджи ; за заг . ред. П. І.
Надолішнього, В. Д. Бакуменка. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. – 394 с.

Бакуменко В.Д., Кравченко С.О
ВІЛЬНЮСЬКІ ІНІЦІАТИВИ З ПОГЛИБЛЕННЯ СПІВПРАЦІ
УКРАЇНА–НАТО (англ. Vilnius Initiative DEEPENING COOPERATION
OF UKRAINE-NATO) – ініціативи, схвалені 21 квітня 2005 р. у м. Вільнюсі
на засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ та
покликані в рамках Плану дій Україна-НАТО розпочати Інтенсифікований
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Діалог щодо прагнень України до набуття членства і відповідних реформ
без попередження будь-яких можливих рішень Альянсу. Серед ініціатив
слід назвати такі. У напрямі зміцнення демократичних інституцій:
розширити зусилля Спільної робочої групи з питань воєнної реформи з
метою надання допомоги новому керівництву у зміцненні виконавчого,
законодавчого та громадського контролю над структурами оборонного та
безпекового сектору, з якими співпрацює НАТО, використовуючи наявні
ресурси НАТО, держав-членів Альянсу та інших зацікавлених інституційпартнерів, таких як Женевський центр демократичного контролю над
збройними силами; отримувати та оцінювати інформацію і здійснювати
обмін думками щодо зусиль, спрямованих на розширення свободи ЗМІ, та
виборчу і судову реформи, зокрема через запрошення відповідних
українських міністерств і відомств проводити регулярні брифінги;
використати щорічну оцінку виконання Плану дій Україна-НАТО для
здійснення всеосяжного огляду досягненьта пропозицій конкретних
настанов щодо нагальних потреб у контексті реформ; повною мірою
застосовувати механізми Плану дій Цільового плану Україна-НАТО для
забезпечення позитивного зворотного зв’язку щодо успіхів у цій сфері, а
також у разі необхідності конструктивної критики та рекомендацій. Ці нові
ініціативи відображені в спільному документі під назвою "Зміцнення
співробітництва
Україна-НАТО:
короткотермінові
заходи",
підготовленому на основі пропозицій України та держав-членів Альянсу.
Отримання у Вільнюсі запрошення приєднатися до Інтенсифікованого
діалогу фактично стало потужним позитивним сигналом на підтримку
євроатлантичного курсу нашої держави, проведення Урядом України
глибинних реформ з демократизації у соціально-політичній, економічній
та військовій сферах. Повна офіційна назва Інтенсифікованого діалогу "Інтенсифікований діалог з НАТО з питань членства та відповідних
реформ". Вперше про можливість започаткування інтенсифікованого
діалогу з країнами-учасницями Програми "Партнерство заради миру" було
оголошено на Мадридському саміті НАТО 1997 року. Зокрема, у статті 8
Мадридської декларації щодо євроатлантичної безпеки та співробітництва,
прийнятій за результатами засідання Північноатлантичної ради НАТО на
рівні глав держав та урядів 8 липня 1997 року, серед іншого, зазначається,
"Ми (глави держав та урядів країн-членів НАТО) також маємо намір
продовжувати інтенсифікований діалог з тими країнами, які бажають
набути членства в НАТО, або, навпаки, які хотіли б здійснювати діалог з
НАТО з питань членства. З цією метою, цей інтенсифікований діалог буде
покривати широке коло політичних, військових, фінансових та безпекових
питань, які стосуються можливого членства в НАТО, однак, без наслідків
щодо будь-якого можливого рішення НАТО. Цей діалог включатиме
періодичні засідання з Північноатлантичною радою на рівні послів,
Міжнародним секретаріатом НАТО та іншими відповідними органами
НАТО". Участь в Інтенсифікованому діалозі – першій офіційній програмі
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підготовки до членства в НАТО - можуть брати всі країни-партнери, які
бажають набути членства в НАТО або мають намір вести консультації з
НАТО з питань, пов'язаних з членством. Згідно з Мадридською
декларацією НАТО, започаткування Інтенсифікованого діалогу з
державою-партнером не веде до будь-яких зобов'язань з боку НАТО щодо
прийняття рішення відносно членства держави-партнера в НАТО на будьякому етапі. Після прийняття рішення про започаткування
Інтенсифікованого діалогу з країною-партнером, вона запрошується, в
якості першого кроку, надати свій Документ для початкового обговорення
(Initial Discussion Paper). У документі дається детальний виклад позиції
держави з важливих з точки зору НАТО питань, підтверджуються
зобов'язання щодо досягнення вимог Дослідження з питань розширення
НАТО і ПДЧ, формулюються запитання, на які очікуватиметься відповідь
від НАТО. Інтенсифікований діалог включає періодичні зустрічі з
Північноатлантичною радою на рівні послів (до 2 на рік), Групою
експертів Міжнародного секретаріату НАТО (до 3 на рік) та, у разі запиту
країни-учасниці, з іншими органами НАТО. Засідання в рамках
Інтенсифікованого діалогу охоплюють широке коло політичних,
військових, фінансових та безпекових питань, пов'язаних з питаннями
членства в НАТО. Вони спрямовані на те, щоб дати можливість країнам,
які претендують на членство, роз'яснити реальний зміст їх намірів та
надати додаткову інформацію з відповідної проблематики. В рамках
Вільнюського засідання Комісії Україна-НАТО Міністром закордонних
справ України та Генеральним секретарем НАТО було також підписано
Угоду з Альянсом (у формі обміну листами) про участь України в
антитерористичній операції НАТО в Середземному морі «Активні
зусилля».
Літ.: Довідник НАТО, 2006 / Office of Information and Press NATO – 1110 Brussels –
Belgium, 2006; Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. :
Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка,
В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Історія, теорія і практика
європейської та євроатлантичної інтеграції України / С.О.Телешун, В. Д. Бакуменко, Д.
В. Вітер та ін.. // Енциклопедичний довідник // За заг. ред. В.Д.Бакуменка,
С.О.Телешуна. - К.: Вид-во НАДУ. - 2006; Механізми регулювання інтеграційних
процесів в Україні : Навч. посіб. / І. В.Артемов, В. Д.Бакуменко, В. Д.Бондаренко та ін..
// – Ужгород : Ліра, 2009, Серія “Євроінтеграція : український вимір”, вип. 14;
Міжнародна інтеграція Навч. посіб / І. В.Артьомов, В. Д.Бакуменко, О. М. Ващукта та
ін. // Ужгород. : Ліра, 2008, Серія “Євроінтеграція : український вимір”, вип. 15.

Бакуменко В.Д.
ВЛАСТИВІСТЬ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОСТІ УПРАВЛІННЯ (англ.
Property purpose MANAGEMENT) – це найважливіша, об’єктивно
притаманна управлінню властивість, суттю якої є досягнення поставлених
цілей, а змістом – дії щодо їх досягнення. За формулюванням П. Друкера,
управління – це особливий вид діяльності, що перетворює неорганізований
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натовп в ефективну цілеспрямовану та продуктивну групу. За висловом
іншого з видатних представників науки управління А. Файоля, управляти
державою – це вести її до цілей з максимально можливим використанням
усіх наявних ресурсів. З погляду системного підходу під управлінням
розуміють процес цілеспрямованого впливу на об’єкт управління,
внаслідок якого задовольняються потреби суб’єкта управління. Суб’єктом
державного управління є система державної влади у вигляді спеціально
утворених органів влади, впливами – організуючі, регулюючі та
контролюючі дії органів влади, а об’єктом – все суспільство, яке не може
існувати поза ним, для якого управління є іманентним елементом. Існує
низка закономірностей цілеутворення, серед найбільш суттєвих з яких з
погляду застосування знань про них на практиці є такі: залежність
уявлення про мету та способи її структуризації від стадії ознайомлення з
об'єктом (процесом); залежність мети від внутрішніх та зовнішніх
чинників; можливість зведення завдання формулювання загальної мети до
завдання її структуризації; прояв у структурі цілей закономірності
цілісності. Постановка цілей призводить до значного підвищення продуктивності, причому жодний з відомих на сьогодні методів мотивації навіть
наближено не може призвести до аналогічних результатів. І це зрозуміло,
оскільки невдалий вибір цілей або їх пріоритетності вже не може бути
скоригований навіть завдяки будь-якої мотивації тих, хто реалізує ці цілі.
Причому спосіб, яким здійснюється постановка цілей, не настільки
важливий, як сам факт, що цілі існують та задані напрями діяльності з їх
досягнення. Цілі – це очікувані результати стану об’єкту управління,
орієнтири його функціонування та розвитку на певний період. Щоб
перейти в цій стан, слід діяти, функціонувати певним чином. Тому, за
визначеними цілями суб’єкт управління планує та організовує певні дії,
функції для реалізації їх об’єктом управління. Маємо принцип
обумовленості функцій та дій об’єкта управління його цілями. Але
функції, як визначав видатний німецький філософ і поет Й. Гьоте, – це
перетворення призначення у дії. А дії ці мають виконувати певні
організаційні структури. Тобто відбувається матеріалізація задуманого,
прив’язка програм, планів, завдань до конкретних організацій, що будуть
їх реалізовувати у своїй діяльності. Таким чином, вималювався певний
методологічний ланцюг: цілі  функції  структури, який нагадує нам ще
про два принципи. По-перше, це загальновідомий принцип відповідності
форми та змісту, або, в авторській трактовці, обумовленості структури
об’єкта управління його функціями. По-друге, це принцип О. Чандлера
«стратегія визначає структуру», або, як за нашим трактуванням,
обумовленості структури об’єкта управління його стратегічними цілями
(місією). При зміні стратегії розвитку об’єкта управління необхідно
привести у відповідність їй його структуру. Цей ланцюг символічно
відображає закономірність взаємозв’язку змісту і форми управління, яка
проявляється у тому, що саме потреби визначають структуру управління.
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Доцільність врахування цієї закономірності на державному рівні випливає
з того, що, за великим рахунком, обрана стратегія має визначати й
структуру управління. Якщо стратегія держави, яка безпосередньо
пов’язана з її потребами розвитку, змінюється, то доцільно сформувати
нову структуру державного управління, що найбільшим чином задовольняла б цій стратегії. Так, сьогодні в Україні під нові стратегічні цілі
країни сформована нова структура центральних органів виконавчої влади.
Літ.: Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: курс лекций. - М. : Юрид.
лит., 1997; Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний
посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1. Теоретико-методологічні засади. - К. : ВПЦ
АМУ, 2010; Волкова В. Н. Теория систем и методы анализа в управлении и связи /
Волкова В. Н., Воронков В. А., Денисов А. А. - М. : Радио и связь, 1983; Гвишиани Д.
М. Организация и управление. - 3-е изд., перераб. - М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э.
Баумана, 1998; Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. :
Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка,
В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Нижник Н. Р. Системний
підхід в організації державного управління. / Нижник Н. Р., Машков О. А.- К.: Вид-во
УАДУ, 1998.

Бакуменко В.Д.
ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНИЙ ВЕКТОР ПЛАНУ ДІЙ Україна–НАТО
(англ. VECTOR INTERNAL PLAN OF ACTION Ukraine-NATO) – комплекс
принципів та цілей, передбачених у внутрішній політиці України на шляху
її євроатлантичної інтеграції. Серед зазначених принципів такі. Україна
продовжуватиме проводити внутрішню політику, що базується на
зміцненні демократії та верховенстві права, повазі до прав людини,
принципі поділу влад і незалежності судів, демократичних виборах
відповідно до норм Організації з безпеки та співробітництва в Європі,
політичному плюралізмі, свободі слова, повазі до прав національних та
етнічних меншин та недискримінації за політичними, релігійними або
етнічними ознаками. Це включатиме забезпечення адаптації чинного
законодавства європейських норм для втілення зазначеної політики.
Зважаючи на орієнтацію зовнішньої політики України на європейську і
євроатлантичну інтеграцію, включаючи її заявлену перспективну мету –
членство в НАТО, Україна продовжуватиме розвиток законодавства,
базуючись на загальних принципах демократії та міжнародного права.
Важливим елементом реформування правової системи є участь у
конвенціях Ради Європи, які встановлюють спільні стандарти для
європейських країн. Зусилля мають бути спрямовані на реформування
правоохоронних структур, удосконалення механізмів забезпечення
дотримання і виконання всіма державними та громадськими структурами
принципу верховенства права, посилення ролі структур, що захищають
громадянські права. Основними цілями у внутрішньополітичному векторі
євроатлантичної інтеграції України є: зміцнення демократичних і виборчих
інституцій; зміцнення повноважень та незалежності судової влади;
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сприяння постійному розвитку і зміцненню громадянського суспільства,
верховенству права, захисту основних прав людини і громадянських
свобод; забезпечення свободи віросповідання; забезпечення свободи
зібрань; завершення адміністративної реформи; зміцнення цивільного
демократичного контролю над Збройними Силами і сектором безпеки в
цілому; боротьба з корупцією, відмиванням грошей та незаконною
економічною діяльністю шляхом вжиття економічних, правових,
організаційних і правоохоронних заходів; вжиття необхідних заходів для
вилучення зі списку FATF, зокрема прийняття та імплементація закону,
який відповідає стандартам FATF; забезпечення рівноваги між трьома
гілками влади: законодавчою, виконавчою та судовою – шляхом
конституційних і адміністративних реформ і забезпечення їх ефективної
співпраці.
Літ.: Довідник НАТО, 2006 / Office of Information and Press NATO – 1110 Brussels –
Belgium, 2006; Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. :
Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка,
В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Історія, теорія і практика
європейської та євроатлантичної інтеграції України / С.О.Телешун, В. Д. Бакуменко, Д.
В. Вітер та ін.. // Енциклопедичний довідник // За заг. ред. В.Д.Бакуменка,
С.О.Телешуна. - К.: Вид-во НАДУ. - 2006; Механізми регулювання інтеграційних
процесів в Україні : Навч. посіб. / І. В.Артемов, В. Д.Бакуменко, В. Д.Бондаренко та ін..
// – Ужгород : Ліра, 2009, Серія “Євроінтеграція : український вимір”, вип. 14;
Міжнародна інтеграція Навч. посіб / І. В.Артьомов, В. Д.Бакуменко, О. М. Ващукта та
ін. // Ужгород. : Ліра, 2008, Серія “Євроінтеграція : український вимір”, вип. 15.

Бакуменко В.Д.
ВПЛИВ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ (англ.. EFFECT OF PUBLIC
MANAGEMENT) – суспільна потреба, інтерес і мета в управлінні
суспільством, які усвідомлені суб’єктом державного управління, юридично
і нормативно визначені та практично здійснені в його рішеннях і діях,
спрямованих на об’єкт управління (за Г. Атаманчуком). В.д.у. передбачає
вплив суб’єкта державного управління на об’єкт управління з метою його
переведення у новий бажаний стан. Такі впливи дуже різноманітні за
своєю природою, спрямованістю, термінами та ступенем впливу на
системи, наприклад ідеї, концепції, технологічні послідовності дій, інші
способи реалізації управлінських рішень. Вони можуть приводити до зміни
організації об’єкта управління, суб’єкта і навіть усієї системи управління
(структури та функцій). Як приклад можна розглядати вплив нових ідей та
концепцій. Можна вважати, що В.д.у. є похідними відносно управлінських
рішень та являють собою форму їх прояву (відображення). Вектор В.д.у.
може мати більшу розмірність, ніж вектор управлінських рішень, що
здебільшого і спостерігається в соціальних системах. Управлінське
рішення і відповідні В.д.у. покликані спонукати до дій та/або подій в
об’єкті управління, які спрямовані на зміну ситуації в навколишньому
середовищі в очікуваному суб’єктом управління напрямі. Вектор В.д.у.
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суб’єкта управління, як правило, має дві складові, а саме зовнішній вектор,
спрямований на інші соціальні системи (організації), та внутрішній вектор,
що спрямований на об’єкт управління даної соціальної системи. Крім
В.д.у. суб’єкта управління, на об’єкт управління даної соціальної системи
також можуть впливати В.д.у. інших соціальних систем (організацій) – всіх
або їх частини. Такі впливи можуть мати характер потоків ресурсів
(матеріальних, енергетичних, кадрових, інформаційних, фінансових тощо),
ідей (інноваційні впливи), технологій. В державному управлінні В.д.у.
доцільно розглядати за його основними напрямами та формами. Як основні
можна виділити такі напрями державного управління: державне
будівництво (державотворення), яке охоплює визначення і правове закріплення: форми державного правління; політичного режиму; державнотериторіального (адміністративно-територіального) устрою; місії, основних цілей і функцій держави, їх пріоритетності; розподілу повноважень
між гілками та вищими органами державної влади; стратегії розвитку
держави; структури органів державної влади відповідно до стратегії та
функцій держави; корекції завдань і функцій органів державної влади;
формування державної політики, яке охоплює: розроблення державної
політики з основних напрямів діяльності держави (загальні орієнтири для
дій та прийняття рішень); програмування (формування плану дій); розроблення сценаріїв і графіків досягнення цілей органів державної влади (складу і послідовності завдань, програм, проектів, інших заходів); складання
бюджету (розрахунок обсягу доходів та витрат, розподіл ресурсів по
роботах, що заплановані для досягнення цілей); реалізацію державної
політики, яка охоплює здійснення функцій державного управління (оперативне та тактичне управління) з метою досягнення визначених цілей
держави на певний період. Зазначені напрями державного управління
реалізуються шляхом управлінських впливів, яким передує прийняття
державно-управлінських рішень. До основних форм державноуправлінської діяльності, а відтак й державно-управлінського впливу,
необхідно віднести: політичну в розумінні та контексті формування і
реалізації державної політики; правову, за допомогою якої управлінські
рішення та дії набувають характеру встановлення і застосування правових
норм; організаційну (адміністративну), яка охоплює різноманітні дії,
спрямовані на реалізацію оперативних завдань та матеріально-технічних
операцій. Ця форма, як правило, асоціюється з адміністративною
діяльністю та менеджментом. Виходячи з масштабу застосування і значимості впливу на різні сфери та галузі державної діяльності, серед форм
державно-управлінської діяльності, окрім правової та організаційної, доцільно виділити ще організаційно-правову форму. Поширеним прикладом
такої форми, наприклад, є програмно-цільова форма, яка є поєднанням
правової та організаційної форм. Вважається, що вона є специфічною організаційно-правовою формою, яка орієнтує ресурси на конкретний
результат. Оскільки процес здійснення державного управління може
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розглядатися як форма відносно його змісту, то існує також процесуальна
форма управління, і вона притаманна всім видам державної діяльності. Це
так звана організаційно-правова форма, яка передбачає обов’язкове
введення правових норм шляхом застосування певних організаційних
норм, наприклад, відповідних регламентів, процедур тощо. Методи
державного управління як способи владного впливу державних органів на
процеси суспільного і державного розвитку, на діяльність державних
структур і конкретних посадових осіб 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, оскільки
в них містяться механізми встановлення взаємовідносин між суб’єктом і
об’єктом державного управління, реалізації компетенції суб’єктів
державного управління відповідно до їх владно-управлінських
повноважень. В механізмах державного управління важливе значення
надається методам, що стимулюють, активізують та спрямовують на
досягнення поставлених цілей. Серед таких методів можна виділити
морально-етичні, соціально-політичні, економічні та адміністративні.
В.д.у. незалежно від застосування у конкретній сфері суспільного життя
можна віднести до прямого адміністративного і непрямого регулюючого та
координуючого впливу з боку органів державної влади на відповідні
об’єкти управління.
Літ.: Авер'янов В. Б. Державне управління: теорія і практика : Монографія / В. Б.
Авер'янов, В. В. Цвєтков, В. М. Шаповал та ін. // Ред. В. Б. Авер'янов; – К.: Юрінком
Інтер, 1998; Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: курс лекций. - М. :
Юрид. лит., 1997; Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні :
Навчальний посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1. Теоретико-методологічні засади.
- К. : ВПЦ АМУ, 2010; Гурне Б. Державне управління / Б. Гурне; пер. з франц.
В.Шовкуна. - К. : Основи, 1993; Енциклопедичний словник з державного управління /
уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка,
В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Нижник Н. Р. Государственноуправленческие отношения в демократическом обществе. - К.: Ин-т государства и
права НАН України, 1995; Райт Г. Державне управління / Г. Райт; пер. з англ. - К. :
Основи, 1994; Цвєтков В. В. Державне управління : основні фактори ефективності
(політико-правовий аспект) / В. В. Цвєтков. – X.: Право, 1996.

Бакуменко В.Д.
ВРАХУВАННЯ
ЛЮДСЬКОГО
ФАКТОРА
В
ДЕРЖАВНОУПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (англ. Consideration of human factors in
the state-management activity) – це важлива умова забезпечення
ефективного державного управління. Людський фактор є центральним в
процесах державного управління. Ефективна державно-управлінська
діяльність можлива тільки внаслідок позитивного, відданого та
енергійного ставлення працівників до справи. Професіоналізм (відповідна
професійна підготовка, постійна обізнаність зі станом справ, великий
досвід у відповідній сфері управління), активність, ініціативність та
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працьовитість – ось далеко не повний перелік параметрів та проявів
людського фактора. При цьому професіоналізм сьогодні неможливий без
знання сучасних принципів управлінської діяльності. Серед останніх
заслуговує на особливу увагу принцип стратегічного мислення, який
передбачає формування комплексного мислення з елементами: орієнтації
на довгострокову перспективу успішної діяльності; чіткого визначення
цілей організації та її пріоритетів; урахування сильних і слабких сторін;
планування дій з урахуванням ризику; раціонального розподілу завдань та
визначення відповідальності; ефективної організації робіт та контролю;
уміння визначати основні показники досягнення цілей і проводити оцінювання за ними; ставлення до персоналу як до ключового ресурсу й основної цінності організації; розуміння важливості інформаційного чинника,
запровадження моніторингу розвитку ситуацій; здатності до змін. Цей
принцип є однією з основних передумов упровадження стратегічних підходів в управлінні. Звернемося до низки відомих принципів прийняття
рішень, а також відповідних вихідних положень - постулатів, які завжди
можуть бути в нагоді при розгляді управлінських ситуацій та підготовці
певних рішень, а саме: люди значно відрізняються за інтенсивністю й
особливостями виявлення волі в їх діях та за засобами вирішення проблем
(принцип індивідуальності); важко приймати хороші рішення (принцип
хороших рішень); в) замало тільки вміння і бажання, ще повинні бути
створені умови (принцип достатніх умов); альтернатива може бути
предметом, відношенням або дією (принцип різноманіття форм альтернативи); процес прийняття рішень має інтуїтивний, заснований на
судженнях, або раціональний характер, відповідно і способи прийняття
рішень перебувають у діапазоні від спонтанних до високотехнологічних
(принцип різноманіття способів прийняття рішень); до успіху призводить
точний розрахунок, який підкріплений досвідом та інтуїцією (принцип
професіоналізму); суб’єктивна оцінка імовірності визначає вибір стратегії
прийняття рішень (принцип суб’єктивної імовірності); ж) необхідно
приймати рішення з урахуванням усіх чинників, у тому числі небажаних
(принцип компромісу); у деяких ситуаціях відмова від прийняття рішень є
вдалим вибором (принцип своєчасності); модель прийняття рішень має
бути адекватною ситуації, тобто відповідати структурі та властивостям
об'єкта управління; вимогам управлінського завдання; системі цінностей і
переваг людини, що приймає рішення, її професійному рівню (принцип
адекватності). Щоб керувати, необхідно не тільки добре знати, а й
застосовувати на практиці принципи управління людьми. Серед останніх
доцільно виділити такі: підтримка в підлеглих почуття самоповаги; увага
до проблем, а не до особистостей; заохочування за сумлінне виконання
вказівок керівника; формулювання зрозумілих та обґрунтованих вимог;
приведення завдань у відповідність до інтелектуальних та фізичних
можливостей виконавця; досягнення балансу повноважень та
відповідальності виконавця, а також мотивації та вкладу (принцип участі,
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визначений Г.Саймоном); підтримка постійних контактів, зворотних
зв’язків з підлеглими. Фактор участі людини в процесі управління, зокрема
при прийнятті рішень, завжди супроводжується фактором імовірності, і
відповідно, фактором ризику щодо вирішення актуальних проблем для
досягнення визначених цілей держави. Для прогнозування цих факторів
дослідники використовують моделювання ймовірності досягнення цих
цілей, тобто побудову моделі проблемної ситуації з урахуванням усіх
основних її можливих параметрів та можливих впливів на них зазначених
факторів. Досвід таких досліджень свідчить про те, що поведінка людини
зумовлена цінністю цілі та ймовірністю її досягнення, а також про те, що
саме суб’єктивна ймовірність (безпосередньо пов’язана з людиною)
визначає вибір стратегії прийняття рішень. Звідси й необхідність
особливого вивчення механізмів формування суб’єктивної ймовірності в
процесах прийняття управлінських рішень.
Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: курс лекций. - М. : Юрид. лит.,
1997; Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний
посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1. Теоретико-методологічні засади. - К. : ВПЦ
АМУ, 2010; Волкова В. Н. Теория систем и методы анализа в управлении и связи /
Волкова В. Н., Воронков В. А., Денисов А. А. - М. : Радио и связь, 1983;
Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д.
Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П.
Сурміна. – К. : НАДУ, 2010.

Бакуменко В.Д.
ГУМАНІСТИЧНИЙ
ВИМІР
У
СИСТЕМІ
ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ (англ. Humanistic dimension in state control system) - це
якість діяльності системи державного управління, за якої людина
визнається найвищою соціальною цінністю, а забезпечення її прав і свобод
визначає зміст і спрямованість цієї діяльності. Г.в.с.д.у. у всі часи
розглядався як сприйняття системою державного управління сукупності
ідей, поглядів, переконань, поваги до честі, гідності і прав людини,
турботи про її благо, різнобічний розвиток, про створення достойних
людини умов суспільного життя. Найбільші умови для гуманістичного
виміру створює правова держава, в якій юридичними засобами реально
забезпечене максимальне здійснення, охорона та захист основних прав
людини. Право на життя, здоров’я, повагу, захист честі, гідності,
недоторканість і безпеку в демократично організованому суспільстві
визнаються найвищою соціальною цінністю, а їх утвердження і
забезпечення розглядаються як головний обов’язок держави та один з
основних пріоритетів державного управління. Проголошення суверенітету,
незалежності держави самих по собі недостатньо для того, щоб права і
свободи стали реальністю. Й це ми спостерігаємо в Україні. Вкрай
важливою умовою їх реалізації є формування громадянського суспільства і
побудова правової держави. Г.в.с.д.у. пов’язується з низкою понять, серед
яких “людська гідність”, “людський капітал”, “людський розвиток”,
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“людський чинник суспільного розвитку” та ін. Людська гiднiсть
проявляється в усвідомленні кожною людиною своєї значущості,
унікальності, самобутності. Вона є однією з рис демократичного
світогляду й водночас одним з громадянських обов’язків. Громадянин є
носієм гiдностi та її захисником. Тому через посередництво цієї категорії
можна визначати як демократію, так i громадянина. По-справжньому
гідною може бути тільки вільна людина. Людська гідність змушує
громадянина діяти, ставати на заваді порушенням принципів i основ
демократичного ладу, протидіяти будь-яким утискам свободи. Повага до
людської гідності вимагає глибокого вкорінення в суспiльствi
толерантності, визнання невідчужуваних прав за всіма людьми.
Культивування гiдностi й толерантності звеличує суспільство взагалі і
людину зокрема. Саме ці риси мають формувати в людині освіта, наука,
культура. Поняття людського капіталу включає запас можливостей
людського чинника, які використовуються для виробництва товарів і
послуг, а створюються і нарощуються головним чином за допомогою
освіти і навчання. Завдяки останнім підвищується економічна
продуктивність людини, тобто вона може більше робити й заробляти.
Уряди, підприємці, численні працівники вкладають чималі кошти та час в
розвиток людського капіталу через освіту та професійне навчання,
накопичення знань і навичок. Уряди тратять державні кошти на освіту та
науку, оскільки освічене й перспективно зорієнтоване населення
сприятиме прискоренню розвитку країни. Людський розвиток як категорія,
що її застосовує ООН, визначає ефективність зусиль держав в галузі
соціальної політики. Показником цих зусиль є індекс людського розвитку,
який фіксує рівень доходів населення, тривалість життя, рівень освіти
громадян певної країни. У сучасних документах ООН акцент робиться на
так званому розвитку людського потенціалу, або людському розвитку,
досягнення якого оцінюються не тільки по показниках доходів населення,
але і по таких чинниках, як очікувана тривалість життя, процент
письменності серед дорослого населення і рівень доступності освіти. У
широкому значенні слова в поняття "людський розвиток" включаються всі
аспекти розвитку особистості людини - від стану його здоров'я до міри
його економічної і політичної свободи. Для того щоб бути стійким,
економічне зростання повинне постійно поповнюватися такими
результатами людського розвитку, як зростання знань і умінь працівників
(зростання людського капіталу) нарівні з розширенням можливостей їх
ефективного використання - збільшенням кількості і поліпшенням якості
робочих місць, полегшенням умов обзаведення власним бізнесом,
демократизацією управління на всіх рівнях. Навпаки, відставання з
розв'язанням проблем людського розвитку здатне різко загальмувати
економічне зростання. Чинниками людського розвитку є: охорона
здоров'я; система освіти; зайнятість населення; демократія; охорона
навколишнього середовища. У сучасному світі всі вони безпосередньо
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пов’язуються з чинниками економічного зростання, а саме: накопиченням
знань і умінь людей; ефективним використанням людського капіталу і
розумною
економічною
політикою.
Найкраще
такі
чинники
забезпечуються шляхом збалансованого вирішення економічних,
соціальних і екологічних завдань, де економічні завдання - це зростання,
ефективність, стабільність, соціальні завдання - це справедливість,
соціальний мир, рівність можливостей, демократія, збереження
національних культур, та екологічні завдання - це здорове для людини
навколишнє середовище, раціональне використання відновлюваних
ресурсів природи, економія не відновлюваних природних ресурсів. На
будапештській зустрічі ОБРЄ на вищому рівні підтверджено важливу роль
людського (гуманістичного) виміру у всіх видах діяльності ОБРЄ, повагу
прав людини та основних свобод, демократії й верховенства закону
визнано необхідним компонентом небезпеки та співробітництва у
європейському регіоні. Наголошено, що демократичні цінності мають
основоположне значення для реалізації мети побудови спільноти націй,
вільної як від старих, так й від нових розподільних меж, в якій у повній
мірі поважаються суверенна рівність та незалежність усіх держав, де не
існує жодної сфери впливу та приймаються енергійні заходи щодо захисту
прав людини та її основних свобод, незалежно від раси, кольору шкіри,
статі, мови, релігії, соціального походження та приналежності до будь-якої
меншини.
Літ.: Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д.
Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П.
Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Оживление государственного управления как одно из
стратегических направлений деятельности по обеспечению устойчивого развития
человеческого потенциала: общий обзор // Доклад Секретариата Комитета экспертов по
государственному управлению Экономического и социального совета ООН 30 января
2004 г.; На пути к подлинному партнерству в новую эпоху // Декларация будапештской
встречи СБСЕ на высшем уровне, Будапешт, 6 декабря 1994 года.

Бакуменко В.Д., Рибчинська Л.В.
ДЕРЕВО БАЗОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ УПРАВЛІННЯ (англ. WOOD BASE
CONTROLS) – модель управлінської діяльності, побудована у вигляді
багаторівневої ієрархічної структури пріоритетно взаємопов’язаних
елементів управління, зокрема проблем (вищий рівень Д.б.е.у.), цілей,
управлінських функцій, управлінських завдань, управлінських рішень,
управлінських оцінок (нижчий рівень Д.б.е.у.). Для будь-якої соціальної
системи можна запропонувати багаторівневу логічну модель базових
елементів процесу управління, яка містить такі рівні: проблеми (вищий
рівень Д.б.е.у.), цілі, функції, структури, завдання, рішення, впливи та
оцінки (нижчий рівень Д.б.е.у.). Дана теоретична модель є ієрархію
базових елементів управління, стратифікаційним відображенням якої може
бути відповідне "дерево базових елементів управління" (див. рис.). Для
управлінських оцінок зазначено тільки нижчий рівень елементів
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управління, оскільки такі оцінки можуть здійснюватися на всіх рівнях
"дерева базових елементів управління" і можна говорити ще про одну
управлінську ієрархію - "дерево оцінок базових елементів управління".
Суб’єкт управління діє в процесах управління, реалізуючи функції
управління. На сьогодні існують грунтовні дослідження таких функцій.
Зокрема, виділені теорії стратегічного планування, організації, мотивації,
комунікації, низка теорій рішень, концепції контролю. В їх межах побудовані численні структурні (морфологічні), функціональні, інформаційні
моделі, виділені основні елементи та їх взаємозв’язки, визначені суттєві
параметри та фактори впливу на них.
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Бакуменко В.Д.
ДЕРЕВО ЦІЛЕЙ ДЕРЖАВИ (англ. TARGET TREE STATE) – класична
ієрархія цілей держави, отримана внаслідок їх структуризації, яка
унаочнює взаємозв’язок багатьох цілей різного рівня (державного,
регіонального, місцевого), масштабності (стратегічні; тактичні;
оперативні) та змісту (соціальні, політичні, економічні, духовні, екологічні
тощо), їх узгодження для досягнення якісних змін у визначеному напрямі.
Структуризація цілей базується на принципі декомпозиції (поділу на
складові частини). Формуючи Д.ц.д., необхідно виконати такі дії:
сформувати сукупність можливих альтернативних цілей держави;
провести їх аналіз; здійснити якісний, а по можливості й кількісний опис
цілей; вилучити на всіх рівнях структуризації малоефективні та не
забезпечені достатніми ресурсами цілі; встановити термін реалізації цілей;
визначити їх пріоритети. Цілі держави становлять собою продукт
діяльності політичної системи, певним чином являючись суб'єктивним
відбитком об'єктивного. Зміст і цілі держави полягають у тому, щоб
сприяти матеріальному й духовному розвиткові народу. Внутрішній стан
суспільства та проблеми, що його турбують, є об’єктивним та актуальним
джерелом формування цілей державного управління. Для визначення цілей
необхідне вивчення об'єктивних умов, які створюються навколо
суспільства і всередині нього, реальне визначення можливостей і сили
суб'єктивного фактора, конкретне знання потреб та інтересів окремих
об'єктів, на які спрямовуються державно-управлінські впливи, достовірна
оцінка потенціалу державного управління та здійснення інших дій, які
здатні привести в сукупності й у підсумку до об'єктивної практичної
цілеспрямованості державного управління. Сутність управління вимагає
налагодженого цілепокладання, а в ньому логічного просування від більш
абстрактного загального передбачення до конкретного прогнозування, від
нього – до програмування з використанням сучасної математичної та іншої
методології та методики, а далі до вибору належним чином дій та їх
неухильного втілення в життя. За джерелом виникнення й змістом,
складною та логічною послідовністю основні види цілей державного
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управління утворюють таку структуру: суспільно-політичні, що
охоплюють комплексний, цілісний, збалансований та якісний розвиток
суспільства; соціальні, які відображають вплив суспільно-політичних цілей
на соціальну структуру суспільства, взаємовідносини її елементів, стан і
рівень життя людей; економічні, які характеризують та утверджують
економічні відносини, що забезпечують матеріальну основу реалізації
суспільно-політичних та інших цілей; духовні, пов'язані, з одного боку, зі
сприйняттям духовних (культурних) цінностей, якими керується
суспільство, а, з другого, з підключенням духовного потенціалу
суспільства до реалізації суспільно-політичних і соціально-економічних
цілей. Зазначені цілі уточнюються конкретизованими цілями, які є нижчим
рівнем цілей порівняно з основними, а саме: діяльнісно-праксеологічними,
що передбачають розподіл і регулювання діяльності за конкретними
структурами механізму держави та державного апарату; організаційними,
які спрямовані на вирішення організаційних проблем у суб'єктах та
об'єктах державного управління, побудову відповідних функціональних та
організаційних структур; виробничими, що полягають у створенні й
підтриманні активності тих керованих об'єктів, які відповідають за
досягнення названих вище цілей і сприяють їх реалізації; інформаційними,
що забезпечують процеси цілевизначення, цілепокладання, цілереалізації
та оцінювання ціледосягнення за необхідною, достовірною, достатньою та
адекватною інформацією; роз'яснюючими, що вимагають відпрацювання
знань, мотивів і стимулів, які сприяють практичному досягненню
комплексу цілей державного управління. За важливістю для держави
вищий рівень Д.ц.д. складають стратегічні цілі. Вони безпосередньо
пов’язані із загальними характеристиками розвитку суспільства, його
якістю (індекс людського розвитку), збереженням або перетворенням.
Стратегічні цілі розгортаються в оперативні цілі. Оперативні цілі фіксують
крупні блоки цілей, досягнення яких здебільшого забезпечує реалізацію
стратегічних цілей за певними напрямами та видами суспільної діяльності.
Вони, у свою чергу, розгортаються в тактичні (поточні й конкретні) цілі.
Реалізація останніх забезпечує досягнення оперативних, а через них і
стратегічних цілей. У процесі цілевиявлення важливе значення має
побудова Д.ц.д. на основі визначення стратегічної цілі (цілей) держави й
розбивки її (їх) на цілі нижчого порядку. Цілі державного управління,
представлені певним «деревом цілей», мають відповідати таким вимогам:
бути об'єктивно зумовленими й обґрунтованими, виходити з
закономірностей і тенденцій суспільного розвитку та діяльності людей;
бути соціально мотивованими, тобто йти від потреб, запитів та інтересів
людей, відповідати їм і викликати цим самим розуміння, підтримку цілей,
прагнення у громадян втілити їх у життя; бути науково обґрунтованими,
тобто підкріпленими відповідними прогнозами економічного, соціального
та духовного розвитку суспільства; бути системно організованими,
включати в певній послідовності цілі стратегічні, тактичні й оперативні,
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загальні та часткові, головні й забезпечуючі, кінцеві й проміжні, віддалені,
близькі й безпосередні тощо; бути забезпеченими у ресурсному
відношенні як з інтелектуального, так і з матеріального боку, базуватись на
реальному, а не на уявному потенціалі. Будь-які цілі, які ставляться в
державному управлінні, мають оцінюватися під кутом зору їх
відповідності правовим вимогам (верховенства закону, справедливості,
правди, гуманізму), закріплюватися законодавчо та проводитись у життя
силою державних механізмів їх реалізації. Винятково багатим за
потенціалом ресурсом, як для формування, так і здійснення цілевизначення
в державному управлінні, є демократія як певна система самоорганізації
життя людей на основі їх прав і свобод. Цілі державного управління з
мінімальними затратами та максимальними результатами можуть
досягатись тоді, коли потенціал демократії включений у їх реалізацію,
коли люди знають цілі державного управління та поділяють їх, беруть
участь в їх реалізації, відчувають співвідношення результатів реалізації
цілей зі своїми потребами та інтересами. На особливу увагу заслуговує
співвідношення цілей і засобів їх досягнення. Про адекватність других
першим часто забувають, у результаті чого цілі, за задумом благородні й
потрібні, реалізують такими засобами, що зрештою вони втрачають будьякий життєвий сенс. Раціональне й ефективне державне управління
вимагає поєднання цілей, засобів і методів їх реалізації, оскільки лише
воно створює кругообіг у системі державного управління, породжує до
нього довіру суспільства, людей і стимулює управлінські процеси. Відомі
американські дослідники Т.Сааті та К.Кернс розширили класичну модель
"дерева цілей" рівнями, що враховують основні джерела впливу на їх
досягнення. Внаслідок цього сформована модель, що містить такі рівні:
загальна мета  обмеження (соціальні та політичні)  діючі сили (актори)
 цілі акторів  політики акторів  результати.
Літ.: Атаманчук Г. В. Государственное управление (организационно-функциональные
вопросы) : Учебное пособие / Г. В. Атаманчук. - М. : ОАО "НПО "Экономика", 2000;
Бакуменко В. Д. Державне управління: основи теорії, історія і практика : Навчальний
посібник / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній, М. М. Їжа, Г. І. Арабаджи // За. заг. ред.
Надолішнього П. І., Бакуменка В. Д. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009; Державне
управління / За ред. А.Ф. Мельник. – К. : Знання-Прес, 2003; Дзвінчук Д .І. Менеджмент
організацій : Конспект лекцій / Д. І. Дзвінчук, В. І. Малімон, В. П. Петренко. – ІваноФранківськ : Місто НВ, 2007; Енциклопедичний словник з державного управління /
уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка,
В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Нижник Н. Р. Системний
підхід в організації державного управління. / Нижник Н. Р., Машков О. А.- К.: Вид-во
УАДУ, 1998; Одінцова Г. С. Теорія та історія державного управління : Навч. посіб. / Г.
С. Одінцова, В. Б. Дзюндзюк, Н. М. Мельтюхова та ін. – К. : Видавничий дім
Професіонал, 2008; Саати Т. Аналитическое планирование. Организация систем /
Саати Т., Кернс К. // Пер. с англ. - М. : Радио и связь, 1991.

Бакуменко В.Д., Дзвінчук Д.І.
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ДЕРЖАВНА ВЛАДА – право, здатність та можливість держави впливати
на діяльність, поведінку людей, соціальних груп, зрештою, на діяльність
суспільства в цілому. Д.в. виступає політико-правовим інструментом
забезпечення існування держави та досягнення її цілей через систему
повноважень і засобів, що застосовуються від імені держави. За обсягом і
засобами впливу Д.в. перевищує всі інші різновиди політичної влади, має
можливість використовувати засоби організованого й законодавчо
встановленого примушування та інших форм впливу .Визначальними
рисами Д.в. вважаються: інституційний характер, оскільки Д.в.
здійснюється спеціально утвореними державними органами, що об’єднані
в систему разом з державними організаціями та установами, а також
відповідними ресурсами (кадровими, фінансовими та ін.) утворюють
державний механізм; загальність, тобто поширеність на всі сфери
життєдіяльності суспільства, все населення держави; універсальність,
оскільки Д.в. притаманна всім державам в усі часи; загальнообов’язковість
– безумовність виконання владних настанов, що в разі потреби досягається
шляхом примушування; легітимність, тобто згода людей з правом
державних органів впливати на їх діяльність; суверенітет, що передбачає
верховенство Д.в. всередині країни та її незалежнiсть вiд влади будь-якої
iншої держави; територіальна організація – здійснення на певній території,
що обмежується офіційно встановленим державним кордоном. З погляду
суспільства Д.в. покликана забезпечувати інтеграцію його суперечливих
фрагментів у стійку цілісність, захист та реалізацію спільного інтересу ,
загальні й час- ткові потреби, реалізацію функцій регулювання та
розв’язання конфліктів у суспільстві. У цьому зв’язку держава як носій
влади виконує відповідні суспільно-впорядковуючі функції: установлює
закони, домагається їх дотримання, збирає податки, відповідає за
громадський порядок і суспільну безпеку , влаштовує системи суспільного
життєзабезпечення і керує ними. Саме слугуванням потребам, які є
позакласовими, позапартійними, загальними, верховними, визначається
одна з найважливіших ознак Д.в. – імперативність її настанов. Спосіб
організації Д.в. визначається формою державного правління. Зокрема, при
монархії верховна влада в державі цілком або частково здійснюється
однією особою, що належить до панівної династії. У разі абсолютної
монархії Д.в. (законодавча, виконавча, судова) цілком зосереджується в
руках монарха. При конституційній монархії його влада істотно обмежена
і регламентована нормами конституції, а монарх співіснує поряд з
парламентом. За республіканської форми державного правління всі вищі
органи
Д.в.
обираються
громадянами
або
формуються
загальнонаціональною представницькою установою на певний термін. У
республіках або конституційних монархіях важливе значення має принцип
поділу влади, який передбачає поділ Д.в. на законодавчу , виконавчу та
судову (т. зв. “гілки влади”). Дотримання цього принципу має сприяти
створенню дієвої системи стримувань та противаг у системі Д.в. та
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запобіганню її узурпації. Як правило, принцип поділу влади закріплюється
в конституції. Разом з тим Д.в. є цілісним явищем, тому насправді
поділяється не вона сама, а механізм її здійснення, який структурується
відповідно до основ-146 них функціональних видів діяльності держави –
законотворення, правозастосування і правосуддя. В результаті єдина за
змістом Д.в. реалізується через діяльність різних видів державних органів,
між якими розподілені державно-владні повноваження і які є
самостійними в разі реалізації цих повноважень у встановлених
конституцією межах. При цьому органи законодавчої, виконавчої та
судової влади обмежують один одного, взаємно впливають і взаємодіють
між собою за допомогою системи стримувань і противаг , як правило,
конституційно встановленої. Поряд з державними органами, які збігаються
з гілками влади, існують і такі, що мають наскрізний або перехідний
(змішаний) характер відповідно до специфіки виконуваних завдань у
системі Д.в. Зокрема, важливим завданням є забезпечення єдності влади та
ефективної співпраці її гілок, насамперед законодавчої та виконавчої.
Світова практика свідчить, що таке інтегруюче завдання здатний
ефективно виконувати глава держави, яким у разі республіканської форми
правління є президент. Саме для цього президента наділяють
конституційними повноваженнями у сфері законодавчої, виконавчої та
судової влади. У співвідношенні Д.в. з державним управлінням останнє є
способом функціонування й реалізації Д.в., практичного здійснення
є
владних
впливів.
Іншими
словами,
державне
управління
матеріалізованим виявленням Д.в., реалізацією визначених нею цілей і
завдань, що здійснюється переважно через посередництво виконавчої гілки
влади.
Літ.: Рябов С. Г. Політологічна теорія держави / С. Г . Рябов. – 2-ге вид. – К. : Тандем,
1996. – 240 с.; Авер’янов В. Б. Органи виконавчої влади в Україні / В. Б. Авер’янов. –
К. : Ін Юре, 1997. – 48 с.; Атаманчук Г. В. Теория государственного управления : курс
лекций / Г. В. Атаманчук. – 4-е изд., стер. – М. : Омега-Л, 2006. – 584 с.; Цвєтков В. В
Демократія і державне управління : теорія, методологія, практика : монографія / В. В.
Цвєтков. – К. : Юрид. думка, 2007. – 336 с.; Мельник А. Ф. Державне управління :
підручник / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна ; за ред. А. Ф. Мельник. –
К. : Знання, 2009. – 582 с.; Державне управління : основи теорії, історія і практика :
навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній, М. М. Іжа, Г. І. Арабаджи ; за заг . ред.
П. І. Надолішнього, В. Д. Бакуменка. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. – 394 с.

Бакуменко В.Д., Кравченко С.О.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА (англ. state policy) – це напрям дій або
утримання від них, обраний органами державної влади для розв’язування
певної проблеми або сукупності взаємопов’язаних проблем. Д.п. є засобом,
що дозволяє державі досягнути певної мети в конкретній області,
використовуючи правові, економічні, адміністративні методи впливу ,
спираючись на ресурси, які є в його розпорядженні. Коли проблема чітко
окреслена, визначені основні завдання щодо її вирішення, а також
54

Бакуменко В. Д. Статті до енциклопедії державного управління : Наукове видання
_________________________________________________________________________

необхідні для цього ресурси і засоби, тобто коли існує конкретний план
дій, він стає політикою. Загальний план дій державних органів для
розв’язання суспільних проблем включає такі елементи, як: розробка
політичної стратегії і цілей, оцінка витрат по альтернативних програмах, їх
обговорення, консультування, вибір і прийняття рішення, моніторинг
виконання та інші. Найголовнішим результатом Д.п. є успіх у досягненні
визначених цілей. Д.п. в сучасних умовах здійснюється відповідно до
основних напрямів діяльності держави і знаходить своє відображення у
програмах діяльності уряду , національних, державних, регіональних та
галузевих програмах, концепціях, основних напрямах і сценаріях розвитку
, планах законотворчої діяльності, державному бюджеті. Центральні
органи виконавчої влади беруть участь у формуванні державної політики
як у цілому, так і за відповідними напрямами. При складанні планів
соціально-економічного розвитку держави розробляються заходи у
наступних напрямах: фінансова, грошова і цінова політика; структурна
політика; аграрна політика; соціальна політика; регіональна економічна
політика; зовнішньоекономічна політика. Всередині кожного напряму
можна виділити кілька напрямів державної політики. У рамках загальної
соціальної політики плануються заходи в таких областях, як зайнятість
населення, пенсійне забезпечення, охорона здоров’я, освіта та ін.
Економічна політика, в свою чергу , ділиться на промислову , податкову,
тарифну, грошово-кредитну , цінову, митну , інвестиційну та інше.
Державну політику проголошують тільки певні органи державної влади, як
правило, вищі, а здійснює вся система державного управління. Наприклад,
за Конституцією України визначення засад внутрішньої і зовнішньої
політики належить до повноважень Верховної Ради України, а здійснення
внутрішньої і зовнішньої політики віднесено до компетенції Кабінету
Міністрів України. Як правило, державна політика у певній сфері
суспільної діяльності проголошується відповідним правовим актом. Згідно
з положеннями про міністерства та інші центральні органи виконавчої
влади останні забезпечують проведення державної політики у відповідній
галузі діяльності. Здебільшого вони забезпечують підготовку проектів
відповідних правових актів, якими регламентується проведення певної
державної політики в країні. Виділяють чотири головні інструменти Д.п.,
зокрема інформаційний (пов’язаний з наданням та збиранням інформації,
консультуванням тощо), який відносять до м’яких засобів впливу;
фінансовий (пов’язаний з економічними важелями впливу), що може
здійснюватися як м’якими (пільги, дотації, дозволи, цільові інвестиції), так
і жорсткими (заборони, штрафи, ліміти) засобами впливу; владний (влада,
повноваження, здатність держави забороняти і дозволяти), що здебільшого
використовує жорсткі методи впливу (законодавство та адміністрування);
структурний, який передбачає використання власних державних
організаційних засобів втілення політики в життя, тобто державних
організацій, установ та підприємств. При розробці Д.п. можна виділити
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такі взаємопов’язані етапи: визначення головних цілей політики, їх
пріоритетів, які випливають з довгострокових стратегічних напрямів і
поточного діагностування; з’ясування умов, за яких буде реалізовуватися
політика; формулювання проміжних цілей, що випливають з головних з
урахуванням умов їх реалiзацiї; розроблення проблемних завдань та
визначення їх послідовності для реалiзацiї накресленої економічної
політики; визначення складних і простих політик, необхідних для
реалiзацiї цілей в очікуваних умовах і з урахуванням прийнятих основ дій;
вибір відповідних інструментів і дій у межах кожної з обраних політик;
діагностування та ідентифікація проблемних ситуацій. Крім парламенту,
президетна та уряду у визначенні цілей і напрямів державної політики
активну участь беруть політичні партії, громадські організації, наукові
центри та інститути, ЗМІ. Все це ускладнює проблему знаходження
соціального консенсусу різних політичних і соціальних сил з даного
питання в умовах політичного плюралізму . Велике значення має також
позиція виборців, на яку орієнтуються політичні і державні лідери.
Політики прагнуть запропонувати декілька альтернативних варіантів
розв’язання проблеми, які оцінюються за заздалегідь вибраними
критеріями. Важливість визначення альтернатив полягає в тому , що при їх
аналізі враховується весь спектр думок, а також створюються передумови
для вибору оптимального шляху вирішення проблеми. Причому,
альтернативний вибір може бути зроблений на всіх етапах розвитку
державної політики: від вибору цілей до методів оцінки результатів
політики.
Літ.: Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.: Ю. П. Сурмін, В. Д.
Бакуменко, А. М. Михненко та ін.; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П.
Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Кілієвич О. І. Розробка державної політики. Аналітичні
записки / О. І. Кілієвич, В. Є. Романов. – К. : Вид-во «К.І.С.», 2002; Пал Леслі А. Аналіз
державної політики / Леслі А. Пал; пер. з англ. - К. : Основи, 1999; Пол, Браун, М.
Посібник з аналізу державної політики / Браун М. Пол.; пер. з англ. - К. : Основи, 2000;
Ребкало В. А. Державна політика: аналіз та впровадження в Україні : конспект лекцій
до навчального модуля / В. А. Ребкало, В. В. Тертичко. – К.: Вид-во У АДУ, 2002;
Тертичка В. В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні / В. В. Тертичка. – К.
: Основи, 2002.

Бакуменко В.Д., Попов С.А.
ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА (англ. STATE PROGRAM) – документ, який
визначає стратегію розв’язування найважливіших соціально-економічних,
екологічних, науково-технічних, інших проблем загальнодержавного
значення, включає комплекс взаємопов’язаних заходів і завдань,
спрямованих на досягнення конкретних кінцевих цілей, узгоджених за
термінами їх реалізації та складом виконавців. Фактично це вид діяльності
(або впорядкована їх сукупність), спрямованої на досягнення встановленої
урядом мети, що реалізується відповідно до чинного законодавства. Д.п. є
комплексом заходів щодо досягнення однієї або кількох цілей розвитку та
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забезпечення інтересів держави, які реалізуються через проекти. Фактично
Д.п. можна розглядати як проект проектів, а її розроблення – як синтез
системи проектів на базі інтеграційного, функціонального, комплексного
та динамічного підходів. При цьому застосовується програмно-цільовий
підхід, який пов’язує цілі плану з ресурсами за допомогою програми.
Серед вихідних положень стосовно розробки державних програм, такі:
визначення державних пріоритетів щодо суспільних проблем як основи
для практичних дій системи державного управління (з урахуванням
сценаріїв-прогнозів перебігу внутрішніх та міжнародних подій); виділення
"точок зростання" та "центрів зростання", тобто видів діяльності, дій,
процесів, технологій, організацій, які можуть забезпечити країні найбільш
швидкий або стійкий успіх (результати, досягнення, визнання) в межах
наявних та реально доступних ресурсів у відповідних сферах діяльності;
визначення переліку та графіку впровадження програм і проектів,
спрямованих на підтримку "точок зростання" та створення або підтримку
відповідних "центрів зростання" - структур, діяльність яких виявляється
найефективнішою і які спроможні взяти на себе лідерство в конкретних
напрямах; запровадження цілеспрямованої політики пріоритетного
розвитку з адекватним забезпеченням ресурсами; підвищення рівня
промислової
технології;
модернізація
обладнання;
підвищення
продуктивності
праці;
першочергове
використання
цільового
фінансування, кредитів урядових фінансових інститутів, податкових пільг,
спеціальних квот імпортних енергоносіїв та валюти; підвищення рівня
управління; систематичний державним контроль за використанням
ресурсів; подолання неузгодженості в процесі розробки програм і проектів
між окремими елементами, засобами, методами управління, яка становить
загрозу втрати ефективності використання ресурсів. Серед основних
принципів формування державних програм такі: підпорядкування їх певній
системі (вибір виходячи з державних цілей; взаємодія з іншими
програмами); спрямування на кінцевий результат; розгляд програми як
цілісного об’єкта і процесу управління; створення відповідної системи
управління та механізмів забезпечення; дотримання певної структури, що
складається з низки впорядкованих програмних завдань; аналітичне
обґрунтування та оцінка програмних рішень на всіх стадіях розробки і
реалізації програми. Досягнення загальної мети програми неможливе без
розробки заходів щодо її впровадження, а саме: створення необхідної
нормативно-правової бази та інформаційно-методичного ресурсу
(методичні, інструктивні та інші документи), а також залучення
фінансових ресурсів усіх зацікавлених суб’єктів господарювання
діяльності (держави, галузей, регіонів, підприємств різних форм власності,
різних фондів, вітчизняних і іноземних інвесторів). В Україні широко
застосовують державні цільові програми. Законом України «Про державні
цільові програми» вони визначені як комплекс взаємопов'язаних завдань і
заходів, які спрямовані на розв'язання найважливіших проблем розвитку
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держави, окремих галузей економіки або адміністративно-територіальних
одиниць, здійснюються з використанням коштів Державного бюджету
України та узгоджені за строками виконання, складом виконавців,
ресурсним забезпеченням. Державні цільові програми поділяються на:
загальнодержавні
програми
економічного,
науково-технічного,
соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля (далі загальнодержавні програми) - це програми, які охоплюють всю територію
держави або значну кількість її регіонів, мають довгостроковий період
виконання і здійснюються центральними та місцевими органами
виконавчої влади; інші програми, метою яких є розв'язання окремих
проблем розвитку економіки і суспільства, а також проблем розвитку
окремих галузей економіки та адміністративно-територіальних одиниць,
що потребують державної підтримки. Метою розроблення державних
цільових програм є сприяння реалізації державної політики на
пріоритетних напрямах розвитку держави, окремих галузей економіки та
адміністративно-територіальних одиниць; забезпечення концентрації
фінансових, матеріально-технічних, інших ресурсів, виробничого та
науково-технічного потенціалу, а також координації діяльності
центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій для розв'язання найважливіших проблем. Державна цільова
програма розробляється за сукупності таких умов: існування проблеми,
розв'язання якої неможливе засобами територіального чи галузевого
управління та потребує державної підтримки, координації діяльності
центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування; відповідності мети програми пріоритетним напрямам
державної політики; необхідності забезпечення міжгалузевих і
міжрегіональних зв'язків технологічно пов'язаних галузей та виробництв;
наявності
реальної
можливості
ресурсного
забезпечення
виконання програми. За своєю спрямованістю державні цільові програми
поділяються на: економічні, що спрямовані на розв'язання комплексних
галузевих і міжгалузевих проблем виробництва, підвищення його
ефективності та якісних характеристик, забезпечення ресурсозбереження,
створення нових виробництв, розвиток виробничої кооперації; наукові,
метою
яких
є
забезпечення
виконання
фундаментальних
досліджень у галузі природничих, суспільних і технічних наук; науковотехнічні, що розробляються для розв'язання найважливіших науковотехнічних проблем, створення принципово нових технологій, засобів
виробництва, матеріалів, іншої наукоємної та конкурентоспроможної
продукції; соціальні, що передбачають розв'язання проблем підвищення
рівня та якості життя, проблем безробіття, посилення соціального захисту
населення, поліпшення умов праці, розвиток охорони здоров'я та освіти;
національно-культурні, спрямовані на розв'язання проблем національнокультурного розвитку, збереження національно-культурної спадщини,
задоволення інтелектуальних та духовних потреб людини; екологічні,
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метою яких є здійснення загальнодержавних природоохоронних заходів,
запобігання катастрофам екологічного характеру та ліквідація їх наслідків;
оборонні, що розробляються з метою посилення обороноздатності
держави; правоохоронні, спрямовані на забезпечення правоохоронної
діяльності, боротьби із злочинністю та державної безпеки. Державні
цільові програми можуть бути спрямовані на розв'язання інших проблем, у
тому числі регіонального розвитку, що мають державне значення.
Літ.: Воронков А. А. Методы анализа и оценки государственных программ в США / А.
А. Воронков - М.: Наука, 1986; Енциклопедичний словник з державного управління /
уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка,
В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Закон України «Про державні
цільові програми» / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 25, ст.352;
Рижих В. Н. Государственное управление научно-техническим прогрессом : экономические аспекты : Монографія / В. М. Рижих. - X.: Прапор, 1998; Саати Т.
Аналитическое планирование. Организация систем / Саати Т., Кернс К. // Пер. с англ. М. : Радио и связь, 1991.

Бакуменко В.Д.
ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ
В
УМОВАХ
РИНКОВОЇ
ЕКОНОМІКИ (англ. STATE CONTROL IN THE MARKET ECONOMY) –
це вплив держави на економічну систему, спрямований на досягнення
цілей її економічної політики в умовах ринкової економіки. Зберігається
потреба в державному регулюванні, але порівняно з адміністративнокомандною системою управління мета і функції його змінюються.
Оскільки основними цілями економічної політики в умовах соціального
ринкового господарства є стабільність цін, високий ступінь зайнятості та
зовнішньоекономічна рівновага з огляду на постійне економічне
зростання, то головною підставою для державного втручання в економіку є
ситуація, коли не спрацьовує ринковий механізм або виявляються його
суттєві недоліки, що перешкоджає досягненню зазначених цілей.
Найбільш характерними виявами такої ситуації є економічна криза та
високий рівень безробіття. Необхідність державного втручання також
виникає, коли потрібно досягти певні результати діяльності згідно з
цілями, визначеними суспільством(наприклад у сфері національної
безпеки, забезпечення соціальної справедливості, екологічної безпеки,
підтримки високого освітнього та наукового рівня тощо). Ці цілі можуть
охоплювати окремі проблеми або стосуватися певних галузей економіки.
Економічні процеси можна регулювати, встановлюючи загальні межі
господарювання, а також за допомогою різних інструментів (прямих чи
непрямих). Нормальне функціонування ринкового господарства потребує
додержання низки важливих принципів. В першу чергу, це приватна
власність на засоби виробництва, функціонування механізму вільного
ціноутворення та дієва конкуренція. Приватна власність сприяє притоку
капіталу в галузі, що забезпечують максимальне отримання прибутку та
найбільш сприятливі перспективи. В умовах реального ринку ціни повинні
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мати можливість змінюватися, пристосовуватися до різних рівнів попиту
та пропозицій. Вони, хоча і не слід виключати державного протекціонізму
національному підприємництву, не повинні бути скривлені під впливом
дотацій та інших маніпуляцій, так як тільки в цьому разі їх зростання буде
сигналізувати про виникнення дефіциту, а їх падіння - про надмірне
виробництво. Нові підприємства повинні мати вільний доступ до ринку.
Важливим також є питання щодо вільного вибору місця розміщення
виробництва. В свою чергу , це визначається витратами на сировину та
робочу силу, рівнем проценту та податків. Центральним елементом
ринкової економічної політики є сприяння конкуренції, головним
призначенням якої є підтримання нормальних господарчих умов в
економіці. Конкуренція виконує функцію забезпечення свободи
економічних суб’єктів. Вона гарантує постійне пристосування
виробництва благ до змін структури попиту та відповідну реакцію
факторів виробництва. Інша функція конкуренції полягає в примушенні до
науково-технічного прогресу та інноваційного бізнесу. Крім цього,
конкуренція протидіє отриманню невиробничих та надвеликих доходів.
Без певних заходів з боку держави, що спрямовані на підтримку та
забезпечення зазначених функцій, життєздатна конкуренція неможлива.
Потрібні постійний контроль дотримання умов конкуренції та своєчасна
захисна реакція на її обмеження. Головну роль в захисті конкуренції
відіграють антимонопольні закони, які передбачають анти заходи на
випадок колективних дій на ринку, змов, зливань та інших обмежень
конкуренції. Найважливішим елементом державної політики є підтримка
стабільності, яка спрямована на боротьбу з інфляцією шляхом утримання
зростання рівня цін, досягнення повної зайнятості та збалансованого
платіжного балансу. Підтримка стабільності передбачає такі заходи:
виважену податкову політику, яка б не заважала економічному зростанню
та поширенню інвестицій; послідовну бюджетну політику з розумним
впливом на ринок капіталу та банківський процент; грошову політику, що
сприяє кон’юнктурній політиці. Д.р.в.у.р.е., перш за все, передбачає
постановку та вирішення завдань реформування економічного устрою на
зазначених принципах, визначення конкретної мети перетворень, тобто
пост реформаторської моделі функціонування економіки. Аналіз шляху та
здобутків країн, що в недалекому минулому здійснювали економічні
реформи, а також суспільні підвалини, на яких базуються економічні
перетворення в Україні, привів до висновку щодо доцільності прийняття в
якості кінцевої моделі соціального ринкового господарства. Заслуговують
на увагу характерні особливості виходу більшості країн з економічної
кризи. Це, по-перше, опір на власні сили, традиції народу, врахування
національної
ментальності.
По-друге,
першочергова
підтримка
товаровиробничої сфери, зокрема, харчової та легкої промисловості, а
також галузей, які забезпечують їх сировиною. По-третє, поряд зі
створенням ринкових інститутів, запровадження інструментів державного
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регулювання за допомогою методів як прямого впливу на економіку згідно
жорсткої управлінської вертикалі, так і гнучких важелів кредитногрошової, податкової та антимонопольної політики. Серед інших
особливостей заслуговують на увагу такі, як підтримка вітчизняного
виробництва, залучення населення до продуктивної праці, широка турбота
про формування та збереження висококваліфікованої робочої сили.
Інструментарій макроекономічного регулювання досить широкий і
неоднозначний. Залежно від конкретної економічної ситуації потрібен
певний механізм впливу і відповідний набір інструментів. Найвідомішими
інструментами впливу на економічні процеси є фінансові, інформаційноконсультативні та адміністративні. Останні є засобами найбільш значного
втручання в економіку (заборони, норми та дозволи) і, як правило,
потребують великих витрат. Зважаючи на сталу ринкову економіку їх
треба використовувати як виняток, оскільки вони не відповідають умовам
функціонування ринкового середовища. Фінансові інструменти є
найпоширенішими засобами проведення економічної політики, оскільки
вони відповідають ринковій економіці. Фінансова допомога (субсидії,
пільгове оподаткування в різних формах) є основою політики
стимулювання, за допомогою якої здійснюється непрямий регулюючий
вплив на прийняття рішень суб’єктами господарювання. До фінансових
інструментів стимулювання також належать державні інвестиції в
інфраструктуру. В екстремальних випадках витрати на інфраструктуру
безпосередньо впливають на економічні рішення, унаслідок чого вони
можуть набувати характеру примусових заходів. Інформаційноконсультативні заходи є найменш інтенсивними за ступенем втручання в
економіку. В окремих випадках, що потребують поширення суспільної
думки через засоби масової інформації, вони мають особливе значення.
Держава покликана не лише жорстко регулювати, а й стимулювати
діяльність
приватного
підприємництва,
забезпечувати
його
випереджаючий розвиток. Держава із сильними регулюючими функціями є
однією з суттєвих ознак моделі сучасного економічного розвитку України.
Літ.: Бьовентер Е. Основні знання з ринкової економіки / Е. Бьовентер, Й. Хампе //
Пер. з нім. - М.: Республіка, 1993; Енциклопедичний словник з державного управління /
уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка,
В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Тіттель Р. Соціальне ринкове
господарство. / Р. Тіттель; ред. Р. Хугле // Пер. з нім. - Інститут німецької економіки,
1993.

Бакуменко В.Д.
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ (англ. GOVERNANCE) – це 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. Видатний німецький вчений М. Вебер визначив Д.у. як
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конкретний вид діяльності щодо здійснення державної влади, який має
функціональну та компетенційну специфіку, що відрізняє її від інших
видів та форм реалізації державної влади. В енциклопедії Britanika Д.у.
охарактеризоване як діяльність, що включає здійснення політики та
програм урядів. Ключовими поняттями для Д.у. є держава і державна
влада, оскільки державне управління є способом функціонування і
реалізації державної влади з метою становлення і розвитку держави.
Держава є основним інструментом політичної системи суспільства, що
здійснює управління останнім, охорону його економічної та соціальної
структури, організацію і упорядкування соціально неоднорідного суспільства, забезпечення його цілісності та безпеки. Це історично складена
структура для забезпечення потреб політичної еліти, соціальних груп і
громадян. В основу держави покладена державна влада, що є інструментом
забезпечення існування держави та досягнення її цілей, її обов’язковим
атрибутом. Державна влада має здатність впливати на процеси в
суспільстві за допомогою спеціальних органів та установ. Останні є
складовими частинами єдиного механізму державної влади. Д.у., на думку
відомого українського вченого В. Цвєткова, за змістом є процесом
реалізації державної влади, її зовнішнім, матеріалізованим вираженням,
яке поза цим не існує. Сфери діяльності держави безпосередньо
трансформуються в сфери Д.у. Це розроблення й здійснення внутрішньої
та зовнішньої політики, правове визначення і регулювання відносин в
масштабах всього суспільства, формування та реалізація державного
бюджету тощо. Дуже важливим аспектом розуміння стану і розвитку Д.у. є
врахування його об’єктивних основ, а саме природно-географічних умов,
культурно-історичної спадщини та соціально-економічних умов. На
непростий шлях становлення Д.у. як окремого виду суспільної діяльності
опосередковано вказує той факт, що й досі немає сталого, прийнятого у
всьому світі визначення державного управління. Передусім, це пов’язано з
тим, що існують якнайменше два різні підходи до розуміння змісту
державного управління. У першому з них, так званому американському,
зорієнтованому на всі процеси і функції управління в спектрі повноважень
держави, Д.у. розглядається як галузь, що включає законодавчу, виконавчу
і судову гілки влади, а в другому, так званому європейському, державне
управління розглядається як підгалузь права. Інакше кажучи, перший
підхід передбачає поєднання політичних, правових та адміністративних
функцій, а другий - їх розмежування, тобто визначення Д.у. як всієї не
законодавчої та не судової діяльності держави, або як підзаконної
держави.
Поняття
виконавчо-розпорядчої
діяльності
органів
американського та європейського підходів досить умовні, до того ж
поступово відбуваються процеси поширення першого на інші країни світу.
Наприклад, відомий французький учений Б.Гурне відмічає таке поширення
на Францію, зокрема він визначає, що багато авторів визнали за потрібне
розглянути проблеми державного управління під кутом зору, який би не
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був повністю юридичним; вони визнали за слушне розвинути дисципліну,
відміну від публічного права, - науку управління суспільством або адміністративну науку. Безумовно, що в цій науці одну з найважливіших ролей
продовжуватиме відігравати право, оскільки правова форма є основною
формою зовнішнього вираження державного управління. До визначення
державного управління можна підійти, виходячи з дуже важливої
властивості будь-якого управління - його цілеспрямованості. Відтак,
основним завданням управлінської діяльності держави є забезпечення
досягнення поставлених цілей, а змістом є дії щодо їх досягнення. На
думку видатного американського вченого П. Друкера, управління є
особливим видом діяльності, що перетворює неорганізований натовп в
ефективну цілеспрямовану та продуктивну групу. Перефразовуючи іншого
з найвідоміших представників науки управління А. Файоля, можна сказати, що управляти державою - це вести її до цілей з максимально
можливим використанням усіх наявних ресурсів. Підтвердження цієї
думки також знаходимо у Г. Райта, яким управління трактується як
організація і спрямування ресурсів з метою досягнення бажаного
результату. Заслуговують на увагу визначення державного управління
відомим російським вченим Г. Атаманчуком як практичного,
організуючого та регулюючого впливу держави на суспільну життєдіяльність людей з метою її упорядкування, збереження або перетворення,
що спирається на її силу влади, а також відомим українським вченим В.
Цвєтковим як діяльності держави щодо організації упорядкування різних
соціальних процесів у суспільстві. З погляду системного підходу під
державним управлінням слід розуміти процес цілеспрямованого впливу
суб’єкта державного управління, що представляє державну владу у вигляді
спеціально утворених органів та їх системи, на об’єкт управління, яким є
все суспільство або його частина, внаслідок якого задовольняються
потреби держави і суспільства. Останнє В. Цвєтков визначив як складну
динамічну самокеровану систему, а управління ним як соціальну функцію,
що виявляється у владно-організуючій діяльності, яка забезпечує
узгодженість спільної праці і побуту людей для досягнення суспільно
значущих цілей та завдань. Держава виконує роль структури, а державне
управління - механізму суспільного самоуправління. Українські вчені Н.
Нижник та С. Мосов запропонували розглядати державне управління як
діяльність органів та установ усіх гілок державної влади (законодавчої,
виконавчої, судової) з вироблення й здійснення регулюючих, організуючих
і координуючих впливів на всі сфери суспільства з метою задоволення
його потреб, що змінюються. З погляду суб’єкт-об’єктних відносин
державне управління є неперервним процесом реалізації відповідних
управлінських функцій, у зв’язку з чим для нього можна застосувати
визначення через ці функції, а саме: державне управління є процесом
планування, організації, мотивації, контролю та повя’зуючих їх функцій
комунікації і прийняття рішень з метою формулювання та досягнення ці63
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лей держави. Уточнюючи та доповнюючи це визначення, до предмета
державного управління слід віднести процеси здійснення суб’єктом
державного управління функцій управління (планування, організації,
мотивації, контролю, комунікації, прийняття рішень) з метою досягнення
цілей держави шляхом формування організуючого, координуючого та
контролюючого впливів на об’єкт державного управління. В Україні у
Класифікаторі видів економічної діяльності державне управління визнане
як один з основних видів такої діяльності. В Україні, в першій з країн на
просторі бувшого СРСР, державне управління отримало визнання і як
економічна діяльність, і як освітня галузь, і як галузь науки. Провідну роль
у цьому відіграло створення Української (з серпня 2002 р. - Національна)
Академії державного управління при Президентові України Указом
Президента України “Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців” від 30 травня 1995 р. № 398 як
головного державного вищого навчального закладу у загальнонаціональній
системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, яка реалізується нею
за безпосередньою участю Головного управління державної служби
України. Становлення та розвиток в Україні освітньої галузі “Державне
управління” супроводжується залученням до підготовки магістрів
державного управління та державної служби все нових вищих навчальних
закладів, переважно національних університетів, і формуванням й
впровадженням державних стандартів за спеціальностями і спеціалізаціями
освітньої галузі “Державне управління”. Наукова галузь “Державне
управління” фактично запроваджена включенням її до Переліку галузей
науки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
29.11.1997 р. № 1328. Наказом ВАК України від 9 вересня 2002 р. № 368,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 вересня 2002 р. за №
772/7060, внесено зміни у спеціальності галузі науки “Державне
управління”, серед яких встановлено такі: “Теорія та історія державного
управління” (25.00.01), “Механізми державного управління” (25.00.01),
“Державна служба” (25.00.01), “Місцеве самоврядування” (25.00.01). На
освітню та наукову галузі “Державне управління” покладається важливе
завдання забезпечення ефективного вирішення проблем державного
будівництва в Україні, насамперед, формування досконалої державної
кадрової політики та адекватного кадрового забезпечення державної
служби. Слід зазначити, що розуміння сутності Д.у. зазнає еволюції
внаслідок розвитку демократії та громадянського суспільства у світі та в
Україні зокрема.
Літ.: Атаманчук Г. В. Государственное управление (организационно-функциональные
вопросы) : Учебное пособие / Г. В. Атаманчук. - М. : ОАО "НПО "Экономика", 2000;
Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний посібник [у 2
ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1. Теоретико-методологічні засади. - К. : ВПЦ АМУ, 2010;
Гурне Б. Державне управління / Б. Гурне; пер. з франц. В.Шовкуна. - К. : Основи, 1993;
Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д.
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Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П.
Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Національний класифікатор України. Класифікація видів
економічної діяльності. Наказ Держспоживстандарту України від 26.12.2005 № 375;
Нижник Н. Р. Системний підхід в організації державного управління. / Нижник Н. Р.,
Машков О. А.- К. : Вид-во УАДУ, 1998; Райт Г. Державне управління / Г. Райт; пер. з
англ. - К. : Основи, 1994; Реформування державного управління в Україні : проблеми і
перспективи / Кол. авт.; наук. керів. В. В. Цвєтков - К.: Оріяни, 1998.

Бакуменко В.Д.
ДЕРЖАВНИЙ ІНТЕРЕС (англ. STATE INTEREST) – концептуально
виражене та чітко сформульоване положення щодо сукупних потреб
держави, пов’язане з проблемами її безпеки й умовами подальшого
розвитку. Д.і. може бути поточним або перспективним. Його захист
передбачає необхідність застосування всіх легітимних засобів, що є в
розпорядженні держави. Д.і., як правило, отримує своє вираження і
закріплення в конституціях держав, інших законодавчих та нормативноправових актах і документах. Він є важливішою складовою частиною
суспільних інтересів, які є головною причиною свідомих дій людей. Д.і.,
будучи вираженням об’єктивних потреб, являє собою сукупність
збалансованих інтересів особистості, суспільства і держави в різних сферах
життя, у внутрішній і зовнішній політиці. Д.і. формується на основі
національних цінностей, враховує спосіб життя, менталітет і прагнення
народу, особливості соціально-економічного і політичного устрою країни,
її можливості, геополітичне і геостратегічне положення. Основними
формами його вираження виступають державна стратегія та політика, які
виробляються і здійснюються відповідними органами державної влади із
залученням інститутів громадянського суспільства.
Літ.: Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д.
Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П.
Сурміна. – К. : НАДУ, 2010.

Бакуменко В.Д.
ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКА ІНФОРМАЦІЯ – частина соціальної
інформації, яка виділена з її загального масиву за критерієм використання
в державно-управлінських відносинах. Містить дані щодо розвитку
політичної, економічної, соціальної, гуманітарної та екологічної ситуації в
країні, динаміки державно-управлінських процесів. Критична важливість
Д.-у.і. для цих процесів зумовлюється тим, що управлінська діяльність за
своїм предметом, з яким вона нерозривно пов’язана, є інформаційною. В
основі своїй така діяльність є пошуком, відбором, закріпленням
(фіксацією) і введенням в суспільні процеси, у свідомість, поведінку і
діяльність людей управлінської інформації. Джерелами, що породжують
Д.-у.і., є: норми законодавчих та інших актів; керівні настанови й
доручення державних органів; факти, що виявляються в процесах
контролю; взаємодія громадськості з державними органами; проблемні,
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конфліктні, екстремальні та інші ситуації під час здійснення державного
управління тощо. Д.-у.і. має самостійну цінність, а також використовується
під час формування нормативно-правових документів, прийнятті та
реалізації управлінських рішень. Вона має свої специфічні закономірності
функціонування і розвитку , здатна до випереджувального впливу на
державну політику , виступає безпосередньою причиною, що визначає
вибір того або іншого варіанту державно-управлінського рішення,
поведінки різних соціальних груп і окремих громадян, переводу системи
державного управління в новий стан з метою більш ефективного впливу на
суспільну життєдіяльність. Д.-у.і. можна класифікувати за різними
критеріями та ознаками, зокрема як офіційну і неофіційну ,
загальнозначущу й відомчу , за змістом і цільовим призначенням, за мірою
доступності, а також за часовим виміром (інформація про минуле, у
режимі реального часу , прогнози щодо майбутнього). У державному
управлінні Д.-у.і. розглядається з погляду актуальності, достовірності,
оперативності, достатності й адекватності для прийняття відповідних
рішень. Мета інформаційного забезпечення органів державної влади
полягає в тому , щоб на базі зібраних початкових даних отримати
оброблену , узагальнену інформацію, яка має стати основою для прийняття
управлінських рішень. Досягається ця мета шляхом збору первинної
інформації, її зберігання, розподілу між структурними підрозділами
відповідних державних органів та їхніх працівників, підготовки до
переробки, власне переробки, надання її органу управління в
переробленому вигляді, аналізу , забезпечення прямих і зворотних зв’язків
у її циркуляції, організації документообігу тощо. Зважаючи на сучасні
потоки інформації, ефективне розв’язання цих завдань, оптимізація
інформаційного забезпечення органів державної влади неможливі без
використання засобів обчислювальної техніки й нових інформаційних
технологій. Ефективність рішень, що приймаються органами державної
влади, залежить також від якості інформації, засобів і методів її обробки.
Надмірна інформація може ускладнити прийняття рішення так само, як і її
брак. Тому однією з найважливіших проблем інформаційного забезпечення
державних органів є визначення його достатності. Характер та обсяг
інформації, що отримується органами державної влади, повинні
відповідати покладеним на них функціям. Враховуючи функціональний і
структурний аспект реформування системи органів державної влади,
можна визначити відповідні тенденції зміни інформаційного їх
забезпечення. Структурний аспект перебудови цих органів неминуче
спричинює зміну спрямованості потоків інформації, а функціональний –
викликає якісні зміни в самій інформації. Ще один важливий аспект
циркуляції Д.-у.і. пов’язаний з тим, що одним з базових принципів
діяльності сучасних органів державної влади вважається прозорість.
Реалізація цього принципу передбачає систематичне інформування
громадськості про діяльність зазначених органів – односторонній зв’язок, в
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якому владні структури виробляють та надають інформацію для
використання громадянами. Ця діяльність охоплює як надання доступу до
Д.-у.і. на вимогу громадян, так і активні заходи органів державної влади
щодо поширення інформації серед громадськості. З точки зору фахівців
ПРООН, доступна і зрозуміла інформація є одним із важливих
інструментів, що дають людям змогу брати участь у процесах вироблення
політики та впливати на рішення стосовно їх життя. Базовим компонентом
інформування про діяльність органів державної влади є закони, що дають
права на доступ до інформації, яка перебуває у віданні цих органів. На
практиці організація та спосіб функціонування державних установ щодо
підтримки доступу до інформації є визначальними факторами впливу на
зміст, формат і умови одержання Д.-у.і. для громадян. Враховуючи це, у
більшості європейських країн у структурі кожного державного органу було
запроваджено інформаційні служби, що виконують такі групи завдань:
консультативні послуги для службовців державних органів; комунікації зі
ЗМІ; надання інформації громадянам; дослідження й аналітична робота;
координація інформаційної політики та покращення інформаційних
потоків усередині органів влади. Принципові зміни у функціонуванні Д.у.і. пов’язані з розвитком електронного урядування, що відбувається за
трьома сегментами: “уряд – бізнес” (G2B); “уряд – уряд” (G2G); “уряд –
громадяни” (G2C). Наприклад, на сьогодні у багатьох країнах світу всі
значні державні установи мають власні вебсайти, які об’єднує спільний
урядовий портал як “парадний вхід” з доступом до всіх сайтів органів
влади, з розміщенням на Інтернет-сторінках інформаційних продуктів та
можливістю підписатися на розсилки електронною поштою. Веб-сайти
органів влади обладнані пошуковими системами, що дають змогу швидко і
зручно знайти потрібну інформацію. Коло інформаційних продуктів, що
оприлюднюються на веб-сайтах органів влади у розвинутих країнах світу ,
є дуже широким. Важливим напрямом є також розвиток електронних
консультацій, наприклад відкриття на веб-сайтах органів державної влади
сторінок коментарів, розробка спеціальних засобів роботи цих органів із
зверненнями громадян за допомогою Інтернету , використання вебфорумів тощо. Загалом можна припустити, що в недалекому майбутньому
функціонування Д.-у.і. у системі електронного урядування з відповідним
переліком стандартів, напевне, охопить всі країни світу . Прикладом таких
стандартів може слугувати використання електронних цифрових підписів і
надання юридичної сили електронним документам.
Літ.: Державне управління : словник-довідник / уклад. : В. Д. Бакуменко (кер. творч.
кол.) та ін. ; за заг . ред. В. М. Князєва, В. Д. Бакуменка. – К. : Вид-во У АДУ, 2002. –
228 с.; Доступ до інформації та електронне урядування / авт.-упоряд. М. С. Демкова, М.
В. Фігель. – К. : Факт, 2004. – 336 с.; Атаманчук Г. В. Теория государственного
управления : курс лекций / Г. В. Атаманчук. – 4-е изд., стер. – М. : Омега-Л, 2006. – 584
с.; Мельник А. Ф. Державне управління : підручник / А. Ф. Мельник, О. Ю.
Оболенський, А. Ю. Васіна ; за ред. А. Ф. Мельник. – К. : Знання, 2009. – 582 с.;
Державне управління: основи теорії, історія і практика : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко,
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Nations, 2003. – 243 p.

Бакуменко В.Д., Кравченко С.О.
ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ
ПРОЦЕС
(англ.
PUBLIC
MANAGEMENT PROCESS) – це свідома і цілеспрямована послідовна
діяльність, пов’язана з реалізацією державно-владних повноважень
суб’єктами державного управління, унаслідок чого відбувається зміна
суспільних станів, подій і явищ. Д.у.п. являє собою сукупність
неперервних взаємопов’язаних дій та функцій, спрямованих на
забезпечення досягнення цілей держави. Д.-у.п. спрямований на
проведення в життя державної стратегії та політики, і є основним способом
реалізації суб’єкт-об’єктних відносин на державному рівні, де суб’єктом
державного управління є система державної влади у вигляді спеціально
утворених органів, між якими розподілені певні функції державного
управління, а об’єктом державного управління є все суспільство.
Основними елементами Д.-у.п., які можуть виконуватися в різних
комбінаціях та послідовності на різних етапах становлення і розвитку
держави, є: визначення форми державного правління; визначення
державного режиму; визначення державного устрою; визначення основних
цілей і функцій держави, їх пріоритетності; розподіл повноважень між
вищими органами державної влади (між гілками влади); визначення
стратегії розвитку держави; визначення структури органів державної влади
(відповідно до стратегічних цілей та функцій держави); визначення або
коригування завдань і функцій органів державної влади; розроблення
державної політики за основними напрямами діяльності держави;
програмування (формування плану дій), розроблення сценаріїв і графіків
реалізації функцій органів державної влади (складу та послідовності
завдань, програм, проектів, інших заходів); складання бюджету
(розрахунок обсягу витрат і розподіл ресурсів за роботами, запланованими
для досягнення цілей); реалізація державної політики (оперативне та
тактичне управління). В будь-якій країні Д.у.п. утворюється внаслідок
взаємодії системи або окремих органів державної влади та управління
(суб’єкт) з суспільством або між собою (об’єкт такого управління). Це,
насамперед, процес вироблення та реалізації регулюючих, організуючих і
контролюючих впливів у будь-яких сферах і галузях суспільства, що
покладений в основу діяльності органів державної влади та управління.
Його характеристики і властивості безпосередньо пов’язані з становленням
і розвитком системи державної влади та суспільства й відображають як їх
особливості, так і особливості відповідних державно-управлінських
(суб’єкт-об’єктних, суб’єкт-суб’єктних і об’єкт-суб’єктних) відносин у
часовому вимірі. Процес державного управління є формою існування
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динамічної системи таких відносин. Це узагальнений інтегрований процес,
який фактично складається з численних процесів державного управління,
що конкретизуються на циклах управління через визначення певних
суб’єктів та об’єктів управління. Саме дослідження узагальненого процесу
дозволяє правильно оцінювати проблемні ситуації становлення і розвитку
державного управління в країні, оскільки згідно з закономірністю
цілісності системи в ній виникають інтегративні якості, не властиві
окремим компонентам. Ефективність процесу державного управління
залежить від дієздатності системи державної влади та стану суспільства,
рівня та активності суспільної діяльності. Як зазначав відомий український
учений В.Цвєтков, методологічно істотним для дослідження проблеми визначення ефективності державного управління є фіксування того, в якому
режимі функціонує управління. За його оцінкою, державне управління
може здійснюватися в двох режимах - нормальному та надзвичайному.
Така дуальна оцінка допомагає краще зрозуміти сутність проблемної
ситуації розвитку процесу державного управління, яка з позиції системної
філософії виникає внаслідок невідповідності існуючого і бажаного стану
як цього процесу, так і в цілому системи державного управління. На думку
Г.Атаманчука, проблемна ситуація породжується діалектикою життя і
виникає тоді, коли стає явною необхідність зміни цілей та параметрів
діяльності, що задані. Вищезазначена проблемна ситуація виникає, в
основному, за двох умов: у зв’язку з постановкою нових цілей розвитку
(нормальний режим управління) та внаслідок кризового розвитку подій в
державі (надзвичайне або кризове управління). Іншими словами - це або
проблема досягнення нового, кращого за те, що було, або проблема втрати
останнього, перша з яких пов’язана з усвідомлюваною зміною межі
майбутнього, а друга - з неочікуваним порушенням межі існуючого. Відповідно виникає різне ставлення та різні підходи до вирішення таких
проблем. У першому випадку має здійснюватися управління за
відхиленням, тобто за розбіжністю між параметрами функціонування
об’єкта управління та цілями управління, а в другому - за збуренням, коли
керуюча система, в нашому випадку суб’єкт державного управління,
реагує на можливість відхилення від стану нормального функціонування
об’єкта управління внаслідок зовнішніх причин. При нормальному режимі
управління в сучасній світовій практиці процес державного управління, як
правило, набуває характеру стратегічного, а при кризовому управлінні він,
як зазначав В. Цвєтков, забезпечується, в рамках чинних законів
політичної боротьби, обмеженням прав і свобод громадян, а також
значним звуженням дії механізмів саморегуляції. Відповідно до положень
теорії синергетики (синоніми - теорія дисипативних структур, теорія
динамічного хаосу), з одного боку, системна криза свідчить, що вичерпані
ресурси колишніх джерел розвитку відповідної системи й руйнівні процеси
набули переваги, а, з другого боку, дезорганізація створює нові
можливості для поновлення процесу самоорганізації .
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Літ.: Атаманчук Г. В. Государственное управление (организационно-функциональные
вопросы) : Учебное пособие / Г. В. Атаманчук. - М. : ОАО "НПО "Экономика", 2000;
Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний посібник [у 2
ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1. Теоретико-методологічні засади. - К. : ВПЦ АМУ, 2010;
Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. :
Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002; Енциклопедичний словник з державного управління /
уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка,
В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Нижник Н. Р. Державне
управління в Україні : організаційно-правові засади: Навч. посіб. / Н. Р. Нижник, С. Д.
Дубенко, В. І. Мельниченко, та ін. – К. : Вид-во НАДУ, 2002; Цвєтков В. В. Державне
управління : основні фактори ефективності (політико-правовий аспект) / В. В. Цвєтков.
– X.: Право, 1996.

Бакуменко В.Д.
ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ
РІШЕННЯ
(англ.
PUBLIC
MANAGEMENT SOLUTIONS) – акти соціального управління, за
допомогою яких держава визначає підстави виникнення, зміни або
припинення суспільних відносин, що регулюються. У них відображені
впливи органів державної влади або відповідних посадових осіб на
суспільну систему (об’єкт державного управління), необхідні для
досягнення поставлених цілей, забезпечення інтересів та задоволення
відповідних потреб в управлінні. Враховуючи дуже великий спектр дії та
різну значимість останніх, на нашу думку, доцільно виділити і застосувати
поняття “Д.-у.р.” для певного класу управлінських рішень на відміну від
багатьох інших рішень у системі державного управління, які за свої
масштабом та наслідками ніяк не можна вважати державно-управлінськими і для яких використовуються терміни "управлінські рішення" та
"рішення". Д.-у.р. – це рішення, що приймають вищі та центральні органи
державної влади з метою визначення і реалізації державних цілей, стратегії
їх досягнення, основних функцій, державної політики, організації
державної влади, а також розв’язання інших проблем державного рівня. Це
може бути визначення пріоритетних цілей та функцій держави в певний
період її розвитку; розроблення, корекція і реалізація державної політики
та її окремих складових; реформування структури органів державної
влади; формування щорічних державних бюджетів та планів соціальноекономічного розвитку; реформування системи державної служби тощо.
Серед численних проблем, що потребують державного вирішення, подолання нестабільності та криз, підвищення ефективності економічного
та соціального управління, а також вдосконалення управління в цілому.
Словосполучення "державно-управлінські" використовуються для підкреслення того, що предмет безпосередньо стосується державно-управлінської
діяльності, надання йому значущості та масштабності. Наприклад, Г.
Атаманчук використовує терміни "державно-управлінські впливи", "державно-управлінська діяльність" та "державно-управлінські відносини"; В.
Цвєтков – терміни "державно-управлінська діяльність", "державноуправлінські явища", "державно-управлінські відносини", "державно70
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управлінські інститути", Н. Нижник - термін "державно-управлінські
відносини" тощо. На доцільність виділення класу Д.-у.р. вказує й
аналогічний поділ політичних рішень відповідно на ключові рішення, від
яких залежить життя всього суспільства, та на звичайні рішення, що
стосуються функціонування окремих інститутів і життя невеликих груп, на
чому наголошував відомий російський вчений Ю. Тихомиров. Основними
ознаками Д.-у.р. є: спрямованість на розв’язання проблем державного
рівня; прийняття вищими або центральними органами державної влади;
оформлення у вигляді нормативно-правових актів, програмно-цільових
документів (програм, проектів, концепцій, сценаріїв, планів) та
організаційно-розпорядчих рішень (доручень, штатних розписів і структур,
інструкцій тощо); належність до державно-управлінських відносин (є їх
елементами); формування на їх основі державно-управлінських впливів;
обов’язковість для виконання всіма зазначеними в них особами,
підприємствами,
організаціями,
установами,
органами
влади;
першочерговість забезпечення необхідними державними ресурсами.
Аналіз різноманітних Д.-у.р, які застосовуються на різних етапах
державного управління, в свою чергу дає змогу виділити та класифікувати
їх за формою на такі основні групи: - політичні державно-управлінські
рішення (доктрини, концепції, стратегії, державні програми та проекти,
державний бюджет, інші документи, спрямовані на формування та
реалізацію державної політики у різних сферах
суспільної
життєдіяльності); - правові державно-управлінські рішення (конституція;
конституційні закони та угоди; закони; міжнародні угоди; укази глави
держави; постанови парламенту і уряду; розпорядження уряду; накази
керівників центральних органів виконавчої влади; положення про органи
державної влади та управління; державні та галузеві стандарти тощо);
організаційні (адміністративні) державно-управлінські рішення (розпорядження, доручення, положення, інструкції та інші організаційні та
організаційно-координаційні рішення та заходи вищих і центральних
органів державної влади). Такі розмежування та узагальнення
(класифікація) Д.-у.р відповідають основним формам державноуправлінської діяльності, а саме: політичній, в розумінні та контексті
формування і реалізації державної політики; правовій, за допомогою якої
управлінські рішення і дії набувають характеру встановлення та застосування правових норм; організаційній (адміністративній), яка охоплює
різноманітні дії, спрямовані на реалізацію оперативних завдань та
матеріально-технічних операцій. Ця форма, як правило, асоціюється з
адміністративною діяльністю та менеджментом. Прийняття рішень у
державному управлінні - це результат діяльності його суб’єктів,
спрямованої на вирішення певних проблем державного рівня, які, в свою
чергу, асоціюються з відповідними управлінськими ситуаціями. На ситуаційний характер рішень вказує і усталене їх визначення як вибору однієї з
альтернатив. Саме виявлення таких ситуацій, їх аналіз (діагностування),
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формування обмежень та критеріїв для оцінки рішень, формування
(виявлення) і оцінка альтернативних варіантів рішень, а також вибір одного з них становлять класичний процес прийняття рішень. В сучасних
українських виданнях цей термін іноді зустрічається в редакції "ухвалення
рішення", причому, за визначенням Г. Райта, "ухвалення рішень не
тотожне рішенню; останнє - результат ухвалення рішень". Д.-у.р. є дуже
важливою ланкою в ланцюзі держава – державна влада – державне
управління – державно-управлінські відносини – державно-управлінські
рішення – державно-управлінські дії – суспільство. Прийняття і реалізація
Д.-у.р. є основним результатом діяльності, що називається державним
управлінням.
Літ.: Акофф Р. Искуство решения проблем / Р. Акофф; пер. с англ. - М.: Мир, 1982;
Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: курс лекций. - М. : Юрид. лит.,
1997; Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний
посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1. Теоретико-методологічні засади. - К. : ВПЦ
АМУ, 2010; Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін,
В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського,
Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Литвак Б. Г. Управленческие решения / Б. Г.
Литвак. - М.: Ассоциация авторов и издателей "Тандем", Изд-во ЭКМОС, 1998;
Планкетт Л. Выработка и принятие управленческих решений : Опережающее
управление / Л. Планкетт, Г. Хейл. - М.: Экономика, 1984; Фатхутдинов Р. А.
Разработка управленческого решения / Р. А. Фатхутдинов. - М. : ЗАО "Бизнес-школа
"Интел-Синтез", 1998.

Бакуменко В.Д
ДЖЕРЕЛА УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
(англ. SOURCE OF IMPROVING GOVERNANCE) – це джерела, ресурси та
чинники, ефективне використання яких дозволяє вдосконалити державне
управління, серед яких: територіальний чинник, пов’язаний з
раціональним розподілом державної влади і державного управління по
території держави; соціальний чинник, що передбачає орієнтацію
державного управління на інтереси всіх класів, соціальних прошарків,
професійних груп, національних і конфесійних структур суспільства, а
також можливе широке залучення громадян в управлінські процеси
(демократизм державного управління); технологічний чинник, що криється
у використанні нових технологій управління, створенні локальних
автоматизованих систем управління і формування єдиної інформаційної
системи державного управління; правовий чинник, що дає змогу
упорядковувати за допомогою правового регулювання і виконання
відповідних норм поведінку та діяльність учасників управлінських
процесів, а також системну взаємодію управлінських елементів;
організаційний чинник, викликаний високою динамікою організаційних
відносин і необхідністю постійної зміни організаційних структур під
впливом економічних, соціальних і духовних інновацій та зміни цілей
державного управління; кадровий чинник, зумовлений актуальністю
залучення до державного апарату висококваліфікованих фахівців і
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необхідністю розвитку їхніх навичок під час здійснення управлінської
діяльності; чинник зміцнення взаємозв’язків із суспільством і подолання
відчуження державного апарату (влади) від громадян. Окрім
вищезазначених існує ще низка чинників впливу суспільних
трансформацій на ефективність і результативність державного управління,
які з повним правом можна віднести до Д.у.д.у. Серед основних з таких
чинників за пріоритетністю впливу наведемо: ціннісний, політичний,
інноваційний, функціональний, мотиваційний, інформаційний чинники.
Ціннісний чинник безпосередньо пов'язаний з культурою організації, він є
найбільш істотним її рівнем. За виразом відомого вченого Е. Шайна,
культура організації - це результат відповідної реакції на дві головні
проблеми, якими опікується кожна організація, а саме: на потребу
адаптації і виживання в певному оточенні та на потребу у внутрішній
інтеграції. Оскільки можна розглядати європейський вибір України як
реакцію держави на потребу адаптації і виживання в сучасному світі та на
потребу у внутрішній інтеграції, то внаслідок такого вибору слід чекати
зближення національної культури з європейською. Найбільш істотним
рівнем такої культури безумовно є європейські цінності. У той же час,
вплив ціннісних орієнтацій, які переважають в культурі більшої спільноти,
може набути форми зобов'язань, які певним чином обмежують діяльність
меншої організації. Використання впливу ціннісного чинника на процеси
державного управління, визначення шляхів та умов приведення останнього
до європейського рівня демократії та суспільної культури є важливим
Д.у.д.у. Політичний чинник пов'язаний, з одного боку, з процесами
отримання, утримання, передачі влади, боротьби за неї, а, з іншого боку, з
розробкою і реалізацією державної політики. Чинники політичної і
аналітичної доцільності та їх співвідношення при прийнятті управлінських
рішень заслуговують на особливу увагу. У практиці на рівні державного
управління аналітична доцільність, як правило, поступається політичній.
Це пов'язано з певними політичною, економічною і соціальною
платформами тих сил, які прийшли до влади. Безумовно, що управлінське
рішення, яке не відповідає програмам і ціннісним настановам таких сил,
підтримуватися ними не буде. Аналіз та врахування впливу політичного
чинника на процес державного управління, формування та розвиток
наукового напряму аналізу державної політики є важливим і актуальним
Д.у.д.у. Інноваційний чинник характеризується двома складовими:
здатністю системи державного управління приймати принципово нові,
нетрадиційні
управлінські
рішення
з
позиції
функціональнотехнологічного підходу, а також здатністю системи державного
управління підтримувати інновації, стимулювати їх впровадження в
життя. Інноваційний характер державного управління активізують
процеси європейської інтеграції, які передбачають прискорення
впровадження в українську практику державного управління не тільки
сучасних європейських норм і цінностей, а й відповідних наукових,
73

Бакуменко В. Д. Статті до енциклопедії державного управління : Наукове видання
_________________________________________________________________________

освітніх, технологічних і економічних інновацій. Розроблення нових
сучасних методів і технологій суспільного управління, соціоінженерна
підтримка широкого впровадження інновацій в усі сфери, галузі, види
суспільної діяльності, безумовно, можна віднести до Д.у.д.у.
Функціональний чинник завжди пов'язаний з технологіями управління.
Однією з найбільш поширених з них є раціональна модель прийняття
рішень, що передбачає: виявлення і діагностування проблеми,
формулювання обмежень і критеріїв для прийняття рішень, виявлення
альтернатив, оцінку альтернатив, вибір найкращої з альтернатив. Відомі
спроби синтезу й інших моделей прийняття рішень, зокрема правової
(акцент на процесі прийняття рішень, їх відповідальності, правовому
аспекті), політичної (акцент на політичних чинниках впливу на прийняття
рішень), соціально-психологічної (акцент на особистісних і групових
чинниках впливу, поведінці). Жодна з цих моделей не забезпечує повноту
опису процесу прийняття рішень, тому вважається доцільним їх або
комплексне, або ситуативне застосування спільно з моделлю
раціонального прийняття рішення. Удосконалення технологій управління,
зокрема, прийняття управлінських рішень та підвищення їх ефективності й
результативності є одним з головних Д.у.д.у. Мотиваційний чинник
пов'язують з теоріями мотивації, які базуються на аналізі потреб і процесу.
Ключовими поняттями теорій мотивації є зусилля, організаційні цілі і
індивідуальні потреби. Задоволення потреб працівників є основною метою
мотиваційних зусиль. Особливої уваги заслуговує теорія, запропонована
К. Алдерфером, оскільки підтверджується практикою. Вона передбачає
три рівні потреб, однаково важливих для людини, а саме: Ж - життєві
потреби (фізіологічні і безпека); В - потреби міжособистісних відносин; 3 потреби в підвищенні поваги і самореалізації. Ефективні підходи та засоби
мотивації управлінської праці, зокрема на рівні державного управління та в
системах державної служби й служби в органах місцевого самоврядування
є одним з важливих Д.у.д.у. Інформаційний чинник є пов’язаним із
забезпеченням управлінської праці необхідною, достатньою та
релевантною інформацією. Порушення цієї умови може привести до
невдалих або, навіть, неправильних управлінських рішень. У практиці
державного управління широко використовуються програмні комплекси та
комп'ютерні системи, які накопичують й надають управлінцям та
службовцям оперативну інформацію про законодавчі та інші нормативноправові акти, дають можливість отримувати прогнозні модельні оцінки з
макроекономічних питань, спростити проектування та інше. На сьогодні
мова йде про прискорення інформатизації та комп'ютеризації державного
управління в аспекті створення його електронної системи на всіх рівнях від парламенту і уряду до органів місцевого управління та місцевого
самоврядування. Це сприятиме формуванню інформаційних та
технологічних умов для подальшої демократизації держави, прозорості
діяльності управлінських інституцій, розвитку самоврядування. В умовах
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переходу до інформаційного суспільства наукове забезпечення та супровід
подальшого розвитку інформатизації системи та окремих складових
державного управління безумовно є одним з найсуттєвіших Д.у.д.у.
Літ.: Атаманчук Г. В. Государственное управление (организационно-функциональные
вопросы) : Учебное пособие / Г. В. Атаманчук. - М. : ОАО "НПО "Экономика", 2000;
Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний посібник [у 2
ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1. Теоретико-методологічні засади. - К. : ВПЦ АМУ, 2010;
Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д.
Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П.
Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Організаційна поведінка / Д. Гелрігел, Дж. В. Слокуммолодший, Р. В. Вудмен, Н. С. Тренінг // Пер. з англ. І. Тарасюк, М. Зарицка, Н.
Гайдукевич. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001; Цвєтков В. В. Державне
управління : основні фактори ефективності (політико-правовий аспект) / В. В. Цвєтков.
– X.: Право, 1996.

Бакуменко В.Д.
ДИРЕКТИВА СТАНДАРТІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ (англ.
DIRECTIVE Internal Control Standards) – це один з найбільш відомих
світових стандартів системи контролю, який розроблено Міжнародною
організацією вищих аудиторських установ (МОВАУ) у червні 1992 р. й
пропонує типову модель контролю, придатну, зокрема, забезпечувати
ефективне управління в організаціях державного управління. Необхідно
враховувати, що у Директиві МОВАУ термін "внутрішній контроль"
ототожнюється з більш широким поняттям контролю менеджменту, який
охоплює всі плани, процедури й практичні дії, необхідні службовцям для
досягнення завдань організації. Директива МОВАУ виходить з того, що, з
одного боку, керівники державних організацій повинні забезпечити
запровадження, нагляд та модернізацію належної структури внутрішнього
контролю для її ефективного функціонування, а, з другого боку, має бути
певна вища аудиторська установа країни, яка також зобов'язана
забезпечувати адекватний внутрішній контроль. Однією з основних
функцій вищої аудиторської установи є забезпечення існування
задовільного внутрішнього контролю за ключовими аспектами діяльності
кожної перевіреної організації. Аудиторська оцінка має передбачати
здійснення наступних кроків: оцінку вірогідності невірного використання
ресурсів, невиконання завдань і неузгодженості з відповідним
законодавством; визначення доречних типів внутрішнього контролю;
аналіз вже відомої інформації про ефективність контролю; оцінку
адекватності його розробки; перевірку ефективності контролю; звітування
про результати оцінки внутрішнього контролю та обговорення необхідних
заходів для удосконалення діяльності з організації та контролю.
Вищезазначеною директивою МОВАУ пропонується покласти в основу
структури внутрішнього контролю як мінімум п’ять основних та шість
детальних стандартів, що придатні для всіх державних організацій та
забезпечують аудиторів (контролерів) критеріями перевірки такої
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структури. Серед основних стандартів визначені наступні: "обґрунтована
впевненість", "підтримуюче ставлення", "чесність та компетентність",
"завдання контролю" і "перевірочний контроль". За стандартом
"обґрунтована впевненість" структури внутрішнього контролю мають
забезпечити так звану обґрунтовану впевненість у виконанні своїх
основних завдань, тобто таку, що відповідає задовільному рівню
впевненості за наявних умов витрат, результатів і ризику. При цьому
витрати на внутрішній контроль не повинні перевищувати отримані
результати. За стандартом "підтримуюче ставлення" керівники та
службовці мають завжди зберігати й проявляти позитивне та підтримуюче
ставлення до внутрішнього контролю. Таке ставлення формується
керівництвом вищого рівня й знаходить свій прояв в усіх аспектах його
діяльності. Коли внутрішній контроль є постійним пріоритетом
керівництва, воно формує та зміцнює позитивне та підтримуюче
ставлення. Застосуванню цього стандарту, як правило, сприяє його
підтримка керівниками вищих і центральних органів державного
управління, представників парламенту. За стандартом "чесність та
компетентність" керівники та службовці повинні мати особисту та
професійну чесність і підтримувати рівень компетентності, що дозволяє їм
усвідомлювати важливість розробки, запровадження та збереження
належного внутрішнього контролю, забезпечення виконання його
основних завдань. Коли керівники та службовці беруть на себе
відповідальність за здійснення контролю, то роблять вагомий внесок у
збільшення ефективності його здійснення. За стандартом "завдання
контролю" повинні бути визначені або розроблені специфічні завдання
контролю для діяльності кожного міністерства, департаменту, установи,
для кожної сфери діяльності організації. Такі завдання мають бути
відповідними, всебічними, обґрунтованими та включеними до загальних
завдань організації. За стандартом "перевірочний контроль" керівники
повинні постійно перевіряти свої дії та швидко реагувати на всі прояви
невірних, неекономічних, непродуктивних та неефективних дій. Перевірка
діяльності повинна надавати впевненість у виконанні завдань організації,
дотриманні висновків і рекомендацій внутрішніх та зовнішніх аудиторів, їх
реалізації шляхом проведення відповідних заходів. Серед детальних
стандартів, що є механізмами або методами для досягнення завдань
контролю, встановлені такі: структура внутрішнього контролю, усі
операції та значні заходи мають бути чітко документовані, а документація
має бути доступна для перевірки (стандарт "документація"). Організація
повинна мати письмовий доказ функціонування структури контролю,
включаючи її завдання, методи та всі аспекти, пов'язані з операціями та
значними заходами; операції та значні заходи мають бути швидко
зафіксовані та належним чином класифіковані (стандарт "швидка та
належна фіксація операцій і заходів"). Це необхідно для забезпечення
керівництва надійною інформацією, на основі якої готуються доповіді,
76

Бакуменко В. Д. Статті до енциклопедії державного управління : Наукове видання
_________________________________________________________________________

календарні плани й фінансові звіти, а також сприяння діяльності
організації і процесу прийняття в ній рішень; операції та значні заходи
мають дозволятися й виконуватися лише особами, які діють у межах своїх
повноважень (стандарт "дозвіл та виконання операцій і заходів"). Дозвіл є
основним засобом забезпечення проведення лише обґрунтованих,
запланованих керівництвом операцій і заходів. Узгодженість з умовами
дозволу означає, що службовці виконують доручені їм обов'язки згідно з
директивами та у межах, встановлених керівництвом або законодавством;
ключові обов'язки й повноваження дозволу, обробки, фіксації та перегляду
операцій та заходів мають бути розподілені між співробітниками (стандарт
"розподіл обов'язків"). Це необхідно для забезпечення збалансованого та
ефективного контролю. необхідно запровадити компетентний нагляд для
забезпечення досягнення завдань внутрішнього контролю (стандарт
"нагляд"). Він передбачає: нагляд за виконанням затверджених процедур і
вимог; виявлення та усунення помилок, невірного розуміння та невірних
практичних дій; запобігання виникненню або повторенню невірних дій;
нагляд за продуктивністю та ефективністю діяльності. Передоручення
повноважень службовцем не повинно зменшувати його відповідальності за
виконання обов'язків та використання наданих повноважень; доступ до
ресурсів і документів повинні мати лише співробітники, які відповідають
за їх зберігання або використання (стандарт "доступ та відповідальність за
ресурси і документи"). Для забезпечення належної відповідальності
необхідно
періодично
перевіряти
узгодженість
наявної
та
задокументованої кількості ресурсів. Коли специфічні стандарти та
процедури внутрішнього контролю передбачені законодавством, останнє
не повинно бути занадто обмежуючим. Воно має залишати керівникам
певну свободу в модифікації процедур контролю при зміні умов
діяльності, інакше внутрішній контроль може стати застарілим і
непродуктивним ще до внесення поправок до законодавства. Необхідно
періодично переглядати специфічні аспекти структури внутрішнього
контролю та пристосовувати їх до змін середовища, в якому функціонує
організація. Кожний орган державної влади має періодично переглядати
свої стандарти внутрішнього контролю та, час від часу, вносити до них
поправки. Запропонована модель контролю придатна забезпечувати
ефективне управління в організаціях державного управління. Стандарти,
принципи та методи, що містяться в Директиві МОВАУ, поділяються
багатьма країнами світу. В той же час існує розуміння, що запропонована
модель контролю менеджменту не може розглядатися як єдина можлива.
Фактично кожна країна будує свою модель контролю, засновуючись на
стандартах і виходячи з національних особливостей.
Літ.: Андреев В. Д. Международные стандарты аудита: учебно-практическое пособие /
В. Д. Андреев, С. А. Томских, С. В. Черемшанов. - М.: Финансы и статистика, 2008;
Внутренний аудит: Учебное пособие / Под ред. В. И. Подольского. 5-е изд., перераб. и
доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008; Внутренний контроль и аудит : Учебное пособие / И.
Н. Богатая, Н. Т. Лабынцев, Н. Н. Хахонова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ОАО
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«Московские учебники»; Ростов н/Д: Феникс,2008; Енциклопедичний словник з
державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін.
; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010;
Мерзликина Е. М. Система внутреннего контроля / Е. М. Мерзликина, Ю. П.
Никольская.- М.: ИНФРА-М, 2008.

Бакуменко В.Д.
ЕКОНОМІЧНИЙ ВЕКТОР ПЛАНУ ДІЙ УКРАЇНА – НАТО (англ.
Economic VECTOR PLAN OF ACTION UKRAINE - NATO) – комплекс
принципів та цілей, передбачених в економічній діяльності України на
шляху її до євроатлантичної інтеграції. Серед зазначених принципів такі:
зміцнення ринкової економіки та прийняття економічних стандартів
Організації економічного співробітництва і розвитку; захист економічних
свобод; забезпечення стабільності та добробуту через економічну свободу,
соціальну справедливість та відповідальне ставлення до навколишнього
середовища, що є вирішальними для розвитку української економіки.
Прагнучи досягти своєї стратегічної мети і повної інтеграції у
євроатлантичні структури безпеки, Україна зобов’язується привести своє
внутрішнє законодавство у відповідність із правилами і процедурами,
прийнятими на євроатлантичному просторі. Україна продовжуватиме
докладати зусиль, спрямованих на забезпечення сталого економічного
зростання та суттєвого підвищення загального рівня життя. Ключовим
елементом економічної стратегії України є забезпечення відкритості
економіки відповідно до стандартів Світової організації торгівлі. Це
сприятиме економічній безпеці держави і забезпечить більш тісну
координацію внутрішньої та зовнішньої політики держави в галузі
економіки. Зовнішньоекономічним пріоритетом України є повна інтеграція
до світового економічного простору та поглиблення її міжнародного
економічного співробітництва. Основними цілями в економічному векторі
євроатлантичної інтеграції України є: сприяння сталому економічному
зростанню, включаючи сприяння структурній перебудові економіки для
підтримання стабільного зростання річного ВВП, низьких темпів інфляції,
зростання реальних доходів населення та обмеження бюджетного
дефіциту; введення мораторію на ініціювання законопроектів про
податкові пільги; створення умов, необхідних для вступу до СОТ;
сприяння економічному співробітництву між Україною, НАТО та
країнами-партнерами; проведення реформ оборонної економіки для
досягнення мети України щодо інтеграції в євроатлантичні структури;
створення інституційного середовища, що стимулюватиме ділову
активність, економічне зростання на основі структурно-інноваційних
перетворень, створення сучасної соціальної інфраструктури і механізмів
соціально-ринкової економіки, з одночасною підтримкою адекватної
мережі соціального захисту; проведення економічних і структурних
реформ з урахуванням рекомендацій Світового банку, Міжнародного
валютного фонду та інших міжнародних інституцій, включаючи заходи
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щодо сприяння приватизації, боротьби з корупцією та підвищення
прозорості державних витрат; розширення процесу земельної реформи;
гарантування економічних прав і свобод громадян в усіх формах, у тому
числі шляхом посилення захисту прав інтелектуальної власності;
створення необхідних передумов для формування середнього класу;
обмеження різниці в реальних доходах між верствами населення з
високими і низькими доходами і докладання зусиль для ліквідації бідності;
посилення енергетичної безпеки.
Літ.: Довідник НАТО, 2006 / Office of Information and Press NATO – 1110 Brussels –
Belgium, 2006; Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. :
Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка,
В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Історія, теорія і практика
європейської та євроатлантичної інтеграції України / С.О.Телешун, В. Д. Бакуменко, Д.
В. Вітер та ін.. // Енциклопедичний довідник // За заг. ред. В.Д.Бакуменка,
С.О.Телешуна. - К.: Вид-во НАДУ. - 2006; Механізми регулювання інтеграційних
процесів в Україні : Навч. посіб. / І. В.Артемов, В. Д.Бакуменко, В. Д.Бондаренко та ін..
// – Ужгород : Ліра, 2009, Серія “Євроінтеграція : український вимір”, вип. 14;
Міжнародна інтеграція Навч. посіб / І. В.Артьомов, В. Д.Бакуменко, О. М. Ващукта та
ін. // Ужгород. : Ліра, 2008, Серія “Євроінтеграція : український вимір”, вип. 15.

Бакуменко В.Д.
ЗАГАЛЬНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ (англ. General methodological
approach) – низка загальних наукових підходів до вирішення широкого
кола методологічних завдань у різних сферах діяльності. Зокрема, за
системного підходу об’єкт розглядають як сукупність взаємозалежних
елементів, що утворюють систему. Цей підхід є сучасним засобом аналізу
будь-яких систем (об’єктів, процесів, явищ), їх функціонування й розвитку.
Системний підхід в управлінні дозволяє уникнути ситуації, коли рішення в
одній сфері перетворюється в проблему для інший. Системність
методології державного управління зумовлена також тим, що в основі
будь-якого управління і державного особливо лежить ідея порядку,
упорядкування, придання системності. Системний метод, як і будь-який
метод, потребує постійного розвитку і адаптації до виникаючих в
суспільстві принципово нових пізнавальних і практичних задач.
Заслуговує на увагу думка В. Спіцнаделя, що застосування системних
досліджень в багатьох областях науки, техніки та технології дозволяє лише
стверджувати про тенденцію сучасного суспільства до використання
системного підходу. Пояснюється це тим, що реальні системні
дослідження можуть проводитися тільки при наявності арсеналу
специфічних методів. Можна з упевненістю констатувати, що в суспільстві
існує загострена потреба в розвитку методології системного підходу та
вироблення його різних галузевих транскрипцій. Не дивлячись на
багаторічні та бурхливі дослідження, системна методологія залишається
ще недостатньо визначеною. Вона являє собою одну з найбільш
актуальних проблем сучасної науки. Ситуаційний підхід виходить з
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придатності різних методів управління залежно від ситуації, що склалася.
Методологія ситуаційного підходу базується, передусім, на правильній
інтерпретації ситуації (виділенні параметрів) та професійному володінні
засобами управління, що дає змогу застосовувати певні методи та прийоми
у прив’язці до конкретних ситуацій, передбачати їх імовірні наслідки,
адекватно і ефективно реагувати на зміни ситуацій та отримані результати
управління. Ситуаційний підхід безпосередньо пов’язаний з ситуаційним
управлінням, яке реалізується шляхом застосування наборів стандартних
рішень та рекомендацій в певних ситуаціях. Дуже важливою обставиною є
розгляд ситуаційного підходу як безпосередньої пов’язуючої ланки між
сучасним станом науки управління та її майбутнім, яка значною мірою
створює умови її розвитку. З цього погляду він, як і системний підхід, є
однією з основоположних ідей сучасного управлінського мислення.
Ситуаційний підхід зумовлює врахування при здійсненні управління
особливостей та умов кожної країни. Наприклад, в сучасній Україні - це, з
одного боку, високий освітній рівень більшості населення і, зокрема, державних службовців, високий науковий і економічний потенціал, традиційне рівняння на найбільш розвинуті країни Заходу, в першу чергу європейські країни, з іншого - країна у стані виходу з політичної та економічної
кризи, управління здійснюється в умовах обмеження стратегічних
ресурсів, спостерігаються порівняно низький рівень життя, непривабливість управлінської праці для перспективної молоді, тенденція скорочення
реальних, забезпечених достатньою заробітною платою робочих місць з
інтелектуальним характером праці, достатньо високий рівень інфляції.
Комплексний підхід передбачає врахування різнопланових (політичних,
економічних, соціальних, екологічних та інших) аспектів управління та їх
взаємозв’язків. Інтеграційний підхід спрямований на дослідження та
посилення взаємозв’язків між окремими підсистемами та елементами
системи, стадіями життєвого циклу об’єкта управління, рівнями
управління по вертикалі, а також суб’єктами управління по горизонталі. За
динамічного підходу об’єкт управління розглядається у розвитку, у
причинно-наслідкових
зв’язках
та
субпідрядності,
проводяться
ретроспективний аналіз за кілька останніх років (5-10 й більше) та
перспективний аналіз (прогноз). За функціонального підходу
передбачається розгляд об’єкта у процесі його функціонування, тобто як
сукупності функцій, що він виконує. Сутність адміністративного підходу –
у регламентації функцій, прав, обов’язків, нормативів якості, витрат
елементів системи управління в нормативних актах (накази,
розпорядження, вказівки, стандарти, інструкції, положення та ін.).
Маркетинговий підхід передбачає орієнтацію системи управління при
вирішенні будь-яких завдань на споживача, зокрема на максимальне
задоволення його потреб, що, як правило, потребує підвищення якості
об’єкта та економії ним ресурсів. Відтворювальний підхід орієнтований на
постійне поновлення виробництва товарів та послуг для задоволення
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потреб конкретного ринку з меншими сукупними витратами на одиницю
корисного ефекту. Сутність предметного підходу в удосконаленні
існуючого об’єкта без принципового покращання його структури та
принципів роботи, тобто за рахунок виявлення та задіяння його внутрішніх
ресурсів. Процесний підхід розглядає функції управління як
взаємопов’язані у процесі управління, як серію неперервних
взаємопов’язаних дій. Нормативний підхід заснований на встановленні
нормативів по всіх підсистемах системи управління, зокрема у цільовій
(якість та рівень виробництва, параметри ринку, соціальний розвиток,
охорона довкілля), у функціональній (якість планів, обліку, контролю,
стимулювання праці тощо) та в забезпечуючій (нормативи забезпеченості
працюючих, ефективність використання ресурсів). Кількісний підхід
передбачає, де це можливо, перехід від якісних до кількісних оцінок за
допомогою математичних, статистичнихметодів, інженерних розрахунків,
експертних оцінок, системибалів тощо. Поведінковий підхід базується на
концепції підвищення ефективності організації за рахунок підвищення
ефективності її людських ресурсів. Цей підхід полягає у застосуванні в
управлінні результатів досліджень людської поведінки з метою повного
використання потенціалу кожного працівника шляхом розкриття його
можливостей і творчих здібностей.
Літ.: Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: курс лекций. - М. : Юрид.
лит., 1997; Афанасьев В. Г. Общество : системность, познание и управлени / В. Г.
Афанасьев. - М.: Политиздат, 1981; Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному
управлінні : Навчальний посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1. Теоретикометодологічні засади. - К. : ВПЦ АМУ, 2010; Волкова В. Н. Теория систем и методы
анализа в управлении и связи / Волкова В. Н., Воронков В. А., Денисов А. А. - М. :
Радио и связь, 1983; Гвишиани Д. М. Организация и управление / Д. М. Гвишиани. –
Изд. 3-е, перераб. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998; Дункан Джек У.
Основопологающие идеи в менеджменте. Уроки основоположников менеджмента и
управленческой практики / Джек. У. Дункан; пер. с англ. - М. : Дело, 1996;
Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д.
Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П.
Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Кунц Г. Управление: системный ситуационный анализ
управленческих функцій / Кунц Г., О'Доннел / Пер. с англ, общ. ред. Д. М. Гвишиани. М. : Прогресс, 1981. - Т. 2; Мескон М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М.
Альберт, Ф. Хедоури // Пер. с англ. - М.: Дело ЛТД, 1994; Нижник Н. Р. Системний
підхід в організації державного управління. / Нижник Н. Р., Машков О. А.- К.: Вид-во
УАДУ, 1998; Спицнадаль В. Н. Основы системного анализа : Учеб. пособие / В. Н.
Спицнадаль. – СПб : «Изд. Дом «Бизнес-прессса», 2000; Юдин Э. Г. Системный подход
и принцип деятельности : Методологические проблемы современной науки / Э. Г.
Юдин. - М.: Наука, 1978.

Бакуменко В.Д., СурмінЮ.П.
ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМ І ПРОЕКТІВ
(англ. GENERAL PRINCIPLES OF PROGRAMMES AND PROJECTS) –
низка загальних положень та правил, дотримання яких запобігає
дилетантизму та непрофесіоналізму при формуванні програм і проектів.
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Серед них такі: орієнтація на кінцевий результат, тобто на певну мету або
сукупність цілей, які і є призначенням програми; побудова програми у
вигляді групи (комплексу) упорядкованих, взаємопов’язаних видів
діяльності різного рівня, що складають програмну структуру; визначення
програми як елемента, який входить до складу програми більш високого
рівня, що обумовлює її місце в загальній сукупності заходів уряду та
зв’язок з іншими програмами того ж рівня; розуміння програми як
цілісного об’єкта управління незалежно від відомчої підпорядкованості
окремих її складових; системний розгляд процесу управління програмою
на всіх її етапах; створення відповідної організаційної системи управління
програмою або на базі спеціального органу, або шляхом перерозподілу
прав і відповідальності існуючих структур та використання різних
координаційних форм управління; забезпечення програми необхідними
кадровими, матеріальними, фінансовими та іншими ресурсами;
використання методів аналізу і оцінки для обґрунтування рішень на всіх
етапах розробки та здійснення програми. Для проектів, крім зазначених
принципів, також необхідно додати принципи, які відображають саме
специфіку проектів як засобу конкретизації та реалізації програм, а саме:
звернення головної уваги при розробці методів реалізації проектів на
центральні функції управління– планування та контроль, що здійснюються
на кожній фазі робіт за проектом; формування концепції проекту, як
правило, замовником (тобто на більш високому рівні, зокрема на рівні
програми, до якої даний проект входить); використання комплексного
підходу щодо досягнення мети проекту; вирішення поставленої проблеми з
урахуванням зовнішнього середовища (оточення), в умовах якого проект
виникає, існує та розвивається, а також різних сторін суспільного життя та
діяльності; обов’язкове дотримання балансу між планом виконання робіт
та необхідними для цього ресурсами; можливість внесення змін до складу
проекту в процесі його реалізації та розвитку (деякі елементи можуть
вставлятися, а інші видалятися); реалізація у межах певних законів, правил
та норм, що діють у суспільстві; реалізація спеціалістами, які мають досвід
розв’язання аналогічних проблем. Основними стадіями розроблення та
виконання державної цільової програми є: ініціювання розроблення
державної цільової програми, розроблення та громадське обговорення
концепції програми; схвалення концепції програми та прийняття рішення
щодо розроблення проекту програми, визначення державного замовника та
строків її розроблення; розроблення проекту програми - визначення
заходів і завдань, що пропонуються для включення до неї, а також обсягів і
джерел фінансування; державна експертиза проекту програми; погодження
та затвердження програми; проведення конкурсного відбору виконавців
заходів і завдань програми; організація виконання заходів і завдань
програми, здійснення контролю за їх виконанням; підготовка та оцінка
щорічних звітів про результати виконання програми, а в разі потреби проміжних звітів; підготовка та опублікування в офіційних друкованих
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виданнях заключного звіту про результати виконання програми. Проект
концепції державної цільової програми повинен містити: визначення
проблеми, на розв'язання якої спрямована програма; аналіз причин
виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання
шляхом розроблення і виконання програми; визначення мети програми;
визначення,
порівняльний
аналіз
можливих
варіантів
розв'язання проблеми та обґрунтування оптимального варіанта;
визначення на основі оптимального варіанта шляхів і засобів
розв'язання проблеми, строків виконання програми; оцінку очікуваних
результатів виконання програми, зокрема економічних, соціальних,
екологічних, та визначення її ефективності; оцінку фінансових,
матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання
програми. Проект концепції державної цільової програми публікується в
офіційних засобах масової інформації для громадського обговорення.
Літ.: Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний
посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1. Теоретико-методологічні засади. - К. : ВПЦ
АМУ, 2010; Воронков А. А. Методы анализа и оценки государственных программ в
США / А. А. Воронков - М.: Наука, 1986; Енциклопедичний словник з державного
управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В.
Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Закон України
«Про державні цільові програми» / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N
25, ст.352; Рижих В. Н. Государственное управление научно-техническим прогрессом :
экономические аспекты : Монографія / В. М. Рижих. - X.: Прапор, 1998; Саати Т.
Аналитическое планирование. Организация систем / Саати Т., Кернс К. // Пер. с англ. М. : Радио и связь, 1991.

Бакуменко В.Д., Безносенко Д.О
ЗАКОН НЕОБХІДНОГО РІЗНОМАНІТТЯ (англ. LAW REQUIRED
DIVERSITY) – це закон, сформульований У. Ешбі, згідно з яким для
створення системи державного управління, здатної ефективно управляти
певними суспільними сферами, галузями, видами діяльності, необхідно,
щоб ця система мала не менше різноманіття, ніж ці сфери, галузі, види
діяльності. Тобто, для ефективного управління суб’єкт управління повинен
мати різноманітність не менше об’єкта управління. Іншими словами,
суб’єкт управління повинен досконало знати, що відбувається в об’єкті
управління, щоб обґрунтовано управляти ним. Відтак, виникає
необхідність збалансування різноманітності суб’єкта та об’єкта
управління. Це, як правило, досягається або підвищенням різноманітності
суб’єкта управління, або зменшенням різноманітності об’єкта управління.
У першому випадку необхідно підвищувати управлінські можливості
суб’єкта управління, зокрема, створенням відповідної управлінської
структури під функціональні потреби об’єкта управління, а також шляхом
систематичної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
персоналу, прогнозно-аналітичного з’ясування та врахування процесів
розвитку (змінення) об’єкта управління. У другому випадку, необхідно
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децентралізувати управління, зменшуючи різноманітність об’єкта
управління. Завжди слід пам’ятати, розробляючи програми та плани, що
об’єкт управління безперервно змінюється як і все суспільство. Тому
необхідно орієнтуватися в цих планах і програмах на перспективні
технології, як мінімум тотожні терміну дії цих планів і програм.
Літ.: Атаманчук Г. В. Государственное управление (организационно-функциональные
вопросы) : Учебное пособие / Г. В. Атаманчук. - М. : ОАО "НПО "Экономика", 2000;
Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний посібник [у 2
ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1. Теоретико-методологічні засади. - К. : ВПЦ АМУ, 2010;
Бакуменко В. Д. Державне управління: основи теорії, історія і практика : Навчальний
посібник / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній, М. М. Їжа, Г. І. Арабаджи; ред.
Надолішнього П. І. , Бакуменка В. Д. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009; Енциклопедичний
словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М.
Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. :
НАДУ, 2010.

Бакуменко В.Д.
ЗАКОНОМІРНІСТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
ТА ДІЙ (англ. The pattern in managerial decisions and actions) – це
об’єктивно обумовлена залежність управлінських рішень та дій від
характеру управлінських проблем, ситуацій, організаційних умов, в яких
приймаються рішення та здійснюються управлінські дії, а також від
особистих характеристик і стану управлінців. Управлінські рішення та
відповідні управлінські дії є основним результатом управлінської
діяльності. Розробити добре управлінське рішення, що й само по собі не
просто, ще недостатньо, необхідно також довести його зміст до адекватних
управлінських дій та забезпечити їх виконання. Цей аспект безпосередньо
пов’язаний з питанням, коли і як управляти. Несвоєчасні та невдалі
управлінські рішення можуть стати джерелом опору позитивним змінам.
Тому управління має постійно адаптуватися до вимог суспільства.
Особливо важливо це для державно-управлінських рішень. Маємо кілька
основних завдань, пов’язаних з прийняттям управлінських рішень,
зокрема, виділення функції прийняття управлінських рішень; координація
співпраці в процесі прийняття рішень; створення умов для ефективної
праці керівників. Сучасна теорія прийняття рішень спрямована на
забезпечення ефективності управлінських рішень і дій шляхом створення
логічної та всеохоплюючої концептуальної схеми, що спирається на різні
науки та чинники дійсності. Як зазначав російський вчений Л. Євенко,
теорія прийняття рішень стає ситуаційною - не тільки самі методи
прийняття рішень, але й процеси їх вироблення та навіть передумови
сильно варіюються залежно від усього комплексу умов, за яких ставиться
проблема, що потребує вирішення. Зараз прийнято виділяти дві основні
частини цієї теорії. Одна з них зорієнтована на нормативний бік прийняття
рішень (нормативна або раціональна теорія), а в другій частині виявляється
і описується те, як люди в дійсності сприймають і формують різні рішення
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(поведінська або психологічна теорія). Обидві частини функціонально
взаємодіють між собою. Психологічна теорія прийняття рішень являє
собою систему мотивованих тверджень щодо змісту діяльності людей в
процесі прийняття рішень і безпосередньо пов’язана з теоріями людських
відносин. Вона заснована на системах морально-психологічного
стимулювання працівників з метою досягнення цілей організації. Серед
базових мотивованих тверджень психологічної теорії рішень такі:
структура проблеми в значній мірі визначає поведінку людини, що її
вирішує; важливу роль відіграють особистісні риси, зокрема пізнавальні
здібності людини (короткострокова та довгострокова пам’ять, швидкість
переробки інформації); завжди дії людини, що приймає рішення,
спрямовані на досягнення певної мети та інші. У сучасній теорії прийняття
рішень також приділяється значна увага економічному, організаційному,
правовому та інформаційному чиннику вирішення проблем, що знайшло
своє відображення в розвитку ряду методів, наприклад, економетричного
моделювання, функціонально-вартісного аналізу та багатьох інших. Відповідно до вищезазначених аспектів в процесі розвитку теорії прийняття
рішень відбувалося подальше виділення окремих напрямів досліджень та
систем наукових знань, що стосуються організаційних, інформаційних,
економічних та інших рішень. Організаційні рішення безпосередньо
пов’язані з організаційним проектуванням і полягають у визначенні
структури, розподілі функцій між підрозділами та посадовими особами,
встановленні підпорядкованості та схеми взаємовідносин, закріпленні
останніх у системі правил і процедур. В основу класифікації
організаційних структур управління покладено їх розподіл на ієрархічні та
адаптивні структури. На сучасному етапі еволюції організаційних структур
управління для них характерне поєднання цих структур з управлінським
стилем з метою забезпечення високого рівня компетентності (такі
структури отримали назву едхократичних). Часто дослідники роблять
спробу дати оцінку ефективності управлінських рішень. Як показують ці
дослідження, на ефективність прийняття рішень впливають численні
чинники. Вважається, що рішення є ефективним, якщо найкращий
результат досягнуто в заданий термін або з найменшими витратами. На
думку чеського вченого Й. Кхола, ефективність управлінських рішень і дій
залежить, переважно, від характеру проблем, що вирішуються; від
управлінських ситуацій; від умов, особливо організаційного характеру, в
яких приймаються рішення та відбуваються управлінські дії, й, у меншій
мірі, від характеристик особистості та стану управлінця. Для оцінювання
чинників (політичних, особистісних та інших), що впливають на якість
рішень, за винятком економічних чинників, для яких застосовуються
кількісні методи, в основному характерне використання якісних методів.
Завжди слід пам’ятати, що на шляху досягнення високої ефективності
необхідно зберігати здібність швидко адаптуватися до змін, що
відбуваються. Для управлінських проблем, вирішення яких традиційними
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методами неможливе або малоефективне, можуть бути застосовані методи
сучасної теорії нечітких множин та систем. Серед провідних учених цього
напряму: Л. Заде, А. Кофман, Д. Дюбуа, Г. Прад, Д. Релеску, К. Негойце,
Д. Поспелов. Найбільш ефективним вважається застосування методів цієї
теорії для експертних систем та систем підтримки рішень. Безумовно, чим
складніша і масштабніша проблема, чим гірші умови організації роботи,
чим нижча кваліфікація та менший досвід управлінців, чим менше вони
зацікавлені в результатах своєї праці, тим менше шансів отримати
ефективні управлінські рішення. Незважаючи на знання управлінцями
З.е.у.р.д., повне дотримання рекомендацій щодо ефективності
управлінських рішень та дій у практиці управління завжди залишається
першочерговою проблемою. За висловом нобелівського лауреата Г.
Саймона, ще часто те, що, за розумінням управлінців, необхідно робити,
відрізняється від того, що вони роблять насправді.
Літ.: Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д.
Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П.
Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. Кхол Й. Эффективность управленческих решений / Й.
Кхол; пер. с чешск. - М. : Прогресс, 1975; Саймон Г. Адміністративна поведінка :
Дослідження прийняття рішень в організаціях, що виконують адміністративні функції /
Г. Саймон; пер. з англ. вид. – К. : АртЕк, 2001; Цвєтков В. В. Державне управління :
основні фактори ефективності (політико-правовий аспект) / В. В. Цвєтков. – X.: Право,
1996.

Бакуменко В.Д.
ЗАКОНОМІРНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ (англ. PATTERNS
OF GOVERNANCE) – це об’єктивно існуючі, стійкі, необхідні, істотні,
такі, що повторюються, взаємозв’язки між процесами та явищами в
державному управлінні, без яких останнє втрачає характер науково
обґрунтованого процесу і не може бути ефективним та результативним.
Знання системи закономірностей державного управління створює вихідні
умови наукового пізнання процесів державотворення, а також, у свою
чергу, є засобом обґрунтування та розвитку відповідних знань, зокрема
виявлення нових закономірностей та формування принципів, що
поповнюватимуть теоретико-методологічний доробок галузі науки
“Державне управління”. Процес виявлення закономірностей відбувається
неперервно і складає сутність наукового пізнання. Водночас уже відомі
численні закономірності, нехтування якими в управлінні, зокрема у
практиці державного управління, може привести до того, що поставлені цілі не будуть досягнуті. З.д.у. чимало, тому обмежимося тільки тими з них,
що стосуються системного відображення та управлінських процесів у
соціальних системах, а відповідно й в державному управлінні.
Закономірність цілісності системи (інде закономірність системності)
полягає у виникненні в системі нових інтегративних якостей, які не
властиві компонентам, що утворюють цю систему. Вперше вона виявлена і
досліджена Л.Берталанфі. Закономірність цілісності найсуттєвішім
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способом проявляється при структуруванні цілей, завдань, функцій
організацій та побудові ієрархічних структур управління ними. Одним з
можливих практичних проявів цієї закономірності також є здійснення
різноманітних масштабних проектів внаслідок об’єднання зусиль низки
організацій, кожній з яких це не під силу. На рівні державного управління
ця закономірність, як правило, проявляється в розробці і реалізації
стратегій розвитку, державних, регіональних і галузевих програм, спрямованих на вдосконалення політичних, економічних, соціальних та інших
процесів. Найважливішою, об’єктивно притаманною властивістю
управління є його цілеспрямованість. Існує низка закономірностей
цілеутворення, серед найбільш суттєвих з яких з погляду застосування
знань про них на практиці є такі: залежність уявлення про мету та способи
її структуризації від стадії ознайомлення з об'єктом (процесом); залежність
мети від внутрішніх та зовнішніх чинників; можливість зведення завдання
формулювання загальної мети до завдання її структуризації; прояв у
структурі цілей закономірності цілісності. Цілі кожної організації
формуються під впливом її потреб. У свою чергу, досягнення кожної цілі
пов’язується з певною функцією (зміст діяльності організації), реалізація
(матеріалізація) якої здійснюється певною структурою (форма, в яку
упорядкована діяльність організації). Тобто маємо такий логічний ланцюг:
потреба в певній діяльності  ціль  функція  структура управління.
Цей ланцюг символічно відображає закономірність взаємозв’язку змісту і
форми управління, яка проявляється у тому, що потреби кінцево
визначають структуру управління. Доцільність врахування цієї
закономірності на державному рівні випливає з того, що за великим
рахунком обрана стратегія має визначати й структуру управління. Якщо
стратегія держави, яка безпосередньо пов’язана з її потребами розвитку,
змінюється, то доцільно сформувати нову структуру державного
управління, що найбільшим чином задовольняла б цій стратегії.
Закономірність ієрархічності є дуже важливою для дослідження
організаційних структур державного управління, які здебільшого мають
саме ієрархічну побудову. Вона вперше досліджена американським вченим
М.Месаровичем і проявляється в тому, що на кожному рівні ієрархії
виникають властивості, які не можуть бути виведені як сума властивостей
відповідних елементів нижчого рівня. Завдяки цьому, наприклад, за
визначеної певної головної цілі організації можна отримати її різні
ієрархічні структури управління. Закономірність комунікативності
проявляться в тому, що всі елементи структури державного управління не
ізольовані від навколишнього середовища і пов’язані з ним множиною
комунікацій, які слід враховувати в процесах управління та прийняття
управлінських рішень. Як відомо, управління слід трактувати як
інформаційний процес, в якому функція комунікації відіграє роль такої, що
пов’язує вузли управління, які належать даній організації та іншим, серед
яких можуть бути організації того самого рівня (горизонтальні
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комунікаційні зв’язки) та вищого або нижчого рівня управлінської ієрархії
(вертикальні комунікаційні зв’язки). Згідно із закономірністю історичності
будь-яка соціальна система (держава, певна організація) не тільки
функціонує, але й розвивається, проходячи етапи або циклічно-фінітного
становлення (через стадії зародження, розквіту, занепаду та розпаду), або
неперервного перетворення (шляхом необмеженого сходження до нової
якості). Добре відомим прикладом прояву цієї закономірності є становлення, розвиток і розпад СРСР. Практичне значення вивчення закономірності історичності полягає в подальшому врахуванні особливостей
процесів розвитку соціальних систем, зокрема державотворення, при
здійсненні державного управління, прийнятті та реалізації певних
державно-управлінських
рішень.
Закономірність
еквіфінальності
проявляється для відкритих соціальних систем, до яких, зокрема, слід
віднести державу та систему державного управління, у здатності досягнення ними певного стану, який не залежить від вихідних умов і визначається
виключно параметрами системи. Уперше вона виявлена й досліджена
Л.Берталанфі, який запропонував і цей термін. Фактично ця закономірність
обґрунтовує можливість вибору для держави та системи управління нею
таких перспективних цілей, які не мають на даний (вихідний) момент
необхідного ресурсного підґрунтя та необхідних умов досягнення, але які
можуть
їх
мати
внаслідок
певних
управлінських
процесів
(самоорганізація), що здійснюються суб’єктами управління, та діяльності
об’єктів управління (виробництво матеріальних благ, надання послуг,
ресурсне відтворення). Саме ця закономірність об’єктивує постановку
таких перспективних для України цілей, як європейська та євроатлантична
інтеграція. Закономірність стабільності організацій проявляється в
залежності оптимальності рішень від ступеня стабільності системи, а сама
ця стабільність при цьому пов'язана оберненим відношенням зі складністю
системи. Відповідно до цього, спрощення системи державного управління
та окремих її елементів, зменшення кількості зв'язків між структурними
одиницями збільшує їх стійкість, а відповідно й підвищує можливий рівень
раціональності прийнятих державно-управлінських рішень. Варто
нагадати, що спрощення моделей системи є елементом класичного системного підходу. Відмова від урахування несуттєвих, маловпливових
зв’язків і параметрів державно-управлінської діяльності, як правило,
спрощує її розуміння та пошук обґрунтованого вирішення проблем, що
виникають, а відтак значно підвищує її ефективність і продуктивність.
Закономірність ефективності управлінських рішень та дій проявляється в
їх залежності переважно від характеру управлінських проблем (ситуацій),
від організаційних умов, в яких приймаються рішення та здійснюються управлінські дії, а також від особистих характеристик і стану управлінців. Із
закономірностями стабільності організацій та ефективності управлінських
рішень та дій безпосередньо корелюється стабілізаційний чинник
взаємозв’язку рівнів суспільного управління, серед яких свідомісний,
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політичний, економічний, соціальний, культурний. На державному рівні
стабілізаційний чинник свідомісного рівня проявляється в наявності
загальної національної ідеї, історичних коренів, традицій, уподобань,
міжнаціональної, міжрелігійної, міжмовної терпимості, тобто державної
свідомісної ідентичності. У свою чергу, стабілізаційний чинник
політичного рівня проявляється у виважених, прозорих діях влади, що
базуються на принципах незалежної, суверенної, демократичної, правової,
соціальної держави, а також наявності розвиненого громадянського
суспільства, впливових партій та громадських організацій, конструктивної
опозиції, незалежних і професійних засобів масової інформації тощо.
Стабілізаційний чинник соціального рівня проявляється через високий
середній прожитковий рівень населення, його задоволення соціальними
послугами, що надаються, можливість вільного розвитку особистості в
умовах наявності доступних робочих місць різної кваліфікації, освіти та
відпочинку. Таким чином, коло взаємозв’язку рівнів суспільного
управління замкнулося в єдину стабілізаційну систему, процеси в якій
динамічно повторюються, є стійкими, необхідними, істотними, що дає
змогу говорити про наявність у такому взаємозв’язку ознак
закономірності.
Літ.: Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: Курс лекцій / Г. В.
Атаманчук. - М. : Юрид. лит., 1997; Бакуменко В. Д. Державне управління: основи
теорії, історія і практика : Навчальний посібник / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній, М.
М. Їжа, Г. І. Арабаджи // За. заг. ред. Надолішнього П. І. , Бакуменка В. Д. – Одеса:
ОРІДУ НАДУ, 2009; Волкова В. Н. Теория систем и методы анализа в управлении и
связи / Волкова В. Н., Воронков В. А., Денисов А. А. - М. : Радио и связь, 1983;
Гвишиани Д. М. Организация и управление / Д. М. Гвишиани. – Изд. 3-е, перераб. – М.:
Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998; Енциклопедичний словник з державного
управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В.
Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Кхол Й.
Эффективность управленческих решений / Й. Кхол; пер. с чешск. - М. : Прогресс, 1975.

Бакуменко В.Д.
ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
(англ. FEEDBACK IN THE SYSTEM OF GOVERNANCE) – вплив
результатів функціонування системи державного управління на характер
цього функціонування. У системі державного управління видається
можливим виділити два типи зворотних зв’язків: об’єктні і суб’єктні.
Об’єктні зворотні зв’язки відображають рівень, глибину, адекватність
сприйняття об’єктами управління управлінських впливів суб’єкта
державного управління. Відсутність або неповнота змістових і правдивих
об’єктних зворотних зв’язків не дає змоги визначати раціональність та
ефективність організації і діяльності суб’єкта державного управління та
виробляти заходи з їх підвищення. Погано в такому разі уявляються й
потреби, інтереси та цілі об’єктів управління. Суб’єктні зворотні зв’язки
характеризують доцільність і раціональність власної, внутрішньої
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організації і діяльність суб’єкта державного управління загалом, його
підсистем, ланок і окремих компонентів. Вони дають можливість
побачити, зрозуміти й оцінити, як кожний нижчий рівень реагує на
рішення й дії вищого, наскільки і яким чином він враховує їх у своїй
діяльності, яке його реальне відношення до вищого рівня тощо. До
суб’єктних зворотних зв’язків належать: контроль, аналіз і оцінка
організації й діяльності державних органів, виконання своїх обов’язків з
боку посадових осіб, звіти, інформація тощо. Контроль завжди слід
розглядати як обов’язкову функцію державного управління, елемент
зворотного зв’язку, що дозволяє своєчасно відреагувати на будь-які
відхилення від запланованого шляху досягнення поставлених цілей
розвитку держави, її регіонів та окремих територій, основних напрямів і
видів її діяльності. За визначенням відомого американського вченого М.
Мескона, контроль – це процес забезпечення досягнення організацією
своїх цілей. Цілі, плани та структура будь-якої організації, зокрема й
держави, її органів управління, безпосередньо пов’язані з її місією та
визначають напрями діяльності. Щоб контроль був ефективним, він має
бути чітко скоординованим з плануванням. Таким чином, контроль, що
спрямований на досягнення цілей організації, дотримання її планів, має
бути одним з основних елементів сутності самої організації. Класичний
процес контролю складається з встановлення стандартів (цілей, що піддаються вимірюванню), оцінювання фактично досягнутих результатів та, у
разі їх суттєвого відхилення від встановлених стандартів, проведення
коригування цілей та планів щодо їх досягнення. Взагалі види контролю
можна класифікувати за багатьма ознаками. Залежно від того,
контролюються головні функції чи допоміжні, ми говоримо про контроль
адміністративний або технічний. В іншому аспекті контроль застосовують
або до певного аспекту функціонування організації (юридичний,
фінансовий, матеріальний, виконання доручень органів державного
управління, діловодства), або до всього управління нею (контроль системи
управління). Для оцінювання результатів контролю існує безліч засобів та
методів вимірювання. Для сфери державного управління характерні
нормативно-правові та організаційно-розпорядчі документи, наради,
протоколи, доповіді, інформаційно-аналітичні, пояснювальні та службові
записки, договори, угоди, регламенти, інструкції, акти прийому-передачі,
плани, графіки, звіти тощо. Значне місце у системі зворотного звязку у
сфері державного управління в Україні займає зовнішній контроль. Відомі
такі його форми: конституційний, парламентський, судовий, державний
фінансовий та громадський контроль, прокурорський нагляд. Всі ці форми
спрямовані на досягнення належного управління. Все більше уваги в
демократичних країнах придіялють громадському контролю за діяльністю
органів державного управління та державних посадових осіб. Найчастіше
громадський контроль пов’язують з реакцією політичних партій,
профспілок, інших суспільних об’єднань, рухів, угрупувань, засобів
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масової інформації, окремих громадян на рішення та дії органів державної
влади і посадових осіб з реалізації зовнішньої, регіональної, економічної,
соціальної, інформаційної, екологічної, культурної, освітньої та інших
напрямів державної політики. У демократичних країнах органи державної
влади встановлюють контакти та підтримують добрі стосунки з
громадськістю, чим й забезпечують ефективну реалізацію зворотного
зв’язку з нею. Це досягається, здебільшого, створенням спеціальних
підрозділів – прес-служб та служб опитування та аналізу настроїв
громадськості. Якщо перші, в основному, інформують засоби масової
інформації про стан діяльності та перспективні заходи державних органів,
то другі вивчають можливу реакцію населення та розробляють
рекомендації щодо її врахування при реалізації стратегії та здійсненні
політики організації. Для владних структур функція зв'язків з
громадськістю є особливо актуальною, оскільки недолік інформування
населення нерідко сприяє поширенню різних здогадок і чуток, що
формують негативне відношення до влади. Перед владними структурами
постають завдання: наблизити державний апарат до громадян та їх
організацій; зробити його роботу більш відкритою; укріпити відносини з
громадськістю. Зв'язки з громадськістю в державному управлінні
будуються на основі загальних закономірностей формування сприятливого
відношення соціального середовища до здійснюваних дій. Якщо у зворотний зв’язок циклу управління включити елемент моніторингу та
відслідковувати стан розвитку ситуації в обєкті управління, то можливо
здійснити своєчасний (оперативний) перехід на відповідний новій ситуації
спосіб управління та внаслідок цього запобігти негативним наслідкам
неефективного (невідповідного) управління. Найчастіше в державному
управлінні використовується проблемний моніторинг. Як зазначено у
Вікіпедії, це з'ясування закономірностей, процесів, небезпек, тих проблем,
які відомі і суттєві з погляду управління. Метою цього виду моніторингу є
виявлення і оцінка нових небезпек, частина з яких носить глобальний
характер. Цей вид моніторингу включає дві складові, залежно від видів
управлінських завдань. Проблемний моніторинг функціонування є базовим
моніторингом локального характеру, присвяченим одному завданню або
одній проблемі. Реалізація цього моніторингу не обмежена за часом.
Проблемний моніторинг розвитку присвячений поточним завданням
розвитку і предмет вивчення цього моніторингу існує якийсь час. Після
того, як завдання вирішене, він припиняє своє існування. Основна його
особливість у динамічності створення, коли завдання якості
інструментарію і всієї системи моніторингу мають розв'язуватися в умовах
ліміту часу.
Літ.: Воронков А. А. Методы анализа и оценки государственных программ в США / А.
А. Воронков - М.: Наука, 1986; Галіцин В. К. Системи моніторингу: Монографія /
Галіцин В. К. — К.: КНЕУ, 2000; Енциклопедичний словник з державного управління /
уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка,
В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Мескон М. Х. Основы
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менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури // Пер. с англ. - М.: Дело ЛТД,
1994; Шедина Н. А. Моніторинг макроекономічних та галузевих показників / Шедина
Н. А., Богуславская Т. В., Полякова В. В. [и др.]. — К.: Мінекономіка, Вип. 2, 2001;
Щербак В. Г.. Управління персоналом підприємства : Наукове видання / Щербак В.
Г. — Харків: ХНЕУ, 2005.

Бакуменко В.Д.
ІЄРАРХІЇ У СОЦІАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ (англ. Hierarchy in social
management) – це багаторівнева впорядкованість управлінських структур
різних рівнів за схемою ієрархії. Використовують три основні концепції
І.с.у.: стратифікаційна, шарова та ешелонована, відповідними базовими
поняттями для яких є страта, шар та ешелон. Принциповим є розуміння
того, що не існує жорсткого співвідношення між цими поняттями, хоча
кожне з них і зорієнтоване на свою сферу використання. Зокрема, поняття
страт уведено для цілей моделювання, шарів – для вертикальної
декомпозиції проблеми на її складові, а ешелонів – для відображення
організаційних взаємозв’язків у системах управління. Серед прикладів
ієрархічного відображення систем за допомогою страт, шарів та ешелонів
при дослідженні управління в соціальних системах можна навести такі:
стратифікаційне відображення соціальної системи як відкритої системи
(навколишнє середовище – вхід системи – перетворення – вихід системи –
навколишнє середовище); як багаторівневої системи (держава – регіон –
галузь – організація); відображення процесів управління у вигляді “циклів
управління” (суб’єкт управління – управлінські впливи – об’єкт управління
– моніторинг і контроль – суб’єкт управління), а також у вигляді
послідовності функцій процесу управління (планування – організація –
мотивація – контроль); виділення рівнів абстрагування та формування
моделей конкретних процесів управління в соціальних системах, їх
формалізація
та
застосування
методів
дослідження
операцій;
стратифікаційне та ешелоноване відображення основних функцій
управління, зокрема: для функції планування – це визначення моделей з
метою прогнозування, планування та управління проектами (дерев цілей,
проблем, критеріїв, рішень, мережевих моделей); для функції організації –
це виділення рівнів (ешелонів) управління; визначення моделей
організаційного проектування та розвитку (наприклад лінійної,
функціональної, матричної, програмно-цільової структурних моделей);
визначення системи принципів управління (наприклад, за А. Файолем, М.
Вебером); використання моделей організації влади та лідерства (наприклад
управлінська мережа, ситуаційна модель лідерства, модель процесу
конфлікту); для функції мотивації – це застосування змістових або
процесуальних теорій мотивації (наприклад піраміди потреб А. Маслоу,
моделі Портера-Лоулера), застосування моделей управління персоналом;
для функції контролю – це визначення концептуальних моделей процесу
контролю (попереднього, поточного, заключного); для функції комунікації
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– це виділення моделей процесу обміну інформацією, концепцій
глобальних і локальних інформаційних мереж, моделей інформаційнодовідкових систем; стратифікаційне та шарове відображення функції
прийняття рішень у вигляді моделей відповідних процесів (наприклад
раціональна модель прийняття рішень, ієрархія рішень, дерево рішень),
зокрема таких, що враховують можливі невизначеність та ризик
(наприклад ірраціональна модель прийняття рішень), створення на їх
основі систем підтримки прийняття рішень; стратифікаційне відображення
діяльності (операційного процесу) як основи соціальних систем (загальні і
проблемно-орієнтовані моделі діяльності, наприклад економетричні
моделі). Нобелівський лауреат Г.Саймон, проаналізувавши структури
організацій, дійшов висновку, що ієрархія спрощує завдання прийняття
рішень.
Літ.: Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д.
Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П.
Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Месарович М. Теория иерархических многоуровневых
систем / М. Месарович, Д. Мако, И. Такахара // Пер. с англ. под. ред. Г. С. Поспелова. –
М. : Мир, 1973; Нижник Н. Р. Системний підхід в організації державного управління. /
Н. Р. Нижник, О. А. Машков. - К.: Вид-во УАДУ, 1998; Саати Т. Аналитическое
планирование. Организация систем / Саати Т., Кернс К. // Пер. с англ. - М. : Радио и
связь, 1991; Саймон Г. Адміністративна поведінка : Дослідження прийняття рішень в
організаціях, що виконують адміністративні функції / Г. Саймон; пер. з англ. вид. – К. :
АртЕк, 2001.

Бакуменко В.Д.
ІЄРАРХІЧНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ СИСТЕМ (англ. Hierarchical DISPLAY
SYSTEMS) – це багаторівнева впорядкованість структур, за допомогою
яких можна спростити їх опис в ієрархічному відображенні. Для
соціальних систем існує певна багаторівнева впорядкованість структур, за
допомогою якої можна спростити опис таких систем в ієрархічному відображенні. Г. Саймон, проаналізувавши структури організацій, дійшов висновку, що ієрархія спрощує завдання прийняття рішень. На важливість
розуміння закономірностей і принципів ієрархічного відображення вказує
факт існування в соціальному управлінні, зокрема державному, ієрархій
проблем, ієрархій цілей, ієрархічних механізмів їх реалізації, ієрархічних
організаційних структур, ієрархії рішень. В ієрархії рішень, наприклад,
проявляються різні тенденції зв’язків та потоків рішень. Перша з них
відображає рух потоку рішень знизу - догори, тобто відбувається прийняття рішень на верхньому рівні на підставі рішень нижчих рівнів (наприклад,
при формуванні державних програм). Така тенденція характерна для
рішень, що потребують грунтовної інформації про стан справ або
пропозицій щодо нього. Друга тенденція відображає рух потоку рішень
згори вниз, тобто прийняття рішень на нижчих рівнях на підставі рішень
вищих рівнів (наприклад, рішення на виконання правових актів та
доручень). Ця тенденція характерна для правових та організаційних
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рішень. Третя тенденція відображає рух потоку рішень назустріч один
одному, коли рішення на нижчих рівнях розвивають і реалізують рішення
вищих рівнів, а рішення на вищих рівнях приймаються з урахуванням
раніше прийнятих рішень на нижчих рівнях (наприклад, при формуванні
програм соціального і економічного розвитку, програми уряду, державих і
галузевих програм, державного бюджету, тощо). Загальна теорія
ієрархічного відображення систем грунтовно досліджена американськими
вченими М. Месаровичем, Д. Мако та І. Такахарою. Ними визначені основні властивості, що притаманні ієрархічним системам, зокрема: розміщення підсистем у вертикальній послідовності; пріоритет підсистем вищих
рівнів щодо нижчих; залежність дій підсистем верхніх рівнів від результатів дій підсистем нижчих рівнів. Виділено три основні концепції такого
відображення: стратифікаційна, шарова та ешелонована, відповідними
базовими поняттями для яких є страта, шар та ешелон. Поняття страт введено для цілей моделювання, шарів - для вертикальної декомпозиції
проблеми на її складові, а ешелонів - для відображення організаційних
взаємозв’язків у системах управління. Можливість різноманітного
відображення систем залежно від цілей дослідження відповідає основним
принципам системно-ситуаційного підходу, а саме: знанню ефективних
засобів управління; правильній інтерпретації ситуації; порівняльному
вибору управлінських концепцій та методик стосовно даної ситуації;
застосуванню прийомів, які забезпечують найбільш ефективне вирішення
проблем у певній ситуації. Вибір страт, тобто рівневих моделей, залежить
від мети та уподобань дослідника. Зокрема від того, як йому зручніше
відобразити у системному вигляді об’єкт дослідження та отримати при
цьому необхідні знання про його склад, структуру і властивості.
Можливим є вибір декількох страт, тобто різних системних поглядів на
об’єкт досліджень з метою отримання більш повного уявлення про нього.
Наприклад, структурної, функціональної та інформаційної моделей. При
стратифікаційному відображенні кожному вибраному рівню абстрагування
ставиться у відповідність певна страта (системне бачення, системна
модель) зі своїм набором змінних. Ці рівні абстрагування можуть
стосуватися як однотипних, так і різнотипних властивостей та процесів
системи. Вони можуть бути однорівневими або різнорівневими, причому
для різнотипних страт рівні розгляду можуть не збігатися. Аналіз системи
на рівні певної страти відповідає такому трактуванню системноситуаційного підходу, коли він розглядається як засіб оцінки певних
системних властивостей та процесів, форм їх прояву і можливостей впливу
на стан системи. Залежно від призначення страт можлива різна структура
їх взаємозв’язків. Серед основних принципів формування страт наступні:
вибір страт диктується системно-ситуаційним підходом та здоровим
глуздом дослідника; при виборі страт необхідно, щоб вони доповнювали
одна одну в напрямі всебічного розкриття змісту досліджуваної системи,
наприклад, уточнювали його щодо ієрархії страт зверху вниз; поєднання
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або пов’язування страт між собою не обов’язкові та здійснюються лише
тоді, коли це необхідно для отримання повного уявлення про об’єкт
дослідження; вибір апарату та набору методів дослідження для кожної
страти безпосередньо пов’язаний з метою її вибору і відрізняється від
інших. Ієрархічне відображення системи у вигляді низки шарів
(прошарків) доцільно застосувати до процесів прийняття складних рішень.
Ешелоноване відображення систем передбачає наявність взаємодії та
підпорядкованості підсистем, деякі з них можуть бути такими, на яких
приймаються рішення. Типова ешелонована структура властива побудові
організацій, де верхній ешелон - це рівень її керівництва, а інші ешелони це рівні її різних підрозділів. Структура зв’язків на рівнях ешелонів може
допускати як вертикальні, так і горизонтальні зв’язки. Багатоешелоновані
структури ще називають багаторівневими багатоцільовими внаслідок наявності власних цілей у низки підрозділів, що приймають рішення.
Найчастіше такі цілі визначаються як підцілі головної мети (місії) даної
системи. Водночас у процесі функціонування можлива зміна цих цілей та
їх відхилення від визначених. Поняття стратифікації не обов’язково
прив’язане до конкретних систем, взагалі воно може стосуватися й
абстрактних, чисто теоретичних систем. Виходячи з цього, можна
розглядати як страти різні моделі з теорії дослідження операцій, зокрема з
теорії ігор, теорії черг, імітаційного моделювання; концепцію дерев цілей і
рішень тощо. Перспективним напрямом стратифікації є системне
відображення з урахуванням рухомості середовища, у взаємозв'язку з яким
існує соціальна система.
Літ.: Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д.
Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П.
Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Месарович М. Теория иерархических многоуровневых
систем / М. Месарович, Д. Мако, И. Такахара // Пер. с англ. под. ред. Г. С. Поспелова. –
М. : Мир, 1973; Нижник Н. Р. Системний підхід в організації державного управління. /
Н. Р. Нижник, О. А. Машков. - К.: Вид-во УАДУ, 1998; Саати Т. Аналитическое
планирование. Организация систем / Саати Т., Кернс К. // Пер. с англ. - М. : Радио и
связь, 1991; Саймон Г. Адміністративна поведінка : Дослідження прийняття рішень в
організаціях, що виконують адміністративні функції / Г. Саймон; пер. з англ. вид. – К. :
АртЕк, 2001.

Бакуменко В.Д.
ІЄРАРХІЯ РІШЕНЬ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ (англ.. Hierarchy
MAKING IN MANAGEMENT) – система рішень в ієрархічній структурі
державного управління. В І.р.у.д.у. можливі різні тенденції зв’язків та
потоків рішень. Перша з них відображає рух потоку рішень знизу вгору,
тобто прийняття рішень на верхньому рівні на підставі рішень нижчих
рівнів (наприклад при формуванні державних програм). Така тенденція
характерна для рішень, що потребують ґрунтовної інформації про стан
справ або пропозицій щодо нього. Друга тенденція відображає рух потоку
рішень зверху вниз, тобто прийняття рішень на нижчих рівнях на підставі
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рішень вищих рівнів (наприклад, рішення на виконання правових актів та
доручень). Ця тенденція характерна для організаційних рішень. Третя
тенденція відображає рух потоків рішень назустріч один одному, коли
рішення на нижчих рівнях розвивають і реалізують рішення вищих рівнів,
а рішення на вищих рівнях приймаються з урахуванням раніше прийнятих
на нижчих рівнях (наприклад при формуванні державного бюджету,
програми уряду тощо). Така тенденція характерна для технологічних
(функціональних) рішень. Найбільш відомою ієрархічною моделлю
конкретизації поля суспільної діяльності є ієрархія цілей, що становить
основу цілого класу моделей типу "дерева цілей" (дерево проблем, рішень,
критеріїв тощо). Модель типу "дерева цілей" є теоретичною та
методологічною основою дій для будь-якого об’єкта управління, оскільки
забезпечує типізацію процедур планування та прийняття рішень. Причому
найчастіше такі моделі використовуються підсвідомо, оскільки без них
просто неможливо обійтися. Вирішення будь-якої проблеми починається з
визначення головної мети та її структуризації на цілі та підцілі. Це можна
зробити краще або гірше, але завжди такий процес пов’язаний з моделлю
типу "дерева цілей". Наступним етапом є визначення функцій, необхідних
для реалізації поставлених цілей. Знову здійснюється вибір і будується
другий рівень ієрархії - рівень підцілей або функцій. Можна продовжувати
цей процес структуризації цілей. Наступний рівень буде складатися з
окремих підфункцій. І так далі до рівня завдань. Інакше кажучи, поступово
конкретизується дерево цілей і воно доводиться до рівня певних
проблемних завдань. Для раціонального використання обмежених ресурсів
(у моделі типу "дерева цілей" визначаються пріоритети на кожному її рівні.
Відомі різні підходи до структурування проблем в ієрархію рішень. В
роботі Р. Фатхутдінова наведено визначення загальної технології
структурування проблем як відповіді на низку питань (що, кому, як, де
робити, хто буде робити, в які терміни, в якій кількості, що це дасть) та їх
пов’язування в просторі, часі, по ресурсах та виконавцях. Такий підхід
передбачає наявність певної логічної моделі прийняття рішень,
елементами якої є інформація, отримана внаслідок відповідей на
вищезазначені питання. Серед останніх маємо: ситуацію прийняття
рішення, час для прийняття рішення, ресурси, необхідні для реалізації
рішення, ресурси, які є в розпорядженні організації (або особи, що
приймає рішення), систему управлінських параметрів, систему зв'язку між
контрольованими і неконтрольованими параметрами, альтернативні
варіанти рішень, систему критеріїв (оціночну систему) для оцінки
очікуваних результатів рішень. Американськими вченими Т. Сааті та К.
Кернс запропоновано метод аналіза ієрархій. Цей метод являє собою
систематичну процедуру для ієрархічного подання елементів, які
визначають суть будь-якої проблеми. Метод полягає в декомпозиції
проблеми на все більш прості складові частини і в подальшій обробці
послідовності суджень особи, яка приймає рішення, шляхом попарних
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порівнянь. У результаті може бути відображена відносна ступінь
(інтенсивність) взаємодії елементів в ієрархії. Ці судження потім
виражаються чисельно. Метод аналізу ієрархії включає процедури синтезу
множинних суджень, отримання пріоритетності критеріїв і знаходження
альтернативних рішень. Вирішення проблеми є процесом поетапного
встановлення пріоритетів. На першому етапі виявляються найбільш
важливі елементи проблеми, на другому - найкращий спосіб перевірки
спостережень, випробування та оцінки елементів; таким етапом може бути
вироблення способу застосування рішення та оцінка його якості. Весь
процес піддається перевірці і переосмисленню до тих пір, поки не буде
впевненості, що процес охопив всі важливі характеристики, необхідні для
подання і розв'язання проблеми. Процес може бути проведений над
послідовністю ієрархій: в цьому випадку результати, отримані в одній з
них, використовуються в якості вхідних даних при вивченні наступної.
Запропонований метод систематизує процес вирішення такого
багатоступінчастого завдання. У найбільш елементарному вигляді ієрархія
будується з вершини (цілей - з точки зору управління), через проміжні
рівні (критерії, від яких залежать наступні рівні) до найнижчого рівня
(який зазвичай є переліком альтернатив). Існує кілька видів ієрархій.
Найпростіші – домінантні ієрархії, які схожі на перевернуте дерево з
основою у вершині. Холлархіі - це по суті домінантні ієрархії зі зворотним
зв'язком. Китайський ящик (чи модулярні ієрархії) зростає в розмірах від
найпростіших елементів або компонентів (внутрішні шухляди) до все
більш великих совокупностей (зовнішні шухляди). Ієрархія вважається
повною, якщо кожен елемент заданого рівня функціонує як критерій для
всіх елементів нижчестоящого рівня. В іншому випадку ієрархія - неповна.
У ряді випадків ієрархія може бути розділена на підіерархіі, що мають
загальний самий верхній елемент.
Літ.: Атаманчук Г. В. Государственное управление (организационно-функциональные вопросы) : Учебное пособие / Г. В. Атаманчук. - М. : ОАО
"НПО "Экономика", 2000; Бакуменко В. Д. Державне управління: основи
теорії, історія і практика : Навчальний посібник / В. Д. Бакуменко, П. І.
Надолішній, М. М. Їжа, Г. І. Арабаджи // За. заг. ред. Надолішнього П. І.,
Бакуменка В. Д. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009; Енциклопедичний словник з
державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М.
Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П.
Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Саати Т. Аналитическое планирование.
Организация систем / Саати Т., Кернс К. // Пер. с англ. - М. : Радио и связь,
1991.
Бакуменко В.Д., Дзвінчук Д.І.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВЕКТОР ПЛАНУ ДІЙ УКРАЇНА – НАТО (англ.
VECTOR INFORMATION PLAN OF ACTION UKRAINE - NATO) –
комплекс принципів та цілей, передбачених в інформаційній діяльності
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України на шляху її євроатлантичної інтеграції. Принципи свободи слова і
преси та вільне поширення інформації є наріжними каменями для
утвердження демократичних держави і суспільства, що керуються
верховенством права. Положення Конституції України щодо свободи слова
та інформації відповідають ст. 19 Загальної декларації прав людини і ст. 10
Конвенції про захист прав людини і основних свобод. Україна підтримує
Резолюцію 59 (1) Генеральної Асамблеї ООН, яка проголошує, що свобода
інформації є основним правом людини і критерієм для всіх інших свобод.
У зв’язку з цим суттєве значення має тісне співробітництво України з
відповідними міжнародними організаціями, зокрема Радою Європи та
ОБСЄ. Основними цілями в інформаційному векторі євроатлантичної
інтеграції України є: вдосконалення і забезпечення реалізації гарантій
свободи думки і слова, свободи преси, вільного висловлення поглядів і
переконань та доступу до інформації; забезпечення вільного отримання,
публікації та поширення інформації засобами масової інформації;
імплементація відповідного законодавства для усунення перешкод
діяльності ЗМІ; поглиблення інформаційного виміру співробітництва
Україна-НАТО, включаючи парламентське співробітництво; підвищення
рівня обізнаності громадськості з НАТО шляхом співробітництва України
з НАТО у сфері інформації, включаючи співробітництво з Центром
інформації і документації НАТО в Україні. І.в.п.д.у.-н., як один з
пріоритетних напрямів розвитку відносин Україна – НАТО, насамперед,
реалізується із застосуванням програмно-цільового підходу. В першу чергу
це щорічні Плани дій Україна–НАТО, а також інші програми, плани та
концепції. Серед останніх: Державна цільова програма інформування
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011
роки;
Концепція
Державної
цільової
програми інформування
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2008 - 2011
роки; Державна програма підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції
України на 2004-2007 роки; Державна програма інформування
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2004 - 2007
роки; Концепція Державної цільової програми формування позитивного
міжнародного іміджу України; План заходів з нагоди 10-ї річниці
підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та
Організацією Північноатлантичного договору.
Літ.: Довідник НАТО, 2006 / Office of Information and Press NATO – 1110 Brussels –
Belgium, 2006; Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. :
Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка,
В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Історія, теорія і практика
європейської та євроатлантичної інтеграції України / С.О.Телешун, В. Д. Бакуменко, Д.
В. Вітер та ін.. // Енциклопедичний довідник // За заг. ред. В.Д.Бакуменка,
С.О.Телешуна. - К.: Вид-во НАДУ. - 2006; Механізми регулювання інтеграційних
процесів в Україні : Навч. посіб. / І. В.Артемов, В. Д.Бакуменко, В. Д.Бондаренко та ін..
// – Ужгород : Ліра, 2009, Серія “Євроінтеграція : український вимір”, вип. 14;
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Міжнародна інтеграція Навч. посіб / І. В.Артьомов, В. Д.Бакуменко, О. М. Ващукта та
ін. // Ужгород. : Ліра, 2008, Серія “Євроінтеграція : український вимір”, вип. 15.

Бакуменко В.Д.
ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ РЕСУРС (англ. INFORMATION
RESOURCE METHODOLOGY) – упорядкована інформація щодо
пріоритетних напрямів, практичних та наукових результатів у певній сфері
діяльності, підходів, методів та методик проведення наукових досліджень і
оцінки їх результатів та інше. Впорядкована множина документів або
будь-яких інших даних, яка створюється і надає індивідуальний доступ для
задоволення потреб у різноманітній інформації. В процесі аналітичної
роботи виникає необхідність у різноманітній інформації. Сучасним
підходом до вирішення цієї проблеми є створення і ведення проблемноорієнтованого інформаційно-методичного ресурсу. У державноуправлінській діяльності найчастіше використовується саме проблемноорієнтований І.-м.р., спрямований на забезпечення управління всією
необхідною інформацією. Він складається з таких основних розділів:
нормативно-правового, до якого входить постійно оновлювана правова
база; бази даних локального та віддаленого доступу. І.-м.р. фактично є
впорядкованою множиною документів або даних, до яких є індивідуальний доступ, і має бути зорієнтованим на забезпечення певної сфери діяльності всією необхідною інформацією та складатися з таких основних розділів: нормативно-правового, що містить постійно обновлювану правову
базу; науково-методичного, який містить інформацію щодо пріоритетних
напрямів та результатів наукових досліджень у відповідній сфері діяльності, їх методичного забезпечення; матеріали наукових конференцій, симпозіумів, семінарів; навчально-методичного, що містить освітньо-професійні та професійні програми, програми функціональної спеціалізації, кваліфікаційні тести і анкети для оцінки та контролю рівня професійних знань
і навичок фахівців у даній сфері діяльності, базові підручники та навчальні
посібники; реєстрового, що містить державні реєстри центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, матеріали статистичної
звітності; зведеного каталогу бібліотечних фондів за напрямами у даній
сфері діяльності; довідкового, що містить різноманітні довідники,
інформаційні матеріали щодо відповідної діяльності в різних країнах,
інформаційно-довідкові системи, бази даних локального та віддаленого
доступу. І.-м.р. має надати управлінцю та державному службовцю всю
необхідну інформацію у сфері його діяльності для своєчасного,
виваженого, проміркованого та результативного прийняття рішень. Для
цього І.-м.р., частіше за все, поповнюється: матеріалалами наукових
симпозіумів,
семінарів;
навчально-методичним
конференцій,
забезпеченням, що включає освітньо-професійні та професійні програми,
програми функціональної спеціалізації, кваліфікаційні тести й анкети для
оцінки і контролю рівня професійних знань та навичок фахівців уданій
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сфері діяльності, базовими підручниками та навчальними посібниками;
державними реєстрами центральних і місцевих органів державної
виконавчої влади; матеріалами статистичної звітності; зведеними
каталогами бібліотечних фондів за напрямами у даній сфері діяльності;
довідковими матеріалами, в т.ч. різноманітними довідниками,
інформаційними матеріалами з питань певної діяльності в різних країнах,
інформаційно-довідковими системами тощо. І.-м.р. і система його
комплектування мають відповідати вимогам: повноти; достовірності,
актуальності
та
різноманітності
форм
подання
інформації;
багатоаспектності класифікації документів; можливості зберігання і
доступу до структурованої та неструктурованої інформації.
Літ.: Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний
посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1. Теоретико-методологічні засади. - К. : ВПЦ
АМУ, 2010; Воронков А. А. Методы анализа и оценки государственных программ в
США / А. А. Воронков - М.: Наука, 1986; Енциклопедичний словник з державного
управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В.
Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Нижник Н. Р.
Системний підхід в організації державного управління. / Нижник Н. Р., Машков О. А.К.: Вид-во УАДУ, 1998; Організаційна поведінка / Д. Гелрігел, Дж. В. Слокуммолодший, Р. В. Вудмен, Н. С. Тренінг // Пер. з англ. І. Тарасюк, М. Зарицка, Н.
Гайдукевич. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001; Румянцева З. П. Общее
управление организацией: принципы и процессы / 17-модульная программа для
менеджеров "Управление развитием организации". Модуль 3 / З. П. Румянцева, Н. Б.
Филинов, Т. Б. Шрамченко. - М.: "ИНФРА-М", 1999.

Бакуменко В.Д
ІНТЕНСИФІКОВАНИЙ ДІАЛОГ З НАТО З ПИТАНЬ НАБУТТЯ
ЧЛЕНСТВА (англ. Intensified Dialogue with NATO on Membership) –
перша офіційна програма підготовки до членства в НАТО, в якій можуть
брати участь усі країни-партнери, що хочуть набути членства в НАТО або
мають намір вести консультації з НАТО з питань, пов’язаних із членством.
21 квітня 2005 р. відбулося засідання Комісії Україна-НАТО на рівні
міністрів закордонних справ, головним результатом якого стало рішення
про запрошення України до Інтенсифікованого діалогу з НАТО з питань
набуття членства, який охоплюватиме питання членства та програми
широкомасштабних реформ, що мають забезпечити зближення нашої
держави з Альянсом. Вперше про можливість започаткування
інтенсифікованого діалогу з країнами-учасницями Програми “Партнерство
заради миру” було оголошено на Мадридському саміті НАТО 1997 р.
Інтенсифікований діалог буде покривати широке коло політичних,
військових, фінансових та безпекових питань, які стосуються можливого
членства в НАТО, однак без наслідків щодо будь-якого можливого
рішення НАТО. Цей діалог включатиме засідання в рамках РЄАП, а також
періодичні засідання з Північноатлантичною радою на рівні послів,
Міжнародним секретаріатом НАТО та іншими відповідними органами
НАТО”. Після запровадження в 1999 р. Плану дій щодо членства як
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основної програми підготовки до вступу країн-аспірантів до Альянсу
Інтенсифікований діалог став виконувати роль підготовчого етапу до цього
плану. Після прийняття рішення про започаткування Інтенсифікованого
діалогу з країною-партнером як перший крок вона запрошується надати
свій Документ для початкового обговорення (Initial Discussion Paper). У
документі дається детальний виклад позиції держави з важливих з точки
зору НАТО питань, підтверджуються зобов’язання щодо досягнення вимог
Дослідження з питань розширення НАТО і Плану дій щодо членства,
формулюються запитання, на які очікуватиметься відповідь від НАТО.
Інтенсифікований
діалог
включає
періодичні
зустрічі
з
Північноатлантичною радою на рівні послів (до 2-х на рік), Групою
експертів Міжнародного секретаріату НАТО (до 3-х на рік) та, у разі
запиту країни-учасниці, з іншими органами НАТО. Прозорість процесу
Інтенсифікованого діалогу стосовно інших країн-партнерів забезпечується
шляхом оглядових брифінгів з цього приводу під час регулярних засідань у
форматі Ради євроатлантичного партнерства (на рівні послів, Політичного
або Політико-військового керівного комітету) або, у разі потреби, засідань
у форматі аd hос для заінтересованих партнерів.
Літ.: Довідник НАТО, 2006 / Office of Information and Press NATO – 1110 Brussels –
Belgium, 2006; Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. :
Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка,
В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Історія, теорія і практика
європейської та євроатлантичної інтеграції України / С.О.Телешун, В. Д. Бакуменко, Д.
В. Вітер та ін.. // Енциклопедичний довідник // За заг. ред. В.Д.Бакуменка,
С.О.Телешуна. - К.: Вид-во НАДУ. - 2006; Механізми регулювання інтеграційних
процесів в Україні : Навч. посіб. / І. В.Артемов, В. Д.Бакуменко, В. Д.Бондаренко та ін..
// – Ужгород : Ліра, 2009, Серія “Євроінтеграція : український вимір”, вип. 14;
Міжнародна інтеграція Навч. посіб / І. В.Артьомов, В. Д.Бакуменко, О. М. Ващукта та
ін. // Ужгород. : Ліра, 2008, Серія “Євроінтеграція : український вимір”, вип. 15.

Бакуменко В.Д.
КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ (англ.
CLASSIFICATION managerial decisions) – це упорядкування державноуправлінських рішень за основними напрямами та формами державного
управління. Рішення в системі державного управління дуже різноманітні,
багаторівневі та мають різну владну силу. Одні з них формуються на рівні
вищих та центральних органів державної влади і спрямовані на вирішення
найважливіших проблем держави, інші є проміжними або допоміжними і
приймаються на рівні або в межах відповідного апарату. Враховуючи дуже
великий спектр дії та різну значимість останніх, на нашу думку, доцільно
виділити і застосовується поняття "державно-управлінські рішення" для
певного класу управлінських рішень на відміну від багатьох інших рішень
у системі державного управління, які за свої масштабом та наслідками ніяк
не можна вважати державно-управлінськими і для яких використовуються
терміни "управлінські рішення" та "рішення". На доцільність такого поділу
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управлінських рішень вказує й аналогічний поділ політичних рішень
відповідно на ключові рішення, від яких залежить життя всього
суспільства, та на звичайні рішення, що стосуються функціонування
окремих інститутів і життя невеликих груп, на чому наголошував відомий
російський вчений Ю. Тихомиров. Основними ознаками державноуправлінських рішень доцільно вважати такі: спрямованість на вирішення
проблем державного рівня; прийняття вищими або центральними органами
державної влади; належність до державно-управлінських відносин (є їх
складовими елементами); оформлення у вигляді законодавчих та інших
нормативно-правових актів, політичних рішень (доктрини, стратегії,
концепції, державний бюджет), програмно-цільових документів (програм,
проектів,
сценаріїв,
планів),
організаційно-розпорядчих
рішень
(розпоряджень, доручень тощо); формування на їх основі державноуправлінських впливів; обов’язковість для виконання всіма передбаченими
в них особами, підприємствами, організаціями, установами, органами
державної влади; першочерговість забезпечення необхідними державними
ресурсами. Державно-управлінські рішення можна розглядати й з позиції
вчених у галузі права як соціальні акти, в яких відображені впливи державних управлінських органів або посадових осіб на суспільство (об’єкт
управління), які необхідні для досягнення поставлених цілей, забезпечення
інтересів та задоволення відповідних потреб в управлінні. Згідно з
основними напрямами державного управління доцільно класифікувати
державно-управлінські рішення відповідно як державно-управлінські
рішення з проблем державного будівництва (державотворення), державноуправлінські рішення з формування державної політики та державноуправлінські рішення з реалізації державної політики. Аналіз
різноманітних державно-управлінських рішень, які застосовуються на
різних етапах державного управління, в свою чергу дає змогу виділити та
класифікувати їх за формою на такі основні групи: політичні державноуправлінські рішення (доктрини, концепції, стратегії, державні програми
та проекти, державний бюджет, інші документи, спрямовані на
формування та реалізацію державної політики у різних сферах суспільної
життєдіяльності); правові державно-управлінські рішення (конституція;
конституційні закони та угоди; закони; міжнародні угоди; укази глави
держави; постанови парламенту і уряду; розпорядження уряду; накази
керівників центральних органів виконавчої влади; положення про органи
державної влади та управління; державні та галузеві стандарти тощо);
організаційні (адміністративні) державно-управлінські рішення (розпорядження, доручення, положення, інструкції та інші організаційні та
організаційно-координаційні рішення та заходи вищих і центральних
органів державної влади). Такі розмежування та узагальнення
(класифікація) державно-управлінських рішень відповідають основним
формам державно-управлінської діяльності, а саме: політичній, в розумінні
та контексті формування і реалізації державної політики; правовій, за
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допомогою якої управлінські рішення і дії набувають характеру
встановлення
та
застосування
правових
норм;
організаційній
(адміністративній), яка охоплює різноманітні дії, спрямовані на реалізацію
оперативних завдань та матеріально-технічних операцій. Ця форма, як
правило, асоціюється з адміністративною діяльністю та менеджментом.
Виходячи з масштабу застосування і значимості впливу на різні сфери та
галузі державної діяльності, серед форм відповідних державноуправлінських рішень, окрім правової та організаційної, доцільно виділити
ще організаційно-правову форму. Поширеним прикладом такої форми,
наприклад, є програмно-цільова форма, яка є поєднанням правової та
організаційної форм. Вважається, що вона є специфічною організаційноправовою формою, яка орієнтує ресурси на конкретний результат. Оскільки процес здійснення державного управління може розглядатися як форма
відносно його змісту, то існує також процесуальна форма управління, і
вона притаманна всім видам державної діяльності. Це так звана
організаційно-правова форма, яка передбачає обов’язкове введення
правових норм шляхом застосування певних організаційних норм,
наприклад, відповідних регламентів, процедур тощо. Процесуальна форма
фактично характерна для всіх державно-управлінських рішень, тому класифікація за нею є недоцільною. Для порівняння з вищезгаданою
класифікацією рішень наведемо іншу, раніше запропоновану болгарським
філософом М. Марковим, який виділяє такі групи рішень: національні та
регіональні, економічні, соціально-політичні, ідеологічні, державноправові та директивні, глобальні і специфічні, стратегічні і тактичні,
цільові, концептуальні, програмні, контрольно-коректуючі, формалізовані і
неформалізовані, науково-обгрунтовані та емпірично інтуїтивні, рутинні та
новаторські. В цій класифікації зроблено акцент не на напрями і форми
державно-управлінської діяльності, а на максимально можливе охоплення
призначень і видів рішень. Можливим напрямом подальшого розвитку
класифікації державно-управлінських рішень є прив’язка останніх до
функцій політиків та державних службовців після їх дихотомії (розподілу
ролей влади та апарату.
Літ.: Авер'янов В. Б. Державне управління: теорія і практика : Монографія
/ В. Б.
Авер'янов, В. В. Цвєтков, В. М. Шаповал та ін. // Ред. В. Б. Авер'янов; – К.: Юрінком
Інтер, 1998; Бакуменко В. Д. Формування державно-управлінських рішень : проблеми
теорії, методології, практики : Моногр. – К. : Вид-во УАДУ, 2000; Енциклопедичний
словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М.
Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. :
НАДУ, 2010; Нижник Н. Р. Системний підхід в організації державного управління. / Н.
Р. Нижник, О. А. Машков. - К.: Вид-во УАДУ, 1998.

© Бакуменко В.Д.
КЛАСИФІКАЦІЯ НАПРЯМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ (англ.
CLASSIFICATION OF PUBLIC ADMINISTRATION DIRECTIONS) – це
упорядкування (систематизація) напрямів державного управління як виду
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суспільної діяльності. К.н.д.у. можна розглядати за такими трьома
напрямами: державне будівництво, формування державної політики та її
реалізація. Перший напрям – це державне будівництво, яке охоплює
визначення і правове закріплення форми державного правління;
політичного режиму; державно-територіального устрою; основних цілей і
функцій держави, їх пріоритетності; розподілу повноважень між гілками та
вищими органами державної влади; стратегії розвитку держави; структури
органів державної влади відповідно до функцій держави та її стратегічних
цілей. Другий напрям – це формування державної політики, яке полягає у
розробленні державної політики з різних напрямів діяльності держави
(загальні орієнтири для дій та прийняття рішень); визначенні або
коригуванні цілей та функцій органів державної влади, необхідного
кадрового забезпечення; програмуванні (формування плану дій);
розробленні сценаріїв і графіків досягнення цілей органів державної влади
(складу і послідовності завдань, програм, проектів, інших заходів);
складанні бюджету (розрахунок обсягу витрат і розподіл ресурсів за
роботами, запланованими для досягнення цілей). Третій напрям – це
реалізація державної політики, яка передбачає виконання функцій
державного управління (оперативне та тактичне управління) з метою
досягнення визначених цілей держави на певному періоді її історичного
розвитку. Всі ці напрями державного управління реалізуються шляхом
управлінських впливів, яким передує прийняття управлінських рішень.
Розглянемо найбільш суттєві сфери практичного застосування державноуправлінських рішень за основними напрямами державного управління,
при виділенні яких використано низку положень Конституції України.
Державно-управлінські рішення за напрямом державного будівництва:
призначення виборів глави держави, парламенту, органів місцевого
самоврядування; розподіл повноважень між главою держави, парламентом
та урядом; призначення референдумів з питань, передбачених
конституцією (зокрема про зміну території країни); визначення цілей,
функцій і стратегії розвитку держави; забезпечення організації і порядку
діяльності парламенту, визначення статусу його депутатів; визначення
системи центральних органів виконавчої влади; утворення, реорганізація
та ліквідація міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
створення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і
служб для виконання повноважень глави держави; утворення судів;
утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст,
віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і
перейменування населених пунктів і районів; розроблення засад місцевого
самоврядування; спеціальних статусів столиці та інших міст; визначення і
забезпечення правового режиму державного кордону; забезпечення
організації і діяльності органів виконавчої влади, основ державної служби,
організації державної статистики та інформатизації; забезпечення
організації і діяльності прокуратури, органів дізнання і слідства, нотаріату,
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органів і установ виконання покарань; основ організації та діяльності
адвокатури; забезпечення національної безпеки та оборони (затвердження
загальної структури, чисельності, визначення функцій силових міністерств; оголошення стану війни і укладення миру; введення воєнного чи
надзвичайного стану; загальна або часткова мобілізація; використання
військових формувань у разі збройної агресії проти країни; надання військової допомоги та направлення військових підрозділів до інших держав;
допуск військових підрозділів інших держав на свою територію; оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації);
внесення змін до конституції; встановлення державних свят; визначення
порядку використання і захисту державних символів; визначення прав і
свобод людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основних
обов'язків громадянина; громадянства, правосуб'єктності громадян,
статусу іноземців та осіб без громадянства; прав корінних народів і
національних меншин; порядку застосування мов; розроблення засад
цивільно-правової відповідальності; визначення діянь, які є злочинами,
адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та
відповідальності за них. Державно-управлінські рішення за напрямом
формування державної політики: розроблення і прийняття програми
діяльності уряду; розроблення і прийняття державного бюджету;
розроблення засад зовнішньої та внутрішньої політики, зокрема грошовокредитної, фінансової, валютної, цінової, інвестиційної, податкової;
політики в сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту,
шлюбу, сім'ї, охорони дитинства, материнства, батьківства; охорони
здоров'я; освіти; науки; культури; охорони природи, екологічної безпеки і
природокористування; використання морської економічної зони, континентального шельфу, освоєння космічного простору, організації та експлуатації енергосистем, транспорту і зв'язку; встановлення порядку
утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу;
порядку випуску та обігу державних цінних паперів, їх видів і типів;
визначення засад утворення і діяльності політичних партій, інших
об'єднань громадян, засобів масової інформації; розроблення засад
регулювання демографічних та міграційних процесів; визначення правових
засад підприємництва; вилучення об'єктів права приватної власності;
затвердження переліку об'єктів права державної власності, що не
підлягають приватизації; правил конкуренції та норм антимонопольного
регулювання; встановлення порядку введення державних стандартів.
Державно-управлінські рішення за напрямом реалізації державної
політики: здійснення першочергових заходів щодо реалізації програми
діяльності уряду; нормотворча діяльність; внесення змін до державного
бюджету; проведення зовнішньої та внутрішньої політики, зокрема
грошово-кредитної, фінансової, валютної, цінової, інвестиційної,
податкової; політики в сферах праці й зайнятості населення, соціального
захисту, шлюбу, сім'ї, охорони дитинства, материнства, батьківства;
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охорони здоров'я; освіти; науки; культури; охорони природи, екологічної
безпеки і природокористування; використання морської економічної зони,
континентального шельфу, освоєння космічного простору, організації та
експлуатації енергосистем, транспорту і зв'язку; розроблення, прийняття і
реалізація національних, державних та регіональних програм
економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного
розвитку, охорони довкілля; спрямування і координація роботи
міністерств, інших органів виконавчої влади; надання позик і економічної
допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також
одержання їх від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових
організацій; забезпечення рівних умов розвитку всіх форм власності;
управління об'єктами державної власності; створення вільних економічних
зон; здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи;
забезпечення громадського порядку, боротьби зі злочинністю.
Літ.: Авер'янов В. Б. Державне управління: теорія і практика : Монографія
/ В. Б.
Авер'янов, В. В. Цвєтков, В. М. Шаповал та ін. // Ред. В. Б. Авер'янов; – К.: Юрінком
Інтер, 1998; Бакуменко В. Д. Формування державно-управлінських рішень : проблеми
теорії, методології, практики : Моногр. – К. : Вид-во УАДУ, 2000; Енциклопедичний
словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М.
Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. :
НАДУ, 2010; Конституція України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, n.
30, ст. 141; Нижник Н. Р. Системний підхід в організації державного управління. / Н. Р.
Нижник, О. А. Машков. - К.: Вид-во УАДУ, 1998.

Бакуменко В.Д.
КЛАСИФІКАЦІЯ ЦІЛЕЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ – поділ усієї
множини цілей державного управління на певні підмножини за певним
критерієм. Можливі різні способи К.ц.д.у. Зокрема, 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 упровадження нововведень, зокрема інноваційного
характеру , в ті чи інші сфери суспільного життя, що здійснюється шляхом
відповідних реформ. Прикладом постановки цілей розвитку є розробка
Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство,
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конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”. Слід зазначити, що
нерідко цілі державного управління не відповідають потребам, цінностям
та очікуванням більшості громадян держави, а для досягнення такої
відповідності цілі мають бути: об’єктивно обумовленими та
обгрунтованими, тобто випливати з об’єктивних закономірностей і
тенденцій суспільного розвитку та діяльності людей, відповідати
об’єктивній логіці функціонування того чи іншого явища, процесу,
відношення, враховувати форми і механізми останніх; соціально
вмотивованими, тобто йти від потреб, запитів та інтересів людей,
відповідати їм і викликати таким чином розуміння й підтримку , прагнення
втілити намічені цілі в життя; забезпеченими в ресурсному відношенні як з
інтелектуального, так і з матеріального боку , а також організаційно,
спиратися на право і відповідний рівень розвитку суспільства, в цілому
ґрунтуватися на реальному , а не на уявному потенціалі; системно
організованими, тобто мати вигляд вибудуваного у певній послідовності
“дерева” цілей; спиратися і на інтелектуальний багаж, накопичений
людством, і на духовні цінності суспільства, культурні традиції народу . За
джерелами виникнення та змістом можна виділити такі взаємопов’язані
групи цілей державного управління: суспільно-політичні, що охоплюють
комплексний, цілісний, збалансований і якісний розвиток суспільства;
соціальні, що відображають вплив суспільно-політичних цілей на
соціальну структуру суспільства, взаємовідносини її елементів, стан і
рівень соціального життя людей; духовні, пов’язані в одному аспекті зі
сприйняттям духовних (культурних) цінностей, якими керується
суспільство, а в іншому – з уведенням духовного потенціалу суспільства в
реалізацію суспільно-політичних і соціальних цілей; економічні, що
характеризують і затверджують систему економічних відносин, які
забезпечують матеріальну основу реалізації суспільно-політичних та
інших цілей; організаційні, які направлені на розв’язання організаційних
проблем у суб’єктові та об’єктах державного управління, – побудова
відповідних функціональних і організаційних структур; інформаційні, які
ведуть до забезпечення окреслених цілей необхідною, достовірною та
адекватною інформацією. За термінами досягнення цілі державного
управління найчастіше поділяють на три класи: довгострокові (макроцілі),
досягнення яких передбачається за п’ять і більше років; середньострокові,
що ставляться на період від одного до п’яти років; короткострокові, для
яких термін реалізації не перевищує один рік. 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. Натомість державний бюджет та програма соціальноекономічного розвитку на поточний рік є типовими прикладами
визначення короткострокових цілей. Виходячи з того, що система цілей
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державного управління має будуватися у вигляді ієрархічної структури
(“дерева” цілей), можлива К.ц.д.у. за місцем у такій ієрархії. Її верхівкою є
стратегічні цілі, що пов’язані з якістю суспільства, його збереженням або
перетворенням. Стратегічні цілі розгортаються в оперативні цілі. Останні
фіксують великі блоки цілей, досягнення яких забезпечує досягнення
стратегічних цілей. Оперативні розгортаються у поточні й конкретні цілі,
реалізація яких забезпечує досягнення других і перших цілей. Стратегічні
цілі називають ще головними, а ті, які слугують їх досягненню –
забезпечувальними. К.ц.д.у. здійснюється також на інших підставах.
Наприклад, за обсягом цілі державного управління поділяють на загальні
(для усього державного управління) і часткові (для окремих його
підсистем, ланок, конкретних елементів), за результатами – на кінцеві й
проміжні (етапні) тощо.
Літ.: Нижник Н. Р. Системний підхід в організації державного управління / Н. Р.
Нижник, О. А. Машков. – К. : Вид-во У АДУ, 1998. – 160 с.; Методологія державного
управління : словник-довідник / уклад. : В. Д. Бакуменко, Д. О. Безносенко, С. В.
Бутівщенко та ін. ; за заг . ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва, В. Д. Бакуменка. – К. :
Видво НАДУ, 2004. – 196 с.; Атаманчук Г. В. Теория государственного управления :
курс лекций / Г. В. Атаманчук. – 4-е изд., стер. – М. : Омега-Л, 2006. – 584 с.; Цвєтков
В. В. Державне управління і політика : монографія / В. В. Цвєтков, В. М. Селіванов, О.
В. Скрипнюк. – К. : Абрис, 2006. – 312 с.; Мельник А. Ф. Державне управління :
підручник / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна ; за ред. А. Ф. Мельник. –
К. : Знання, 2009. – 582 с.; Державне управління: основи теорії, історія і практика :
навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній, М. М. Іжа, Г. І. Арабаджи ; за заг . ред.
П. І. Надолішнього, В. Д. Бакуменка. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. – 394 с.

Бакуменко В.Д., Кравченко С.О.
КОНСТИТУЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ (англ. Constitutional control) – це
перевірка конституційності нормативно-правових актів, дій органів
публічної влади й офіційне нормативне тлумачення конституції та законів.
Об’єктами К.к. можуть бути звичайні закони, поправки до конституції,
міжнародні договори, нормативні акти органів виконавчої влади, акти
органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань. В Україні К.к.
здійснює Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної
юрисдикції. Сформульовані Конституційним Судом пояснення змісту
положень Основного Закону та законів є обов’язковими для виконання
всіма суб’єктами незалежно від того, погоджуються вони з таким
розумінням приписів відповідних актів чи ні. Рішення Конституційного
Суду України є остаточними i не підлягають оскарженню. Закони, iншi
правові акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними,
втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом рішення про
їх неконституційність. Контрольні функції у сфері державного управління
реалізуються Конституційним Судом при розгляді справ про
конституційність актів вищого органу виконавчої влади – Кабінету
Міністрів України, розгляді конституційних подань та звернень. К.к.
здійснюється у формах попереднього і наступного контролю. Попередній
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контроль полягає у перевірці конституційності законів ще на стадії їх
проходження через парламент та в експертизі законопроектів. В низці
країн, наприклад, Швеції, Фінляндії, застосовується тільки попередній
контроль, тобто, коли вже закон прийнято, він більше не піддається
перевірці на конституційність. Принцип наступності К.к. полягає у
перевірці на конституційність законів, що вже прийняті й набули чинності
та використовується. В Україні застосовуються обидві форми
конституційного контролю. Утворено Конституційний Суд України, який
вирішує питання щодо відповідності Конституції України законів та інших
правових актів Верховної Ради України, актів Президента України,
Кабінету Міністрів України, міжнародних договорів, а також здійснює
тлумачення положень Конституції України та законів.
Літ. : Адміністративне право України. Академічний курс : Підруч.: У двох томах : Том
1. Загальна частина / Ред. колегія: В. Б. Авер'янов (голова). — К.: Вид. «Юридична
думка», 2004; Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні :
Навчальний посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 2. Науково-прикладні аспекти. - К.
: ВПЦ АМУ, 2010; Бакуменко В. Д. Державне управління: основи теорії, історія і
практика : Навчальний посібник / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній, М. М. Їжа, Г. І.
Арабаджи; ред. Надолішнього П. І., Бакуменка В. Д. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009;
Закон України "Про Конституційний Суд України" від 16 жовтня 1996 р. // ВВР. – 1996;
Конституція (Основний Закон) України. - Київ, 1996; Фрицький О. Ф. Конституційне
право України / О. Ф. Фрицький. – К., 2002.

Бакуменко В.Д.
КОНТРОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТУ (англ.. MANAGEMENT CONTROL) –
різновид контролю, який охоплює всі етапи управлінської діяльності –
плани, процедури й практичні дії, необхідні управлінцям для досягнення
завдань організації. К.м. часто ототожнюється з терміном “внутрішній
контроль” та містить методи і засоби контролю, які допомагають
формуванню планів, складанню бюджетів, реалізації всіх функцій
управління, обліку та аудиту й забезпечують постійний зворотний зв’язок
із керівництвом організації. Система такого контролю охоплює дії
керівництва, технології, методи, процедури та інші засоби, що
забезпечують досягнення основних завдань організації. Більшість діючих
на сьогодні систем К.м. складаються із комбінацій таких різновидів
контролю: контролю до-аудиту (попереднього контролю), в якому,
наприклад, здійснюється узгодження документа (акта) з усіма
зацікавленими сторонами до його прийняття; спільних аудиторських
контролів (поточний контроль), коли, наприклад, перевіряються фінансові
витрати та своєчасність виконання запланованих робіт; контролю післяаудиту (заключний контроль), в якому перевіряються та оцінюються
результати й ефективність виконаних завдань і витрат. При характеристиці
ролі К.м. в організаційній структурі він, як правило, поділяється на
загальні категорії функціонального (управлінського), адміністративного та
фінансового (бухгалтерського) контролю. Функціональний контроль
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пов’язаний з основною діяльністю організації, її політикою, процедурами і
методами, необхідними службовцям для досягнення завдань організації.
Адміністративний контроль включає у себе процедури і документацію
стосовно процесу прийняття рішень, яким керуються у своїй діяльності
службовці для досягнення завдань організації. Фінансовий контроль
пов’язаний із процедурамиі веденням фінансової документації. Для
ефективного функціонування К.м. повинен відповідати трьом основним
критеріям: бути належним (належний контроль у належномумісці
пропорційно до ризику виникнення порушень); послідовно здійснюватися
згідно з планом (використовуватися всіма відповідними службовцями та не
зневажатись за будь-яких умов); бути економічно виправданим (витрати на
здійснення контролю не повинні перевищувати отримані результати). При
оцінці ефективності К.м. завжди необхідно пам’ятати, що його структура
залежить від людського фактора, тобто на її функціонування можуть
впливати недоліки в розробці, помилки у поглядах і розумінні, зневажання,
стомленість або відволікання увагияк укерівників, так і у персоналу.
Організаційні зміни й ставлення керівництва також можуть сильно
впливати на ефективність цієї структури. Таким чином, керівництву
необхідно постійно перевіряти та удосконалювати контроль, повідомляти
персонал про зміни та надавати власний приклад дотримання вимог
контролю. Головне призначення контролю - у своєчасному виявленні
можливих відхилень від заданої програми реалізації рішення, а також у
своєчасному прийнятті заходів щодо їх ліквідації. У процесі контролю
початкові цілі організації можуть модифікуватися, уточнюватися і
змінюватися з урахуванням отриманої додаткової інформації про
виконання прийнятих рішень. За допомогою контролю не тільки
виявляються відхилення від завдань, сформульованих в рішеннях, а й
визначаються причини цих відхилень. Виділяються й інші функції
контроля за виконанням прийнятих рішень: діагностична функція.
Спочатку необхідно чітко уявити собі справжній стан справ, тобто
поставити діагноз. Зворотній зв'язок при контролі за виконанням
поставлених завдань дозволяє керівнику не випускати з рук справу, дає
йому можливість впливати на хід роботи; орієнтуюча функція.
Ввиявляється в тому, що ті питання, які найчастіше контролюються
начальником, набувають особливого значення в свідомості виконавців,
спрямовують їх зусилля, в першу чергу, на об'єкт підвищеної уваги
керівника. Питання, що випадають з поля зору керівника, найчастіше не
вирішуються підлеглими; стимулююча функція. Націлена на виконання і
залучення в процес праці всіх невикористаних резервів; коригуюча
функція. Пов'язана з тими уточненнями, що вносяться до рішень на основі
матеріалів контролю; педагогічна функція. Контроль, якщо він
побудований вміло, спонукає виконавців до сумлінної праці. У практиці
управління організацією застосовуються попередній, поточний та
наступний різновиди контролю. Попередній контроль передує прийняттю
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остаточного рішення. Його мета - дати більш глибоке обгрунтування
прийнятого рішення. Поточний контроль забезпечує внесення коректив в
процес виконання прийнятих рішень. Наступний контроль необхідний для
перевірки ефективності прийняття рішень. К.м. є об'єктивною
необхідністю, тому що навіть самі оптимальні плани організації не можуть
бути реалізовані, якщо їх не довести до виконавців і за їх виконанням не
налагодити постійний контроль.
Літ.: Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний
посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1. Теоретико-методологічні засади. - К. : ВПЦ
АМУ, 2010; Воронков А. А. Методы анализа и оценки государственных программ в
США / А. А. Воронков - М.: Наука, 1986; Гвишиани Д. М. Организация и управление /
Д. М. Гвишиани. – Изд. 3-е, перераб. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998;
Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д.
Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П.
Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Мескон М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М.
Альберт, Ф. Хедоури // Пер. с англ. - М.: Дело ЛТД, 1994; Саймон Г. Менеджмент в
организациях / Саймон Г., Смитбург Д., Томпсон В. ; сокр. пер. с англ. 15-го изд. - М.:
Экономика, 1995.

Бакуменко В.Д., Зайцев В.М.
КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ (англ.
CONTROL IN GOVERNANCE) – важлива функція державної влади та
управління, яка дає змогу не тільки виявити, а й запобігти помилкам і
недолікам удіях суб’єктів державного управління, шукати нові резерви та
можливості. К.с.д.у. передбачає всебічне і постійне відстежування й
коригування різних заходів державного управління, зокрема розроблення і
здійснення державної політики, виконання державних цільових програм,
реалізації нормативно-правових актів. Ці заходи включають контроль як за
прийняттям рішень, так і за їх виконанням. У процедурі контролю
прийнято виділяти три основних етапи: встановлення стандартів (цілей, що
мають вимір); зіставлення з ними реальних результатів; вжиття необхідних
коригуючих заходів з метою попередження або зменшення відхилення від
поставлених цілей. За сучасною концепцією К.с.д.у. має здійснюватися
протягом всього процесу управління, починаючи з планування й до
досягнення поставлених цілей. Це дозволяє своєчасно попередити суттєве
відхилення від очікуваних результатів. Виділяють три види контролю:
попередній (на стадії формування планів, програм, нормативно-правових
актів), поточний (у процесі реалізації планів, програм, нормативноправових актів) та заключний (за результатами виконання планів, програм,
нормативно-правових актів). В основу К.с.д.у. покладено принцип
зворотного зв’язку, за допомогою якого шляхом аналізу ситуації до і після
реалізації певного плану, програми, нормативно-правового акта можна
скоригувати останні з метою досягнення визначених цілей. Однією з
основних його форм є узгодження та затвердження рішень. Іншою
модифікацією К.с.д.у. є принцип контролю за критичними точками, тобто
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за фактами, що є критичними для оцінки ступеня виконання планів.
Необхідно пам’ятати, що К.с.д.у. взагалі виправданий лише тоді, коли
процес державного управління у певній сфері чітко сплановано й
відхилення від плану піддаються коригуванню. Як правило, К.с.д.у.
забезпечується взаємодією всіх гілок державної влади і потребує створення
єдиної
системи
державного
контролю.
Остання
потребує:
взаємоузгодженого проведення управлінського (переважно зовнішнього),
фінансового та адміністративного (переважно внутрішнього) контролю;
незалежності підрозділів контролю в органах управління, що може бути
досягнуто їх безпосереднім підпорядкуванням першим керівникам цих
органів та добором високопрофесійних і відданих справі кадрів; надання
контрольній діяльності системності й плановості, запровадження вхідного
(з відпрацювання чітких доручень та завдань), проміжного (за станом
виконання доручень і завдань) та підсумкового (за кінцевими результатами
діяльності) контролю; диференціацію документів за необхідним ступенем
глибини контролю; співставлення і відповідність ієрархії рішень та ієрархії
контролю; розподіл і конкретизація контрольних завдань та
відповідальності по всіх рівнях такої ієрархії; встановлення стандартів
контролю (загальних вимог до очікуваних результатів, термінів,
регламентів, видів, форм, засобів і методик проведення, форм і термінів
звітності тощо) як найважливішого засобу оцінювання результатів
виконання завдань і доручень; чітке й не надмірне документування як
результатів діяльності, що контролюються, так і контрольної документації;
спрощення контролю за процедурою і формою, оскільки, як правило, він
значно обтяжує роботу виконавця, відволікає його на чималий термін від
виконання основного завдання й навіть інколи заважає цьому процесу;
запровадження електронної системи контролю з використанням сучасних
інформаційних технологій з метою зведення до можливого мінімуму
операцій з паперами та скорочення часу і обміну звітною інформацією;
реальну відповідальність посадових осіб не тільки за належне виконання
завдань і доручень, але й, в першу чергу, за подання невірних даних,
приховування дійсного стану справ з їх виконанням. Одним з базових
принципів побудови системи контролю є врахування особливостей
структури відповідної організації. Стосовно сфери державного управління
це означає необхідність застосування різних підходів, моделей, принципів і
методів контролю в різних системах взаємодії та на різних рівнях владних
структур. В системі взаємодії гілок влади найчастіше йдеться про
застосування паралельних повноважень та взаємного контролю; в системі
законодавчої влади – про застосування парламентського контролю; в
системі судової влади – про застосування конституційного та судового
контролю; на вищому, центральному та місцевих рівнях виконавчої влади
– про застосування функціонального, фінансового і прокурорського
контролю; на рівні окремих державних органів, установ і організацій – про
застосування внутрішнього (функціонального, адміністративного та
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фінансового) контролю. Взагалі функція контролю є невід’ємним
елементом управлінської праці й притаманна певною мірою всім системам
й рівням влади та окремим органам державного управління. При цьому
йдеться як про внутрішній, так і про зовнішній контроль. Зовнішній
контроль займає значне місце у системі контролю у сфері державного
управління в Україні. Відомі такі його форми: конституційний,
парламентський, судовий, державний фінансовий та громадський
контроль, прокурорський нагляд. Ефективна робота системи контролю
можлива тільки за умови позитивного ставлення до неї керівників органів
державної влади.
Літ.: Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний
посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1. Теоретико-методологічні засади. - К. : ВПЦ
АМУ, 2010; Гвишиани Д. М. Организация и управление / Д. М. Гвишиани. – Изд. 3-е,
перераб. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998; Енциклопедичний словник з
державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін.
; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010;
Мескон М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури // Пер. с
англ. - М.: Дело ЛТД, 1994; Саймон Г. Менеджмент в организациях / Саймон Г.,
Смитбург Д., Томпсон В. ; сокр. пер. с англ. 15-го изд. - М.: Экономика, 1995.

Бакуменко В.Д.
КОНЦЕПЦІЯ ВИМУШЕНОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ (англ. CONCEPT OF
FORCED Rationality) – це концепція, сутність якої полягає в запереченні
можливості практичного досягнення “повної раціональності” та в
обґрунтуванні “вимушеної раціональності” (за деякими джерелами –
“обмеженої раціональності”) управлінських рішень і дій. Модель
раціонального прийняття рішень є добре продуманою і водночас
ідеальною алгоритмічною моделлю. Безумовно необхідно прагнути максимально можливо додержуватися її. Разом з тим на практиці, як правило,
управлінці дотримуються концепції вимушеної раціональності (вперше
досліджена Г.Саймоном), суть якої полягає в тому, що з багатьох можливих альтернатив люди в змозі бачити лише деякі з них, а тому, здебільшого, задовольняються не оптимальними, а достатньо хорошими рішеннями або такими, що дають змогу якось вирішити проблему. Фактично
модель прийняття рішень за К.в.р. принципово відрізняється від моделі
раціонального прийняття рішень лише на етапі вибору альтернатив. Для
моделі раціонального прийняття рішень – це вибір оптимальної
альтернативи на підставі врахування попередньо визначених критеріїв та
обмежень. А для моделі прийняття рішень за К.в.р. – це вибір не
найкращого, а одного з можливих рішень. Найкраще К.в.р. охарактеризував сам автор, за висловом якого дійсна людська раціональність не є ні
абсолютно раціональною, ні ірраціональною. Саме тому, на думку Г.Саймона, необхідне існування організацій, однією з основних функцій яких є
компенсація обмеженої раціональності індивідів. Відповідає концепції
вимушеної раціональності і гіпотеза, запропонована американськими
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вченими Д. Пейном і М. Браунштейном, згідно з якою особа, що приймає
рішення, виходить при цьому здебільшого не з алгоритмічного процесу, а з
простих евристичних правил. Причому евристичні міркування
розглядаються лише як попередні та правдиві судження, метою яких є
знаходження рішень для даної проблеми. На думку автора даної концепції
Г. Саймона, в цьому і є сутність самого існування організацій, однією з
основних функцій яких є компенсація обмеженої раціональності індивідів.
Він припускає раціональний вибір рішень тільки за умов прийняття низки
обмежень. Значну роль при цьому відіграє наявність повної й достовірної
інформації про проблему, що вирішується. Незважаючи на зазначений
чинник вимушеної раціональності, модель раціонального прийняття
рішень залишається еталоном при вирішенні проблемних ситуацій. За
висновком В. Дункана, нераціональні теорії рішень не давали кращих
результатів, ніж раціональні.
Літ.: Дункан Джек У. Основопологающие идеи в менеджменте. Уроки
основоположников менеджмента и управленческой практики / Джек. У. Дункан; пер. с
англ. - М. : Дело, 1996; Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. :
Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка,
В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Мескон М. Х. Основы
менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури // Пер. с англ. - М.: Дело ЛТД,
1994; Саймон Г. Адміністративна поведінка : Дослідження прийняття рішень в
організаціях, що виконують адміністративні функції / Г. Саймон; пер. з англ. вид. – К. :
АртЕк, 2001.

Бакуменко В.Д
КОНЦЕПЦІЯ НЕОБХІДНОГО І ДОСТАТНЬОГО СКЛАДУ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ БАЗ – концепція, сутність якої полягає у
розгляді нормативно-правових баз для будь-яких сфер діяльності як
складних систем та виділенні в кожній із них трьох рівнів, найбільш
суттєвих з погляду забезпечення виконання ними своїх функцій, а саме –
рівня функціонального ядра, рівнів необхідного та достатнього складу.
Базову складову (функціональне ядро) в цій структурі мають становити
основні акти, що утворюють систему (в основному закони), без яких ця
нормативно-правова база фактично неспроможна виконувати свої
регулюючі функції і взагалі не може бути визначена як самостійна. Такими
актами необхідно, зокрема, чітко визначати адміністративні компетенції
вищих та центральних органів державної влади щодо вирішення
спеціальних проблем у даній сфері діяльності. Наступний рівень, що
забезпечує правове регулювання основних процесів і проблем у цій сфері
діяльності, визначимо як необхідний склад (закони і підзаконні акти). Цей
рівень регулювання передбачає наявність, крім функціонального ядра, ще
й інших нормативно-правових актів, які гарантують необхідний рівень
правового регулювання у цій сфері діяльності, хоча і залишають
неврегульованими деякі з питань, зокрема через певну інертність
поповнення таких баз або нестабільність, а відповідно й невизначеність у
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самій сфері діяльності, що регулюється. Забезпечення всіх суттєвих
проблем правового регулювання у цій сфері діяльності передбачається
досягти на рівні достатнього складу нормативно-правової бази, який
передбачає такий склад нормативно-правових документів, за якого
повністю вирішується проблема достатності правового регулювання у
даній сфері діяльності. Безумовно, досягти абсолютно достатнього складу
нормативно-правової бази неможливо, оскільки життя постійно висуває
нові проблеми, які потребують нових підходів до вирішення, але завжди
необхідно цього прагнути з урахуванням реальних економічних
можливостей держави. Визначення необхідного рівня забезпеченості
певної сфери діяльності нормативно-правовими документами є суто
практичним і дуже важливим завданням. З цією метою можна
рекомендувати такі дії: уточнити конституційні обов’язки держави у даній
сфері суспільних відносин; затвердити концептуальні засади діяльності у
цій сфері як підгрунтя стратегії розвитку нормативно-правового
регулювання; удосконалити систему державного управління у даній сфері
суспільних відносин, насамперед шляхом більш чіткого визначення
правового статусу та взаємної підпорядкованості відповідних органів
державного управління, усунення дублювання їх компетенції; розробити
правовий паспорт (сертифікат) діяльності у даній сфері як об’єкта
правового регулювання (головна мета діяльності; основні напрями
діяльності та правового регулювання; основні нормативно-правові акти,
що визначають правовий режим; специфіка проблем, зокрема об’єктивні
обмеження тощо); усунути недоліки у регулюванні економічних відносин
завдяки уточненню статусу , підпорядкованості, прав та обов’язків
відповідних підприємств та установ; удосконалити нормативне
регулювання трудових відносин та соціального захисту працівників, які
залучаються до робіт; гармонізувати нормативно-правову базу з чинним
законодавством України; розвивати міжнародне співробітництво тощо.
Заслуговує на увагу концепція розроблення одного (або мінімально
можливої кількості, якщо різноманітність діяльності не дозволяє
обмежитися одним законом) закону, який охоплює найбільш суттєві й
найважливіші питання правового регулювання у вибраній проблемноорієнтованій сфері діяльності, та відпрацювання ефективного механізму
вдосконалення нормативно-правової бази через удосконалення цього
закону шляхом систематичного внесення до нього змін і доповнень. Таке
вдосконалення правового забезпечення та приведення його у відповідність
з економічними можливостями держави є основними факторами як
розвитку нормативно-правових баз, так і ефективності правозастосування
їх складових документів. У цьому зв’язку виникає потреба створення і
періодичної актуалізації інформаційно-методичного ресурсу відповідних
сфер діяльності.
Літ.: Котюк В. О. Теорія права : навч. посіб. / В. О. Котюк. – К. : Вентурі, 1996. – 208 с.;
Керимов Д. А. Законодательная техника : науч.-метод. и учеб. пособие / Д. А. Керимов.
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– М. : НОРМА-ИНФРА, 1998. – 123 с.; Волкова В. Н. Теория систем и методы
системного анализа в управлении и связи / В. Н. Волкова, В. А. Воронков, А. А.
Денисов. – М. : Радио и связь, 1983. – 248 с.; Методологія державного управління :
словник-довідник / уклад. : В. Д. Бакуменко, Д. О. Безносенко, С. В. Бутівщенко та ін. ;
за заг . ред. В. І. Луго вого, В. М. Князєва, В. Д. Бакуменка. – К. : Видво НАДУ, 2004. –
196 с.

Бакуменко В.Д., Кравченко С.О.
МАТРИЦЯ СТАНІВ І ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ
СИСТЕМИ (англ. MATRIX status and trends DEVELOPMENT OF SOCIAL
SYSTEMS) – методологічний засіб для оцінки станів і тенденцій розвитку
соціальної системи, який запропонований В. Д. Бакуменком та базується
на застосуванні спеціальної двовимірної матриці. Оскільки основою
існування соціальної системи є діяльність, то логічно розглядати розвиток
останньої теж як основу та найважливішу складову розвитку такої
системи. Підвищення якості діяльності, як правило, передує збільшенню
обсягів та поширенню результатів. Останнє призводить до утворення сфер
впливу соціальних систем. З погляду можливості практичного
застосування запропонованої моделі розвитку соціальної системи,
найбільший інтерес становить пошук підходів та методів отримання
якісних та кількісних оцінок сфери та ступеня впливу діяльності, обраної в
якості предмета дослідження. Причому, такі оцінки мають бути
інтегрованими, зрозумілими та доступними щодо отримання й
використання. Підходи до визначення оцінок сфери та ступеня впливу
соціальної системи слід, передусім, шукати у зміні (розширенні та
збільшенні) результатів діяльності. Для отримання таких оцінок може бути
застосованаа спеціальна двомірна матриця - матриця станів і тенденцій
розвитку соціальної системи М.с.і.т.р.с.с. (див. рис. ). Кожному стовпцю
М.с.і.т.р.с.с. у відповідність поставлені можливі основні стани зміни у
просторі результатів діяльності, а саме: згортання (1П), стан стабілізації
(2П) та поширення результатів діяльності (3П). Кожному рядку матриці у
відповідність поставлені можливі основні стани зміни кількості (обсягу)
результатів діяльності, а саме: їх зменшення (1О), стан стабілізації
(рівноваги) (2О) та їх збільшення (3О). Кожна клітина М.с.і.т.р.с.с.
відображає окремий стан розвитку, якому відповідає певна множина
значень основних параметрів (показників) соціальної системи. Останню
визначимо як Аij, де i - номер одного з трьох можливих станів зміни
кількості (обсягу) результатів діяльності, а j - номер одного з трьох можливих станів поширення (розповсюдження) результатів діяльності. Згідно з
наведеною матрицею можна виділити такі характерні стани соціальної
системи: стан 1О-1П - характеризується стійким спадом, тобто
зменшенням кількості й звуженням сфери застосування результатів
діяльності; стани 1О-2П, 2О-1П - характеризуються спадом діяльності за
одним з векторів спаду, тобто відповідно або зменшенням, або звуженням
сфери застосування результатів діяльності; стан 2О-2П - характеризується
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стабілізацією результатів діяльності; стани 1О-3П, 3О-1П характеризуються одночасною дією векторів розвитку і спаду, тобто
потенційною нерівновагою і, як наслідок, можливістю зміни тенденцій;
стани 2О-3П, 3О-2П - характеризуються розвитком діяльності за одним з
векторів розвитку, тобто або збільшенням, або поширенням результатів
діяльності; стан 3О-3П - характеризується стійким розвитком, тобто збільшенням і поширенням результатів діяльності.
Тенденція
стійкого спаду

Тенденція дефіциту
результатів

Тенденція зменшення
результатів

1П

2П

1О-1П

1О-2П

3П
1О-3П

1О
Тенденція
звуження
сфери застосування
результатів

Тенденція
поширення
результатів

Стан
2О-2П
2О

2О-1П

2О-3П

3О
3О-1П

Тенденція згортання
сфери діяльності

3О-2П

3О-3П

Тенденція збільшення
результатів

Тенденція стійкого
розвитку

Про те, що соціальна система безумовно розвивається, свідчить її
перебування у станах 3О-3П, 2О-3П, 3О-2П, а про стабілізацію її стану перебування у стані 2О-2П. Про наявність тенденцій розвитку підтверджують стани 1О-3П, 3О-1П. Останнім властива одночасна дія
протилежних процесів розвитку та спаду, зокрема для стану 1О-3П процес зменшення кількості результатів на фоні їх поширення, що створює
тенденцію дефіциту результатів, а для стану 3О-1П - процес згортання
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зони діяльності на фоні збільшення результатів діяльності, що створює
тенденцію до їх перенасиченості та незадіяності (перевиробництво). В
іншій інтерпретації стан 1О-3Р характеризується поширенням сфери та
зниженням ступеня (інтенсивності) впливу, а стан 3О-1П - звуженням
сфери та збільшенням ступеня впливу. Безумовно, оцінюючи тенденції
розвитку, слід брати до уваги динаміку процесів. Наприклад, перехід зі
стану 1О-3П у стан 2О-3П свідчить про покращання тенденції розвитку
даної соціальної системи, тоді як зворотний перехід свідчить про
погіршення цієї тенденції та необхідність пошуку шляхів її зміни на краще.
Матриця станів та тенденцій розвитку соціальної системи дозволяє
формалізувати опис розвитку системи діяльності соціальної системи.
Оцінювання даної тенденції у певні моменти часу (наприклад, щорічно або
щоквартально) дає змогу отримати картину станів розвитку системи як
сукупності станів розвитку різних видів діяльності (кожному моменту часу
і кожному виду діяльності ставиться у відповідність один з дев’яти
можливих станів). Така інформація достатня для оцінки основних
тенденцій розвитку даної суспільної системи та принципового вибору
напрямів і точок прикладення управлінських зусиль. Результати цього
аналізу відображають узагальнену реакцію соціальної системи та об’єкта
управління на всі фактори впливу і дають змогу своєчасно внести зміни в
стратегію та тактику управління ними. Кінцева мета підходу із
застосуванням М.с.і.т.р.с.с. щодо застосування моделей розвитку
соціальних систем як сфер впливу - це вибір напрямів та методів
прикладання управлінських зусиль стосовно певних соціальних систем.
Його основа - виявлення станів та тенденцій розвитку, визначення
необхідності переходів між ними в таких системах.
Літ.: Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний
посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1. Теоретико-методологічні засади. - К. : ВПЦ
АМУ, 2010; Волкова В. Н. Теория систем и методы анализа в управлении и связи /
Волкова В. Н., Воронков В. А., Денисов А. А. - М. : Радио и связь, 1983;
Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д.
Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П.
Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Кунц Г. Управление: системный ситуационный анализ
управленческих функцій / Кунц Г., О'Доннел / Пер. с англ, общ. ред. Д. М. Гвишиани. М. : Прогресс, 1981. - Т. 2.

Бакуменко В.Д.
МЕТОД ІНТЕГРАЦІЇ “ДЕРЕВА ЦІЛЕЙ” І ПОЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ОБ’ЄКТА УПРАВЛІННЯ (англ. METHOD OF INTEGRATION "objective
tree" AND FIELD MANAGEMENT OF OBJECT) – загальнометодологічний
спосіб концептуалізації цілей програм і проектів у практиці сучасного
управління, запропонований В. Д. Бакуменком. Дерево цілей фактично є
дискретною моделлю очікуваного (у визначений термін) майбутнього.
Траєкторії досягнення відповідних векторів-цілей забезпечуються певною
комплексною діяльністю, саме модель якої може найбільш реально відо118
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бразити стан і розвиток ситуації, що стосується об’єкта управління.
Виходячи з такого уявлення, запропоновано М.і.д.ц.і.п.д.о.у. Сутність
цього методу в тому, що, по-перше, при плануванні використовується
модель діяльності, що складається з основної (продукуючої),
забезпечувальної (репродукуючої) та управлінської складових діяльності.
По-друге, на підставі “дерева цілей” будується безпосередньо пов’язане з
ним “дерево основної діяльності”, гілками якого є види діяльності (1-й
рівень), напрями діяльності (2-й рівень), види робіт (3-й рівень), напрями
робіт (4-й рівень), дії та операції (5-й рівень) для виконання проблемних
завдань. По-третє, з метою визначення заходів щодо реалізації механізмів
досягнення визначених цілей здійснюється суперпозиція (проекція)
“дерев” (ієрархій) забезпечувальної та управлінської діяльності на
“дерево” основної діяльності, тобто безпосередньо синхронізується
здійснення всіх елементів управлінської та забезпечувальної діяльності з
відповідними елементами основної діяльності. Для пояснення сутності
такого методу наведені фрагменти (див. рис.). Призначення фрагментів
таке: а) рівні дерева цілей; б) рівні дерева діяльності; в) типовий елемент
зв’язку між цими деревами; г) типовий елемент зв’язку між деревами
основної, забезпечуючої та управлінської діяльності. Розглянутий метод
відповідає основному завданню стратегічного управління - забезпеченню
при досягненні цілей балансу та синхронізації між проблемно-орієнтованим (основна складова діяльності), організаційним, нормативноправовим (управлінська складова діяльності) та ресурсним (забезпечуюча
складова діяльності) проектуванням, що сприяє посиленню організованості
соціальної системи, а також поширює теоретичну та методологічну основу
планування на такі види забезпечуючої діяльності, які мало піддаються
кількісним оцінкам і, в основному, описуються якісними оцінками,
наприклад, на правове і наукове забезпечення.
У найбільш загальному розкладі діяльності за рівнями необхідно
забезпечити п’ять рівнів - метасистемний, системний, субсистемний,
компонентний та елементний, на яких цілісність найбільш розрізняється
якісними вимірами. В такому розкладі діяльності: метасистемний рівень це сам обраний об’єкт дослідження (комплексна діяльність), системний це напрями і види діяльності, субсистемний - це напрями і види робіт,
компонентний - це дії, елементний - це операції. Як альтернативний
варіант структуризації дерева діяльності можна розглядати будь-яке
виділення рівнів діяльності, дій та операцій. Залежно від складності
об’єкта можна обмежувати кількість рівнів відображення діяльності, але
завжди на останньому (найнижчому) рівні мають розміщуватися дії та
операції з виконання проблемних завдань, заради визначення
(конкретизації) яких, власне, й будується така модель. В процесі
планування спочатку визначаються цілі та завдання основної діяльності
(або проблеми), а потім - необхідні для її реалізації завдання управлінської
та забезпечуючої діяльності, які у комплексі прийнято називати
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механізмами (правовим,
інформаційним) реалізації.

організаційним,

фінансовим,

кадровим,

Елементи зв’язку
Дерево
діяльності

Модель конкретизації поля діяльності
(дерево цілей)

Комплексна діяльність (сфера, галузь)

Головна мета
програми

Види діяльності
Поле
діяльності

.
.
.

Цілі 1-го рівня
Напрями діяльності

Цілі 2-го рівня

Види робіт

Цілі 3-го рівня
Цілі 4-го рівня

Напрями робіт

Цілі 5-го рівня

Дії та операції для
виконання проблемних завдань

а)
Діяльність
(робота,
завдання)

Корекція

б)
Цілі (бажані результати)

Управлінська діяльність
Основна діяльність

Розбіжності

Забезпечуюча діяльність
(фінансова, кадрова, інформаційна, матеріальнотехнічна тощо)

Результати
(фактичні)

в)
г)
Щодо процесу реалізації, то навпаки, проведенню основної діяльності
повинне передувати її належне забезпечення та створення необхідних умов
та механізмів досягнення поставлених цілей. Практична реалізація
М.і.д.ц.і.п.д.о.у. потребує застосування загальних моделей типу "дерева
цілей", яким властиві певні обмеження. Можливість розвитку об’єкта
управління фактично враховується шляхом вибору певної головної мети, а
такий вибір є зовнішнім відносно самих моделей дерева цілей (тобто
привноситься ззовні і, як правило, не залежить від них). Достатня ясність
побудови таких моделей втрачається, як тільки починається конкретизація
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діяльності на рівні завдань, оскільки бракує типової схеми цієї процедури
внаслідок відсутності типової моделі об’єкта управління на цій стадії.
Певним обмеженням використання моделей типу "дерева цілей", а як
свідчить практика і суттєвим, є необхідність прояву в практичних
ситуаціях творчого підходу та використання сучасних інформаційних
технологій. І, хоча ,існує багато праць та рекомендацій з цього приводу,
більшість управлінців ще недостатньо застосовує моделі типу "дерева
цілей", особливо при вирішенні масштабних проблем.
Літ.: Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний
посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1. Теоретико-методологічні засади. - К. : ВПЦ
АМУ, 2010; Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін,
В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського,
Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Стратегическое управление в муниципальном
управлении. Введение в предмет. Учебное пособие для муниципальных управляющих //
Составление и редакция: А. Е. Балабанов, О. И. Генисаретский. Серия "Библиотека
местного самоуправления". - Вып. 19. - М.: Московский общественный фонд. – 2000;
Щедровицкий Г. П. Философия. Наука. Методология / Г. П. Щедровицкий // Редакторы
составители : А.А. Пископпель, В.Р. Ракитянский, Л.П. Щедровицкий. - М. : Шк.Культ.
Политики, 1997.

Бакуменко В.Д.
МЕТОД “СЦЕНАРІЮ” – метод підготовки й погодження уявлень про
можливий розвиток проблемних ситуацій у вигляді сценарію. Під останнім
розуміють будь-який документ, що містить аналіз наявної ситуації, а також
розроблену на його основі логічну послідовність імовірного розгортання
подій або можливі варіанти розв’язання проблеми. Сценарій передбачає не
тільки змістовні міркування, що дають змогу не залишити поза увагою
деталі, а й містить, як правило, результати кількісного технікоекономічного або статистичного аналізу з попередніми висновками.
Можна виділити два типи сценаріїв: дослідницький і нормативний.
Перший тип сценарію описується від сьогодення до майбутнього, тоді як
другий будується зворотним шляхом – від майбутнього стану до цього
часу, щоб виявити впливи і дії, необхідні для досягнення бажаної мети.
Різновидами реалізації М.“с.” є, наприклад, такі: отримання погодженої
думки; проведення процедури незалежних сценаріїв (окремо за аспектами
та процедурами погодження); використання матриць взаємодії (експертна
оцінка потенційних взаємовпливів подій та ймовірності подій). Існує
методологія складання сценаріїв, яка базується на попередньому
визначенні простору параметрів, що характеризують систему. Ці простори
будуються для послідовних дискретних інтервалів часу. Американськими
вченимиАбтом, Фостером і Рі запропонований цікавий метод розробки
сценаріїв, що передбачає такі етапи: аналіз ситуації з визначенням
основних сил і взаємовідносин; аналіз розвитку ситуації з використанням
контент-аналізів, прогнозів експертів і виділення набору істотних змінних;
визначення для кожної змінної відповідної вербально-числової шкали;
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визначення всіх значень парних взаємодій між змінними (подаються в
матричному вигляді). Можливим є подання сценарію у вигляді змістовного
опису, що є зручним для звітів. Групуючи сценарії в класи, можна
визначити раціональну стратегію впливу на ситуацію. До сценаріїв деякою
мірою наближаються науково-фантастичні (в тому числі утопічні) художні
твори, що базуються на застосуванні логічного мислення і наукових
уявлень. М.“с.” використовується на етапі прогнозування розвитку
соцыальноъ сфери, галузі або розробки варіантів вирішення складної
проблеми. Практично сценарій дає змогу скласти попереднє уявлення про
проблему, а після цього розпочати більш формалізований її опис та
розробку управлінських рішень засобами системного аналізу. В галузі
державного управління на особливу увагу заслуговує поєднання написання
сценаріїв з економічним аналізом “результати – витрати”. М.“с.” сприяє
послабленню традиційності мислення та зосередженню уваги на ключових
моментах розвитку ситуації в деталях, що залишаються поза увагою в
процесі абстрактних міркувань. Вважається, що першим М.“с.” застосував
Г.Кан.
Літ.: Янч Э.Прогнозирование научно-технического прогресса / Э. Янч ; пер. с англ. ;
общ. ред. И предисл. Д. М. Гвишиани. – 2-е изд., доп. – М. : Прогресс, 1974.; Системи
підтримки прийняття рішень / за ред. В. Ф. Ситника.– К. : Техніка, 1995; Методологія
державного управління : словник-довідник / [уклад. : В. Д. Бакуменко, Д. О.
Безносенко, С. В. Бутівщенко та ін.] ; за заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва, В. Д.
Бакуменка.– К. : Видво НАДУ, 2004; Словник системного аналізу в державному
управлінні / Ю. П. Сурмін,Л. Г. Штика, В. Д. Бакуменко, Л. М. Гогіна. – К. : Вид-во
НАДУ, 2007.

Бакуменко В.Д., Кравченко С.О.
МЕТОД ФОРМАЛЬНО-ЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ НОРМАТИВНОПРАВОВИХ БАЗ (англ. Method of formal-logical analysis LEGAL BASES)
– спосіб виявлення прогалин у нормативно-правових базах,
запропонований В.Д.Бакуменком. В основу М.ф.-л.а.н.-п.б. покладена
ідея, що кожна проблемно-орієнтована нормативно-правова база регулює,
по суті, певну сферу діяльності. Тому першим етапом дослідження є
системний аналіз сфери діяльності, що підлягає правовому регулюванню,
за допомогою методу “дерева цілей”. Сфера діяльності, що досліджується,
спочатку розбивається на кілька основних напрямів діяльності. Далі кожен
напрям деталізується у видах діяльності, що складають цей напрям. Таким
чином, проблемно-орієнтована сфера діяльності подається у вигляді
дворівневого “дерева цілей”. Наступним етапом аналізу є системне
подання нормативно-правової бази, що регулює цю сферу діяльності, у
вигляді ієрархії нормативно-правових актів за їх юридичною силою.
Заключним етапом аналізу є композиція (проекція) ієрархії нормативноправових актів за їх юридичною силою на “дерево цілей” у даній сфері
діяльності. В результаті отримуємо картину наповненості правового поля,
зокрема наявності прогалин у правовому регулюванні даної сфери
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діяльності. Як розвиток цього методу слід розглядати деталізацію видів
діяльності за видами робіт. На відміну від традиційних підходів, які більше
орієнтовані на традиційні галузі права (наприклад, цивільне право,
кримінальне право, адміністративне право тощо), пропонується підхід до
систематизації законодавства на основі виділення проблемно-орієнтованих
сфер діяльності, що підлягають правовому регулюванню, і створення
відповідних
проблемно-орієнтованих
нормативно-правових
баз.
Здійснюваний згідно з даним підходом формально-логічний аналіз передбачає низку етапів, в результаті виконання яких одержуємо ієрархічну
структуру нормативно-правової бази, систематизовану за напрямами та
видами досліджуваної сфери діяльності, а також за юридичною силою
нормативно-правових актів. Для зручності практичного користування,
зокрема, наповнення даної структури документами та їх аналізу,
застосовуються узагальнені форми - нормограми. Для кожного виду
діяльності використовується окрема нормограма. Розроблені форми нормограм заповнюються на підставі наявності нормативно-правових документів
і ступеня вирішення за їх допомогою питань правового регулювання
досліджуваної сфери діяльності. Кожна з нормограм охоплює певну
частину нормативно-правових документів, а сукупність нормограм є,
фактично, відображенням структури (моделлю) діючої нормативноправової бази. Незаповнений документами простір моделі, особливо на
рівні законів, дає підстави робити висновки про необхідність її розвитку.
Ситуаційний аналіз здійснюється за допомогою методів експертних оцінок
(як індивідуальних, так і колективних) з метою виявлення прогалин та
суперечностей у чинній проблемно-орієнтованій нормативно-правовій базі
в процесі її практичного застосування. Процедура опитування експертів
проводиться у декілька етапів. Вона поєднує в собі як індивідуальні
методи опитування за допомогою анкет, так і колективні методи типу
"мозкового штурму" та комісій. На першому етапі формально-логічного
аналізу нормативно-правової бази діяльності, що аналізується,
розробляються анкети експертного опитування для виявлення пропозицій з
її вдосконалення, визначення остаточного переліку нормативно-правових
актів, що регулюють кожний з видів діяльності, а також проблем, які виникають при застосуванні норм цих документів. Такі анкети доцільно розробляти на основі ієрархії видів діяльності. При цьому основна увага приділяється, насамперед, проблемам, що створює сама чинна нормативноправова база в діяльності; тим питанням, які опинились поза межами
правового регулювання; оцінці ступеня ефективності застосування діючих
нормативно-правових актів. На другому етапі для проведення опитування
необхідно визначити перелік організацій та експертів з числа керівників та
працівників в обраній сфері діяльності. На третьому етапі проводяться два
тури анкетного опитування з уточненням змісту анкети за результатами
першого туру. Обробка результатів анкетування здійснюється на фоні
безпосередніх зустрічей з експертами для уточнення правових проблем та
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узгодження думок експертів. На четвертому етапі результати опитування
піддаються аналітичній обробці. За її результатами формується перелік
протиріч між вимогами діяльності та її нормативно-правовим забезпеченням. Правовий аналіз документів здійснюється за допомогою методів
аналітичної експертної оцінки фахівцями-юристами з метою вивчення діючих нормативно-правових документів на предмет виявлення недосконалих
або нездійснених документів з погляду норм права, виявлення внутрішніх
суперечностей та невідповідностей чинної діяльності, а також її
гармонізації з міжнародними нормами права та законодавством України.
Застосування наведеної методики для аналізу будь-якої діяльності
дозволяє вдосконалити чинну нормативно-правову базу шляхом: її
систематизації; виявлення в ній суперечностей та прогалин; визначення
необхідного та достатнього складу; визначення напрямів та розроблення
конкретних пропозиції щодо удосконалення і розвитку чинної діяльності.
Літ.: Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний
посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1. Теоретико-методологічні засади. - К. : ВПЦ
АМУ, 2010; Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін,
В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського,
Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Керимов Д. А. Законодательная техника. Научнометодическое и учеб. пособие / Д. А. Керимов. - М.: НОРМА-ИНФРА, 1998;
Підготовка законів та управління нормотворчістю в країнах Центральної та Східної
Європи. - К.: Вид-во УАДУ, 1998.

Бакуменко В.Д.
МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ – систематизовані способи
владного впливу державних органів на процеси суспільного і державного
розвитку, діяльність державних структур і конкретних посадових осіб, що
приводять до вирішення поставлених управлінських завдань на основі
знання певних принципів державного управління. М.д.у. 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,
оскільки в них містяться механізми встановлення взаємовідносин між
суб’єктом і об’єктом державного управління, реалізації компетенції
суб’єктів державного управління відповідно до їх владно-управлінських
повноважень. Умеханізмах державного управління важливе значення
надається методам, що стимулюють, активізують та спрямовують на
досягнення поставлених цілей. Існує велика кількість класифікацій, а
також виділення груп М.д.у., але загалом їх можна поділити на дві
категорії: загальні та спеціальні. Загальні М.д.у., або методи
функціонування органів державної влади– це методи, з допомогою яких
здійснюється державне управління, тобто розробляються, приймаються і
реалізуються державно-владні рішення, здійснюється правова і
організаційна державно-управлінська діяльність. Загальні М.д.у. поділяють
на дві групи – прямого адміністративного і непрямого регулюючого
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впливу з боку органів державної влади на відповідні об’єкти управління.
До першої групи належать методи правового регулювання, переконання,
примушення тощо, до другої – виховання, стимулювання, демократизації
управління, розміщення державних замовлень, маніпуляції тощо. Серед
методів першої групи: метод правового регулювання, за допомогою якого
держава через свої органи справляє вплив на суспільні відносини, даючи
змогу їх учасникам здійснювати дії правового характеру, надаючи їм
відповідні права і покладаючи на них певні обов’язки, а також дає
можливості вибору варіантів поведінки в межах, установлених правовими
нормами; метод переконання, найбільш поширений у державному
управлінні, оскільки він вимагає авторитету влади, створення певних умов,
соціального клімату, наявності вагомих аргументів, внаслідок чого
посилюється мотивація посадової поведінки; метод примушення
використовується, коли виникає загроза державній цілісності,
здійснюються злочинні діяння тощо. Усі загальні М.д.у. застосовуються не
ізольовано, а в поєднанні (примушення здійснюється у правових формах,
переконання досягається як виданням правових актів, так і
організаційними методами тощо). Спеціальні М.д.у. – це методи, які
застосовуються для забезпечення реалізації конкретних функцій або
підфункцій державного управління. Виділяються такі основні групи
спеціальних М.д.у.: 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 надання 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 якихможе
мати наслідком різні види санкцій. Прикладами адміністративних методів
є заборони, дозволи, регламентація діяльності (інструкції, порядки,
методики, стандарти, норми і т. ін.), створення або ліквідація
організаційних структур тощо. Економічні методи управління полягають у
використанні різноманітних економічних механізмів впливу на об’єкти
державного управління, що зумовлюються роллю економічних інтересів у
житті суспільства і, відповідно, в управлінських процесах. До таких
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. Серед прикладів соціально-політичних методів можна
назвати інформування, пропаганду, рекламу, залучення громадян до
процесів державного управління, вирішення нагальних проблем певних
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соціальних груп, підвищення статусу певних категорій громадян, надання
їм кращих можливостей для самореалізації тощо. Морально-етичні методи
базуються на зверненні до честі, гідності та совісті людей. Їх завдання
полягає у формуванні в суспільстві, зокрема в державних органах,
морального стану, що сприяє 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 за їх дотриманням, виховання патріотизму,
формування почуття відповідальності за справу тощо. Науково-аналітичні
методи передбачають формування управлінських рішень на базі
детального раціонального аналізу проблем із залученням досягнень
сучасної науки державного управління. До науково-аналітичних належать
методи дослідження операцій, економічного аналізу, системного аналізу,
аналізу політики тощо. Якщо адміністративні методи характеризуються
прямим впливом на волю і поведінку людей за допомогою
адміністративного примусу за невиконання розпоряджень, то економічні й
соціально-психологічні методи – опосередкованим управлінським впливом
на їх економічні і духовні інтереси та економічним і моральним примусом
тих працівників, чия діяльність не відповідає установленим нормам і є
неефективною. Не слід розраховувати на автоматичну дію цих методів і
вкрай важко визначити не тільки силу їх впливу на індивідів і групи
людей, але й на кінцевий ефект. Це пов’язано з тим, що економічні методи,
які забезпечують матеріальне стимулювання колективів і окремих
працівників, побудовані на використанні економічних механізмів, а
соціально-психологічні методи, які забезпечують їх моральне
стимулювання, засновані на використанні соціальних механізмів (система
взаємовідносин у колективі, задоволення соціальних і духовних потреб
тощо).
Літ.: Нижник Н. Р. Системний підхід в організації державного управління / Н. Р.
Нижник, О. А. Машков.– К. : Вид-во УАДУ, 1998; БраунП. Посібник з аналізу
державної політики / П. Браун ; пер. з англ. – К. : Основи, 2000; Державне управління в
Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади : навч. посіб. / за заг. ред. H. P.
Нижник, В. М. Олуйка. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту “Львів. Політехніка”, 2002; Словник
системного аналізу в державномууправлінні / Ю. П. Сурмін, Л. Г. Штика, В. Д.
Бакуменко, Л. М. Гогіна. – К. : Вид-во НАДУ, 2007; Атаманчук Г. В. Теория
государственного управления : курс лекций / Г. В. Атаманчук. – 4-е изд., стер. – М. :
Омега-Л, 2006; Мельник А. Ф. Державне управління : підручник / А. Ф. Мельник, О.
Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна ; за ред. А. Ф. Мельник. – К. : Знання, 2009.

Бакуменко В.Д., Кравченко С.О.
МЕТОДИ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК – способи оцінювання, що
базуються на використанні думок експертів – фахівців, які на основі
спеціальних знань та досвіду у відповідній галузі виробили обгрунтовані
уявлення щодо об’єкта експертизи. Передбачається, що експерт може
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використати не лише знання та досвід, але й інтуїцію. Часто для
підвищення об’єктивності й неупередженості оцінок запрошують
зовнішніх експертів. Застосовуються як індивідуальна, так і колективна
експертиза. Серед методів індивідуальних експертних оцінок виділяють
методи анкетування, інтерв’ю та аналітичної експертизи. До методів
колективних експертних оцінок відносять методи наукової комісії,
“мозковоі атаки” та “Дельфі”. У разі використання експертних оцінок
припускається, що думка групи експертів надійніша, ніж думка окремого
експерта. При проведенні колективної експертизи припускається, що
істинне значення досліджуваної характеристики перебуває всередині
діапазону оцінок групи експертів і що узагальнена колективна думка є
достовірною. Продуктивною є точка зору, згідно з якою всю множину
проблем, що вирішуються М.е.о., умовно можна поділити на два класи. До
першого належать такі, стосовно яких є достатнє забезпечення
інформацією. При цьому засоби опитування і обробки ґрунтуються на
використанні принципу “доброго вимірника”. До другого класу належать
проблеми, щодо яких бракує знань для впевненості в справедливості
зазначених гіпотез. У зв’язку з цим для завдань другого класу в основному
необхідно застосовувати якісну обробку. Використання засобів
узагальнення, справедливих для “добрих вимірників”, у цьому разі може
призвести до великих помилок. При організації експертизи можна
виділити такі основні етапи: формулювання мети експертизи й розробка
процедури опитування; формування групи експертів; опитування, аналіз та
обробка інформації. Математичний аппарат М.е.о. використовує ідею
репрезентативної теорії вимірювання. Використання М.е.о. доцільне в
процесах: структурування складних проблем; визначення найбільш
перспективних напрямів діяльності, оцінки їх важливості; розробки та
вибору варіантів вирішення проблем; визначення витрат ресурсів;
обґрунтування прогнозів кількісних параметрів, технічних засобів, які
можна буде використати в певні проміжки часу; оцінки можливості,
необхідності та часу здійснення певних подій у майбутньому; кількісної
оцінки об’єктів, коли прямий підрахунок надто громіздкий або
неможливий. Загальні недоліки М.е.о. пов’язані, насамперед, з їх
евристичністю. Це методи інтуїтивного характеру, які набагато менш чітко
визначені, ніж формалізовані, тому далеко не завжди дають змогу
отримати оптимальне рішення. В багатьох випадках оцінки та
формулювання експертів є неточними внаслідок впливу багатьох чинників
особистого характеру, зокрема компетентності експертів, їх фізичного
стану, правильності організації та проведення експертизи тощо. Нарешті,
нерідко розробка структури об’єкта експертизи здійснюється на основі
інтуїції, здорового глузду, досвіду і знань певної групи фахівців, а не
базується на спеціальному дослідженні закономірностей побудови
зазначеного об’єкту. Незважаючи на суб’єктивність, М.е.о. дають змогу
зробити процес прийняття рішень більш раціональним і досягти
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узгодження різних точок зору, а також відрізняються в цілому меншою
трудомісткістю та складністю використання, ніж формалізовані, що
зумовило їх широке впровадження в практику державного управління.
Літ.: Бруяцкий Е. В. Математические методы в задачах управления наукой / Е. В.
Бруяцкий, Л. П. Смирнов. – К. : Наук. думка, 1973; Янч Э. Прогнозированиенаучнотехнического прогресса / Э. Янч ; пер. с англ. ; общ. ред. и предисл. Д. М. Гвишиани. –
2-е изд., доп.– М. : Прогресс, 1974; Волкова В. Н. Теория систем и методы системного
анализа в управлении и связи / В. Н. Волкова, В. А. Воронков, А. А. Денисов. – М. :
Радио и связь, 1983; Фатхутдинов Р. А. Разработка управленческого решения / Р. А.
Фатхутдинов.– М. : ЗАО “Бизнес-шк. “Интел-Синтез”, 1998; Методологія державного
управління : словник-довідник / уклад. : В. Д. Бакуменко, Д. О. Безносенко, С. В.
Бутівщенко та ін. ; за заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва, В. Д. Бакуменка. – К. :
Вид-во НАДУ, 2004; Системный анализ и принятие решений : словарь-справочник :
учеб. пособ. / под ред. В. Н. Волковой, В. Н. Козлова. – М. : Высш. шк., 2004.

Бакуменко В.Д., Кравченко С.О., Сурмін Ю.П.
МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ (англ..
MODELING METHODS OF ORGANIZING) – способи моделювання, які
вирішують завдання визначення сукупності підрозділів певної організації
та зв’язків координації і субординації між ними. Такими методами
здійснюється побудова структури державних організацій та установ.
Залежно від цілей, розмірів організації та інших факторів можуть
використовуватися різні типи організаційних систем (див. рис.), зокрема:
лінійні (безпосередня підпорядкованість кожної нижчої ланки управління
вищій); лінійно-штабні; дивізіональні (ієрархічна структура з кількома
рівнями підпорядкування); функціональні (для виконання кожної функції
створюється спеціальний підрозділ); їх комбінації (лінійно-штабні,
лінійно-функціональні), а також проектні, програмно-цільові або
адаптивні: матричні або мережеві. Особливо перспективною є адаптивна
структура, яка дає змогу гнучко реагувати на зміни зовнішнього оточення
організації. Залежно від характеру зв'язків між різними підрозділами
розрізняють наступні типи сучасних організаційних структур: лінійну,
функціональну, лінійно-функціональну (лінійно-штабну), програмноцільову, матричну та ін. Лінійна структура, при якій переважає
вертикальна, односпрямована підлеглість державних органів, створює в
завершеному вигляді сувору ієрархічну піраміду. В ній найбільш
дотримується єдиноначальність, коли одна особа на кожному рівні
вертикалі зосереджує в своїх руках ведення управлінських процесів в
очолюваному ним державному органі, і єдність розпорядництва, коли
команди передаються суворо від однієї особи до іншої (лінійні
повноваження). Лінійний тип структури жорстко формалізований і додає
їй стійкість, надійність, оперативність, послідовність. Він сприятливий для
чіткого проведення в життя владних вимог, узгодженості дій виконавців.
Але в ньому слабо виражені зворотні зв'язки, відсутні спеціальні ланки з
планування й підготовки рішень, спостерігається перевантаженість
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інформацією, обмежено представлене різноманіття життя, що знижує його
універсальність і ефективність. Така структура характерна підрозділам на
низових ланках організаційних структур управління. Функціональна
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Рис. Типи організаційних структур

структура передбачає формування державних органів, спеціально
пристосованих до ведення конкретних функцій управління. Це дозволяє
під кожну з функцій управління підібрати високопрофесійний апарат з
фахівців, забезпечити високий рівень стандартизації та формалізації
управлінських процесів, виключити дублювання, зменшити потребу у
фахівцях широкого профілю. В той же час, дана структура породжує дуже
складну проблему міжфункціональної координації, що проявляється у
спробі надання пріоритету специфічним цілям і завданням, тенденції
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надмірної централізації, довготривалості процедур прийняття рішень,
нездатності до оперативних структурних перебудов. Це обмежує переваги
спеціалізованого ведення окремих функцій управління. В той же час вона
дуже
сприятлива
для
організації
забезпечувальної
діяльності
(фінансування,
матеріально-технічного
забезпечення,
управління
персоналом, документообігу, юридичного консалтингу, централізованого
інформаційного забезпечення та технічного обслуговування). Сама по собі
функціональна структура для побудови організацій практично не
використовується, а як правило поєднана з лінійною структурою у лінійноштабні або лінійно-функціональні структури. Лінійно-штабна структура
відрізняється від чисто лінійної тим, що при лінійних керівниках
створюються підрозділи (своєрідні штаби), які надають керівнику
допомогу у виконанні окремих функцій управління, в підготовці рішень,
здійсненні контролю. Ця робота здійснюється фахівцями. Як правило,
штабні служби не наділяються правами прийняття рішень і керівництва
підрозділами та людьми. Однак на практиці вони часом здійснюють
функціональне керівництво тими або іншими роботами (плановоекономічні відділи, відділи кадрів, бухгалтерії, аналітичні служби).
Лінійно-функціональна структура забезпечує поєднання переваг лінійної і
функціональної структур і сприяє створенню структури, в якій одні органи
ухвалюють управлінські рішення і владно проводять їх в життя, а інші
забезпечують їх інформацією консультативного, статистичного,
плануючого, координаційного і іншого характеру. У результаті
підвищується рівень державного управління. Така структура найбільш
ефективна там, де апарат управління виконує рутинні завдання і функції,
які часто повторюються та змінюються. До її переваг можна віднести
більш обгрунтовану підготовку планів і рішень, вивільнення лінійних
управлінців від грунтівної аналітичної роботи, можливість залучення
консультантів та експертів у функціональні підрозділи. Серед основних
недоліків - відсутність тісних взаємозв'язків і взаємодії на горизонтальних
рівнях, погіршення відповідальності за рішення, оскільки приймають їх
одні суб'єкти управління, а реалізують як правило інші, тенденція до
надмірної децентралізації. В системі органів державного управління така
структура характерна для системи центральних та місцевих органів
виконавчої влади, внутрішньої структури департаментів, головних
управлінь, обласних та районних управлінь у складі центральних органів
виконавчої влади тощо. Дивізіональна структура характерна для великих
організацій і поєднує централізовану координацію з децентралізованою
(децентралізація при збереженні координації та контролю). Така структура
поєднує автономність підрозділів з центрально контрольованим процесом
розподілу ресурсів і оцінки результатів. Недоліком є зростання
управлінської вертикалі, поява проміжних рівнів управління для
координації роботи окремих груп, відділів, дублювання функцій
управління на різних рівнях, зростання чисельності. В системі органів
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державного управління така структура характерна для міністерств, у складі
яких є інші центральні органи виконавчої влади, наприклад департаменти.
Розвиток самоуправлінських механізмів в соціальних системах, зокрема в
умовах демократії і ринку, примушує шукати нові організаційні основи для
структур управління. До таких структур відносяться проектні (іноді вони
також називаються програмно-цільові) структури, які створюються як
тимчасові організації для вирішення конкретних комплексних завдань. В
багатьох країнах все більша увага приділяється таким структурам, в основу
яких покладено яку-небудь мету (низку цілей) або комплексну програму й
виходячи з цього створюються відповідні ланки та їх взаємозв'язки. В одну
команду збирають різних спеціалістів і для них виділяють необхідні
ресурси. Це сприяє інтеграції кадрових, виробничих, інформаційних та
інших ресурсів для розв'язання актуальних суспільних проблем. Після
завершення проекту та вирішення всіх пов'язаних з ним завдань
спеціалісти повертаються у свої підрозділи на постійну роботу або
переходять на роботу по виконанню нового проекту. Можна вважати, що
за програмно-цільовими структурами управління, передусім державного,
велике майбутнє. Особливого значення такі структури набувають в період
реформування суспільних відносин і збільшення потреб в управлінській
праці. Як найпростіші варіанти створення проектних структур на
державному рівні можна розглядати різні координаційні комісії, робочі та
експертні групи з певних напрямів державно-управлінської діяльності.
Одним з найбільш поширених різновидів проектних організацій є
матрична структура, що поєднує лінійне і проектне управління. Така
структура дає можливість здійснювати гнучке управління динамічними
об'єктами. Серед переваг матричної структури можна зазначити наступні:
можливість швидко реагувати і адаптуватися до змін внутрішніх і
зовнішніх умов організації, підвищення творчої активності управлінців,
раціональне використання персоналу за рахунок спеціалізації різних видів
трудової діяльності, посилення демократичних принципів керівництва і
мотивації, посилення контролю за виконанням завдань проектів,
делегування повноважень від керівників функціональних служб
керівникам проектів на час їх виконання, підвищення особистої
відповідальності за виконання проектів. До недоліків можна віднести
складну систему співпідлеглості, що іноді ускладнює розподіл завдань та
витрати часу, присутність конкуренції між керівниками проектів,
складнощі при освоєнні нових проектів. Організаційна структура, як
правило, документально фіксується у структурах управління, у штатних
розписах, положеннях про структурні підрозділи, а також в посадових
інструкціях для виконавців.
Літ.: Бакуменко В. Д. Державне управління: основи теорії, історія і практика :
Навчальний посібник / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній, М. М. Їжа, Г. І. Арабаджи;
ред. Надолішнього П. І., Бакуменка В. Д. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009; Державне
управління і менеджмент: навч. посібник у таблицях і схемах / Г. С. Одінцова, Г. І.
Мостовий, О. Ю. Амосов та ін.; ред. Г. С. Одінцової. – Х. : ХарРІ УАДУ; 2002;
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Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998; Енциклопедичний словник з державного
управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В.
Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Мильнер Б. З.
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Бакуменко В.Д.
МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ДЕРЖАВНОМУ
УПРАВЛІННІ– сукупність способів досліджень, в основу яких покладено
психологічні особливості (індивідуальні та колективні) суб’єкта
державного управління, що виявляються в процесі прийняття ним
управлінських рішень. У психологічних дослідженнях процесів прийняття
рішень використовуються три методи. Перший метод – це лабораторний
експеримент, який у психології є домінуючим. Другий метод –
формалізація. Він полягає в тому, що на першому етапі створюється
сукупність аксіом, що стосуються будь-яких об’єктів, наприклад ризику
або переваги, на другому за допомогою формальних міркувань виводяться
нові твердження, що є наслідками прийнятих аксіом, а на третьому етапі
проводиться експериментальна перевірка дослідницьких гіпотез. Третій
метод базується на моделюванні діяльності з прийняття рішень, зокрема
комп’ютерному. Результати моделювання зіставляються з діями людини в
аналогічній ситуації. М.п.д.д.у. використовуються для розвитку
психологічної (біхеовіристичної) теорії рішень, яка являє собою систему
мотивованих тверджень щодо змісту діяльності людей в процесі прийняття
рішень, безпосередньо пов’язана з теоріями людських відносин і базується
на системах морально-психологічного стимулювання працівників з метою
досягнення цілей організації. Найважливішими функціями психологічної
теорії рішень є передбачення поведінки особи, яка приймає рішення, та
пояснення процесів, зумовлених її поведінкою. Серед базових тверджень
психологічної теорії рішень, зокрема, такі: структура проблеми великою
мірою визначає поведінку людини, що її вирішує; важливу роль відіграють
особистісні риси, зокрема пізнавальні здібності людини (коротко- та
довгострокова пам’ять, швидкість переробки інформації); завжди дії
людини, яка приймає рішення, спрямовані на досягнення певної мети;
дуже часто, приймаючи рішення, люди спрощують ситуацію, забуваючи
або ігноруючи деякі альтернативи чи їх наслідки, переоцінюють
імовірність настання маловірогідних подій та недооцінюють імовірність
настання дуже вірогідних подій тощо.
Літ.: Карданская Н. Л. Основы принятия управленческих решений : учеб. пособие / Н.
Л. Карданская. – М. : Рус. дел. лит., 1998; Саймон Г. А. Адміністративна поведінка :
Дослідження процесів прийняття рішень в організаціях, що виконують адміністративні
функції / Г. А. Саймон ; пер. з англ. – К. : АртЕк, 2001; Методологія державного
управління : словник-довідник / уклад. : В. Д. Бакуменко, Д. О. Безносенко, С. В.
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Бакуменко В.Д., Кравченко С.О.
МЕТОДИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ (англ.. METHODS
OF THE THEORY OF PUBLIC ADMINISTRATION) – група методів,
спрямованих на дослідження теоретичних проблем державного
управління. Серед них: структурно-функціональний, інституціональний,
поведінковий,
порівняльний,
історичний
тощо.
Структурнофункціональний метод передбачає розгляд державного управління як
деякої цілісності, системи, що має складну структуру, кожний елемент якої
має певне призначення і виконує специфічні функції. Управлінська
діяльність визначається загальноструктурною організацією. Основна увага
приділяється структурі і функціям працівників державних служб. Головне
в цьому вивченні– як навколишнє середовище впливає на процес
вироблення державних рішень і наскільки ці рішення відповідають
потребам системи і очікуванням її оточення з урауванням вимог про
розподіл дефіцитних ресурсів. Інституціональний метод приділяє увагу
формальним структурам влади, заснованим на положеннях конституції. У
рамках даного методу підкреслюється роль адміністративного і
конституційного права, яке визначає основні правила діяльності органів
державної влади й апарату державного управління. Поведінковий метод
спрямований на дослідження поведінки керівників і підлеглих, мотивації їх
праці. Він передбачає розгляд колективних дій через поведінку конкретних
особистостей, які є головним об’єктом управлінського дослідження,
визначення домінуючими мотивами поведінки психологічних мотивів, що
можуть бути як соціально зумовлені, так і мати специфічну індивідуальну
природу, застосування методів природних наук, математичного
моделювання, комп’ютерної техніки. Порівняльний метод передбачає
зіставлення однотипних явищ та різних способів реалізації управлінських
функцій з метою виявлення їх специфіки, знаходження найбільш
ефективних форм організації або оптимальних шляхів вирішення завдань.
Цей метод сприяє плідному використанню досвіду інших держав.
Історичний метод вивчає систему державного управління в її
послідовному розвитку, забезпечує виявлення зв’язку минулого,
сьогочасного й майбутнього.
© Бакуменко В.Д.
МЕТОДОЛОГІЯ
ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ
(англ..
METHODOLOGY OF PUBLIC ADMINISTRATION) – система способів
організації та здійснення пізнавальної й практичної діяльності у сфері
державного управління, що включає підсистему способів досліджень
(понять, принципів, підходів, методів, норм, парадигм тощо) у сфері
державного управління та підсистему способів (принципів, підходів,
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методів, методик, процедур, технологій тощо) державно-управлінської
діяльності. М.д.у. тісно пов’язана з теоретичними знаннями, які слугують
основою її розвитку і водночас самі розвиваються за допомогою нових
методологічних засобів. На розвиток М.д.у. впливають безліч чинників,
найбільш важливими серед яких виступають: практичні потреби
державного
будівництва,
вдосконалення
управління
державою,
проведення різних реформ (політичної, адміністративної та інших). Ця
група чинників актуалізує проблеми методології державного управління,
вимагає підвищення її ефективності; розвиток загальнонаукової
методології та методологій окремих наук і галузей знання. Дані чинники
дозволяють користуватися в державному управлінні накопиченим
методологічним потенціалом; ускладнення самого державного управління,
збільшення та розвиток його функцій, зростання кваліфікаційних вимог до
державних службовців, що неможливо без спеціального методологічного
забезпечення; культурний рівень політичних та управлінських еліт, їх
запити і здатність сприймати методологію та реалізовувати в своїй
діяльності; цінності в українському суспільстві, ідеї держави, прагнення їх
гуманізувати, пристосувати до ідеалів, забезпечити ефективність,
результативність, якість і справедливість їх впровадження, привести у
відповідність з національними потребами. М.д.у. характеризується
значним проблемним полем, яке включає в себе необхідність розв'язання
багатьох проблем. Серед них: створення та розвиток категорійного апарату
державного управління, що передбачає обґрунтування, систематизацію,
класифікацію та опис категорій, аналіз їх генезису, ролі в науці та
практиці; формулювання принципів державного управління, аналіз їх
наукової, оцінної та практичної транскрипцій; визначення норм
пізнавальної, оціночної та практичної діяльності в державному управлінні;
дослідження системи цінностей, їх зміни та ролей в державному
управлінні, в пізнавальній, практичній і оціночній діяльності; вивчення
парадигмальності державного управління, процесів ршзвитку та змін
парадигм; аналіз теоретичного наробку державного управління, тенденцій
його розвитку та методологічних функцій; обґрунтування методів
державного управління, їх специфіки; забезпечення цілісності пізнавальної
та практичної методологій, їх відкритості для методологічних інновацій.
Кожна складова в структурі М.д.у. має специфічне призначення та,
одночасно, відіграє системоутворюючу роль. Принципи визначають
відправні точки діяльності, формують загальні напрями діяльності.
Категорії задають зміст понять, що використовуються, а також
відображають об'єкти і комунікацію між суб'єктами діяльності. Норми
виступають у вигляді раціональних вимог до діяльності. Цінності додають
особистісну й суспільну значущість державному управлінню. Парадигми
забезпечують інтеграцію всіх складових методології та їх реалізацію.
Теорії додають обґрунтованість, аргументованість діяльності. Методи
виступають як механізми діяльності, засоби та інструменти її здійснення.
134

Бакуменко В. Д. Статті до енциклопедії державного управління : Наукове видання
_________________________________________________________________________

Важко переоцінити методологічну роль понять і категорій. Однією з
серйозних проблем державного управління є відсутність обґрунтованості,
строгості та глибини низки понять, що використовуються, їх системного
бачення. Звідси слідує, що необхідно вирішувати для державного
управління як наукової галузі проблему формування системи категорій. В
основі цієї системи маємо три види категорій: категорії держави; категорії
управління і категорії державного управління. Тобто категорії державного
управління утворяться в категоріальному трикутнику: категорії держави категорії управління - категорії державного управління. Принцип виступає
як початкова теоретична посилка формування знання, вказує правильний
напрям руху пізнавального процесу, в оцінці він виступає основою
оціночної діяльності, в практиці він визначає напрям і характер
перетворення. Серед пізнавальних принципів в державному управлінні
виділяються не тільки принципи об'єктивності, розвитку, цінності
державності, але і принципи експліцитности, системності та
контролюємості. Як відмічають Д. Мангейм і Р. Річ, експліцитність
наукового дослідження полягає в тому, що всі правила для опису та
вивчення реальності сформульовані в явному вигляді. Ніщо не
скривається, ніщо не приймається на віру. Системність полягає в тому, що
кожний зафіксований факт пов'язаний причинним зв'язком або
спостерігається разом з іншими фактами. Не признаються ніякі пояснення,
придатні лише для даного випадку, не допускається ніяких відступів від
методу. Контролюємість виявляється в тому, що явища, які аналізуються,
по можливості розглядаються з всією строгістю, допустимій у даній
ситуації. Виключно важливу активну регулятивну роль в методології
відіграють парадигми. В зміст парадигми включаються сукупність
теоретичних стандартів, ціннісних критеріїв, світоглядних позицій, методи
і принципи досліджень. За своєю сутністю парадигма є закріпленням
певної системи знань, положень, поглядів, підходів і методів, внаслідок їх
визнання науковим співтовариством. Тобто парадигма має характер
вторинного знання, оскільки спочатку відбувається формування такої
системи знань, а потім її визнання певним співтовариством. Державне
управління є мультипарадигмальною галуззю знання. Вона має кілька
відносно самостійних парадигм, які додають йому не тільки різноманіття
змістовних контекстів, але й методологічного змісту. Як приклади таких
парадигм можна зазначити: інституційну, діяльнісну, нормативно-правову,
сцієнтичну, системну, інструментальну, інноваційну, патерналістську,
ліберальну та інші. За інституційною парадигмою державне управління
являє собою сукупність інститутів, що здійснюють управлінську
діяльність. За діяльнісною парадигмою державне управління являє собою
діяльність щодо управління державою. За нормативно-правовою
парадигмою державне управління виступає як нормативно-правова
система, що регулює управління державою, її діяльність і впливи на
суспільство. За сцієнтичною парадигмою державне управління є
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специфічною галуззю наукового знання, що реалізується в діяльності
держави. За системною парадигмою державне управління є системою
органів державної влади та управління. За інструментальною парадигмою
державне управління є сукупністю інструментів управління державою та
впливів держави на суспільство. За інноваційною парадигмою державне
управління виступає як найважливіший механізм реалізації інновацій,
оновлення всіх сфер суспільства. За патерналістською парадигмою
державне управління є сферою централізованого розподілу ресурсів. За
ліберальною парадигмою державне управління є способом регулювання
відносин між суб'єктами державної політики. Методи є важливими
компонентами наукової та практичної діяльності. Методи державного
управління включають в себе не тільки методи пізнавальної діяльності, але
й методи оцінювання та управлінської практики. Методи пізнавальної
діяльності забезпечують отримання знання, інформації про ті або інші
сторони державного управління та місцевого самоврядування. Методи
оцінювання виступають засобами діагностики ситуації. Методи практики
управління виступають способами владного впливу на процеси
державного розвитку, на діяльність державних структур і конкретних
посадових осіб. Маємо численні методи державного управління. Виділимо
основні сучасні тенденції їх розвитку. Відбувається процес залучення та
адаптації методів інших наук в державне управління. На методологічному
полі державного управління йде інтенсивний відбір, стихійні методичні
експерименти і пристосування методів з усіх основних галузей знання до
потреб державного управління. Зростає роль в державному управлінні
системної методології, яка об'єднує пізнання, оцінювання та практику.
Саме системна методологія стає загальним методологічним ядром
державного управління. Спостерігається зміна співвідношення між
регламентованими методами, близькими до норм і процедур, і
креативними методами, які відрізняються творчістю та проявом
індивідуальності суб'єкта діяльності, що дозволяють вирішувати нові,
складні, творчі завдання. Загострюються потреби стандартизації і
уніфікації методів, технологізації їх застосування, автоматизації
вирішення низки аналітичних, оціночних та інших завдань. Разом з тим,
відбувається формування критичної маси ідей з таких проблем, як функції
держави, прийняття управлінських рішень, сутність і специфіка
регіонального управління та місцевого самоврядування, розвиток
державної служби та інших, які не тільки сприяють виникненню
пізнавальних теорій, але й значному методологічному ефекту у вигляді
принципів, підходів, моделей, методів і технологій управління.
Перспективними напрямами розвитку М.д.у. можна вважати такі. Поперше, пошук обґрунтованих визначень держави як системи, формування
категорійного апарату державного управління з системних позицій. Подруге, у перетворенні державного управління на соціоінженерну науку, в
державний менеджмент, що органічно поєднує методологію наукового
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пізнання з методологією практичного управління державою. У зв'язку з
цим буде спостерігатися зростання уваги дослідників не тільки до
отримання наукового знання в цій сфері, але й втіленню його в моделі,
проекти і реальну дійсність. По-третє, у подальшому збагаченні
методології державного управління за рахунок адаптації філософської,
загальної та спеціальної наукової (зокрема, галузевої) методології. Почетверте, у розвитку філософської методології державного управління, яка
відстала в своєму розвитку в значній мірі тому, що вона виявилася в
прикордонній зоні між філософією та державним управлінням. По-п’яте, у
зміні співвідношення між організацією та самоорганізацією в державному
управлінні.
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Бакуменко В.Д., СурмінЮ.П.
МЕХАНІЗМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПЛАНУ ДІЙ УКРАЇНА–НАТО
(англ. MECHANISMS OF IMPLEMENTATION PLAN OF ACTION
UKRAINE-NATO) – порядок взаємних дій України і НАТО щодо
узгодження та реалізації принципів та цілей, передбачених планом дій
Україна – НАТО. Україна щорічно представлятиме свій проект Цільового
плану (ЦП) для досягнення принципів і цілей, викладених в Плані дій
(ПД). У рамках Комісії Україна – НАТО (КУН) країни-члени НАТО
надаватимуть поради щодо запропонованих конкретних заходів та термінів
виконання, а КУН погоджуватиме усі спільні заходи Україна – НАТО.
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Після цього Україна затверджуватиме на найвищому рівні свій ЦП, який
включатиме як спільні заходи України з НАТО, погоджені КУН, так і
внутрішні заходи. Річні плани і програми існуючих і нових Спільних
робочих груп, зокрема СРГ ВР, Робочий план Військового комітету
Україна – НАТО, а також робочі плани і програми інших відповідних
спільних робочих органів/груп Україна – НАТО і надалі визначатимуть
рамки та ключові елементи співробітництва між Україною і НАТО з метою
досягнення визначених цілей та орієнтирів. Україна повністю
користуватиметься існуючими механізмами КУН і ПЗМ для сприяння
досягненню цілей, визначених у Плані дій. Хоча основну відповідальність
несе Україна, країни-члени НАТО продовжуватимуть підтримувати
реформи шляхом надання допомоги і ознайомлення з власною оцінкою і
досвідом. КУН щорічно розглядатиме результати виконання цілей Плану
дій, включаючи реалізацію спільних заходів України з НАТО та заходів,
що їх Україна здійснила сама згідно з ЦП. Доповідь про здійснену роботу
готуватиметься Міжнародним секретаріатом / Міжнародним військовим
штабом та передаватиметься для коментарів держав-членів і України.
Проводитимуться підсумкові піврічні та річні спільні засідання
Політичного комітету та Політико-військового керівного комітету у
форматі КУН, після чого проект щорічної Доповіді про здійснену роботу
передаватиметься до відома послів КУН. Після цього Доповідь
передаватиметься до відома міністрів закордонних справ КУН. Указ
Президента №1039/2010 від 9.11.2010 р. «Про забезпечення продовження
з
Організацією
конструктивного
партнерства
України
Північноатлантичного договору» утворено при Президентові України
Комісію
з
питань
партнерства
України
з
Організацією
Північноатлантичного договору. На Комісію покладені такі завдання:
проведення моніторингу, аналіз та оцінка стану партнерства України з
Організацією Північноатлантичного договору, зокрема у рамках річних
національних програм, індивідуальних програм, галузевих планів
партнерства, планів заходів щодо виконання річних національних програм;
забезпечення узгодженої діяльності національних координаторів з питань
партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору (далі
– національні координатори); підготовка та внесення в установленому
порядку пропозицій Президентові України щодо дальшого розвитку
конструктивного
партнерства
України
з
Організацією
Північноатлантичного договору з усіх питань, які становлять взаємний
інтерес, оптимізації механізму забезпечення узгодженої діяльності
центральних органів виконавчої влади, інших державних органів у цій
сфері, розроблення проектів нормативно-правових актів України з цих
питань, підготовка висновків щодо доцільності прийняття таких
нормативно-правових актів. Міністерству закордонних справ України
доручено
забезпечувати
належну
координацію
здійснюваних
центральними органами виконавчої влади заходів із реалізації зовнішньої
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політики щодо продовження конструктивного партнерства України з
Організацією Північноатлантичного договору з усіх питань, які становлять
взаємний інтерес, зокрема партнерства у рамках річних національних
програм. Цим Указом Президента України також визначені національні
координатори з питань партнерства України з Організацією
Північноатлантичного договору, зокрема у сферах: зовнішньої політики та
економіки; оборони та військовій сфері; ресурсного (фінансового)
забезпечення; безпеки; правовій сфері. Національні координатори є
спеціально уповноваженими особами, діяльність яких спрямована на
забезпечення сприяння узгодженому виконанню центральними органами
виконавчої влади, іншими державними органами завдань щодо
продовження конструктивного партнерства України з Організацією
Північноатлантичного договору з питань, які становлять взаємний інтерес.
Національні координатори у відповідних сферах: сприяють узгодженому
виконанню центральними органами виконавчої влади, іншими
державними органами завдань щодо продовження конструктивного
партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору з
питань, які становлять взаємний інтерес, у тому числі щодо підготовки
пропозицій до проектів річних національних програм, індивідуальних
програм, галузевих планів партнерства та реалізації таких програм, планів;
беруть участь у підготовці заходів, що здійснюються відповідними
центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами,
щодо продовження конструктивного партнерства України з Організацією
Північноатлантичного договору з питань, які становлять взаємний інтерес;
сприяють належній підготовці та участі делегацій, представників України
в засіданнях спільних робочих груп України та Організації
Північноатлантичного договору у визначених сферах партнерства, а також
консультаціях та експертних зустрічах із представниками Організації
Північноатлантичного договору; готують та вносять на розгляд Комісії з
питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного
договору (далі – Комісія) пропозиції щодо дальшого розвитку
конструктивного
партнерства
України
з
Організацією
Північноатлантичного договору з усіх питань, які становлять взаємний
інтерес, здійснюють підготовку відповідних матеріалів до розгляду
Комісією, проектів її рішень; інформують відповідні центральні органи
виконавчої влади, інші державні органи про прийняті Комісією рішення;
здійснюють моніторинг виконання річних національних програм,
індивідуальних програм, галузевих планів партнерства, планів заходів
щодо виконання річних національних програм, готують пропозиції
стосовно забезпечення виконання передбачених ними заходів та вносять їх
на розгляд Комісії.
Літ.: Довідник НАТО, 2006 / Office of Information and Press NATO – 1110 Brussels –
Belgium, 2006; Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. :
Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка,
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В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Історія, теорія і практика
європейської та євроатлантичної інтеграції України / С.О.Телешун, В. Д. Бакуменко, Д.
В. Вітер та ін.. // Енциклопедичний довідник // За заг. ред. В.Д.Бакуменка,
С.О.Телешуна. - К.: Вид-во НАДУ. - 2006; Механізми регулювання інтеграційних
процесів в Україні : Навч. посіб. / І. В.Артемов, В. Д.Бакуменко, В. Д.Бондаренко та ін..
// – Ужгород : Ліра, 2009, Серія “Євроінтеграція : український вимір”, вип. 14;
Міжнародна інтеграція Навч. посіб / І. В.Артьомов, В. Д.Бакуменко, О. М. Ващукта та
ін. // Ужгород. : Ліра, 2008, Серія “Євроінтеграція : український вимір”, вип. 15.

Бакуменко В.Д.
МЕХАНІЗМИ
РЕАЛІЗАЦІЇ
ЦІЛЕЙ
ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ
ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ (англ. MECHANISMS OF TARGET EUROATLANTIC INTEGRATION OF UKRAINE) – державні засоби,
інструменти, важелі впливу, покликані забезпечити дієвість процесу
євроатлантичної інтеграції України. Відповідно до Плану дій УкраїнаНАТО доцільно розглядати як базові у досягненні цілей євроатлантичної
інтеграції політичний, економічний, соціальний механізми та механізм
забезпечення національної безпеки. Політичний механізм передбачає
зміцнення демократії й виборчих інституцій, визнання верховенства права
та прав людини, забезпечення свободи слова, проведення конституційної
реформи. Економічний механізм спрямований на подальше закріплення
засад ринкової економіки, розбудову інфраструктури, зниження рівня
фінансових ризиків, раціональне використання ресурсів, поліпшення
інвестиційного клімату. Соціальний механізм передбачає ліквідацію
наслідків Чорнобильської катастрофи, розв’язання екологічних проблем,
вирішення питання охорони праці, вдосконалення інформаційної політики,
перепідготовку та забезпечення належного соціального захисту звільнених
військовослужбовців. Механізм забезпечення національної безпеки
спрямований на реформування Збройних Сил, адаптацію їх до вимог
нового середовища, демократичний контроль над ними, конверсію
оборонної промисловості, знищення та утилізацію надлишкової військової
техніки, запровадження оборонного планування, боротьбу з контрабандою
наркотиків і тероризмом, використання миротворчих сил, планування на
випадок надзвичайних ситуацій цивільного характеру. Всі ці механізми
мають застосовуватися системно, комплексно й ситуаційно. У розвитку
відносин України з НАТО ефективно використовується програмноцільовий механізм. Зокрема ці відносини знайшли відображення у таких
Державних програмах та планах співробітництва: План заходів щодо
виконання Річної національної програми співробітництва Україна - НАТО
на 2010 рік; Річна національна програма Україна–НАТО на 2010 рік; Річна
національна програма на 2009 рік з підготовки України до набуття
членства в Організації Північноатлантичного договору; План заходів щодо
виконання Річної національної програми на 2009 рік з підготовки України
до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору;
Цільовий план Україна-НАТО на 2009 рік у рамках Плану дій Україна–
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НАТО; Цільовий план Україна-НАТО на 2008 рік у рамках Плану дій
Україна–НАТО; Цільовий план Україна-НАТО на 2007 рік у рамках Плану
дій Україна–НАТО; Цільовий план Україна-НАТО на 2006 рік у рамках
Плану дій Україна–НАТО; План дій Україна-НАТО; Державна цільова
програма інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції
України на 2008-2011 роки; Концепція Державної цільової
програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції
України на 2008 - 2011 роки; Державна програма підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської
та євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки; Державна
програма інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції
України на 2004 - 2007 роки; Концепція Державної цільової програми
формування позитивного міжнародного іміджу України; Державна
програма співробітництва України з Організацією Північноатлантичного
Договору (НАТО) на 2001-2004 роки; План заходів з нагоди 10-ї річниці
підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та
Організацією Північноатлантичного договору. М.р.ц.є.і.У. логічно
пов’язуються з державною політикою у різних сферах суспільної
діяльності: військовій, економічній, соціальній, гуманітарній, екологічній
та ін. Причиною цього є те, що Планом дій Україна-НАТО фактично
визначені орієнтири та сформовані завдання, що спрямовані на
перетворення нашої держави у розвинену демократичну європейську. Саме
такий шлях обрано й Україною, в якій відбувається розбудова незалежної,
суверенної, демократичної, правової, соціальної держави. Інша справа, що
виконати ці завдання після десятиріччя економічної та соціальної кризи
дуже складно, оскільки потребує не тільки величезних фінансових і
матеріальних ресурсів, а й зміну способу життя, ціннісних уподобань,
подолання рудиментів пострадянської ментальності, пошуку ефективних
шляхів запобігання проявам світоглядної, релігійної, національної
нетерпимості.
Літ.: Довідник НАТО, 2006 / Office of Information and Press NATO – 1110 Brussels –
Belgium, 2006; Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. :
Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка,
В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Історія, теорія і практика
європейської та євроатлантичної інтеграції України / С.О.Телешун, В. Д. Бакуменко, Д.
В. Вітер та ін.. // Енциклопедичний довідник // За заг. ред. В.Д.Бакуменка,
С.О.Телешуна. - К.: Вид-во НАДУ. - 2006; Механізми регулювання інтеграційних
процесів в Україні : Навч. посіб. / І. В.Артемов, В. Д.Бакуменко, В. Д.Бондаренко та ін..
// – Ужгород : Ліра, 2009, Серія “Євроінтеграція : український вимір”, вип. 14;
Міжнародна інтеграція Навч. посіб / І. В.Артьомов, В. Д.Бакуменко, О. М. Ващукта та
ін. // Ужгород. : Ліра, 2008, Серія “Євроінтеграція : український вимір”, вип. 15.

Бакуменко В.Д.
МІСІЯ ДЕРЖАВИ (англ. MISSION STATE) – головна мета діяльності
держави та відповідного процесу державного управління, яка, власне, і є
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причиною їх здійснення та взагалі існування. М.д. охоплює як внутрішні,
так і зовнішні завдання діяльності та управління держави і визначає
подальшу конкретизацію цілей, стратегії та політик. Тому її формування
має передувати етапу визначення цілей. Інакше не буде єдності системи
цілей, що може призводити до невиправдано великих витрат ресурсів на їх
реалізацію. Цілі, які безпосередньо визначені для виконання М.д., слід
розглядати як основні напрями її діяльності та управління. Серед таких
цілей Української держави можна назвати: забезпечення незалежності і
суверенітету; створення демократичної, правової держави, в якій панує
закон; досягнення високого рівня соціального розвитку, за якого
забезпечуватимуться соціальні умови життєдіяльності громадян України
на рівні передових країн світу. Визначення місії держави є обов’язковим та
важливим складовим елементом запровадження стратегічного управління.
М.д., як правило, містить стислий виклад найвагомішої мети на
довгострокову перспективу та напрями державної політики. Шляхом їх
визначення М.д. відображує якісні та функціональні особливості держави.
Основним зовнішньополітичним вектором України є європейський вимір
за умови стратегічного партнерства з Росією та Сполученими Штатами
Америки. В Україні здійснюються зовнішні функції (захист
недоторканості кордонів, цілісності території, суверенітету, сприяння розвитку співпраці та взаємодії з іншими країнами у різних галузях),
внутрішні функції (законодавча, політична, організаційна, економічна,
соціальна, культурно-освітня), а також специфічні функції (регулювання у
сфері міжрелігійних відносин, ліквідація наслідків Чорнобильської
катастрофи) держави. Виходячи з місії держави визначальними
пріоритетами стратегічного управління в Україні є: забезпечення
необхідних передумов її прискореного зростання; підвищення конкурентоспроможності національної економіки; опрацювання та реалізація
державної політики, спрямованої на структурну перебудову промисловості
та розвиток інноваційно-інвестиційної моделі економічного зростання;
утвердження України як високотехнологічної держави; здійснення
активної аграрної політики, спрямованої на швидке подолання кризових
процесів; глибока перебудова соціальної сфери у напряму підвищення
стандартів життя населення. М.д. в Україні передбачає становлення
сучасної європейської держави на засадах базових цінностей
демократичного суспільства, що передбачає: розбудову державності;
забезпечення добробуту населення та національної безпеки; відданість
загальнолюдським цінностям, ідеалам свободи та гарантованої демократії;
створення умов розвитку людини, захисту її прав та свободи, забезпечення
відповідальності перед собою, своєю сім’єю та суспільством; послідовне
утвердження демократичних засад розвитку суспільства, прав і свобод
людини, побудови правової держави, становлення громадянського
суспільства.
Літ.: Браун, М.Пол. Посібник з аналізу державної політики / М. Пол. Браун; пер. з англ.
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- К.: Основи, 2000; Виханский О. С. Стратегическое управление: Учеб. / О. С.
Виханский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Гардарика, 1998; Енциклопедичний словник
з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та
ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010;
Шаров Ю.П. Стратегічне планування в муніципальному менеджменті : концептуальні
аспекти : Монографія / Ю. П. Шаров. – К.: Вид-во УАДУ, 2001.

Бакуменко В.Д
МОДЕЛЬ ПОЛІТИКИ (англ.. MODEL POLICY) – модель, що охоплює
всі етапи процесу формування і здійснення політики в певній сфері, галузі
діяльності, або у певному виді суспільних відносин, зокрема розроблення,
реалізацію, оцінювання та корекцію політики (див. рис.). Цей процес є
ітераційним. Його початком можуть бути попередні розробки кожного із
зазначених етапів. Вихідні концепції, положення та гіпотези можуть
перевiрятися шляхом відповідного аналізу і коригуватися. М.п. дає змогу
Місія,
стратегічні
цілі орієнтири

Розроблення політики
Цілі
політики

Напрями
дій

Принципи
реалізації

Засоби,
інстру‐
менти

Корекція політики

Оцінювання

Оцінювання
політики

Моніторинг
результатів
політики

Суспільство,
сфера ,
галузь,
інший вид
суспільних
відносин

Впливи

Органи
управління

Реалізація
політики

враховувати при аналізі значно більше явищ і особливостей певної сфери
або галузі діяльності порівняно з можливостями звичайного якiсного
аналізу, а також генерувати нову iнформацiю, невiдому апріорі. Власне
кажучи, кожне розумiння здійснення певних видів суспільної діяльності
спирається на якусь модель політики. Формалiзм конструкції моделі
політики вимагає чіткого уточнення концепцій, положень і гіпотез, які
покладені в основу аналізу. Це має важливе значення для верифікації
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результатів моделювання,
аналітичного процесу.

а

також

розумiння

й

удосконалення

Літ.: Бакуменко В. Д. Формування державно-управлінських рішень : проблеми теорії,
методології, практики : Моногр. – К. : Вид-во УАДУ, 2000; Браун, М. Пол. Посібник з
аналізу державної політики / М. Пол. Браун ; пер. з англ. - К. : Основи, 2000; Державна
політика : аналіз та впровадження в Україні: конспект лекцій до навчального модуля /
Уклад. В. А. Ребкало, В. В.Тертичка. - К.: Вид-во УАДУ, 2002; Пал, Леслі А. Аналіз
державної політики / Леслі А. Пал ; пер. з англ. - К.: Основи, 1999; Тертичка В. В.
Державна політика: аналіз та здійснення в Україні / В. В. Тертичка. - К.: Основи, 2002.

Бакуменко В.Д.
МОДЕЛЬ ПРИЙНЯТТЯ РАЦІОНАЛЬНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ
РІШЕНЬ (англ.. MODEL OF THE RATIONAL DECISION MAKING) –
класична типова модель прийняття рішень, що складається з таких етапів:
діагноз проблеми – формулювання обмежень та критеріїв для прийняття
рішень – виявлення альтернатив – оцінка альтернатив – остаточний вибір
оптимальної альтернативи. М.п.р.у.р. повністю відповідає сучасному
уявленню про прийняття рішень як частину процесу управління з усіма
його основними етапами та технологічними операціями. На першому етапі
«Виявлення та діагностування проблеми» проводяться: моніторинг
ситуації та виявлення проблем, визначення їх пріоритетності, опис
проблемної ситуації, формулювання та структурування виявлених
проблем. Моніторинг політичної, економічної, соціальної, гуманітарної,
державотворчої ситуації в країні, виділення основних проблем, що суттєво
впливають на досягнення бажаного стану держави, галузі, регіону, певної
сфери суспільного життя, діяльності органу влади, установи, організації (в
межах компетенції). Визначення пріоритетності проблем та вибір найбільш
актуальної з них для вирішення (масштабність, ступень впливу на
суспільство, гострота, нагальність вирішення, наявність політичних
рішень). Опис проблемної ситуації (сутність, новизна, стан законодавчого
забезпечення, наявність державних та/або галузевих програм, консультації,
результати соціологічних опитувань, анонсування досвіду країн ЄС).
Виявлення проблем державного управління проводиться з урахуванням
чинників їх виникнення: територіальний чинник, пов’язаний з
раціональним розподілом державної влади і державного управління по
території держави; соціальний чинник, що передбачає орієнтацію
державного управління на інтереси всіх класів, соціальних прошарків,
професійних груп, національних і конфесійних структур суспільства;
технологічний чинник, що криється у використанні нових технологій
управління, формуванні єдиної інформаційної системи державного
управління з новим рівнем послуг; правовий чинник, що дозволяє
упорядковувати за допомогою правового регулювання і виконання
відповідних норм поведінку і діяльність учасників управлінських процесів,
а також системну взаємодію управлінських елементів; організаційний
чинник, викликаний високою динамікою організаційних відносин і
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необхідністю постійної зміни організаційних структур під впливом
економічних, соціальних і духовних інновацій та зміни цілей державного
управління; кадровий чинник, зумовлений актуальністю залучення до
державного апарату висококваліфікованих фахівців та розвитку їх навичок
при здійсненні управлінської діяльності; практика сьогодення
підтверджує, що для досягнення успіху необхідно прагнути й вміти
працювати у команді; чинник зміцнення взаємозв’язків з суспільством і
подолання відчуження державного апарату (влади) від громадян.
Формулювання та структурування проблеми (з'ясування типу, характеру
проблеми,
її
основних
системних
характеристик,
виявлення
закономірностей розвитку проблеми, її можливих наслідків, виділення її
основних складових, визначення головної та допоміжних цілей,
структурування цілей,). Підхід до формулювання проблеми містить наступні
дії (за Л. Палом): з’ясування причини виникнення проблеми (Чому існує ця
проблема? Чи викликана вона факторами поза особистісного
сприйняття? Чому вона турбує людей?); оцінка нагальності та
масштабності проблеми (Кого зачіпає ця проблема? Яка частка населення
відчуває, чи може відчути її на собі? Які складові впливу цієї проблеми
на населення? Чи якийсь з регіонів уражений найбільше? Як визначають
проблему основні зацікавлені сторони?); визначення новизни проблеми
(Чи є ця проблема новою? Несподіваною? Такою, що виникла
повторно?); застосування низки методів аналізу проблем, зокрема
структурування, класифікаційного аналізу, аналізу припущень,
ієрархічного та синектичного аналізу, експертизи. На другому етапі
«Визначення обмежень та критеріїв прийняття рішень» проводиться:
визначення критеріїв, порівняльних оцінок, формування індексів та
індикаторів, розрахунок рейтингів, розроблення умов тендерів. Ключовими
критеріями в оцінюванні альтернатив управлінських рішень є
результативність (effektiveness), ефективність (efficiency), економічність
(economy),
справедливість
(justice).
Результативність
охоплює
результативність у вирішенні проблем, відповідність пріоритетним завданням
уряду, ставлення громадськості, вплив на платників податків та на
приватний сектор. У свою чергу, вона оцінюється по критеріях:
технологічної раціональності, тобто порівняння альтернатив на предмет
здатності висувати ефективні шляхи розв'язання суспільних проблем;
здійсненності, як технологічної, так й політичної та адміністративної;
вимірюваності, тобто можливості оцінювання результатів в кількісних
показниках (гроші, обсяг виробництва тощо); адекватності, тобто
відповідності завдань наявним ресурсам. Ефективність пов'язує витрати з
результатами втілення рішення та враховує не лише результати, але й
обсяг ресурсів, необхідних для їх досягнення, а також доступність
існуючих ресурсів. Проявляється у співставленні "економічні витрати вигоди" або "екологічні витрати - вигоди", де вигоди - це позитивні
результати, витрати - це витрачені ресурси та час, а також потенційно
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можливі негативні результати. Економічність - це мінімізація вартості
ресурсів, спрямованих на діяльність, з огляду на відповідну якість.
Справедливість - передбачає пропорційний вплив на різні регіони та групи
населення, прояв інших ознак цього критерію. На третьому етапі
«Розроблення (формування) альтернатив рішень» проводиться вибір
(безпосередньо або через експертну процедуру, джерела альтернатив) й
обґрунтування альтернатив рішень (розробка сценаріїв розвитку ситуації з
використанням технологій системного та ситуаційного аналізу, експертного оцінювання, моделювання, експерименту). На четвертому етапі
«Оцінювання кожної з альтернатив рішень» оцінюються переваги та
недоліки альтернатив рішень. Останні визначаються на підставі
об’єктивного аналізу, викладаються у описовій формі представлення. На
п’ятому етапі «Вибір найкращої альтернативи рішення за обраними
критеріями» проводиться вибір альтернативного рішення (можливий
стислий коментар за результатами оцінювання альтернатив, загальні
рекомендації). У практиці прийняття рішень виконується ще один етап
«Визначення механізму реалізації управлінського рішення». На цьому
етапі проводиться: вибір форми управлінського рішення, розробка плану
дій з його реалізації, визначення необхідного ресурсного забезпечення.
Серед форм управлінського рішення: політична - політичний документ;
правова - нормативно-правовий або організаційно-розпорядчий акт;
адміністративна - доручення. Розробка плану дій з реалізації передбачає
визначення: складу та послідовності дій, термінів, комунікативної
стратегії, стимулювання виконання рішень, форми й характеру контролю.
Далі відбувається визначення необхідного ресурсного забезпечення:
фінансового,
матеріально-технічного,
кадрового,
інформаційного,
документаційного, наукового тощо. Більш детально її можна представити
послідовністю таких операцій: отримання інформації про ситуацію
(аналітичний матеріал); визначення цілей (побудова дерев цілей та
критеріїв, ранжування цілей за пріоритетами); розробка системи
оцінювання (формування індексів та індикаторів, розрахунок рейтингів,
розроблення умов тендерів, визначення порівняльних оцінок та
пріоритетів); аналіз ситуації (виявлення факторів, що визначають розвиток
організації, зокрема можливостей ресурсного забезпечення); діагностика
ситуацій (виділення основних проблем та їх впливу на досягнення
бажаного стану організації); розробка прогнозу розвитку ситуації
(застосування методів експертного прогнозування); розроблення й
обгрунтування альтернатив рішень (безпосередньо або за допомогою
спеціальних експертних процедур); відбір основних варіантів
управлінських впливів (використання технологій відсіву); розробка
сценаріїв розвитку ситуації (визначення альтернативних варіантів
динаміки їх змін з використанням технологій ситуаційного аналізу та
експертного оцінювання); експертна оцінка основних варіантів
управлінських впливів (з використанням системи оцінювання); колективна
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або індивідуальна експертна оцінка та вибір найкращого варіанта дій
(узгодження рішення); прийняття рішення відповідальною особою.
Дослідниця Н. Карданська запропонувала розглядати прийняття рішень як
процес, що складається з етапів попереднього рішення (створення суб'єктивного уявлення про ситуацію; оцінки наслідків альтернатив; прогнозування умов, які визначають наслідки) та власне рішення (вибір альтернативи), а також такий, що враховує чинник ризику, тобто наявність певної
імовірності досягнення очікуваних наслідків рішень. Такий підхід
фактично відповідає М.п.р.у.р. На сьогодні М.п.р.у.р. залишається
еталоном при вирішенні проблемних ситуацій.
Літ.: Дункан Джек У. Основопологающие идеи в менеджменте. Уроки
основоположников менеджмента и управленческой практики / Джек. У. Дункан; пер. с
англ. - М. : Дело, 1996; Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. :
Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка,
В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Мескон М. Х. Основы
менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури // Пер. с англ. - М.: Дело ЛТД,
1994; Саймон Г. Адміністративна поведінка : Дослідження прийняття рішень в
організаціях, що виконують адміністративні функції / Г. Саймон; пер. з англ. вид. – К. :
АртЕк, 2001; Фатхутдинов Р. А. Разработка управленческого решения / Р. А.
Фатхутдинов. - М. : ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1998.

Бакуменко В.Д.
НАДАННЯ
ДЕРЖАВНОМУ
УПРАВЛІННЮ
НАУКОВОГО
ХАРАКТЕРУ (англ. OF STATE Office of Scientific CHARACTER) – це
здійснення практики управління на науковій основі, що передбачає широке
використання наукових досягнень на всіх рівнях і в усіх ланках системи
державного управління, передусім результатів досліджень у галузях
державного управління, політології, права, філософії, соціології,
економіки, екології та інформатики; сприяння розвитку наукових
досліджень з актуальних проблем державного управління, зокрема
розробленню нових управлінських технологій та впровадженню їх
досягнень у практику; залучення науковців до аналітичної роботи в
органах державної влади; підвищення рівня забезпеченості апарату
системами підтримки прийняття рішень на базі сучасної управлінської
методології та використання засобів інформатизації і комп’ютеризації.
Визнання управлінської праці як окремого виду діяльності і запровадження наукового аналізу для визначення способів ефективного
розв’язання управлінських проблем є одним з найзначніших досягнень ХХ
сторіччя. Наукову основу державного управління утворює наука
управління, тобто теоретичні дослідження самої управлінської діяльності.
Засновником наукового управління вважається американський вчений Ф.
Тейлор. Поняття "наукове управління" введено Л. Брандейсом у 1910 р.
Серед найбільш відомих, визнаних світом зарубіжних представників науки
управління: М. Вебер, Н. Вінер, Ф. Гілбрет, В. Глушков, П. Друкер, Д.
Дункан, У. Ешбі, Е. Мейо, М. Мескон, Г. Саймон, А. Файоль, М. Фоллет,
147

Бакуменко В. Д. Статті до енциклопедії державного управління : Наукове видання
_________________________________________________________________________

Д. Форрестер та інші. Лауреат Нобелівської премії Г. Саймон, визначаючи
місце і роль науки управління серед інших наук, охарактеризував її як
частину акумульованого і визнаного знання, що систематизоване й
сформульоване у відповідності з встановленими загальними істинами та
закономірностями і є не тільки поєднанням багатьох дисциплін, але й
новою самостійною наукою у сфері соціології. Це всеохоплююче, глибоке
та філософське знання. За висловом відомого американського вченого Д.
Дункана, наука управління - це, передусім, інтелектуальна революція,
новий світогляд та нова методологія вирішення проблем. Наука управління
спирається на використання наукового методу, системну філософію та
використання моделей. Складність суспільства, суспільних відносин та
процесів як об’єкта державного управління і системи державної влади як
суб’єкта державного управління, які є відкритими, динамічними,
самокерованими, імовірнісними, багато параметричними системами, не дає
змогу керуватися в державній управлінській діяльності лише накопиченим
досвідом та здоровим глуздом, хоча останні й є обов’язковими складовими
управлінського успіху поряд з ініціативою, інноваційним підходом та
чітким настроєм на отримання позитивних результатів. Перспективне
прогнозування, стратегічне планування, вибір раціональної структури
органів державної влади та її кадрового забезпечення, забезпечення
інноваційного, якісного управління, створення високоефективних
мотиваційних підходів, розроблення сучасних методів контролю,
комунікацій, прийняття рішень - це лише кілька завдань з багатьох,
вирішення яких неможливе без розвитку науки державного управління у
напрямі створення нових та вдосконалення існуючих концепцій, теорій,
принципів і методів. Закономірним результатом об’єктивного процесу
становлення і розвитку науки управління є виділення окремої галузі наук
"Державне управління", що характеризується високою динамічністю та
професійністю, постійною спрямованістю на результат. Становлення науки
державного управління потребує чіткого визначення її об’єкта і предмета.
За визначенням Н. Нижник та С. Мосова, об’єктом дослідження теорії
державного управління є управлінська діяльність усіх органів державної
влади, а предметом - закономірності і принципи такої діяльності. При
цьому необхідно враховувати, що ця діяльність реалізується через
управлінські функції відповідних органів державної влади в результаті
розосередження функцій державного управління, і що ці різнорівневі
функції мають певну специфіку. З погляду становлення і розвитку
державного управління як виду діяльності, так і галузі наук, заслуговує на
увагу питання його співвідношення з менеджментом. Велика увага до
нього передусім пов’язана з предметно-об’єктним визначенням виду
діяльності та галузі наук державного управління, а також із з’ясуванням
можливостей застосування напрацювань науки управління, зародження і
розвиток якої був безпосередньо пов’язаний з менеджментом, у теорії та
практиці державного управління. За висловом Г. Атаманчука, менеджмент,
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суспільне управління та суспільне самоуправління пов’язані між собою
тим, що їх суб’єктом виступає безпосередньо саме суспільство, але
різняться вони за рівнем та характером організованості. Таким чином,
насамперед слід виходити з того, що держава відрізняється від інших
організацій вирішенням набагато більш масштабних і різноманітних
загальносуспільних справ, монопольним правом регулювання правових
відносин, суверенітетом, унікальністю. У зв’язку з цим, як зазначили В.
Луговий та В. Князєв, йдеться про специфічні моделі, схеми, класифікацію, типологію та систематику, тенденції розвитку, закономірності
побудови та функціонування державного управління. Основним результатом дискусії щодо науки державного управління, яка ведеться між
різними науковими школами, є її розгляд як динамічної дисципліни, що
неперервно змінюється. В значній мірі це пов’язано з ситуативним характером розвитку процесу державного управління та суттєвим впливом на
нього суб’єктивного фактору.
Літ.: Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: курс лекций. - М. : Юрид.
лит., 1997; Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний
посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1. Теоретико-методологічні засади. - К. : ВПЦ
АМУ, 2010; Гвишиани Д. М. Организация и управление / Д. М. Гвишиани. – Изд. 3-е,
перераб. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998; Дункан Джек У.
Основопологающие идеи в менеджменте. Уроки основоположников менеджмента и
управленческой практики / Джек. У. Дункан; пер. с англ. - М. : Дело, 1996;
Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д.
Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П.
Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Луговий В. М., Державне управління як галузь професійної
діяльності, академічної підготовки, наукових досліджень / В. М. Луговий, В. М. Князєв
// Вісн. УАДУ. - 1997. - № 3-4; Нижник Н. Р. Системний підхід в організації державного управління. / Нижник Н. Р., Машков О. А.- К.: Вид-во УАДУ, 1998; Саймон Г.
Адміністративна поведінка : Дослідження прийняття рішень в організаціях, що
виконують адміністративні функції / Г. Саймон; пер. з англ. вид. – К. : АртЕк, 2001.

Бакуменко В.Д
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
(англ. DIRECTIONS FOR IMPROVING GOVERNANCE) – основні шляхи
вдосконалення системних характеристик, підвищення ефективності,
економічності та результативності структур і процесів, притаманних
державному управлінню. Н.в.д.у. значною мірою (якщо не вирішальною)
мають визначатися з урахуванням впливу суспільних трансформацій на
розвиток державного управління. Саме управління в умовах таких
трансформацій є не тільки актуальною науковою але й практичною
проблемою. Кожна країна має свою модель державного управління, що
історично склалася та враховує національні особливості. В той же час, є
моделі державного управління, які стали еталонами з теоретичної та
практичної точок зору. На пострадянському просторі найбільш відомими
з них є американська та європейська моделі державного управління. Вибір
Україною шляху європейської інтеграції природно призводить до
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необхідності орієнтації на впровадження європейської моделі державного
управління. У зв'язку з цим виникає необхідність в осмисленні моделі
управління, властивої країнам Європейського Союзу, і пристосуванні до
неї національної моделі державного управління. Це дозволяє розглядати
виділення та передбачення можливих шляхів трансформації вітчизняної
моделі державного управління як важливий напрям вдосконалення
державного управління. Відповідно до закону необхідного різноманіття,
для створення системи державного управління, здатної управляти певними
суспільними сферами, галузями, видами діяльності необхідно, щоб ця
система мала не менше різноманіття ніж ці сфери, галузі, види діяльності.
Маємо дуже непрості для реалізації вимоги до створення політично та
економічно конкурентноздатної в умовах Європейського Союзу
української системи державного управління, оскільки вона має бути
здатною відповідати європейському законодавству, спрямовувати
суспільство на дотримання європейських цінностей, забезпечити реальну
рівність України в співдружності європейських країн. Визначення та
обґрунтування необхідного та достатнього рівня різноманіття системи
державного управління як в цілому, так і для її складових елементів з
урахуванням процесів розвитку країни є також важливим напрямом
вдосконалення державного управління. Одним з основних наукових
принципів є забезпечення випереджаючого характеру управління, тобто
його орієнтація на майбутнє. Оскільки розвиток суспільства, а відтак й
управління ним має динамічний і ситуаційний характер, а процеси в
суспільстві мають тенденцію до прискорення, то для системи державного
управління як суб’єкта управління цими процесами постійно існує
необхідність у випереджаючому рівні управління. Забезпечення
випереджаючого рівня управління, постановка цілей, формування засад
державної політики, механізмів її реалізації в усіх напрямах суспільної
діяльності, передбачення відповідних напрямів, завдань, технологій та
необхідних ресурсів є одним з важливих напрямів вдосконалення
державного управління. Виникнення необхідності в державноуправлінських впливах завжди пов'язується з виникненням проблемної
ситуації у суспільстві або певній його сфері, галузі, окремому виді
діяльності, як результату невідповідності між цілями та станом об’єкта
управління. Отже, ще одним важливим напрямом вдосконалення
державного управління є своєчасне виявлення та діагностування
проблемних ситуацій у процесах державотворення, формування та
реалізації державної політики. Виникнення в Україні умов стабільного
розвитку актуалізувало необхідність визначення довгострокових
перспектив держави, постановку обґрунтованих цілей її розвитку, пошук
нових загальнонаціональних ідей, навколо яких має згуртуватися
суспільство. Розроблення, обґрунтування та реалізація стратегій розвитку
держави, регіонів, територій, окремих сфер, галузей, видів суспільної
діяльності з використанням досвіду передових країн світу є важливим
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напрямом вдосконалення державного управління. Існує низка чинників
впливу суспільних трансформацій на ефективність і результативність
державного управління. Серед основних з таких чинників за
пріоритетністю впливу маємо: ціннісний, політичний, інноваційний,
функціональний, мотиваційний, інформаційний. Оскільки можна
розглядати європейський вибір України як реакцію держави на потребу
адаптації і виживання в сучасному світі та на потребу у внутрішній
інтеграції, то внаслідок такого вибору слід чекати зближення національної
культури з європейською, орієнтацію на європейські цінності.
Дослідження впливу ціннісного чинника на процеси державного
управління в Україні, визначення шляхів та умов приведення останнього
до європейського рівня демократії та суспільної культури є важливим
напрямом вдосконалення державного управління. У практиці державного
управління аналітична доцільність, як правило, поступається політичній.
Це пов'язано з певними політичною, економічною і соціальною
платформами тих сил, які прийшли до влади. Безумовно, що управлінське
рішення, яке не відповідає програмам і ціннісним настановам таких сил,
підтримуватися ними не буде. Врахування впливу політичного чинника на
процес державного управління із застосуванням аналізу державної
політики є важливим і актуальним напрямом вдосконалення державного
управління. Інноваційний характер державного управління активізують
процеси європейської інтеграції, які передбачають прискорення
впровадження в українську практику державного управління не тільки
сучасних європейських норм і цінностей, а й відповідних наукових,
освітніх, технологічних і економічних інновацій. Розроблення нових
сучасних методів і технологій державного управління, підтримка
широкого впровадження інновацій в усі сфери, галузі, види суспільної
діяльності є важливим напрямом вдосконалення державного управління.
Функціональний чинник завжди пов'язаний з технологіями управління.
Тому важливим напрямом вдосконалення державного управління є
подальше вдосконалення технологій управління, зокрема, прийняття
управлінських рішень та підвищення їх ефективності й результативності.
Мотиваційний чинник пов'язують з теоріями мотивації, які базуються на
аналізі потреб і процесу. Ще одним напрямом вдосконалення державного
управління є пошук найбільш ефективних підходів та засобів мотивації
управлінської праці, насамперед в системах державної служби й служби в
органах місцевого самоврядування. Інформаційний чинник пов’язаний із
забезпеченням управлінської праці необхідною та достатньою
інформацією. В умовах переходу до інформаційного суспільства
подальший розвиток та підвищення рівня інформатизації системи
державного управління в цілому та її окремих складових безумовно є
важливим напрямом вдосконалення державного управління. Формування
умов та механізмів забезпечення суспільної стабільності, зокрема, шляхом
та засобами відповідного державного управління, є найважливішим та
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найактуальнішим для сучасної України завданням науки та практики
державного управління. Серед Н.в.д.у. заслуговує на особливу увагу
розроблення нових підходів до управління персоналом, формування,
розвиток, обґрунтування сучасної державної кадрової політики, зокрема
перспектив та можливих реалій державної служби та служби в органах
місцевого самоврядування.
Літ.: Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний
посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1. Теоретико-методологічні засади. - К. : ВПЦ
АМУ, 2010; Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін,
В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського,
Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Кунц Г. Управление: системный ситуационный
анализ управленческих функцій / Кунц Г., О'Доннел / Пер. с англ, общ. ред. Д. М.
Гвишиани. - М. : Прогресс, 1981. - Т. 2; Мартиненко В.М. Інноваційна стратегія
демократичного розвитку України: від місцевої демократії до демократичної держави :
[Моногр.] / В. М. Мартиненко. – Х.: Константа, 2004; Оживление государственного
управления как одно из стратегических направлений деятельности по обеспечению
устойчивого развития человеческого потенциала: общий обзор // Доклад Секретариата
Комитета экспертов по государственному управлению Экономического и социального
совета ООН 30 января 2004 г.; Реформування державного управління в Україні :
проблеми і перспективи / Кол. авт.; наук. керів. В. В. Цвєтков - К.: Оріяни, 1998.

Бакуменко В.Д
НАПРЯМИ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (англ..
AREAS OF PUBLIC MANAGEMENT) – основні шляхи здійснення
державного управління, передбачені визначеними цілями держави.
Перший напрям – це державне будівництво, яке охоплює визначення і
правове закріплення форми державного правління; політичного режиму;
державно-територіального устрою; основних цілей і функцій держави, їх
пріоритетності; розподілу повноважень між гілками та вищими органами
державної влади; стратегії розвитку держави; структури органів державної
влади відповідно до функцій держави та її стратегічних цілей. Другий
напрям – це формування державної політики, яке полягає у розробленні
державної політики з різних напрямів діяльності держави (загальні
орієнтири для дій та прийняття рішень); визначенні або коригуванні цілей
та функцій органів державної влади, необхідного кадрового забезпечення;
програмуванні (формування плану дій); розробленні сценаріїв і графіків
досягнення цілей органів державної влади (складу і послідовності завдань,
програм, проектів, інших заходів); складанні бюджету (розрахунок обсягу
витрат і розподіл ресурсів за роботами, запланованими для досягнення
цілей). Третій напрям – це реалізація державної політики, яка передбачає
виконання функцій державного управління (оперативне та тактичне
управління) з метою досягнення визначених цілей держави на певному
періоді її історичного розвитку. Розглянемо найбільш суттєві сфери
практичного застосування державно-управлінських рішень за основними
напрямами державного управління, при виділенні яких використано низку
положень Конституції України. Державно-управлінські рішення за
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напрямом державного будівництва: призначення виборів глави держави,
парламенту, органів місцевого самоврядування; розподіл повноважень між
главою держави, парламентом та урядом; призначення референдумів з
питань, передбачених конституцією (зокрема про зміну території країни);
визначення цілей, функцій і стратегії розвитку держави; забезпечення
організації і порядку діяльності парламенту, визначення статусу його депутатів; визначення системи центральних органів виконавчої влади;
утворення, реорганізація та ліквідація міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади; створення консультативних, дорадчих та інших
допоміжних органів і служб для виконання повноважень глави держави;
утворення судів; утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж
районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст,
найменування і перейменування населених пунктів і районів; розроблення
засад місцевого самоврядування; спеціальних статусів столиці та інших
міст; визначення і забезпечення правового режиму державного кордону;
забезпечення організації і діяльності органів виконавчої влади, основ
державної служби, організації державної статистики та інформатизації;
забезпечення організації і діяльності прокуратури, органів дізнання і
слідства, нотаріату, органів і установ виконання покарань; основ
організації та діяльності адвокатури; забезпечення національної безпеки та
оборони (затвердження загальної структури, чисельності, визначення
функцій силових міністерств; оголошення стану війни і укладення миру;
введення воєнного чи надзвичайного стану; загальна або часткова
мобілізація; використання військових формувань у разі збройної агресії
проти країни; надання військової допомоги та направлення військових
підрозділів до інших держав; допуск військових підрозділів інших держав
на свою територію; оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної
екологічної ситуації); внесення змін до конституції; встановлення
державних свят; визначення порядку використання і захисту державних
символів; визначення прав і свобод людини і громадянина, гарантії цих
прав і свобод; основних обов'язків громадянина; громадянства, правосуб'єктності громадян, статусу іноземців та осіб без громадянства; прав
корінних народів і національних меншин; порядку застосування мов;
розроблення засад цивільно-правової відповідальності; визначення діянь,
які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальності за них. Державно-управлінські рішення за
напрямом формування державної політики: розроблення і прийняття
програми діяльності уряду; розроблення і прийняття державного бюджету;
розроблення засад зовнішньої та внутрішньої політики, зокрема грошовокредитної, фінансової, валютної, цінової, інвестиційної, податкової;
політики в сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту,
шлюбу, сім'ї, охорони дитинства, материнства, батьківства; охорони
здоров'я; освіти; науки; культури; охорони природи, екологічної безпеки і
природокористування; використання морської економічної зони, конти153
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нентального шельфу, освоєння космічного простору, організації та експлуатації енергосистем, транспорту і зв'язку; встановлення порядку
утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу;
порядку випуску та обігу державних цінних паперів, їх видів і типів;
визначення засад утворення і діяльності політичних партій, інших
об'єднань громадян, засобів масової інформації; розроблення засад
регулювання демографічних та міграційних процесів; визначення правових
засад підприємництва; вилучення об'єктів права приватної власності;
затвердження переліку об'єктів права державної власності, що не
підлягають приватизації; правил конкуренції та норм антимонопольного
регулювання; встановлення порядку введення державних стандартів.
Державно-управлінські рішення за напрямом реалізації державної
політики: здійснення першочергових заходів щодо реалізації програми
діяльності уряду; нормотворча діяльність; внесення змін до державного
бюджету; проведення зовнішньої та внутрішньої політики, зокрема грошово-кредитної, фінансової, валютної, цінової, інвестиційної, податкової;
політики в сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, шлюбу, сім'ї, охорони дитинства, материнства, батьківства; охорони здоров'я;
освіти; науки; культури; охорони природи, екологічної безпеки і природокористування; використання морської економічної зони, континентального
шельфу, освоєння космічного простору, організації та експлуатації енергосистем, транспорту і зв'язку; розроблення, прийняття і реалізація
національних, державних та регіональних програм економічного, науковотехнічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони
довкілля; спрямування і координація роботи міністерств, інших органів
виконавчої влади; надання позик і економічної допомоги іноземним
державам та міжнародним організаціям, а також одержання їх від
іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій;
забезпечення рівних умов розвитку всіх форм власності; управління
об'єктами державної власності; створення вільних економічних зон;
здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи;
забезпечення громадського порядку, боротьби зі злочинністю.
Літ.: Авер'янов В. Б. Державне управління: теорія і практика : Монографія
/ В. Б.
Авер'янов, В. В. Цвєтков, В. М. Шаповал та ін. // Ред. В. Б. Авер'янов; – К.: Юрінком
Інтер, 1998; Бакуменко В. Д. Формування державно-управлінських рішень : проблеми
теорії, методології, практики : Моногр. – К. : Вид-во УАДУ, 2000; Енциклопедичний
словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М.
Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. :
НАДУ, 2010; Конституція України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, n.
30, ст. 141; Нижник Н. Р. Системний підхід в організації державного управління. / Н. Р.
Нижник, О. А. Машков. - К.: Вид-во УАДУ, 1998.

Бакуменко В.Д.
НАЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ (англ.
NATIONAL MODEL OF GOVERNANCE) – це притаманна кожній державі
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модель управління, основними ознаками якої є форма та режим правління,
адміністративно-територіальний устрій, система органів державної влади,
ціннісні та цільові настанови і яка, як правило, враховує історичні традиції
та національні уподобання. Водночас є низка найбільш досліджених
Н.м.д.у., що стали еталонами, зокрема так звані американська та
європейська моделі державного управління. В основу першої покладено
“людину економічну” й акцент зроблено на створенні у державі
максимальних умов для отримання прибутку в результаті діяльності такої
людини, а в основу другої – “людину адміністративну” й зроблено наголос
на пріоритеті права, тобто на максимально можливому правовому
врегулюванні будь яких суспільних відносин та чіткому дотриманні такою
людиною в процесі діяльності встановлених норм права. Вважається, що
американська модель державного управління зорієнтована на всі процеси і
функції управління в спектрі повноважень держави, коли державне
управління розглядається як галузь, що включає законодавчу, виконавчу і
судову гілки влади. В європейській же моделі державне управління
фактично розглядається як підгалузь права (адміністративного). Інакше
кажучи, у першій моделі передбачається поєднання політичних, правових
та адміністративних функцій, а в другій – підзаконна виконавчорозпорядча діяльність органів держави. У спрощеному розумінні
європейська
модель
державного
управління
характеризується
розгалуженою й дуже розвиненою системою права, коли кваліфікований
управлінець, насамперед, повинен мати добру юридичну підготовку. Вибір
Україною шляху європейської інтеграції природно призводить до
необхідності орієнтації на впровадження європейської моделі державного
управління. У зв'язку з цим виникає необхідність в осмисленні моделі
управління, властивої країнам Європейського Союзу, і пристосуванні до
неї національної моделі державного управління. Відповідно до закону
необхідного різноманіття (закон У. Ешбі) для створення системи
державного управління, здатної управляти певними суспільними сферами,
галузями, видами діяльності необхідно, щоб ця система мала не менше
різноманіття ніж ці сфери, галузі, види діяльності. Маємо дуже непрості з
точки зору реалізації вимоги до створення політично та економічно
конкурентоздатної в умовах Європейського Союзу (з достатнім рівнем
різноманіття) української системи державного управління, оскільки вона
має бути здатною відповідати європейському законодавству,
спрямовувати суспільство на дотримання європейських цінностей,
забезпечити реальну рівність України в співдружності європейських країн.
Виникнення в Україні умов переходу від критичного до нормального
режиму
управління
актуалізувало
необхідність
визначення
довгострокових перспектив держави, постановку обґрунтованих цілей її
розвитку, пошук нових загальнонаціональних ідей, навколо яких має
згуртуватися суспільство. Однією з безумовно найбільш вдалих з таких
ідей є орієнтація на європейські цінності, вибір курсу на забезпечення
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відповідних рівня життя і стандартів демократизації суспільства.
Визначення та обґрунтування стратегій розвитку держави, регіонів,
територій, окремих сфер, галузей, видів суспільної діяльності з
орієнтацією та використанням досвіду передових країн світу є важливим
завданням науки та практики державного управління. Оскільки можна
розглядати європейський вибір України як реакцію держави на потребу
адаптації і виживання в сучасному світі та на потребу у внутрішній
інтеграції, то внаслідок такого вибору слід чекати зближення національної
культури з європейською. Найбільш істотним рівнем такої культури,
безумовно, є європейські цінності. У той же час, вплив ціннісних
орієнтацій, які переважають в культурі більшої спільноти, може набути
форми зобов'язань, які певним чином обмежують діяльність меншої
організації. Інноваційний характер державного управління активізують
процеси європейської інтеграції, які передбачають прискорення
впровадження в українську практику державного управління не тільки
сучасних європейських норм і цінностей, а й відповідних наукових,
освітніх, технологічних і економічних інновацій. У спрощеному розумінні,
європейська
модель
державного
управління
характеризується
розгалуженою і дуже розвиненою системою права, коли кваліфікований
управлінець, насамперед, повинен мати хорошу юридичну підготовку.
Пристосування національного законодавства до дуже розвиненого
європейського законодавства безумовно внесе певні й істотні корективи в
підходи до формування управлінського персоналу. По-перше, мова йде
про необхідність значного підвищення його правової і загальної
управлінської культури. По-друге, процес європейської інтеграції
безумовно буде супроводжуватися збільшенням обсягів управлінської
роботи, підвищенням її інтенсивності, а відповідно й необхідністю
залучення додаткових та підвищення кваліфікації вже працюючих кадрів.
В умовах спочатку трансформації, а у найближчий перспективі й
застосування європейського законодавства різко буде зростати попит на
фахівців з юридичною освітою, причому не взагалі, а саме таких, які
підготовлені до цієї роботи. Не останню роль в цьому процесі буде грати
знання іноземних мов, насамперед англійської й тих країн, які будуть
допомагати Україні прискорити шлях в Європейський Союз. До цього слід
додати необхідність працювати з сучасними стандартами якості, досконало
володіти передовими управлінськими та інформаційними технологіями.
Відтак, в контексті євро інтеграційних прагнень на порядку денному
маємо розроблення нових підходів до управління персоналом,
формування, розвиток, обґрунтування сучасної державної кадрової
політики, зокрема визначення нових перспектив та можливих реалій
державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в
умовах суспільних трансформацій.
Літ.: Атаманчук Г. В. Государственное управление (организационно-функциональные
вопросы) : Учебное пособие / Г. В. Атаманчук. - М.: ОАО "НПО "Экономика", 2000;
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Гурне Б. Державне управління / Б. Гурне; пер. з франц. В.Шовкуна. - К. : Основи, 1993;
Бакуменко В. Д. Державне управління: основи теорії, історія і практика : Навчальний
посібник / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній, М. М. Їжа, Г. І. Арабаджи // За. заг. ред.
Надолішнього П. І. , Бакуменка В. Д. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009; Енциклопедичний
словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М.
Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. :
НАДУ, 2010; Оболенський О. Ю. Державна служба: Підручник / О. Ю. Оболенський //
- К. : КНЕУ, 2006Райт Г. Державне управління / Г. Райт; пер. з англ. - К. : Основи,
1994.

Бакуменко В.Д.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ
ВИТОКИ
ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ
ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ (англ. Legislative ORIGINS OF EUROATLANTIC INTEGRATION OF UKRAINE) – базові правові дії та
документи, що сприяють лігитимності процесу євроатлантичної інтеграції
України. Серед них: затвердження засад зовнішньополітичного курсу
України щодо Альянсу визначено в “Основних напрямах зовнішньої
політики України”, затверджених Постановою Верховної Ради України
№3360-ХІІ від 2 липня 1993 р. В цьому документі, зокрема,
підкреслюється, що “в умовах зникнення блокового протистояння в Європі
пріоритетного значення набуває проблема створення загальноєвропейської
структури безпеки на базі існуючих міжнародних інститутів, таких як
НБСЄ, РПАС, НАТО, ЗЄС. Безпосереднє та повне членство України в
такій структурі створюватиме необхідні зовнішні гарантії її національної
безпеки” та “з огляду на кардинальні зміни, що відбулися після розпаду
СРСР і які визначили сучасне геополітичне становище України,
проголошений нею свого часу намір стати в майбутньому нейтральною та
позаблоковою державою має бути адаптований до нових умов і не може
вважатися перешкодою її повномасштабної участі у загальноєвропейській
структурі безпеки”; підписання 12.04.1997 р. Указу Президента України
"Про заснування Місії України при НАТО"; підписання на Мадридському
саміті НАТО “Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО” (9
липня 1997 р.); прийняття 23.04.1999 р. Постанови Верховної Ради України
"Щодо відносин України і Організації Північноатлантичного Договору
(НАТО)"; затвердження Державних програм співробітництва України з
НАТО спочатку на період до 2001 р. (Указ Президента України від 4
листопада 1998 р.), а потім на 2001-2004 рр. (Указ Президента України від
27 січня 2001 р.); ухвала Радою національної безпеки і оборони України
“Стратегії України щодо НАТО” (23 травня 2002 р.); опублікування
5.06.2003 р. Указу Президента України "Про забезпечення діяльності
Уповноваженого України з питань європейської і євроатлантичної
інтеграції"; прийняття 24.02.2003 р. Постанови Кабінету Міністрів України
"Про організацію розгляду питань євроатлантичної інтеграції України";
схвалення Комісією Україна-НАТО Плану дій Україна-НАТО та Цільового
плану на 2003 р. (22 листопада 2002 р., під час Празького саміту Ради
157

Бакуменко В. Д. Статті до енциклопедії державного управління : Наукове видання
_________________________________________________________________________

євроатлантичного партнерства); затвердження Державної програми
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері
європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 рр., а
також Державної програми інформування громадськості з питань
євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 рр. (Указ Президента
України від 13 грудня 2003 р.); схвалення щорічних Цільових планів
Україна-НАТО на 2003, 2004, 2005 рр.; закладення підвалин національної
безпеки в Законі України ”Про основи національної безпеки України” від
19 червня 2003 р. № 964-IV; запрошення України до Інтенсифікованого
діалогу з НАТО з питань набуття членства, що відбулося на засіданні
Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ (21 квітня
2005 р.); повернення до цього документа Указом Президента України від 2
квітня 2005 р. № 702/2005 “Питання Воєнної доктрини України”
положення про кінцеву мету - вступ України до НАТО; зазначення в Указі
Президента України від 2 квітня 2005 р. № 702/2005, що “активізація
євроатлантичної інтеграції України з орієнтацією на вступ до НАТО як
основи загальноєвропейської системи безпеки та пов’язане з цим глибоке
реформування оборонної сфери держави відповідно до європейських
стандартів належать до найважливіших пріоритетів як зовнішньої, так і
внутрішньої політики”; підписання 27 грудня 2005 р. Президентом
України Указу № 1861/2005 “Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 25 листопада 2005 року “Про невідкладні заходи
щодо дальшого розвитку відносин України з Організацією
Північноатлантичного договору (НАТО)”. Цим указом один з пріоритетів
діяльності Кабінету Міністрів України визначається як “забезпечення
реалізації державної політики щодо співробітництва України з НАТО,
в тому числі досягнення критеріїв членства України в НАТО”;
опублікування 28.02.2006 р. Указу Президента України "Про Національний
центр з питань євроатлантичної інтеграції України"; підписання 13 березня
2006 р. Президентом України Указу № 215/2006 “Про Національну
систему координації співробітництва України з Організацією
Північноатлантичного договору”, яким визначається Національна система
координації, впроваджується вдосконалений інститут національних
координаторів співробітництва України з НАТО та створюється
Міжвідомча комісія з питань підготовки України до вступу в НАТО на
чолі з першим заступником Міністра закордонних справ України, в рамках
якої працює 15 Міжвідомчих робочих груп; підписання 7.04.2006 р. Указу
Президента України "Про Цільовий план Україна – НАТО на 2006 рік у
рамках Плану дій Україна – НАТО"; підписання 22.05.2006 р. Указу
Президента України "Про міжвідомчу комісію з питань підготовки
України до вступу в НАТО"; підписання 15.12.2006 р. Указу Президента
України "Про деякі питання Національної системи координації
співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору";
підписання 26.01.2007 р. Указу Президента України "Про направлення
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миротворчого персоналу України для участі в операції Міжнародних сил
сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан"; підписання
12.02.2007 р. Указу Президента України № 105/2007 "Про Стратегію
національної безпеки України"; підписання 25.04.08 р. Указу Президента
України № 402/2008 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 21 березня 2008 року "Про перспективи дальшого розвитку
відносин України з Організацією Північноатлантичного договору та стан
забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади України,
інших державних органів у сфері євроатлантичної інтеграції України»;
ухвалення Верховною Радою України 18 лютого 2009 р. Закону України
"Про ратифікацію Додаткового протоколу до Меморандуму про
взаєморозуміння
між
Урядом
України
і
Організацією
Північноатлантичного договору (НАТО) щодо призначення Офіцерів
зв'язку НАТО в Україні". Законом ратифіковано Додатковий протокол до
Меморандуму, яким передбачається надати Офіцерам зв’язку НАТО та
членам їх родин привілеї і імунітети, передбачені для співробітників
дипломатичних місій, акредитованих в Україні, відповідно до Віденської
конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року; прийняття
7.08.2009 р. Указу Президента України № 600/2009 «Про затвердження
Річної національної програми на 2009 рік з підготовки України до набуття
членства в Організації Північноатлантичного договору»; затвердження
Річних національних програм на 2009 та 2010 роки з підготовки України
до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору;
прийняття 2.04.2010 р. Указу Президента України № 496/2010 «Про
ліквідацію Міжвідомчої комісії з питань підготовки України до вступу в
НАТО»; прийняття 2.04.2010 р. Указу Президента України № 495/2010
«Про ліквідацію Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції
України»; прийняття 19.11.2010 р. Указ Президента №1039/2010 «Про
забезпечення продовження конструктивного партнерства України з
Організацією Північноатлантичного договору».
Літ.: Довідник НАТО, 2006 / Office of Information and Press NATO – 1110 Brussels –
Belgium, 2006; Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. :
Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка,
В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Історія, теорія і практика
європейської та євроатлантичної інтеграції України / С.О.Телешун, В. Д. Бакуменко, Д.
В. Вітер та ін.. // Енциклопедичний довідник // За заг. ред. В.Д.Бакуменка,
С.О.Телешуна. - К.: Вид-во НАДУ. - 2006; Механізми регулювання інтеграційних
процесів в Україні : Навч. посіб. / І. В.Артемов, В. Д.Бакуменко, В. Д.Бондаренко та ін..
// – Ужгород : Ліра, 2009, Серія “Євроінтеграція : український вимір”, вип. 14;
Міжнародна інтеграція Навч. посіб / І. В.Артьомов, В. Д.Бакуменко, О. М. Ващукта та
ін. // Ужгород. : Ліра, 2008, Серія “Євроінтеграція : український вимір”, вип. 15.

Бакуменко В.Д.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ
ВІДНОСИНИ
(англ.
ORGANIZATIONAL
RELATIONS) – це відносини координації та субординації в організаційних
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структурах. Перші з них – це відносини управлінських ланок та виконавців
за управлінською горизонталлю, а другі – це відносини між вищими та
нижчими ланками системи управління, між тими, хто приймає рішення, і
тими, хто їх виконує, тобто за управлінською вертикаллю. Організаційна
структура відображає склад елементів, внутрішню форму організації
системи, її статику, тоді як організаційні відносини забезпечують
ефективність структурних зв'язків. Взаємозв'язок та субординація
елементів структури повинні бути динамічними, оскільки мають
відслідковувати процес розвитку та змін об'єкта управління. Спосіб
організації та взаємодії елементів системи й зв'язків між ними є певною
характеристикою процесів, які відбуваються між елементами системи. При
цьому треба виходити з того, що у будь-яких організаціях на всіх їх рівнях
здійснюється поділ праці. Існують різні принципи такого поділу. Поперше, завдання організації традиційно поділяються на три категорії роботу з людьми, предметами (устаткуванням, сировиною, інструментами)
та інформацією. По-друге, існують дві основні форми поділу праці - на
компоненти загальної (проблемно-орієнтованої) діяльності, тобто
горизонтальний поділ праці, й з управлінської діяльності, тобто
вертикальний поділ праці (саме він є сутністю управління). За іншою
термінологією організаційні відносини - це відносини координації і
субординації. Відносини координації - це відносини управлінських ланок
або людей по горизонталі. Управлінські ланки і люди належать тут до
одного рівня управління. Відносини субординації являють собою
відносини між вищими і нижчими рівнями системи управління, між
керівниками і керованими, між тими, хто ухвалює рішення, і тими, хто ці
рішення виконує. Можна навести наступні загальні принципи раціональної
структури управління, які забезпечують оперативність і гнучкість у її
роботі,: відповідність ланок управління його функціям; мінімізацію
кількості щаблів (ланок) в ієрархії управління; зосередження на кожному
щаблі всіх необхідних функцій управління; концентрацію функціональних
ланок у функціональних вузлах; чітке виділення участі кожної
функціональної ланки в єдиному процесі управління; усунення
дублювання функцій; мінімізацію потоків команд з кожної ланки
управління. Через чітке визначення та розподіл завдань, їх розмежування,
усвідомлення обов'язків та особистої відповідальності кожним керівником
і службовцем створюються організаційні передумови для повного
використання трудового і управлінського потенціалу організацій. Як правило, суб’єкти діяльності здійснюють її у межах організацій (формальних
або неформальних). Широко відомим є визначення організації як
об’єднання двох і більше людей, діяльність яких координується для
досягнення загальної мети. Організацію можна розуміти як сукупність
систем подій або систем комунікацій та рішень, що структурно пов’язані
між собою та з іншими аналогічними системами. Особливою формою
організації за своїм призначенням та впливом на життя та суспільство є
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держава. У моделі функції організації (див. рис.) виділено три її основні
складові, а саме: формування (або зміна) структури, встановлення та
вдосконалення організаційних відносин (субординація та координація
взаємодії підрозділів) та управління персоналом (всі дії, пов’язані з
роботою з кадрами). О.в. забезпечують стан упорядкованості суб’єкта та
Організація
Формування структури організації

Зміна структури організації

Встановлення та вдосконалення організаційних відносин
(субординація та координація взаємодії підрозділів)
Управління персоналом
(формування та проведення кадрової політики, комплектація штатів, робота з
персоналом)
Рис. Загальна модель функції організації

об’єкта управління, системи інформації, прямих і зворотних зв’язків. З
досягненням певних О.в. процес управління не вичерпаний. Виникає нове
завдання: зберегти і підтримати, удосконалити та розвинути стан
упорядкування, організованості системи, що вирішується функцією
регулювання. Виходячи з цього, у найбільш поширеній на сьогодні
концепції функцій управління, запропонованій М. Месконом, М.
Альбертом та Ф. Хедоурі, функція організації охоплює і функцію
регулювання.
Літ. : Бакуменко В. Д. Теоретичні та організаційні засади державного управління :
Навчальний посібник / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній. – К. : Міленіум, 2003; Мескон
М. Х. Основы менеджмента / пер. с англ. / Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. - М.:
"Дело ЛТД", 1994; Мильнер Б. З. Теория организаций / Б. З. Мильнер - М.: ИНФРА,
1998; Нижник Н. Р. Системний підхід в організації державного управління / Нижник Н.
Р., Машков О. А. - К.: Вид-во УАДУ, 1998; Організаційна поведінка / Д. Гелрігел, Дж.
В. Слокум-молодший, Р. В. Вудмен, Н.С.Бренінг; пер. з англ. – К.: Основи, 2001.

Бакуменко В.Д.
ОСНОВНИЙ КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ АВТОРИТЕТУ КЕРІВНИКА
(англ.) - це прийняття чи неприйняття підлеглими наказів, доручень,
вказівок, що їм адресовані. Для цього останні повинні бути такими, що
відповідають цілям організації, зрозумілими, здійсненними та сумісними в
цілому з особистими інтересами підлеглих. Об’єктивно для кожного
працівника існує так звана «зона індиферентності», тобто межі, в яких
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накази, доручення та вказівки приймаються до безумовного виконання,
тобто діє авторитет керівника, причому цьому сприяє й загальне ставлення
до нього колективу, колективна думка. На рівні державного управління
важливість ролі керівника, його стилю керівництва набуває за своїми
можливими наслідками особливого значення. Видатний російський вчений
Г. Атаманчук вказує на відмінності такого стилю від стилів роботи керівників в інших сферах суспільної діяльності, які полягають у тому, що посадові особи спираються на державно-владні повноваження; їх активність
досить чітко нормативно та процедурно регламентована; ця активність
спрямована на формування та реалізацію державно-управлінських впливів.
Американським вченим Г. Чейзом запропоновані риси і навички
ефективно діючого державного керівника, а саме: навички ведення
переговорів і здатність переконувати; завоювання і збереження довіри
громадськості, зокрема через використання засобів масової інформації;
швидке засвоєння нових знань та прийняття рішень, оскільки час
перебування на посаді може бути коротким; стійкі навички в управлінні
персоналом, що забезпечує підвищення продуктивності та якості праці
підлеглих; прагнення та готовність до такої роботи. В роботі українських
вчених А. Кредісова та Є. Панченка прийняття та виконання управлінських
рішень визначено як найголовніший оцінювальний критерій керівних
здібностей. Вирішальна роль не тільки керівника, а й всього персоналу,
тобто взагалі людини в процесах суспільної діяльності, в розвитку
сучасних організацій призвела до виділення та швидкого розвитку напряму
управління людськими ресурсами або управління персоналом. На думку Г.
Райта, управління персоналом є особливою функцією управління, яка полягає у: формуванні кадрової політики й стратегії організації;
консультуванні керівників організацій щодо проведення кадрової
політики; забезпеченні адекватних кадрових послуг організації (набір,
мотивація та розвиток). Основу управління персоналом складають так
звані кадрові технології, що являють собою набір методів, прийомів,
процедур, спрямованих на оптимізацію кадрової діяльності. На
державному рівні актуальність проблем управління персоналом
проявляється при формуванні та розвитку системи державної служби, основною ціллю якої є підвищення ефективності функціонування державної
влади й державного управління, а також поєднання відповідальності за
обіймання державної посади з соціально-економічними гарантіями державної служби. Проблемам системного розвитку останньої в Україні присвячені численні роботи вітчизняних учених, зокрема С. Дубенко, О. Воронька,
Г. Лелікова, В. Лугового, Т. Мотренка, Н. Нижник, О. Оболенського, В.
Сороко, В. Яцуби та інших.
Літ. : Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний
посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1. Теоретико-методологічні засади. - К. : ВПЦ
АМУ, 2010; Бакуменко В. Д. Теоретичні та організаційні засади державного управління
: Навчальний посібник / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній. – К. : Міленіум, 2003;
Кнорринг В. И. Искусство управления: Учеб. / В. И. Кнорринг - М.: Изд-во БЕК, 1997;
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Мильнер Б. З. Теория организаций / Б. З. Мильнер - М.: ИНФРА, 1998.

Бакуменко В.Д.
ПАРАДИГМИ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ (англ. Paradigms in
Public Administration) – це початкові концептуальні схеми, моделі
постановки проблем і їх вирішення, методів дослідження у сфері
державного управління, що панують протягом певного історичного
періоду. За іншим тлумаченням, П.д.у. – це система основних наукових
досягнень у сфері державного управління – теорій, методів, згідно з якими
організовується діяльність, це теоретичний опис або модель постановки
проблеми, прийнята як зразок розв’язання завдань. При цьому науковий
термін “парадигма” найчастіше використовується у значенні “теорія”,
“концепція”, “доктрина”, “модель”, “уявлення”, “система поглядів”.
Можна також тлумачити П.д.у. як продукт бачення й осмислення
державного управління, сукупність уявлень про його об’єкт, процеси,
явища, як образ його бажаного майбутнього стану, набір системо
утворюючих ідей і соціальних цінностей, як сценарій можливих подій,
обставин, наслідків, і, як свідчення міри професіоналізму суб’єктів
державного управління, як продукт розумової праці керівників усіх рівнів
управління. З цього погляду П.д.у. включає пізнавальний, аналітичний,
ціннісний, творчий і організаційно-вольовий компоненти. Одну із спроб
виділити П.д.у. достатньо вдало зроблено американськими вченими З.
Ланом та К. Андерс. Сучасна П.д.у., за їх оцінкою, систематизує актуальні
напрями державного управління і визначає основні їх аспекти. Ними були
узагальнені напрями, підходи та результати досліджень у сфері
державного управління в США за термін десять років. Було
проаналізовано дев’ять найбільш впливових та авторитетних наукових
журналів (за рейтингом, визначеним на підставі опитів відомих фахівців
США). На підставі такого аналізу виділено трирівневу П.д.у., що
відображає основні рівні досліджень у сфері державного управління.
Перший, найвищий рівень, відповідає опису особливостей та властивостей
державного управління; другий - систематизації пізнавальних підходів;
третій рівень представляє основні прикладні області (об’єкти), їх
концентрування. Перший рівень передбачає деякі теоретичні припущення,
визначення елементів аналізу та основних проблем. На другому рівні
виділені найбільш поширені підходи до досліджень, а саме –
організаційний (менеджерський), політичний, правовий, етичний,
історико-пізнавальний, інтегрований. Третій рівень містить основні області
зосередження дослідницьких зусиль, а саме: організаційний менеджмент,
управління людськими ресурсами, політичні та правові інститути,
соціально-економічні питання, фінанси й бюджет, адміністративний
процес, розробку стратегії та аналіз політики, удосконалення відповідних
методів, технології їх використання. З. Ланом та К. Андерс була визначена
частота згадування проблем, до яких зверталися дослідники, у науковій
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літературі. Серед найбільш поширених питань (частота звертання до них
від 10 до 20 разів), наприклад, такі: державна політика, адміністративна
відповідальність, адміністративна реформа, бюджетна реформа,
реформування державної служби, стратегічне планування, децентралізація,
організаційна теорія, оцінка виконання. Серед таких питань, частота
звертання до яких менше 10 разів, можна зазначити питання комунікації,
культури, вирішення конфліктів, лідерства, місцевого менеджменту,
інформаційних технологій, дерегулювання, службової кар’єри тощо. Таке
дослідження підказує достатньо ефективний підхід до формування
словника-довідника або енциклопедичного словника, а саме шляхом
визначення його структури й переліку статей, виходячи з сучасної
парадигми державного управління, проведення дослідження частоти
використання термінів у відповідності до її основних рівнів, підрівнів,
підходів, областей концентрації та поширених питань досліджень. На рис.
наведено сучасну українську парадигму наукових досліджень у галузі
науки державного управління, яка втілює результати дисертаційних
досліджень за 1997-2009 рр. і має 5 рівнів: 1) наукові спеціальності
(основні напрями досліджень); 2) проблемне поле; 3) базові наукові
підходи; 4) критерії масштабності; 5) методи дослідження. Маємо
парадигмальну матрицю, де рівні розташовані за ієрархією (стовпчики
матриці), а кожному з них відповідає певна строчка матриці.
Рівень
1-й рівень

Аспекти
НАУКОВІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
(25.00.01; 25.00.02; 25.00.03;
25.00.04 – основні напрями наукових досліджень)
2-й рівень
ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ
(економічне, державотворче, соціальне,
гуманітарне, правове, інше)
3-й рівень
БАЗОВІ НАУКОВІ ПІДХОДИ
(філософський, теоретико-методологічний,
науково-прикладний)
4-й рівень
КРИТЕРІЇ МАСШТАБНОСТІ
(міжнародний, державний, регіональний, галузевий,
місцевий, організацій)
5-й рівень
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ (загальні та спеціальні)
Рис. Сучасна парадигма досліджень з державного управління
Це морфологічна структура, яка дозволяє застосувати до її дослідження
різні морфологічні методи. Повнота та глибина заповнення кліточок цієї
прадигмальної матриці відображає стан розвитку галузі наук «Державне
управління».
Літ.: Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний
посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 2. Науково-прикладні аспекти. - К. : ВПЦ АМУ,
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2010; Державне управління : Словник-довідник / Уклад.: В. Д. Бакуменко (кер.
творчого кол.), Д. О. Безносенко, І. М. Варвар та ін.; ред. Князєва В. М., Бакуменка В.
Д. – К. : Вид-во УАДУ, 2002; Енциклопедичний словник з державного управління /
уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка,
В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Lan Z. Paradigmatic View of
contemporary Public Administration Reserch: An Empirical Test / Z. Lan, K. A. Anders //
Administration & society. – 2000. – May. – Vol. 32. – № 2.

Бакуменко В.Д
ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ (англ. Parliamentary control) – це
одне з фундаментальних прав вищого представницького органу, засiб
органiзації проведення державного контролю, головними методами i
формами якого є постановка питання про довiру уряду, парламентське
розслiдування, яке може спричинити застосування процедури iмпiчменту
глави держави, створення спецiального контрольного органу парламенту
(рахункової палати, рахункового суду), дiяльнiсть яких має не полiтичний,
а конкретно-управлiнський характер. В Україні П.к. здійснюється
Верховною Радою України відповідно до встановлених Конституцією
України повноважень як безпосередньо, так і через свій контрольний
орган. П.к. є формою контролю законодавчої влади за виконавчою владою.
Він передбачений Конституцією України (ст. 85) і має здійснюватися у
межах, визначених нею. П.к. реалізується шляхом: контролю за
виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту
про його виконання; заслуховування щорічних та позачергових послань
Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України;
розгляду і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності
Кабінету Міністрів України; здійснення контролю за діяльністю Кабінету
Міністрів України відповідно до Конституції та закону; розгляду питання
про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняття резолюції
недовіри йому; затвердження рішень про надання Україною позик і
економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям,
а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і
міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним
бюджетом, здійснення контролю за їх використанням; призначення на
посади за поданням Президента України Прем’єр-міністра України,
Міністра оборони, Міністра закордонних справ, призначення на посади за
поданням Прем’єр-міністра України інших членів Кабінету Міністрів
України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державного
комітету телебачення та радіомовлення України, Голови Фонду
державного майна України, звільнення зазначених осіб з посад, вирішення
питання про відставку Прем’єр-міністра України, членів
Кабінету
Міністрів України; надання згоди на призначення на посади та звільнення
інших посадових осіб відповідно до ст. 85 Конституції України; роботи
постійних, спеціальних і слідчих комісій (комітетів) парламенту; запитів
депутатів; прийняття рішення про направлення запиту Президенту України
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тощо; у діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини (ст. 101). Поряд з Верховною Радою, яка безпосередньо здійснює
П.к., функціонують спеціалізовані суб'єкти такого контролю — комітети
Верховної Ради України, тимчасові спеціальні комісії, тимчасові слідчі
комісії, Рахункова палата, Уповноважений Верховної Ради України з прав
людини, які діють на підставі спеціальних законів у порядку,
встановленому Регламентом Верховної Ради України. В Україні інститут
омбудсмана реалізований у посаді Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини, який відповідно до ст. 101 Конституції України
здійснює П.к. за додержанням конституційних прав і свобод людини і
громадянина.
Літ. : Адміністративне право України. Академічний курс : Підруч.: У двох томах : Том
1. Загальна частина / Ред. колегія: В. Б. Авер'янов (голова). — К.: Вид. «Юридична
думка», 2004; Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні :
Навчальний посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 2. Науково-прикладні аспекти. - К.
: ВПЦ АМУ, 2010; Конституція (Основний Закон) України. - Київ, 1996.

Бакуменко В.Д.
ПАТОЛОГІЇ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ (англ. Pathology in public
administration) – це недоліки в державному управлінні, що набули
хронічного характеру. Термін “управлінські паталогії” використаний
російським ученим М. Пригожиним для позначення певного класу
феноменів, що стійко відтворюються та проявляються в різних поколіннях
керівників. Поширеною управлінською патологією взагалі та державноуправлінською зокрема є розрив між рішеннями та їх виконанням. Для
боротьби з цим явищем необхідний ретельний аналіз можливостей та
труднощів реалізації рішень, співвідношення сил, що сприяють і
протистоять йому, ймовірності ризику, можливої зміни умов ще на стадії
підготовки та прийняття рішення. Наведемо деякі інші феномени, які є
найбільш поширеними або суттєвими за впливом і негативними
наслідками. Серед них наступні: зростання без розвитку як наслідок
нездатності до змін, неприйняття очікуваних нововведень або невміння їх
здійснювати; створення управлінських структур уперед визначення їх
функцій, порушення принципу «стратегія визначає структуру управління»
тобто панування структури над функціями, що, наприклад, проявляється
при вирішенні організаційних проблем у створенні нових структур замість
відповідних механізмів, хоча функції первинні щодо структури;
превалювання процедур та особистісного розуміння справи над цілями
(найгірший прояв бюрократії); використання ресурсів організації у
власних, корисних цілях; невідповідність займаним посадам, інакше
кажучи, неспроможність осіб виконувати доручені їм функції; прийняття
рішень відповідно до очікувань вищестоящих керівників або певних сил
(лобіювання у гіршому його розумінні); прийняття рішень-антонімів типу
об’єднати-роз’єднати, централізувати-децентралізувати; маніпулювання
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фактами, їх фільтрація залежно від ситуації та особистих потреб й
інтересів; імітація раціонального аналізу, за яким криються хибні підходи
та помилки в управлінні; втрата керованості внаслідок погіршення
відносин з підлеглими; надмірної їх чисельності; перевантаження їх
великим обсягом завдань та інформації; слабкої вмотивованості праці
персоналу; посилення розбіжностей між формальною та неформальною
структурами організації; виникнення конфліктів; дублювання існуючого
організаційного порядку у наказах, розпорядженнях, інструкціях, тобто
фактично віднесення до обов’язкових тільки тих з них, що підкріплюються
нагадуванням; відчуження працівників від прийняття та реалізації рішень,
втрата в їх діяльності творчості; прийняття рішення, доручення всупереч
заведеному організаційному порядку без залучення нижчестоящих
керівників, тобто неповне використання наявного управлінського ресурсу;
низька здійсненність управлінських рішень внаслідок як невисокої
виконавчої дисципліни, так і недоліків самих рішень; концентрація уваги в
роботі керівників з підлеглими на оцінці недоліків, а не досягнень; фактор
емоційного впливу на рішення, небажання визнавати власні помилки;
порушення принципів демократичного врядування, а саме: інклюзивності
(участі
громадськості
в
прийнятті
управлінських
рішень),
транспарентності (прозорості прийняття управлінських рішень),
партисипативності (залучення громадян та організацій до процесу
планування та прийняття рішень органами влади та управління). В умовах
кризи проявляються такі П.у.д.у. : звужуються можливості тих, хто
відповідає за прийняття рішень, зокрема, з питань аналізу ситуації, уявлень
наслідків рішень, творчого мислення, повноти оцінки проблем; комісії або
інші органи з управління ліквідацією криз не завжди ефективні, оскільки
однорідні за складом, очолюються, як правило, не незалежним керівником,
проявляють, переважно, однобічне бачення ситуації тощо; відповідні
організаційні структури є недостатньо гнучкими для здійснення
спеціальних оперативних заходів; інформація, що необхідна для
поглибленого вивчення ситуації, здебільшого, неповна та недостатньо
повно враховує всі життєво важливі факти. Аналіз управлінських
патологій показує, що значна їх кількість пов’язана з проблемами моралі
адміністративної поведінки, усунення яких, передусім пов’язане з
розвитком управлінської культури. Подолання управлінських патологій
слід розглядати як суттєвий резерв удосконалення управлінської діяльності
та ефективного досягнення поставлених цілей. Позбавлення від
вищезазначених недоліків є одним з головних завдань реформування
існуючої системи державного управління.
Літ.: Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний
посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1. Теоретико-методологічні засади. - К. : ВПЦ
АМУ, 2010; Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін,
В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського,
Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Мартиненко В.М. Інноваційна стратегія
демократичного розвитку України: від місцевої демократії до демократичної держави :
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[Моногр.] / В. М. Мартиненко. – Х.: Константа, 2004; Пригожин А. И.
Организационные управленческие паталогии / А. И. Пригожин / Общественные науки и
современность. - 1998. - № 3.

Бакуменко В.Д.
ПЕРШІ ДОКТОРИ НАУК З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В
УКРАЇНІ (англ. FIRST Doctor of Public MANAGEMENT IN UKRAINE) –
вчені, які першими в галузі наук “Державне управління” захистили
дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного
управління. Інституалізація галузі наук “Державне управління”
започаткована наказом Вищої атестаційної комісії України від 13 березня
1997 р. № 86 “Про затвердження Переліку спеціальностей наукових
працівників”. В Українській Академії державного управління при
Президентові України (з 2003 р. – Національна академія державного
управління при Президентові України) разово було створено
спеціалізовану вчену раду Д 50.34.01 із правом захисту докторських
дисертацій за спеціаль ностями галузі наук “Державне управління”. На цій
вченій раді 1 липня 1997 р. відбувся перший захист дисертації на здобуття
наукового ступеня доктора наук з державного управління Тронем Віталієм
Панасовичем на тему “Теоретичне обгрунтування і програма реалізації
стратегії комп’ютерної підтримки прийняття індивідуумом оптимальних
рішень при моделюванні довільних ситуацій” за спеціальністю 25.00.03 –
організація і управління в державних установах (науковий консультант В.
Ф. Ситник, доктор економічних наук, професор). До 2003 р. всі інші
захисти докторських дисертацій у даній галузі наук відбувалися на
спеціалізованій вченій раді Д 26.810.01 в Українській Академії державного
управління при Президентові України. 28 вересня 1999 р. захистив
докторську дисертацію Шамрай Василь Олександрович на тему “Державне
управління військовими формуваннями Воєнної організації: стан та
тенденції розвитку в сучасній Україні” за спеціальністю 25.00.03 –
організація і управління в державних установах (науковий консультант Н.
Р. Нижник, доктор юридичних наук, професор). 19 жовтня 1999 р. відбувся
захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з
державного управління Рижих Василем Миколайовичем на тему
“Державне управління науково-технічним прогресом: економічні аспекти”
за спеціальністю 25.00.05 – галузеве управління (наукові консультанти Ю.
М. Бажал, доктор економічних наук, професор та О. Я. Мовшкович, доктор
технічних наук, професор). 29 жовтня 1999 р. захистила докторську
дисертацію Чукут Світлана Анатоліївна на тему “Відтворення генераційної
цілісності духовної культури (управлінський аспект)” за спеціальністю
25.00.02 – філософія державного управління (науковий консультант В. А.
Скуратівський, доктор філософських наук, професор). 23 листопада 1999 р.
захистив докторську дисертацію Розпутенко Іван Васильович на тему
“Управління державними видатками в перехідних економіках” за
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спеціальністю 25.00.05 – галузеве управління (науковий консультант С. Д.
Дзюбик, доктор економічних наук, професор). 3 грудня 1999 р. відбувся
захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з
державного управління Надолішнім Петром Івановичем на тему
“Етнонаціональний аспект адміністративної реформи в Україні (теоретикометодологічний аналіз)” за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія
державного управління (науковий консультант Ю. І. Римаренко, доктор
філософських наук, професор). 14 червня 2001 р. захистив докторську
дисертацію Мордвінов Олександр Григорович на тему “Державне
управління аграрним природокористуванням України в умовах ринкової
трансформації” за спеціальністю 25.00.05 – галузеве управління (науковий
консультант С. Д. Дзюбик, доктор економічних наук, професор). 25
вересня 2001 р. відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора наук з державного управління Бакуменком Валерієм Даниловичем
на тему “Теоретико-методологічні засади формування державноуправлінських рішень” за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія
державного управління (науковий консультант В. М. Князєв, доктор
філософських наук, професор). 15 травня 2002 р. захистив докторську
дисертацію Осауленко Олександр Григорович на тему “Моделювання та
управління сталим соціально-економічним розвитком” за спеціальністю
25.00.05 – галузеве управління (науковий консультант В. М. Геєць, доктор
економічних наук, професор, академік НАН України).16 травня 2002 р.
відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з
державного управління Майбородою Сергієм Васильовичем на тему
“Державне управління вищою освітою в Україні: структура, функції,
тенденції розвитку (1917-1959 рр.)” за спеціальністю 25.00.01 – теорія та
історія державного управління (науковий консультант В. І. Луговий,
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України). 25
червня 2002 р. захистила докторську дисертацію Біла Світлана Олексіївна
на тему “Структурна політика в системі державного регулювання
економіки в умовах суспільної трансформації” за спеціальністю 25.00.05 –
галузеве управління (науковий консультант В. Г .Бодров, доктор
економічних наук, професор). 12 грудня 2002 р. відбувся захист дисертації
на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління
Шаровим Юрієм Павловичем на тему “Методологічні засади стратегічного
планування в муніципальному менеджменті” за спеціальністю 25.00.04 –
регіональне управління (науковий консультант Ю. П. Сурмін, доктор
соціологічних наук, професор). Зазначені захисти докторських робіт
відбулися у перші п’ять років становлення галузі наук “Державне
управління” (1997-2002 рр.) і встановили високу планку належного рівня
для наступних дисертаційних досліджень. Цьому значною мірою сприяв
високий рівень їх наукового консультування.
Літ.: 10 років Національній академії державного управління при Президентові України
/ В. І. Луговий, П. С. Назимко, В. Д. Бакуменко та ін. – К. : НАДУ, 2005.
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Бакуменко В.Д.
ПЛАНУВАННЯ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (англ. PLANNING
rulemaking) – застосування перспективного і поточного планування
суб’єктами нормотворення, зокрема визначення головних напрямів та
забезпечення гласності нормотворчої діяльності, вдосконалення процесу
підготовки нормативно-правових актів, формування їх переліку ,
послідовності та термінів прийняття з метою створення єдиної і узгодженої
системи нормативно-правових актів. П.н.д. має імперативне значення,
оскільки відповідні офіційно затверджені плани є обов’язковими для
органів державної влади. Основою П.н.д. виступає прогнозування
нормотворчості, що покликане дати науково обгрунтовану інформацію
імовірнісного характеру про розвиток правової системи. Поточні плани
(програми), як правило, складаються і затверджуються суб’єктом
нормотворення на строк до одного року і містять визначення видів та назв
актів, головних етапів та строків їх підготовки, а також органів,
відповідальних за розробку проектів нормативних актів. Перспективні
програми нормотворчої діяльності складаються і затверджуються
суб’єктом нормотворення, як правило, строком на чотири і більше років,
визначають напрями розвитку правового регулювання суспільних
відносин, заходи з кодифікації та систематизації нормативних актів, їх
видання. Плани не виключають можливості підготовки і прийняття
нормативних актів, не включених до них. П.н.д. має проводитися виходячи
з прогнозів, планів та програм щодо інших видів діяльності, зокрема
державного управління, економіки, внутрішньої та зовнішньої політики,
оборони, соціальної та науково-технологічної політики, охорони здоров’я і
довкілля тощо. Для виключення можливого дублювання або
протиставлення пропозицій різних органів влади, які здійснюють
управління за певними напрямами або видами діяльності, процедурами
планування і прогнозування передбачене збирання та обробка всіх
пропозицій єдиним органом влади (урядом або міністерством юстиції), а
також доопрацювання зведених планів та прогнозів усіма зацікавленими
органами державної влади із залученням експертів. П.н.д. потребує
активної позиції тих, хто професійно здійснює нормотворчість в органах
державної влади і відповідає за її розвиток, яка полягає в постійному
моніторингу стану правового забезпечення та ситуації в цій сфері (напрямі,
виді) діяльності, періодичному перегляді чинних нормативно-правових
актів та ініціюванні зміни або оновлення тих, що вже не спрацьовують і
навіть гальмують подальший розвиток.и П.н.д. може здійснюватися у
межах розробки концепції, стратегій, програм розвитку певних сфер або
галузей суспільної діяльності. Наприклад, у додатку до Програми
економічних реформ на 2010-2014 рр. “Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” наведено перелік
ключових законопроектів, прийняття яких необхідне для реалізації даної
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програми. Перелік містить близько 100 позицій за 18 напрямами та
включає, серед іншого, законопроекти “Про адміністративні послуги”,
“Про державне прогнозування та стратегічне планування в Україні”, “Про
державне регулювання в енергетиці України”, “Про державний земельний
кадастр”,
“Про
Державну
програму
приватизації”,
“Про
загальнообов’язкове державне медичне страхування”, “Про запровадження
накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування”, “Про засади сталого розвитку сільських територій”, “Про
засади функціонування ринку природного газу”, “Про захист персональних
даних”, “Про Національну комісію регулювання ринку комунальних
послуг України”, “Про основні засади взаємодії держави з приватними
партнерами”, “Про особливості реформування залізничного транспорту”,
“Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської
діяльності”, “Про приватизацію підприємств вугільної промисловості”,
“Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії
торгівлі людьми”, “Про ринок земель”, “Про розвиток та підтримку малого
і середнього підприємництва в Україні”, “Про Фонд майбутніх поколінь”
тощо.
Літ.: Гаврилов О. А. Стратегия правотворчества и социальное прогнозирование / О. А.
Гаврилов. – М. : Ин-т государства и права РАН, 1993. – 128 с.; Котюк В. О. Теорія
права : навч. посіб. / В. О. Котюк. – К. : Вентурі, 1996. – 208 с.; Керимов Д. А.
Законодательная техника : науч.-метод. и учеб. пособие / Д. А. Керимов. – М. :
НОРМА-ИНФРА, 1998. – 123 с.; Державне управління : словник-довідник / уклад. : В.
Д. Бакуменко (кер. творч. кол.) та ін. ; за заг . ред. В. М. Князєва, В. Д. Бакуменка. – К. :
Вид-во У АДУ, 2002. – 228 с.; Програма економічних реформ на 2010-2014 роки
“Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” :
схвалена Комітетом з економічних реформ при Президентові України 2 черв. 2010 р. –
Режим доступу : http://www.president.gov.ua/content/ker-program.html

Бакуменко В.Д., Кравченко С.О.
ПІДХОДИ ДО ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ (англ. Approaches to the
formulation of goals) – загальні методологічні установки, що визначають
вибір способу формулювання мети. Остання може бути визначена як
очікуваний результат у вигляді об’єкта, що матиме задані властивості. Цілі
– це конкретний стан окремих характеристик об’єкта управління,
досягнення яких є для нього бажаним, на що спрямована його діяльність, а
також процес управління. У системі управління цілі виконують низку
важливих функцій: відображають філософію об’єкта управління,
концепцію його діяльності та розвитку, а оскільки види діяльності
покладено в основу загальної та управлінської структури, саме цілі
визначають, зрештою, її характер та особливості; зменшують
невизначеність поточної діяльності як організації, так і кожного її
працівника, стаючи для них орієнтирами в навколишньому світі,
допомагають пристосуватися до нього, сконцентруватися на досягненні
бажаних результатів. Це дає можливість діяти швидше, ефективно,
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домагаючись задуманого з мінімальними витратами. Цілі є основою
критеріїв для виділення проблем, прийняття рішень, контролю і оцінки
результатів діяльності, спрямованої на їх реалізацію. Успішна реалізація
перелічених та інших функцій можлива за умови, якщо цілі організації
відповідають певній сукупності вимог. По-перше, цілі мають бути
конкретними, що подаються, по можливості, не тільки якісно, а і в
кількісних показниках. У такому разі вони легше сприймаються людьми, їх
легше узгоджувати, усувати між ними суперечності; вони є хорошою
основою для складання планів. По-друге, цілі мають бути реальними,
інакше не має сенсу витрачати час на їх досягнення. Звичайно, мало хто
свідомо ставить перед собою цілі, яких не можна досягти, однак оцінка
своїх можливостей у більшості людей дуже суб’єктивна і залежить від
рівня їхніх знань, досвіду, психологічного складу, темпераменту. Дуже
важливо вибрати з максимуму бажаного реально досяжне. Це дасть змогу
цілям стати дійсними орієнтирами і стимулами до дії. По-третє, цілі мають
бути гнучкими, здатними до трансформації і коригування відповідно до
стрімко змінюваних умов діяльності організації. У противному разі можна
рухатися у “наїждженій колії” і рано чи пізно потрапити в глухий кут, з
якого вибратися буде дуже важко. По-четверте, оскільки цілі звичайно
досягаються в результаті спільної діяльності людей, вони мають бути
узгоджені з їх особистими цілями, умовами чого є гласність, зрозумілість,
близькість більшості членів організації. Це дасть змогу зацікавлено
підходити до реалізації цілей, підвищувати ефективність праці. По-п’яте,
цілі мають бути такими, щоб їх можна було перевіряти, що пов’язано з
необхідністю оцінювати ступінь їх досягнення і відповідним чином
стимулювати працівників. По-шосте, цілі мають бути сумісними одна з
одною у часі та просторі. Не можна орієнтувати працівників на дії, що
суперечать одна одній. Дотримання перерахованих вимог надає цілям
організації системного характеру.За ступенем важливості цілі поділяють
на стратегічні і тактичні, за змістом – на технологічні, економічні,
виробничі, адміністративні, маркетингові, науково-технічні, соціальні.
Можна виділити три основних П.ф.м. За першим з них мета формулюється
як чітко поданий за змістом та за формою результат, що має бути
досягнутий у майбутньому. Цей спосіб може бути ефективно застосований
лише в разі існування та можливості отримання певного результату, що
небхідно довести, або навпаки, спростувати в процесі спеціального
дослідження. За другим підходом мета формулюється шляхом визначення
переліку властивостей і характеристик, які мають забезпечити
передбачуваний результат. Цей підхід застосовується тоді, коли можна
однозначно сформулювати відповідно до вимог ці властивості, які
забезпечать подальше використання результату. Третій підхід передбачає
формулювання мети за допомогою переліку зовнішніх вимог, які мають
задовольняти передбачуваний результат. Вимоги відрізняються від
властивостей в основному тим, що останні належать безпосередньо до
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самого результату, а вимоги визначаються споживачем цього результату.
Утакому разі вимоги виступають як зовнішні умови, яким мають
задовольняти властивості передбачуваного результату.
Літ.: Ракитов А. И. Философские проблемы науки. Системный поход / А. И. Ракитов–
М. : Мысль, 1977; Юдин Э. Г. Системный подход и принцип деятельности.
Методологические проблемы современной науки / Э. Г. Юдин.– М. : Наука, 1978;
Афанасьев В. Г. Общество: системность, познание и управление / В. Г. Афанасьев. – М.
: Политиздат, 1981; Волкова В. Н. Теория систем и методы системного анализа в
управлении и связи / В. Н. Волкова, В. А. Воронков, А. А. Денисов. –М. : Радио и связь,
1983; Литвак Б. Г. Управленческие решения / Б. Г. Литвак. – М. : Тандем; ЭКМОС,
1998.

Бакуменко В.Д., Кравченко С.О.
ПОСТІНДУСТРІАЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВО (англ. Postindustrial society) –
це стадiя суспiльного розвитку, що приходить на змiну державномонополiстичному
iндустріальному
суспiльству.
Найвiдомiшими
представниками теорії П.с. є З. Бжезiнський, Д. Белл, Г. Кан, А. Тоффлер,
Ж. Фурастьє, А.Турен. До основних чинникiв, що визначили перехiд від
iндустрiального суспiльства до постiндустрiального, вiдносять: перевагу
сфери послуг над сферою виробництва; змiни в соціальній структурi
суспiльства (класовий подiл поступається мiсцем професiоналізмовi);
перемiщення центрів знань, що справляють вирiшальний вплив на
стратегію розвитку суспільства, до унiверситетiв; створення нових
iнтелектуальних технологiй (наприклад Інтернет), запровадження
планування й контролю технологічних змiн. Зокрема, американський
соцiолог Д. Белл стверджував, що в П.с. зникає клас капiталiстiв, а його
мiсце посiдає нова правляча елiта, яка володiє високим рiвнем освiти i
знань, що стають визначальними з погляду соціальної стратифiкації. Отже,
основою соціального конфлiкту в П.с. виявляється боротьба мiж знаннями
і некомпетентнiстю. У 80-тi рр. ХХст. низка прихильникiв теорiї П.с. (Ж.
Серван-Шрейдер, С. Масуда та iн.) запропонували замiнити термiн П.с. на
термiн “iнформацiйне суспiльство” виходячи з того, що вироблення,
розподiл та споживання iнформацiї є головною сферою економічної
дiяльностi сучасного суспiльства.
Літ.: Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д.
Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П.
Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Тоффлер О. Футурошок / О. Тоффлер. –СПб. : Лань, 1997;
Управління суспільним розвитком : Словник-довідник Уклад. : В.Д.Бакуменко,
С.О.Борисевич, О.А.Бутрін та ін.; ред. А. М. Михненка, В. Д. Бакуменка; – К.: Вид-во
НАДУ, 2006.

Бакуменко В.Д., Михненко А.М.
ПРЕДМЕТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ (англ. SUBJECT OF PUBLIC
ADMINISTRATION) – це закономірності, форми та принципи
функціонування управлінської діяльності органів влади, які, з одного боку,
є загальносвітовими й універсальними, а з другого – національними,
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самобутніми для тієї чи іншої країни, у більш широкому розумінні –
державна, суспільна управлінська політика. Предмет відображує цілісність
об’єкта як складної, відкритої, динамічної, ймовірнісної системи і
сукупність зв’язків та відносин, притаманних цій системі. Побудова
предмета дає змогу виділити конкретні теоретичні, методологічні та
практичні проблеми дослідження, а також спрямувати сам процес
дослідження на встановлення закономірностей, тенденцій, принципів,
способів і технологій державного управління. Найважливішими аспектами
дослідження державного управління з методологічної точки зору доцільно
вважати такі: інституційний (сукупність інститутів, державних органів,
організацій, які беруть участь у здійсненні управлінської діяльності);
предметний (весь спектр управління суспільними відносинами, сферами та
галузями суспільної діяльності); нормативно-правовий (сукупність норм і
методів впливу органів державного управління на суспільне середовище, а
також тих, які регулюють саму управлінську діяльність); функціональноструктурний
(функціональна
структура державного
управління,
формування відповідної організаційної структури); професійно-кадровий
(формування кадрового ресурсу управління, його професійного складу
відповідно до змісту діяльності, культури управлінської праці);
комунікативний (відносини всередині системи управління та із
суспільними інститутами, організаціями; інформація, яка є змістом цих
відносин);
науково-технологічний
(сукупність
теоретичних
і
технологічних знань у галузі державного управління, які є базою для його
вдосконалення, інноваційного розвитку). Вважається, що П.д.у. як
науковій дисципліні поклала початок робота Вудро Вільсона
“Дослідження управління”, яка була опублікована у Сполучених Штатах
Америки у 1887 р., майже через сто років після заснування американської
системи врядування. Сучасна вітчизняна державно-управлінська наука
приділяє значну увагу цьому поняттю, що підтверджується численними
публікаціями таких науковців, як: В. Б. Авер’янов, В. Д. Бакуменко, В. М.
Князєв, В. І. Луговий, В. Я. Малиновський, С. П. Мосов, П. І. Надолішній,
Н. Р. Нижник, Г. С. Одінцова, С. М. Серьогін, В. В. Цвєтков та ін. Надання
державному управлінню наукового характеру передбачає: широке
використання на всіх його рівнях і ланках наукових досягнень, передусім,
результатів досліджень у сфері політології, права, філософії, соціології,
економіки та інформатики; сприяння розвитку наукових досліджень з актуальних проблем державного управління, зокрема, розробленню нових
управлінських технологій та впровадженню їх досягнень в практику;
залучення науковців до аналітичної роботи в органах державної влади;
підвищення рівня забезпеченості апарату системами підтримки прийняття
рішень на базі сучасної управлінської методології та використання засобів
інформатизації і комп’ютеризації. В умовах складності і масштабності
проблем державного управління застосування наукових підходів і
сучасних методів їх вирішення набувають особливого значення.
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Перспективне прогнозування, стратегічне планування, вибір раціональної
структури органів державної влади та її кадрового забезпечення,
забезпечення
інноваційного,
якісного
управління,
створення
високоефективних мотиваційних підходів, розроблення сучасних методів
контролю, комунікацій, прийняття рішень - це лише кілька завдань з
багатьох, вирішення яких неможливе без розвитку науки державного
управління в напрямі створення нових та вдосконалення існуючих
концепцій, теорій, принципів і методів. З погляду становлення і розвитку
державного управління як виду діяльності, так і галузі наук, заслуговує на
увагу питання його співвідношення з менеджментом. Велика увага до
нього передусім пов’язана з предметно-об’єктним визначенням виду
діяльності та галузі наук державного управління, а також із з’ясуванням
можливостей застосування напрацювань науки управління, зародження і
розвиток якої був безпосередньо пов’язаний з менеджментом, у теорії та
практиці державного управління. За висловом Г.Атаманчука, менеджмент,
суспільне управління та суспільне самоуправління пов’язані між собою
тим, що їх суб’єктом виступає безпосередньо саме суспільство, але
різняться вони за рівнем та характером організованості. Таким чином,
насамперед слід виходити з того, що держава відрізняється від інших
організацій вирішенням набагато більш масштабних і різноманітних
загальносуспільних справ, монопольним правом регулювання правових
відносин, суверенітетом, унікальністю, що безпосередньо впливає на
прийняття управлінських рішень. У зв’язку із цим, як зазначили В.Луговий
та В. Князєв, йдеться про специфічні моделі, схеми, класифікацію,
типологію і систематику, тенденції розвитку, закономірності побудови та
функціонування державного управління. Становлення науки державного
управління потребує чіткого визначення її об’єкта і предмета. За
визначенням Н. Нижник та С. Мосова, об’єктом дослідження теорії
державного управління є управлінська діяльність усіх органів державної
влади, а предметом - закономірності і принципи такої діяльності. При
цьому необхідно враховувати, що ця діяльність реалізується через
управлінські функції відповідних органів державної влади в результаті
розосередження функцій державного управління, і що ці різнорівневі
функції мають певну специфіку. Основним результатом дискусії щодо
науки державного управління, яка ведеться між різними науковими
школами, є її розгляд як динамічної дисципліни, що неперервно
змінюється. В значній мірі це пов’язано з ситуативним характером
розвитку процесу державного управління та суттєвим впливом на нього
суб’єктивного фактору.
Літ.: Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: курс лекций. М. : Юрид. лит., 1997; Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному
управлінні : Навчальний посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1.
Теоретико-методологічні засади. - К. : ВПЦ АМУ, 2010; Гурне Б. Державне
управління / Б. Гурне; пер. з франц. В.Шовкуна. - К. : Основи, 1993;
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Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. :
Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В.
Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010;
Луговий В. М., Державне управління як галузь професійної діяльності,
академічної підготовки, наукових досліджень / В. М. Луговий, В. М.
Князєв // Вісн. УАДУ. - 1997. - № 3-4; Нижник Н.Р. Про державне
управління, об’єкт і предмет його теорії / Нижник Н.Р., Мосов С.П. // Вісн.
УАДУ. - 2000. - № 3; Райт Г. Державне управління / Г. Райт; пер. з англ. К. : Основи, 1994; Реформування державного управління в Україні :
проблеми і перспективи / Кол. авт.; наук. керів. В. В. Цвєтков - К.: Оріяни,
1998.
Бакуменко В.Д., Князєв В.М., Сурмін Ю.П.
ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ (англ.. PRESIDENTIAL CONTROL)
– контрольні повноваження глави держави – Президента України в системі
контролю у сфері політичного та державного управління. Особливо місце
у системі контролю у сфері державного управління займають контрольні
повноваження глави держави – Президента України. Вони, в першу чергу,
засновуються на тому, що Президент України є гарантом державного
суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції
України, прав і свобод людини і громадянина (ст. 102). Тому вони у
певному, визначеному Конституцією України обсязі, стосуються всіх гілок
влади (ст. 106). Щодо Верховної Ради України контрольні повноваження
глави держави проявляються у праві: підписання прийнятих нею законів;
вето щодо них з наступним поверненням законів на повторний розгляд
Верховної Ради України; припинення повноваження останньої, якщо
протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть
розпочатися. Щодо Кабінету Міністрів України та системи виконавчої
влади контрольні повноваження Президента України реалізуються через:
зупинення дії актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності
Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України
щодо їх конституційності; скасовує акти Ради міністрів Автономної
Республіки Крим; внесення за пропозицією коаліції народних депутатів
подання про призначення Верховною Радою України Прем’єр-міністра
України, подання про призначення Міністра оборони, Міністра
закордонних справ, Голови Служби безпеки України тощо. Щодо системи
судової влади та прокуратури контрольні повноваження Президента
України проявляються у праві: призначення третини складу
Конституційного Суду України; утворення судів; призначення на посаду
(за згодою Верховної Ради України) та звільнення Генерального прокурора
України. Будучи главою держави. Президент України наділений правом
контролю за додержанням законності в усіх структурах і сферах
функціонування виконавчо-розпорядчої системи держави. Для здійснення
своїх функцій, зокрема й контрольних, Президент може створювати
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необхідні дорадчі, консультативні та інші допоміжні органи та служби (п.
28 ст. 106 Конституції). Таким органом, є Адміністрація Президента
України. В своїй структурі Адміністрація Президента України має
контрольне управління і організує контроль за виконанням законів, указів,
розпоряджень, а також доручень Президента органами виконавчої влади та
їх посадовими особами. З метою виконання законів і у межах своєї
компетенції Президент України видає Укази й розпорядження, які мають
підзаконний характер і є обов'язковими для виконання на всій території
України. Для прикладів реалізації Президентом контрольних повноважень
можна звернутися до його Указів: «Про деякі питання здійснення захисту
прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у
закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта
та України» № 261/2011 від 3 березня 2011 р.; «Про оптимізацію системи
центральних органів виконавчої влади» № 1085/2010 від 9 грудня 2010 р.;
«Про Положення про здійснення контролю Президента України за
діяльністю Збройних Сил України та інших військових формувань»
№ 917/2010 від 27 вересня 2010 р.; «Про рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 25 січня 2010 року «Про невідкладні заходи
щодо забезпечення законності при виготовленні виборчих бюлетенів для
повторного голосування з виборів Президента України» № 63/2010 від
25 січня 2010 р.; «Про зупинення дії деяких положень розпорядження
Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 року №1361-р.»
№ 967/2009 від 25 листопада 2009 р.; «Про деякі заходи щодо
вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді у навчальних
закладах і розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні» № 478/2009 від
23 червня 2009 р. та ін., а також до доручення Президента України «Щодо
належного реформування системи державного контролю за ефективністю
споживання паливно-енергетичних ресурсів та системи державного
енергетичного нагляду» від 15 лютого 2011 р.
Літ.: Бакуменко В. Д. Державне управління: основи теорії, історія і практика :
Навчальний посібник / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній, М. М. Їжа, Г. І. Арабаджи //
За. заг. ред. Надолішнього П. І., Бакуменка В. Д. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009;
Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д.
Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П.
Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Конституція України (Відомості Верховної Ради України
(ВВР), 1996, n. 30, ст. 141.

Бакуменко В.Д.
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ (англ.
DECISION MAKING IN MANAGEMENT) – це результат діяльності
суб’єктів державного управління, спрямованої на розроблення альтернатив
щодо вирішення певних проблем державного рівня, які, у свою чергу,
асоціюються з відповідними управлінськими ситуаціями. Саме виявлення
проблемних ситуацій у державному управлінні, їх аналіз (діагностування),
формування обмежень та критеріїв для оцінки рішень, розроблення та
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оцінка альтернативних варіантів рішень, а також вибір одного з них є
класичним процесом П.р.у.д.у. П.р.у.д.у. є центральним пунктом теорії
державного управління, оскільки має характер об’єднуючої, звязуючої
функції відносно інших функцій державного управління. За висловом
відомого американського вченого Г. Гордона, прийняття рішень є основою
основ державного управління, як і всієї організованої людської поведінки.
П.р.д.у. на сьогодні стає одним з основних об’єктів удосконалення систем
управління, оскільки якість рішень є визначальним фактором управління.
Для визначення місця і ролі П.р.д.у. звернемося до процесу державного
управління, який можна відобразити наступною моделлю: системна
ситуація (стан системи державного управління в певний момент часу) 
базові цінності  система основних цілей  сукупність проблем
(розбіжностей між реальними і бажаними станами системи державного
управління)  система управлінських рішень  система (вектор) управлінських впливів (регулюючих, організуючих та контролюючих)  суспільство (вирішення проблем, пов’язаних з різноманітними суспільними
відносинами)  нова системна ситуація. Ця модель безпосередньо
пов’язує систему управлінських впливів на суспільство з прийняттям
відповідних управлінських рішень, які безумовно повинні бути ситуативно
адекватними вирішенню проблем, що постали перед державним
управлінням. На сьогодні серед фахівців утвердилася концепція розгляду
управлінського процесу як циклу, що складається з послідовності таких
функцій управління як планування (у тому числі прогнозування,
програмування і проектування), організація (у тому числі прив’язка
функцій до певних структур, тобто надання змісту певної організаційної
форми, субординація та координація, а також управління персоналом),
мотивація (у тому числі стимулювання), контроль (у тому числі
попередній, проміжний, підсумковий, фінансовий, адміністративний,
функціональний), що пов’язані у кожному циклі процесами прийняття
рішень та комунікації. Здебільшого у практиці державного управління
йдеться про рішення з планування (цілепокладання, розробку стратегій
розвитку, концепцій, програм, планів і проектів) організаційні, мотиваційні
рішення, рішення з контролю та комунікацій. Достатньо часто у науковій
літературі процес прийняття рішень ототожнюється з відповідною
функцією управління (або управлінською функцією). У сучасному
менеджменті
відбувається
трансформація
поняття
прийняття
управлінських рішень, що ґрунтується на більш чіткому визначенні місця
таких рішень в управлінській діяльності. За класичним уявленням, що
склалося в науці управління (менеджменті), прийняття рішень
ототожнювалося з вибором альтернативи. Відповідно – прийняття
управлінських рішень розглядалося як вибір альтернативи при здійсненні
У
сучасному
управлінні
прийняття
управлінської
діяльності.
управлінських рішень розглядається як суттєва частина управлінського
процесу з послідовними етапами виявлення та діагностування проблемних
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ситуацій, розробкою альтернатив та вибором однієї з них, що найбільше
задовольняє виходу з ситуації, що склалася. Враховуючи дуже великий
спектр дії та різну значимість П.р.д.у. доцільно виділити та застосовувати
поняття
"державно-управлінські
рішення"
для
певного
класу
управлінських рішень, на відміну від багатьох інших рішень у системі
державного управління, які за свої масштабом та наслідками ніяк не можна
вважати державно-управлінськими і для яких використовуються терміни
"управлінські рішення" та "рішення". На доцільність такого поділу
управлінських рішень вказує й аналогічний поділ політичних рішень
відповідно на ключові рішення, від яких залежить життя всього
суспільства, та на звичайні рішення, що стосуються функціонування
окремих інститутів і життя невеликих груп, на чому наголошував відомий
російський вчений Ю. Тихомиров. Основними ознаками державноуправлінських рішень доцільно вважати такі: спрямованість на вирішення
проблем державного рівня; прийняття вищими або центральними органами
державної влади; належність до державно-управлінських відносин (є їх
складовими елементами); оформлення у вигляді законодавчих та інших
нормативно-правових актів, політичних рішень (доктрини, стратегії,
концепції, державний бюджет), програмно-цільових документів (програм,
проектів,
сценаріїв,
планів),
організаційно-розпорядчих
рішень
(розпоряджень, доручень тощо); формування на їх основі державноуправлінських впливів; обов’язковість для виконання всіма передбаченими
в них особами, підприємствами, організаціями, установами, органами
державної влади; першочерговість забезпечення необхідними державними
ресурсами. Важливим є визначення завдань та меж державно-управлінських відносин, елементом яких є державно-управлінські рішення. Під
класом державно-управлінських рішень доцільно розглядати всі управлінські рішення з наведеними вище ознаками, що приймають вищі та
центральні органи державної влади з метою визначення та реалізації
державних цілей, стратегії їх досягнення, основних функцій держави,
державної політики, організації державної влади, а також вирішення інших
проблем державного рівня. Значну увагу дослідженню П.р.д.у. приділено
не тільки фахівцями з менеджменту, а й вченими  правознавцями. В
Україні відомі роботи В. Авер’янова, Г. Атаманчука, А. Васильєва, Є.
Кубка, Б. Лазарєва, Н. Нижник, В. Селіванова, М. Стрельбицького, В.
Цвєткова та інших. В цих роботах здебільшого акцентується увага на
організаційно-правовому аспекті прийняття рішень. Як типовий приклад
такого підходу можна навести визначення поняття управлінського
рішення, дане Г.Атаманчуком. За його трактуванням – це соціальний акт, в
якому в логічній формі (текстуальна модель) висловлені впливи управлінських ланок (державних органів, посадових осіб) на суспільну систему
(керовані об’єкти), що необхідні для досягнення поставлених цілей,
забезпечення інтересів та задоволення відповідних потреб в управлінні.
Від ефективності П.р.д.у., що є складовими елементами процесу
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державного управління в Україні, в найбільшій мірі залежить її майбутнє,
успіх реформування в ній політичних та соціально-економічних відносин.
В той же час в Україні серед цих рішень ще чимало таких, яким бракує
стратегічності, системності та обґрунтованості, що, здебільшого, найбільш
суттєво проявляється при розробці політики та в законотворчості.
Безумовно, основна причина цього пов’язана з подоланням політичної
нестабільності в країні. Але й не тільки в ній. На сьогодні державно-управлінська діяльність здійснюється в умовах недостатнього ресурсного
забезпечення (фінанси, кадри, інформація). Значна частка працівників
апарату вищих і центральних органів державної влади не мають
відповідної загальноосвітньої та спеціальної підготовки, а внаслідок постійної завантаженості в них бракує й часу на таку підготовку. Особливо це
стосується державних службовців І-ІІІ категорій посад, які фактично
складають управлінську еліту країни. До того ж, маємо значне оновлення
апарату, в той час, коли наукою встановлено, що необхідно не менше 10
років, щоб за сприятливих умов стати експертом в будь-якій галузі професійної діяльності. В практиці підготовки й прийняття управлінських рішень слабко використовуються напрацювання сучасної науки управління з
притаманною їй та вже досить розробленою методологією аналізу політики, системного аналізу, стратегічного та інноваційного управління, що
свідчить про необхідність подолання певної відірваності теорії від
практики. Ще далеко не повністю використано організаційний потенціал
системи державного управління та окремих органів державної влади.
Зокрема продовжується пошук їх оптимальних структур. У роботі
вищезазначеного апарату інколи порушується баланс всіх основних
чинників впливу на прийняття управлінських рішень (здібність до цієї
роботи і висока підготовленість осіб, що приймають рішення, наявність
ефективних управлінських технологій та створення належних умов) як в
цілому, так і за кожним з них. Тому на існування проблеми вдосконалення
державно-управлінської діяльності й, зокрема, прийняття управлінських
рішень наголошувалося в в майже всіх головних програмних документах
України – стратегіях і програмах економічного та соціального розвитку,
концепції адміністративної реформи в Україні. Серед основних їх завдань
зазначено утвердження нової культури і більш досконалих процедур
управлінської діяльності, розроблення нової схеми та регламентів
прийняття управлінських рішень, а також розроблення механізмів і засобів
підвищення ефективності прийняття і реалізації управлінських рішень на
вищому, територіальному та місцевих рівнях. На вирішення цих завдань з
позицій створення належних умов та підвищення професіоналізму
державних службовців спрямована Стратегія реформування системи
державної служби в Україні, проект нового закону «Про державну
службу». Для покращення організації підготовки та прийняття
управлінських рішень на різних рівнях державного управління прийнято
низку документів, зокрема Закон України «Про Кабінет Міністрів
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України», регламент Кабінету Міністрів України, типовий регламент
місцевої державної адміністрації та інші. У зв’язку з вищенаведеним, постає питання розроблення нових та удосконалення існуючих моделей,
підходів, принципів, методів, процедур та методик П.р.д.у., спираючись на
напрацювання науки управління, в першу чергу, з урахуванням набуття
процесом державного управління в Україні стратегічного та інноваційного
характеру. Це, в свою чергу, потребує ознайомлення з світовим та вітчизняним досвідом теорії та методології підготовки та прийняття сучасних
управлінських рішень, і, передусім, з позиції їх використання при формуванні таких рішень в процесі державного управління.
Літ.: Авер'янов В. Б. Державне управління: теорія і практика : Монографія
/ В. Б.
Авер'янов, В. В. Цвєтков, В. М. Шаповал та ін. // Ред. В. Б. Авер'янов; – К.: Юрінком
Інтер, 1998; Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: курс лекций. - М. :
Юрид. лит., 1997; Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні :
Навчальний посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1. Теоретико-методологічні засади.
- К. : ВПЦ АМУ, 2010; Бакуменко В. Д. Формування державно-управлінських рішень :
проблеми теорії, методології, практики : Моногр. – К. : Вид-во УАДУ, 2000; Нижник
Н. Р. Державне управління в Україні : організаційно-правові засади: Навч. посіб. / Н. Р.
Нижник, С. Д. Дубенко, В. І. Мельниченко, та ін. – К. : Вид-во НАДУ, 2002; Планкетт
Л. Выработка и принятие управленческих решений : Опережающее управление / Л.
Планкетт, Г. Хейл. - М.: Экономика, 1984; Реформування державного управління в
Україні : проблеми і перспективи / Кол. авт.; наук. керів. В. В. Цвєтков - К.: Оріяни,
1998; Саймон Г. Адміністративна поведінка : Дослідження прийняття рішень в
організаціях, що виконують адміністративні функції / Г. Саймон; пер. з англ. вид. – К. :
АртЕк, 2001; Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. :
Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка,
В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010.

Бакуменко В.Д.
ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ (англ. PRINCIPLES OF
GOVERNANCE) – це прояви закономірностей у державному управлінні,
що відображені у вигляді певних положень, які застосовуються в
теоретичній і практичній діяльності людей у сфері державного управління.
Як правило, це фундаментальні, науково обґрунтовані, а в певних випадках
і законодавчо закріплені положення, відповідно до яких будується і
функціонує система державного управління. Визначення П.д.у як основних
вихідних положень науки і практики, які виконують креативну функцію і
не втратили своєї актуальності, приділяється велика увага. Принципи
здійснення управлінських процесів та прийняття управлінських рішень, на
відміну від закономірностей, відображають наші знання про об’єктивно
існуючі, стійкі, необхідні, істотні взаємозв’язки між процесами та явищами
в управлінні. Г.Атаманчук запропонував відображати не будь-які, а тільки
найбільш суттєві закономірності, які мають загальний характер;
висвітлювати специфіку управління, його відмінність від інших видів
суспільної діяльності; враховувати ті принципи, які схвалюють люди.
Водночас не існує загальноприйнятих підходів та правил стосовно
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систематизації принципів управління соціальними системами, зокрема
державного управління. Серед найбільш відомих загально управлінських
принципів такі, що стосуються раціональної організації будь-яких
процесів, універсальності управління, цілепокладання та доцільності
структури управління. До основних принципів раціональної організації
будь-яких
процесів
належать:
пропорційність;
неперервність;
прямоточність; ритмічність; концентрація однорідних предметів праці;
гнучкість. Для систем управління до принципів раціональної організації
будь-яких процесів також слід додати цілеспрямованість, комплексність та
наукову обґрунтованість.Універсальні принципи управління стосуються
раціоналізації системи управління персоналом, організації та її структури.
Розглянемо найбільш суттєві з них. Принцип самоорганізації систем
використовується при дослідженні реальних найменш вивчених об’єктів і
процесів, до яких з повним правом можна віднести й державне управління.
Найважливішим з погляду досягнення певних станів об’єкта управління є
принцип зворотного зв’язку, що дає змогу шляхом аналізу розвитку
ситуації (за допомогою функції контролю) скоригувати процес управління
з метою досягнення визначених цілей. Принцип ресурсозбереження
передбачає загальний підхід, за якого вирішення проблем, у тому числі
управлінських, досягається при мінімальних витратах наявних ресурсів
(людських, інформаційних, фінансових, матеріальних, часових). Для
соціальних систем принцип оптимальності управління має зміст найбільш
бажаного управління, найкращого з можливих. Принцип релевантності
інформації проголошує, що необхідно виокремлювати релевантну
інформацією, що стосується конкретної проблеми, від іншої. Принцип
соціальної відповідальності припускає рівень добровільного відгуку на
соціальні проблеми з боку організацій. Важливе місце серед загально
управлінських принципів належить групі принципів цілепокладання.
Принцип єдності цілей, управління та відповідальності фактично є
передумовою життєдіяльності будь-якої організаційної системи. Принцип
обмеження цілей передбачає звуження кола проблем, що вирішуються, за
рахунок кращого їх розуміння та якісного розв’язання. З цим принципом
ототожнюють і принцип вибірковості, суть якого, на думку
американського вченого Ч.Барнарда, полягає в необхідності виділяти ті
факти, що суттєво впливають на досягнення цілей організації, і ті, що не
відіграють суттєвої ролі. Ще один принцип - принцип конкретності та
вимірюваності цілі потребує наявності для кожної цілі певних критеріїв,
які б дали змогу оцінити ступінь досягнення цілі. Ієрархічний характер
побудови організацій та системи управління ними, а також широке
застосування
програмно-цільового
управління,
зокрема
методів
аналітичного програмування та управління проектами, надає особливої
актуальності вивченню і реалізації принципів побудови "дерев цілей".
Останні являють собою набір правил, які передбачають: розгляд різних
альтернативних варіантів цілей; вилучення неважливих, недостатньо
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ефективних та незабезпечених достатніми ресурсами заходів; перехід до
цілей нижчого рівня тільки після завершення якісного опису, розгортання
в часі та визначення коефіцієнтів відносної важливості цілей вищого рівня.
Серед загальних принципів доцільної структури управління маємо:
відповідність ланок управління його функціям; мінімізацію кількості
східців (ланок) в ієрархії управління; зосередження на кожній східці всіх
необхідних функцій управління; концентрацію функціональних ланок в
функціональних вузлах; чітке виділення участі кожної функціональної
ланки в єдиному процесі управління; виключення дублювання функцій;
мінімізацію потоків команд з кожної ланки управління. У роботі
організацій також важливим моментом є дотримання принципу
інституційної ідентичності, суть якого у відповідності формальної та
неформальної структур організації як її загальним цілям, так і поточним
завданням. Для послаблення залежності організації від особистісних
якостей її членів, як правило, реалізується принцип формалізації процедур.
Загальновідомі принципи ідеальної бюрократичної організації управління,
запропоновані видатним німецьким вченим М. Вебером, а саме: діяльність
організації поділяється на елементарні операції; формалізуються завдання
та обов’язки кожної ланки; залучаються фахівці-експерти на умовах повної
відповідальності за ефективне і результативне виконання завдань;
організація будується за принципом ієрархії; діяльність організації
регулюється системою правил та стандартів, які забезпечують
одноманітність
виконання
кожного
завдання
виконавцями;
функціонування організації відповідно до раціональних стандартів
виключає можливість втручання особистих міркувань та емоцій; служба в
організації засновується на відповідності кваліфікації займаній посаді;
службовці захищені від немотивованого звільнення; існує система
просування по службі за умов певної вислуги та успішної діяльності. У
процесах державного управління центральним є людський чинник.
Професіоналізм, активність, ініціативність, інноваційність, моральність ось далеко не повний перелік параметрів та проявів цього чинника.
Заслуговує на особливу увагу принцип стратегічного мислення, який
передбачає формування комплексного мислення з елементами: орієнтації
на довгострокову перспективу успішної діяльності; чіткого визначення
цілей організації та її пріоритетів; урахування сильних і слабких сторін;
планування дій з урахуванням ризику; здатності до змін. Заслуговують на
увагу низка відомих принципів прийняття рішень, які завжди можуть бути
в нагоді при розгляді управлінських ситуацій та підготовці певних рішень.
Зокрема: важко приймати хороші рішення (принцип хороших рішень);
замало тільки вміння і бажання, ще повинні бути створені умови (принцип
достатніх умов); до успіху призводить точний розрахунок, який
підкріплений досвідом та інтуїцією (принцип професіоналізму) та ін.
Принцип управління якістю рішень передбачає встановлення стандартів,
відкрите спілкування, здійснення і одночасно попередження надмірного
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контролю, запровадження наукових підходів, методів мотивації та
моделювання. На забезпечення достатньої гнучкості управління
зорієнтовано принцип ступеня свободи рішення, який передбачає ступінь
допустимості варіантності певного рішення, що пов’язане системними
зв’язками з іншими рішеннями, передусім, з рішеннями вищих рівнів
управління. Принцип делегування повноважень широко застосовується в
системі державного управління і передбачає передачу обов’язків та
повноважень посадовій особі, яка бере на себе відповідальність за їх
виконання. Щоб керувати, необхідно не тільки добре знати, а й
застосовувати на практиці принципи управління людьми. Серед останніх
доцільно виділити такі: підтримка в підлеглих почуття самоповаги; увага
до проблем, а не до особистостей; заохочування за сумлінне виконання
вказівок керівника; формулювання зрозумілих та обґрунтованих вимог;
приведення завдань у відповідність до інтелектуальних та фізичних
можливостей виконавця; досягнення балансу повноважень та
відповідальності виконавця, а також мотивації та вкладу (принцип участі,
визначений Г. Саймоном); підтримка постійних контактів, зворотних
зв’язків з підлеглими. Основні принципи державного управління та
підходи до їх систематизації ґрунтовно розглянуті в численних роботах
сучасних вітчизняних та зарубіжних вчених. Наведемо тільки ті з них, які
найбільше впливають на прийняття державно-управлінських рішень.
Принцип об’єктивності державного управління зумовлює необхідність
дотримуватися в державно-управлінських процесах вимог об’єктивних
закономірностей та реальних можливостей суспільних сил. Принцип випереджаючого стану управління передбачає перехід від орієнтації на минуле
(планування від досягнутого) до орієнтації на майбутнє. Принцип демократизму відтворює народовладдя, а саме: визначає роль народу як носія і
джерела влади, яку він реалізує як безпосередньо через референдуми та
виборчу систему, так і опосередковано через органи державної влади та
місцевого самоврядування. Принцип розподілу влади передбачає розподіл
системи влади на три гілки - законодавчу, виконавчу та судову. Він сприяє
створенню системи стримування та противаг у владі та запобіганню
встановлення недемократичного режиму, і, як правило, закріплюється в
конституціях країн, наприклад, як це маємо в Україні. Принцип законності
передбачає пріоритет закону і спрямований на створення міцних правових
засад у всіх сферах діяльності держави. Принцип оптимізації управління
диктує необхідність скорочення галузевих ієрархічних рівнів управління,
зниження регламентуючої ролі державного апарату, яка стримує самостійність та ініціативу організацій, удосконалення структури управління і
мотивації праці. До загальних принципів державного управління також
відноситься принцип єдності економіки та політики зі збереженням
пріоритету останньої, а також принцип поєднання загальних та локальних
інтересів за пріоритету інтересів більш високого рівня. Структурні принципи державного управління систематизовані Г. Атаманчуком таким
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чином: структурно-цільові, що відображають закономірності раціональної
побудови "дерева цілей" державного управління; структурно-функціональні, що характеризують закономірності та взаємозв’язки побудови
функціональної структури державного управління; структурно-організаційні, які пов’язані із закономірностями та взаємозв’язками побудови
організаційної
структури
державного
управління;
структурнопроцесуальні, що дають уявлення про основні закономірності
раціонального, ефективного і результативного ведення управлінської
діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Літ.: Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: курс лекций. - М. : Юрид.
лит., 1997; Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний
посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1. Теоретико-методологічні засади. - К. : ВПЦ
АМУ, 2010; Волкова В. Н. Теория систем и методы анализа в управлении и связи /
Волкова В. Н., Воронков В. А., Денисов А. А. - М. : Радио и связь, 1983; Дункан Джек
У. Основопологающие идеи в менеджменте. Уроки основоположников менеджмента и
управленческой практики / Джек. У. Дункан; пер. с англ. - М. : Дело, 1996;
Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д.
Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П.
Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Нижник Н. Р. Системний підхід в організації державного
управління. / Нижник Н. Р., Машков О. А.- К.: Вид-во УАДУ, 1998; Реформування
державного управління в Україні : проблеми і перспективи / Кол. авт.; наук. керів. В. В.
Цвєтков - К.: Оріяни, 1998.

Бакуменко В.Д.
ПРИНЦИПИ
ОРГАНІЗАЦІЇ
ВИКОНАВЧОЇ
ВЛАДИ
(англ.
PRINCIPLES OF THE EXECUTIVE) – положення, дотримання яких сприяє
кращій організації виконавчої влади. Серед них ключове значення мають
такі: пріоритетність законодавчої регламентації функцій, повноважень та
порядку діяльності органів виконавчої влади; незалежність здійснення
функцій та повноважень виконавчої влади від органів законодавчої і
судової влади умежах, визначених Конституцією і законамикраїни;
здійснення внутрішнього та судового контролю за діяльністю органів
виконавчої влади та їх посадових осіб, насамперед з позиції
забезпеченняповагидоособи та справедливості, а також постійного
підвищення ефективності державного управління; відповідальність органів
виконавчої влади, їх посадових осіб за свої рішення, дії чи бездіяльність
перед громадянами, права яких були порушені; запровадження механізму
контролю за функціонуванням виконавчої влади з боку суспільства через
інститути парламентської та прямої демократії, передбачаючи, що вищі
посадив ключових органах виконавчої влади є політичними посадами;
ефективність, відкритість та доброчесність у роботі уряду та інших органів
виконавчої влади.
Літ.: Авер'янов В. Б. Державне управління: теорія і практика : Монографія
/ В. Б.
Авер'янов, В. В. Цвєтков, В. М. Шаповал та ін. // Ред. В. Б. Авер'янов; – К.: Юрінком
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Бакуменко В.Д., Кравченко С.О.
ПРИНЦИПИ
ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА (англ.
RULES OF HEAD) – низка вихідних положень, що сприяють кращій
організації роботи керівника. Принцип єдиноначальності передбачає
отримання працівником наказів тільки від одного безпосереднього
керівника. Чим краще взаємозв’язок підлеглого з керівником, тим менша
ймовірність отримання ним суперечливих вказівок і тим глибше почуття
персональної відповідальності за результати роботи. Цей принцип
передбачає умілий підбір, всемірне використання помічників, які в
сукупності складають групу людей, що володіють можливостями,
компетентністю і часом, не обмежуючи, а посилюючи владу начальника.
Відповідно до принципу першого керівника в процесі організації
виконання важливих завдань контроль залишається за першим керівником
організації, оскільки тільки він має право і можливість вирішувати або
передоручати
вирішення
будь-якого
питання.
За
принципом
функціональної дефініції, чим чіткіше визначені напрями і очікувані
результати діяльності, повноваження, посадові та інформаційні зв’язки,
тим більший внесок слід очікувати в реалізацію цілей організації. За
скалярним принципом, чим чіткіше лінія зв’язку керівника з кожним із
підлеглих, тим ефективніше процеси прийняття рішень та комунікації.
Доцільно також навести принцип лідерства, за яким той із керівників або
організація мають більше шансів до успіху і лідерства, хто першим
починає використовувати інновації. Принцип делегування повноважень
передбачає передачу обов’язків і повноважень працівнику, який бере на
себе відповідальність за їх виконання. Ефективність управління
досягається, якщо рішення приймаються в межах повноважень кожного
працівника, а не переадресовуються на вищі організаційні рівні. Часто
керівники, особливо верхніх рівнів управління, нехтують цим принципом,
знижуючи при цьому управлінський потенціал організації. Принцип
стратегічного мислення, який передбачає формування комплексного
мислення з елементами орієнтації на довгострокову перспективу успішної
діяльності; чіткого визначення мети організації та її пріоритетів;
урахування сильних і слабких сторін; планування дій з урахуванням
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ризику; раціонального розподілу завдань та визначення відповідальності;
ефективної організації робіт та контролю; вміння визначати основні
показники досягнення цілей і проводити оцінювання за ними; ставлення до
персоналу як до ключового ресурсу й основної цінності організації;
розуміння
важливості
інформаційного
фактора,
запровадження
моніторингу розвитку ситуацій; здатності до змін. Цей принцип є однією з
основних передумов впровадження стратегічних підходів в управлінні.
Щоб керувати, необхідно не тільки добре знати, а й застосовувати на
практиці принципи управління персоналом. Серед останніх доцільно
виділити такі: підтримка у підлеглих почуття самоповаги; увага до
проблем, а не до особистостей; активне використання методів посилення
впливів в разі отримання бажаних результатів, і, навпаки, зменшення
впливів - в разі отримання небажаних результатів; заохочування за
сумлінне виконання вказівок керівника; формулювання зрозумілих та
обґрунтованих вимог; приведення завдань у відповідність до
інтелектуальних та фізичних можливостей виконавця; досягнення балансу
повноважень та відповідальності виконавця, а також мотивації та вкладу
(принцип участі, визначений Г. Саймоном); підтримка постійних
контактів, зворотних зв'язків з підлеглими. Особливу проблему при
формуванні і оцінці структури державного органу представляє визначення
потенційної норми керованості, відштовхуючись від якої можна вважати,
що дана структура справиться з покладеними на неї цілями, функціями і
повноваженнями, є достатньою і може гарантувати необхідний рівень
управління відповідними процесами. Найбільш цікаві міркування з цієї
проблеми представлені польським дослідником З. Ковалевські, який
систематизував названі чинники на такі, що: визначаються дорученими
завданнями: значущість завдань; їх складність, різнорідність; необхідний
рівень координації; можливість непередбачених наслідків; залежать від
особистості керівника: міра його самостійності; можливість залучення
допоміжного персоналу; виконання діяльності, не пов'язана з
керівництвом; методи управління; організація планування; залежать від
персоналу: кваліфікація персоналу; трудова інтеграція; діяльність
неформальних груп; культура спілкування; текучість кадрів; мають
технічний характер: вертикальний діапазон керівництва; зв'язок;
розміщення у легко доступному полі діяльності; можливість отримання
навичок виконання завдань; оснащення; структура установи; соціотехнічні
елементи; рівномірний темп роботи; наявність контролю; інформаційна
система підтримки рішень; техніка обробки інформації. При визначенні
П.о.д.к. слід виходити з діяльності керівника, що включає в себе:
планування, тобто постановку завдань і зазначення способів їх вирішення
для досягнення поставленої мети; організацію, тобто створення
формальної структури підпорядкованості, на підставі якої здійснюється
поділ роботи між структурними підрозділами, визначається і
координується їх діяльність; укомплектування штату, тобто всю роботу з
187

Бакуменко В. Д. Статті до енциклопедії державного управління : Наукове видання
_________________________________________________________________________

особовим складом, підбір і підготовку кадрів та створення необхідних
умов для діяльності; керівництво, тобто постійну функцію прийняття
рішень та оформлення їх у вигляді наказів, інструкцій, розпоряджень;
координацію, тобто забезпечення узгодженої дії всіх структурних
підрозділів, що утворюють завдяки координації єдине ціле; звітність, тобто
забезпечення інформацією вищестоящих інстанцій про хід роботи та стан
її організації за допомогою звітів, доповідей і перевірок; складання
бюджету з усіма супровідними документами та діями у вигляді фінансових
планів бухгалтерії та фінансового контролю. Головною функцією
керівників організації, на думку Ч. Барнарда, є створення системи
організаційного зв'язку (організаційної структури та відносин). Одна з
найважливіших у цьому ряду – це формальна організаційна структура, де
керівників можна визначити як "комунікаційні центри". Чим більше
організація, ніж різноманітніше її діяльність, тим більше значення має
організація зв'язку як спеціальна проблема управління. Ч. Барнард за
пропонував низку формальних принципів зв'язку і передачі інформації в
організаційних системах. Серед них: чітке визначення каналів зв'язку та
фіксування обов'язків і прав кожної посадової особи, їх оповіщення про
штатну структуру організації; чітке визначення формальних каналів зв'язку
між усіма членами організації; кожна лінія зв'язку повинна бути по
можливості максимально прямою і короткою для більш швидкого
вирішення завдань та зменшення при цьому помилок; лінія зв'язку завжди
повинна використовуватися цілком без обходу проміжних пунктів, щоб
уникнути суперечливі повідомлення, неправильні тлумачення і уникнення
від відповідальності; компетенція осіб, які є комунікаційними центрами
(тобто керівного складу), повинна бути адекватною. Звідси необхідність у
помічниках, заступниках і штабних експертах, адміністрування
організованою групою; у процесі функціонування організації не можна
допускати переривання ліній зв'язку. Для цього потрібні заходи
тимчасового заміщення посад у період недієздатності або відсутності
офіційних осіб; кожна особа, котра надає розпорядження або вказівки,
зобов'язана діяти в межах своєї компетенції, а особи, які будуть
виконувати вказівки, повинні мати чітке уявлення про те, яка компетенція
керівника, його обов'язки та повноваження. Чималу роль роль відіграє
інтуїція керівника в процесі здійснення ним своїх службових функцій. Для
інтеграції системоутворюючих елементів організації кожен керівник у
вирішенні питань, що належать до його компетенції, має підходити до них
з позицій системного аналізу і синтезу. Системний аналіз - це дослідження,
мета якого допомогти керівнику, який приймає рішення, у виборі курсу дій
шляхом систематичного вивчення його дійсних цілей, кількісного
порівняння (там, де це можливо) витрат, ефективності та ризику, які
пов'язані з кожною з альтернатив політики або стратегії досягнення цілей,
а також шляхом формулювання додаткових альтернатив, якщо
розглянутих недостатньо.
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Бакуменко В.Д., Гогіна Л.М.,Штика Л.Г.
ПРИНЦИПИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ (англ.
Principles of management decisions) – низка вихідних положень та правил,
що відображають раціональні та психологічні аспекти прийняття рішень у
реальних умовах та включають такі положення. Насамперед визначемо
низку П.п.у.р., що спрямовані на раціональну організацію прийняття
управлінських рішень. Насамперед, йдеться про їх цілеспрямованість,
комплексність та наукову обґрунтованість прийняття управлінських
рішень (вибір найкращих шляхів та засобів досягнення цілей). Наступна
група П.п.у.р. має загально управлінський характер й відображає вимоги
процесів сучасного управління суспільними сферами, галузями та
відносинами. Принцип ресурсозбереження передбачає, що прийняття
управлінських рішень виходить з позицій мінімальних витратах наявних
ресурсів (людських, інформаційних, фінансових, матеріальних, часу). Цей
принцип набуває характеру глобального внаслідок значного скорочення
природних ресурсів землі на фоні високих темпів зростання чисельності її
населення. Скільки існує управління, стільки й вирішується питання його
оптимальності, тобто найкращого вибору в певній ситуації. В цьому і
полягає принцип оптимальності управлінських рішень. Для соціальних
систем оптимальність управління - це мінімізована, економна, ефективна і
раціональна діяльність, спрямована на досягнення бажаного результату,
нижче порогу якого знаходиться область неефективного, небажаного.
Поняття оптимального управління ще має зміст найбільш бажаного
управління, найкращого з можливих. На практиці принцип оптимальності
полягає в розробленні та застосуванні нових методик, процедур та
управлінських технологій з метою пошуку та становлення шляхів і
способів підвищення результативності управлінської діяльності.
Найважливішим з погляду досягнення певних станів об'єкта управління є
принцип зворотного зв'язку, застосування якого дає змогу шляхом аналізу
розвитку ситуації (за допомогою функції контролю) скоригувати
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управлінські рішення з метою досягнення визначених цілей. В соціальних
системах цей принцип ототожнюється з принципом контролю. Однією з
основних його форм є узгодження управлінських рішень. Іншою його
модифікацією є принцип контролю за критичними точками, тобто за
фактами, що є критичними для оцінки ступеня виконання планів. Принцип
релевантності інформації проголошує, що при прийнятті управлінських
рішень необхідно відокремлювати релевантну інформацію, що стосується
саме конкретної проблеми. Оскільки релевантна інформація є основою
рішень, необхідно домагатись її максимальної точності та відповідності
проблемі, тобто застосовувати інформаційні фільтри. Широке
застосування
програмно-цільового
управління,
зокрема
методів
аналітичного програмування та управління проектами, надає особливої
актуальності вивченню і реалізації принципів побудови "дерев цілей".
Останні являють собою набір правил, які передбачають при прийнятті
управлінських рішень розглядати різні альтернативні варіанти цілей;
вилучати неважливі, недостатньо ефективні та незабезпечені достатніми
ресурсами заходи; переходити до цілей нижчого рівня тільки після
завершення якісного опису, розгортання в часі та визначення коефіцієнтів
відносної важливості цілей вищого рівня. В умовах стратегічного
управління при прийнятті управлінських рішень заслуговує на особливу
увагу принцип стратегічного мислення, який передбачає формування
комплексного мислення з елементами орієнтації на довгострокову
перспективу успішної діяльності; чіткого визначення мети організації та її
пріоритетів; урахування сильних і слабких сторін; планування дій з
урахуванням ризику; раціонального розподілу завдань та визначення
відповідальності; ефективної організації робіт та контролю; вміння
визначати основні показники досягнення цілей і проводити оцінювання за
ними; ставлення до персоналу як до ключового ресурсу й основної
цінності організації; розуміння важливості інформаційного фактора,
запровадження моніторингу розвитку ситуацій; здатності до змін. Цей
принцип є однією з основних передумов впровадження стратегічних
підходів в управлінні. Принцип стратегічного мислення передбачає, що в
процесі вибору людина, яка приймає рішення, використовує систему
правил, яка називається стратегією, програмою або планом вирішення
завдання з урахуванням ризику. Все більше уваги приділяється при
прийнятті управлінських рішень приділяється принципу управління якістю
рішень, що передбачає встановлення стандартів, відкрите спілкування,
здійснення та одночасно попередження надмірного контролю,
запровадження наукових підходів, методів мотивації та моделювання.
Наведемо низку інших П.п.у.р., що, на відміну від вищезазначених,
безпосередньо відносяться до процесів та умов прийняття управлінських
рішень. До таких принципів, в першу чергу, слід віднести принципи
цілепокладання. Принцип єдності цілей, управління та відповідальності
фактично є передумовою життєдіяльності будь-якої організаційної
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системи. Реалізація цього принципу означає чітке визначення цілей і
функцій організації, побудову відповідної організаційної структури, розподіл обов'язків, повноважень та відповідальності між всіма вузлами
управління. Принцип обмеження цілей передбачає звуження кола проблем,
що вирішуються, за рахунок кращого їх розуміння та якісного вирішення.
Принцип вибірковості, полягає в необхідності виділяти ті факти, що
суттєво впливають на досягнення цілей організації, й ті, що не відіграють
суттєвої ролі. Принцип конкретності та вимірюваності цілей потребує
наявності для кожної цілі певних критеріїв, які б дали змогу оцінити
ступінь досягнення цілі. Принцип необхідних і достатніх умов, за яким
тільки вміння і бажання недостатньо, необхідно ще створити умови
(політичні, економічні, організаційні та ін.), щоб приймати рішення.
Принцип різноманітності форм альтернатив, за яким альтернатива може
бути предметом, відношенням або дією. Принцип різноманіття способів
прийняття рішень, який стверджує, що процес прийняття рішень може
мати інтуїтивний, такий що ґрунтується на судженнях, або раціональний
характер, відповідно й способи прийняття рішень перебувають у діапазоні
від спонтанних до високотехнологічних. Принцип професіоналізму, за
якого до успіху приводить точний розрахунок, підкріплений досвідом та
інтуїцією. Принцип хороших рішень, за яким приймати рішення, як
правило, легко, важко приймати хороші рішення. Принцип
індивідуальності, відповідно до якого люди значно відрізняються за
інтенсивністю та особливостями виявлення волі в їхніх діях, а
томувикористовують різні засоби прийняття рішень. Згідно з принципом
суб’єктивної ймовірності різні суб’єкти по-різному оцінюють імовірності
досягнення мети внаслідок різного ступеня вміння виділяти суттєві факти,
і саме ця суб’єктивна оцінка імовірності визначає вибір стратегії
прийняття рішень. За принципом компромісу необхідно приймати рішення
з урахуванням усіх факторів, у тому числі небажаних. Принцип
своєчасності, який наголошує на тому, що в деяких ситуаціях відмова від
прийняття рішень є вдалим вибором, наприклад, якщомає надійти
необхідна інформація й фактор часу не є критичним. За принципом
адекватності модель прийняття рішень має бути адекватною ситуації
прийняття рішень, тобто відповідати структурі та властивостям об’єкта
управління; особливостям та можливостям моделювання та експериментів
з цими моделями; вимогам управлінського завдання; системі цінностей і
переваг ЛПР, її професійному рівню. Принцип ресурсного забезпечення
управлінських рішень, який наголошує на тому, що будь-яке управлінське
рішення має бути забезпечене ресурсами, тому керівник повинен мати
чітке уявлення як про сутність завдання, так і про наявні ресурси. Принцип
компенсації обмеженої раціональності індивідів, який виходить з того, що
однією з головних функцій організації є саме компенсація обмеженої
раціональності індивідів. Принцип ступеня свободи рішення, що
передбачає можливість варіантності певного рішення, пов’язаного
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системними зв’язками з іншими рішеннями, насамперед, рішеннями вищих
рівнів управління. Комплексне врахування вищенаведених принципів є
запорукою прийняття науково обґрунтованих й ефективних управлінських
рішень та досягнення поставлених цілей державного управління в Україні.
Літ.: Акофф Р. Искуство решения проблем / Р. Акофф; пер. с англ. - М.: Мир, 1982;
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Бакуменко В.Д.
ПРИНЦИПИ РАЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ (англ.
RATIONAL PRINCIPLES OF MANAGEMENT) – вихідні положення, що
сприяють формуванню ефективних організаційних структур систем
управління. Функції і організаційна структура управління - це дві
нерозривно взаємопов'язані та взаємообумовлені сторони системи
управління, що виступають відповідно як її зміст і форма.
Взаємообумовленість функцій і структури управління передбачає
первинність функцій та вторинність структури управління. Принцип
первинності стратегії перед структурою, який сформульований
американським вченим А. Чандлером, є основним принципом побудови
раціональної структури управління та передбачає, що "стратегія визначає
структуру", тобто проектування структури має базуватися на стратегічних
планах організації й структура організації повинна бути такою, щоб
забезпечити реалізацію її стратегії. При зміні стратегії це має позначитися
й на змінах в організаційній структурі. Організаційна структура управління
- це форма організації системи управління, що визначає сукупність її
стійких зв'язків, забезпечує цілісність і стабільність, тобто збереження
основних властивостей при різних внутрішніх і зовнішніх зв'язках.
Зовнішнім відображенням організаційної структури управління є склад,
співвідношення, розміщення і взаємозв'язок окремих підсистем організації.
У структурі управління кожною організацією виділяються наступні
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елементи: ланки, рівні управління та зв'язки - горизонтальні й вертикальні.
До ланок управління відносять структурні підрозділи, а також окремих
службовців, що виконують відповідні функції управління або їх частину. В
основу утворення ланки управління покладено виконання підрозділом
певної функції управління. Зв'язки, встановлені між однорівневими
підрозділами, мають горизонтальний характер. Під рівнем управління
розуміють сукупність ланок управління, що займають певний ступінь в
системі управління організацією. На одному рівні здійснюється розподіл
компетенції між підрозділами. Організаційні структури управління
відзначаються великою різноманітністю форм. У практиці управління
найбільш широко застосовуються структури управління, які отримали
назву ієрархічних або бюрократичних. Концепція ієрархічної структури
була сформульована видатним німецьким вченим М. Вебером, який
фактично розробив нормативну модель раціональної бюрократії. Наведемо
основні принципи ідеальної бюрократичної організації управління за
ідеологією М. Вебера: вся діяльність організації поділяється на
елементарні операції; формалізуються завдання та обов'язки кожної ланки;
залучаються фахівці-експерти на умовах повної відповідальності за
ефективне виконання завдань; організація будується за принципом
ієрархії; діяльність організації регулюється системою правил та стандартів,
які забезпечують одноманітність виконання кожного завдання незалежно
від виконавця; нормальне функціонування організації відповідно до
раціональних стандартів виключає можливість впливу особистих
міркувань та емоцій; служба в бюрократичній організації базується на
відповідності кваліфікації обійманій посаді; службовці захищені від
невмотивованого звільнення; існує система просування по службі за умов
певної вислуги років та успішної діяльності. Більшість із зазначених
принципів й сьогодні не втратили своєї актуальності та є базовими для
систем управління соціальними системами. При розгляді ієрархічних
структур доцільно звернутися до напрацювань загальної теорії
ієрархічного відображення систем (М. Месарович та ін.). Серед базових
постулатів теорії ієрархічних систем можна виділити також такі:елементи
вищого рівня належать до великих підсистем та більш масштабних і
повільних процесів системи; проблеми на верхніх рівнях менш
структуровані, містять більше невизначеностей і складніші для кількісної
формалізації; період прийняття рішень для підсистем вищого рівня, як
правило, більш тривалий, ніж для елементів нижчих рівнів; уповільнення
взаємозв’язків між рівнями та елементами пов'язане з обмеженою
продуктивністю центрів прийняття рішень у вузлах системи. Відзначимо
основні властивості ієрархічної структури управління організацією, а саме:
верхні ланки впливають на нижню ланку за допомогою виділення ресурсів
(фінанси, кадри тощо); цілі й реакція ланок ієрархії системи управління як
правило відомі; ефективність структури управління забезпечується
оптимальним
співвідношенням
централізації
та
децентралізації
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(вертикальна децентралізація - право приймати рішення передається вниз
по рівнях управління; горизонтальна децентралізація - право приймати
рішення передається підлеглим); існують різні ступені делегування
повноважень (повне делегування - підлеглий виконує роботу та несе
відповідальність за неї, керівник не втягнений у роботу, обмежене
делегування - підлеглий виконує роботу та разом з керівником несе
відповідальність за неї, нульове делегування - підлеглий виконує роботу,
але відповідальність за неї несе керівник, делегування навпаки - підлеглий
перекладає роботу на керівника). Організаційна структура відображає
склад елементів, внутрішню форму організації системи, її статику, тоді як
організаційні відносини забезпечують ефективність структурних зв'язків.
Взаємозв'язок та субординація елементів структури повинні бути
динамічними, оскільки мають відслідковувати процес розвитку та змін
об'єкта управління. У будь-яких організаціях на всіх їх рівнях здійснюється
поділ праці. Існують різні принципи такого поділу. По-перше, завдання
організації традиційно поділяються на три категорії - роботу з людьми,
предметами (устаткуванням, сировиною, інструментами) та інформацією.
По-друге, існують дві основні форми поділу праці - на компоненти
загальної (проблемно-орієнтованої) діяльності, тобто горизонтальний
поділ праці, й з управлінської діяльності, тобто вертикальний поділ праці
(саме він є сутністю управління). За іншою термінологією організаційні
відносини - це відносини координації і субординації. Відносини
координації - це відносини управлінських ланок або людей по горизонталі.
Управлінські ланки і люди належать тут до одного рівня управління.
Відносини субординації являють собою відносини між вищими і нижчими
рівнями системи управління, між керівниками і керованими, між тими, хто
ухвалює рішення, і тими, хто ці рішення виконує. Можна навести наступні
загальні принципи раціональної структури управління, які забезпечують
оперативність і гнучкість у її роботі, а саме: відповідність ланок
управління його функціям; мінімізацію кількості щаблів (ланок) в ієрархії
управління; зосередження на кожному щаблі всіх необхідних функцій
управління; концентрацію функціональних ланок у функціональних
вузлах; чітке виділення участі кожної функціональної ланки в єдиному
процесі управління; усунення дублювання функцій; мінімізацію потоків
команд з кожної ланки управління. Через чітке визначення та розподіл
завдань, їх розмежування, усвідомлення обов'язків та особистої
відповідальності кожним керівником і службовцем створюються
організаційні передумови для повного використання трудового і
управлінського потенціалу організацій. Кожна структура (елемент)
управління повинна мати такі зовнішні зв'язки, які були б у змозі
забезпечувати й регламентувати: повноту відповідальності кожного
управлінського органу (підрозділу) за досягнення поставленої перед ним
мети або функції управління; збалансованість цілей всіх ланок певного
рівня управління по відношенню до цілей вищестоящого рівня;
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комплексність виконання всіх функцій управління, що відносяться до
реалізації кожної поставленої мети, як по вертикалі, так і по горизонталі;
найбільш раціональні розподіл і кооперацію зусиль між ланками і рівнями
державного апарату з точки зору функцій управління, мінімізацію їх
дублювання, а також обгрунтовану взаємодію лінійно-функціонального і
програмно-цільового типів структур; концентрацію повноважень і
відповідальності при вирішенні кожного управлінського завдання за
рахунок раціонального перерозподілу компетенції на кожному рівні
управління по горизонталі і делегування повноважень по вертикалі;
відповідність організаційно-економічного механізму контролю обсягу
компетенції по кожному управлінському завданню. В будь-якій організації
завжди співіснують формальні і неформальні аспекти. Формальні аспекти,
як правило, закріплені у меті і цілі організації, стратегії розвитку
організації, функціональній та кадровій політиці, організаційних планах та
планах функціональних заходів, її структурі та положенні (статусі),
положеннях підрозділів, штатних розписах, посадових інструкціях. До
неформальних аспектів належать фактори влади і впливу, відношення
інших впливових організацій до даної, групові зв'язки, норми поведінки і
системи цінностей, що поділяються, відношення між керівниками і
підлеглими та ін. Фактично кожна організація створює власну
організаційну культуру. В роботі організацій важливим є дотримання
принципу інституційної ідентичності, суть якого - у відповідності
формальної та неформальної структур організації як її загальним цілям, так
і поточним завданням. В управлінні надзвичайно важливо знайти
оптимальну міру поєднання формального і неформального. Абсолютизація
формального призводить до жорсткої регламентації, приниження
ініціативи і творчості людини. Абсолютизація неформального - до зневаги
до порядку, закону, інструкції. А від цього до анархізму, забуття цілей
організації, суспільства загалом - зовсім невеликий крок. Серед інших
принципів побудови раціональних структур управління можна також
навести такі: принцип спеціалізації, за яким організації та підрозділи
відокремлюються за їх особливостями. Це призводить до утворення
цільових та функціональних органів, лінійних і допоміжних елементів;
принцип адаптації при формуванні нових підрозділів, тобто
підпорядкування їх на певний період становлення одній з вищих інстанцій
з метою захисту від тиску з боку інших підрозділів. Це, як зазначав
американський вчений Ф. Селзнік, необхідно для захисту організацій від
поспішної формалізації процедур на стадії утворення, коли відбувається її
становлення та є загроза ізоляції керівництва від інших працівників, коли
такі контакти найбільш потрібні; принцип формалізації процедур, який
необхідний для послаблення залежності організації від особистісних
якостей її членів; принцип делегування повноважень, що передбачає
передачу обов'язків і повноважень людині, яка бере на себе
відповідальність за їх виконання. Він забезпечує ефективність управління,
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якщо рішення приймаються в межах повноважень кожного працівника, а
не переадресовуються на вищі організаційні рівні. Ще часто керівники,
особливо верхніх рівнів управління, нехтують цим принципом, знижуючи
при цьому управлінський потенціал організації; принцип оптимізації
управління, який диктує необхідність скорочення галузевих ієрархічних
рівнів управління, зниження регламентуючої ролі державного апарату, яка
стримує самостійність та ініціативу організацій, удосконалення структури
управління й мотивації праці. Такі заходи, особливо в умовах зростання
попиту на управління, що спостерігається в Україні, мають вживатися
розважливо, виходячи з обґрунтованих структурних перетворень під нові
стратегічні цілі держави. Для послаблення залежності організації від
особистісних якостей її членів, як правило, реалізується принцип
формалізації процедур. Водночас американський учений Ф. Селзнік
застерігає від квапливої формалізації процедур на стадії утворення
організацій, коли відбувається її становлення та є загроза ізоляції
керівництва від інших працівників у той час, коли такі контакти найбільш
потрібні.
Літ.: Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний
посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1. Теоретико-методологічні засади. - К. : ВПЦ
АМУ, 2010; Виханский О. С. Стратегическое управление: Учеб. / О. С. Виханский. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Гардарика, 1998; Волкова В. Н. Теория систем и методы анализа в управлении и связи / Волкова В. Н., Воронков В. А., Денисов А. А. - М. : Радио и
связь, 1983; Гвишиани Д. М. Организация и управление / Д. М. Гвишиани. – Изд. 3-е,
перераб. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998; Енциклопедичний словник з
державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін.
; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Кунц
Г. Управление: системный ситуационный анализ управленческих функцій / Кунц Г.,
О'Доннел / Пер. с англ, общ. ред. Д. М. Гвишиани. - М. : Прогресс, 1981. - Т. 2; Мескон
М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури // Пер. с англ. - М.:
Дело ЛТД, 1994; Мильнер Б. З. Теория организаций / Б. З. Мильне. - М.: ИНФРА, 1998;
Організаційна поведінка / Д. Гелрігел, Дж. В. Слокум-молодший, Р. В. Вудмен, Н. С.
Тренінг // Пер. з англ. І. Тарасюк, М. Зарицка, Н. Гайдукевич. – К. : Вид-во Соломії
Павличко «Основи», 2001; Ру Д.. Управління / Д. Ру, Д. Су льє; пер. з франц. - К.:
Основи, 1995; Румянцева З. П. Общее управление организацией: принципы и процессы
/ 17-модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации".
Модуль 3 / З. П. Румянцева, Н. Б. Филинов, Т. Б. Шрамченко. - М.: "ИНФРА-М", 1999;
Саймон Г. Адміністративна поведінка : Дослідження прийняття рішень в організаціях,
що виконують адміністративні функції / Г. Саймон; пер. з англ. вид. – К. : АртЕк, 2001.

Бакуменко В.Д.
ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ ВІДНОСИН МІЖ УКРАЇНОЮ ТА НАТО
(англ. PRINCIPLES OF RELATIONS BETWEEN UKRAINE AND NATO) –
базові положення та зобов’язання згідно з міжнародним правом та
міжнародними механізмами, включаючи Статут ООН, Гельсінський
Заключний акт та наступні документи ОБСЄ, відповідно до яких
здійснюється розвиток відносин України та НАТО, а саме: визнання, що
безпека всіх держав у регіоні ОБСЄ є неподільною, що жодна країна не
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може будувати свою безпеку за рахунок безпеки іншої країни і що жодна
країна не може розглядати жодну частину регіону ОБСЄ як сферу свого
впливу; утримання від загрози силою або використання сили проти будьякої держави будь-яким чином, не сумісним з принципами Статуту ООН
або Гельсінського Заключного акта, якими керуються країни-учасниці;
визнання невід’ємного права всіх держав вільно обирати та застосовувати
власні засоби забезпечення безпеки, а також права свободи вибору або
зміни своїх засобів забезпечення безпеки, включаючи союзницькі
договори, у міру їх еволюції; поважання суверенітету, територіальної
цілісності та політичної незалежності усіх інших держав, непорушності
кордонів та розвиток добросусідських відносин; визнання верховенства
права, зміцнення демократії, політичний плюралізм та ринкова економіка;
визнання права людини та права осіб, які належать до національних
меншин; запобігання конфліктам та врегулювання спорів мирними
засобами відповідно до принципів ООН та ОБСЄ. Україна підтверджує
свою рішучість продовжувати військову реформу, зміцнювати
демократичний та цивільний контроль над збройними силами та
підвищувати їх оперативно-технічну сумісність зі збройними силами
НАТО та країн-партнерів. НАТО підтверджує свою підтримку зусиль
України у цих галузях. Україна вітає триваючу активну адаптацію НАТО
до реалій євроатлантичної безпеки, що змінюються, та її роль у співпраці з
іншими міжнародними організаціями, такими як ОБСЄ, Європейський
Союз, Рада Європи і Західноєвропейський Союз, у сприянні зміцненню
євроатлантичної безпеки та покращенню загального клімату довіри в
Європі. 21.08.2009 р. було прийнято Декларацію про доповнення Хартії
про особливе партнерство між Організацією Північно-Атлантичного
договору та Україною, підписаної 9 липня 1997 року. Відповідно до неї,
Організація Північно-Атлантичного договору (НАТО) та Україна вносять
до Хартії про особливе партнерство доповнення, відповідно до яких
Комісія НАТО-Україна відіграватиме провідну роль у: контролі за
процесом, початок якому було покладено на Бухарестському саміті НАТО
(питання щодо надання Україні ПДЧ); поглибленні постійного політичного
діалогу та співробітництва між НАТО та Україною на всіх необхідних
рівнях; сприянні зусиллям України, спрямованим на продовження
політичних, економічних та оборонних реформ у контексті її
євроатлантичних прагнень, метою яких є членство в НАТО, концентруючи
увагу на ключових демократичних та інституційних перетвореннях. На
додаток до передбачених Хартією регулярних зустрічей для проведення
консультацій та розвитку співробітництва Комісія НАТО-Україна
скликатиметься на вимогу України у відповідності до параграфу 8
Рамкового документа Партнерства заради миру, якщо Україна відчуватиме
пряму загрозу своїй територіальній цілісності, політичній незалежності чи
безпеці. Для сприяння продовженню реформ в Україні та відповідно до
всіх складових рішення, прийнятого на зустрічі міністрів закордонних
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справ Альянсу в грудні 2008 року, під егідою Комісії НАТО-Україна
Україною розроблятимуться Річні національні програми.
Літ.: Довідник НАТО, 2006 / Office of Information and Press NATO – 1110
Brussels – Belgium, 2006; Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. :
Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка,
В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Історія, теорія і практика
європейської та євроатлантичної інтеграції України / С.О.Телешун, В. Д. Бакуменко, Д.
В. Вітер та ін.. // Енциклопедичний довідник // За заг. ред. В.Д.Бакуменка,
С.О.Телешуна. - К.: Вид-во НАДУ. - 2006; Механізми регулювання інтеграційних
процесів в Україні : Навч. посіб. / І. В.Артемов, В. Д.Бакуменко, В. Д.Бондаренко та ін..
// – Ужгород : Ліра, 2009, Серія “Євроінтеграція : український вимір”, вип. 14;
Міжнародна інтеграція Навч. посіб / І. В.Артьомов, В. Д.Бакуменко, О. М. Ващукта та
ін. // Ужгород. : Ліра, 2008, Серія “Євроінтеграція : український вимір”, вип. 15.

Бакуменко В.Д.
ПРИНЦИПИ
СУЧАСНОГО СУСПІЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ –
основні положення та правила, що відображають специфіку сучасного
суспільного управління. До них належить, зокрема, принцип
самоорганізації, що використовується при дослідженні реальних найменш
вивчених об’єктів і процесів та передбачає зміну структури суспільної
системиза рахунок власних рушійних сил з метою досягнення стану
рівноваги та ефективного функціонування. В основу самоорганізації
покладено прагнення організацій забезпечити багатоманітність реакцій на
зовнішні впливи, необхідну для усвідомленої реалізації їх цілей.
Найважливішим з погляду досягнення певних станів об’єкта управління є
принцип зворотного зв’язку, застосування якого дає змогу шляхом аналізу
розвитку ситуації (за допомогою функції контролю) скоригувати процес
управління з метою досягнення поставлених цілей. Цей принцип ще
формулюється як принцип контролю. Однією з основних його форм є
узгодження управлінських рішень. Принцип ресурсозбереження
передбачає загальний підхід, за якого вирішення проблем, у тому числі
управлінських, досягається при мінімальних витратах наявних ресурсів
(людських, інформаційних, фінансових, матеріальних, часу). Цей принцип
набуває характеру глобального внаслідок значного скорочення природних
ресурсів землі на фоні високих темпів зростання чисельності її населення.
Скільки існує управління, стільки й вирішується питання його
оптимальності, тобто найкращого вибору у певній ситуації. В цьому і
полягає принцип оптимальності управління. На практиці принцип
оптимальності полягає в розробленні та застосуванні нових методик,
процедур та управлінських технологій з метою пошуку та становлення
шляхів і способів підвищення ефективності управлінської діяльності.
Принцип цілеспрямованості управління постулює, що однією з
найважливіших властивостей, об’єктивно притаманних управлінню, є його
цілеспрямованість, тому вплив на об’єкт управління завжди справляється
для досягнення певної мети. Необхідною умовою свідомого дотримання
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принципу цілеспрямованості є чітке визначення цілей, на реалізацію яких
концентруються зусилля в плановому періоді. Відповідно до принципу
наукової обґрунтованості управління має здійснюватися на наукових
засадах з використанням у практиці цієї діяльності новітніх наукових
досягнень. Серед інших П.с.с.у. можна виділити: прогнозованість, що
передбачає прийняття управлінських рішень на основі результатів
комплексного прогнозування суспільного розвитку; глобальність, що
означає пріоритетність глобальних проблем суспільного розвитку перед
локальними та обов’язкове врахування тенденцій і процесів глобалізації;
інтегрованість, що зумовлює застосування інтеграційного підходу для
протистояння суспільним загрозам; розвиток, що передбачає врахування
переходу до постіндустріального (інформаційного) суспільства знань та
послуг, виконання умов забезпечення стійкого розвитку, ресурсо- та
енергозбереження, пошук мирного вирішення будь-яких конфліктів між
країнами і народами; інноваційність, що зумовлює потребу в розробці та
впровадженні інновацій у всі сфери суспільного життя; партнерство, згідно
з яким управління суспільними процесами має базуватися на ідеології
партнерства між державою, бізнесом та громадськістю; прозорість, що
передбачає надання широкій громадськості повної, крім вичерпно
визначеного і оприлюдненого вузького переліку винятків, об’єктивної,
точної, зрозумілої інформації про діяльність органів державної влади та їх
посадових осіб відповідно до норм чинного законодавства; сервісність, що
означає орієнтацію у суспільному управлінні на споживача й підвищення
якості надання публічних послуг громадянам; гнучкість, що зумовлює
підвищення гнучкості управління, його готовності до змін, упровадження
ринкових методів, досягнень та інструментів менеджменту і маркетингу,
підприємницьких підходів тощо; субсидіарність, що зумовлює такий
розподіл функцій між різними рівнями суспільного управління, коли на
вищих його рівнях залишаються лише ті функції, які неспроможні
ефективно здійснювати нижчі рівні; поліархічність, що відображає перехід
від домінування ієрархічних до переважання поліархічних (мережевих)
моделей побудови управлінських систем, які передбачають існування
низки рівноправних та рівнозначних підсистем, між якими
розосереджуються владні повноваження за відсутності відносин
підпорядкування.
Літ.: Иванов В. Н. Инновационные социальные технологии устойчивого развития :
учеб. пособие. – 2-е изд., доп. и перераб. / В. Н. Иванов, В. И. Патрушев, Г. Т. Галиев.–
Уфа : ДизайнПолиграфСервис, 2003; Бек У. Что такое глобализация? / У. Бек ; пер. с
нем. А. Григорьева, В. Седельника ; общ. ред. и послесл. А. Филиппова. – М. :
Прогресс-Традиция, 2001; Грембергер М. Граждане как партнеры. Руководство ОЭСР
по информированию, консультациям и активному участию общества в разработке
политического курса : пер. с англ. / М. Грембергер. – М. : Весь мир, 2002. – 120 с.;
Коваленко А. А. Суспільна трансформація і державне управління в Україні: політикоправові детермінанти : монографія / А. А. Коваленко, І. О. Кресіна, В. В. Цвєтков. – К. :
Концерн “Видавн. Дім “ІнЮре”, 2003; Гальчинський А. С. Суперечності реформ: у
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контексті цивілізаційного процесу / А. С. Гальчинський.– К. : Укр. пропілеї, 2001;
Горбатенко В. П. Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі тисячоліть
: монографія / В. П. Горбатенко. – К. : Видавн. центр “Академія”, 1999; Unlocking the
human potential for public sector performance : world public sector report 2005 / ed. by G.
Bertucci. – K. : Helgason. – New York : United Nations, 2005; Governance for the future:
democracy and development in the Least Developed Countries / ed. by G. Welch, Z. Nuru. –
New York : UNDP, 2005.

Бакуменко В.Д., Кравченко С.О.
ПРИНЦИПИ
ФОРМУВАННЯ
ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ
РІШЕНЬ (англ.. Principle of managerial decisions) – положення та правила,
знання яких необхідне для прийняття ефективних рішень у системі
державного управління. До них можна віднести такі: виділення основних
проблем удосконалення суб’єкт-об’єктних відносин усистемі державного
управління, а саме: забезпечення охоплення суб’єктом державного
управління різноманітності об’єкта управління; підвищення ефективності
діяльності суб’єкта управління; урегулювання багатоманітності системи
державного управління; врахування універсальності процесу управління
(наявність мети, основних функцій управління, конкретного терміну,
спрямованість на певний об’єкт управління – діяльність, процес, ситуацію,
проблему); розгляд управління як неперервного циклічного процесу,
циклів управління як стандартного набору певних функцій управління
(планування, організації, мотивації, контролю, комунікації та прийняття
рішень), а функцій управління – як управлінських процесів; набуття
конкретності
управлінської
діяльності
в
циклах
управління
(багатоманітність суб’єкта управління,
об’єкта управління та
управлінських впливів набуває на циклах управління конкретності, тобто
виділяються певна управлінська проблема, орган управління, що її
вирішує, та конкретні органи управління, організації й окремі громадяни,
яких стосуються дані управлінські рішення); врахування концепцій
наявності основних стадій управлінської діяльності, серед яких: оцінка
управлінської ситуації; визначення цілей; виявлення проблем, які
потребують вирішення; планування дій щодо їх вирішення; підготовка і
прийняття відповідних управлінських рішень; організація виконання
прийнятих рішень; контроль за виконанням рішень; розуміння
прикладного, інформаційного характеру управлінської діяльності;
виділення основних форм державно-управлінської діяльності, а саме,
правової, організаційної, процесуальної; застосування моделі (схеми)
раціонального прийняття рішень, що містить етапи: діагностування
проблеми, формулювання обмежень та критеріїв для прийняття рішень,
виявлення альтернатив, оцінка альтернатив, кінцевий вибір з урахуванням
концепції обмеженої раціональності рішень, суть якої полягає в
задоволенні не оптимальними, а досить хорошими рішеннями, що дають
змогу розв’язати проблему; наявність ієрархічної багаторівневої
впорядкованості структур соціальних систем; використання “дерева цілей”
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як базової моделі структурування цілей, а також урахування наявності
ієрархій рішень, які властиві таким структурам управління; розгляд
планування цілей розвитку (стратегічного планування) як одного з
найважливіших завдань управлінської діяльності; визначення основних
завдань, які пов’язані з прийняттям управлінських рішень, а саме:
виділення функції прийняття управлінських рішень; координація співпраці
в процесі прийняття рішень; створення умов для ефективної праці
керівників; розгляд управлінських рішень у складі єдиного управлінського
процесу як усталений підхід до їх аналізу і синтезу та їх визначення як
вибір альтернатив при здійсненні управлінської діяльності; використання
концепцій
алгоритмічних
(програмованих)
та
евристичних
(непрограмованих)
стратегій
прийняття
рішень;
класифікація
управлінських проблем на структуровані, слабоструктуровані і
неструктуровані, для дослідження яких відповідно застосовуються методи
дослідження операцій, системного аналізу і аналізу політики; застосування
системної філософії як парадигми з притаманним їй комплексним
використанням напрацювань багатьох наук у межах концепцій теорії
систем, зокрема розгляд управлінського процесу як системи, входами якої
є параметри проблем, що підлягають вирішенню, виходами – управлінські
рішення і відповідні управлінські впливи (дії), а зворотним зв’язком –
інформація про відповідність цих рішень і впливів очікуваним результатам
вирішення відповідних управлінських проблем; поширення ситуаційного
підходу як одного із сучасних інструментів дослідження та органічне його
поєднання із системним підходом як гарантія зв’язку між сучасним станом
науки управління та її майбутнім.
Літ.: Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: курс лекций. - М. : Юрид.
лит., 1997; Афанасьев В. Г. Общество : системность, познание и управление / В. Г.
Афанасьев. - М.: Политиздат, 1981; Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному
управлінні : Навчальний посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1. Теоретикометодологічні засади. - К. : ВПЦ АМУ, 2010; Виханский О. С. Стратегическое
управление: Учеб. / О. С. Виханский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Гардарика, 1998;
Волкова В. Н. Теория систем и методы анализа в управлении и связи / Волкова В. Н.,
Воронков В. А., Денисов А. А. - М. : Радио и связь, 1983; Гвишиани Д. М. Организация
и управление / Д. М. Гвишиани. – Изд. 3-е, перераб. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.
Баумана, 1998; Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. :
Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка,
В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Кунц Г. Управление:
системный ситуационный анализ управленческих функцій / Кунц Г., О'Доннел / Пер. с
англ, общ. ред. Д. М. Гвишиани. - М. : Прогресс, 1981. - Т. 2; Мескон М. Х. Основы
менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури // Пер. с англ. - М.: Дело ЛТД,
1994; Мильнер Б. З. Теория организаций / Б. З. Мильне. - М.: ИНФРА, 1998; Нижник Н.
Р. Системний підхід в організації державного управління / Н. Р. Нижник, О. А.
Машков. -К. : Вид-во УАДУ, 1998; Організаційна поведінка / Д. Гелрігел, Дж. В.
Слокум-молодший, Р. В. Вудмен, Н. С. Тренінг // Пер. з англ. І. Тарасюк, М. Зарицка,
Н. Гайдукевич. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001; Ру Д.. Управління / Д.
Ру, Д. Су льє; пер. з франц. - К.: Основи, 1995; Румянцева З. П. Общее управление организацией: принципы и процессы / 17-модульная программа для менеджеров "Управ201

Бакуменко В. Д. Статті до енциклопедії державного управління : Наукове видання
_________________________________________________________________________
ление развитием организации". Модуль 3 / З. П. Румянцева, Н. Б. Филинов, Т. Б.
Шрамченко. - М.: "ИНФРА-М", 1999; Саймон Г. Адміністративна поведінка :
Дослідження прийняття рішень в організаціях, що виконують адміністративні функції /
Г. Саймон; пер. з англ. вид. – К. : АртЕк, 2001.

Бакуменко В.Д.
ПРИНЦИПИ ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ
(англ. PRINCIPLES purposefulness in the Government) – низка положень, що
сприяють ефективному формуванню цілей державного управління.
Розуміння важливості визначення цілей при започаткуванні будь-якої
діяльності є аксіомою. Вибір цілей є найбільш важливим і складним
завданням управлінської діяльності, особливо для суспільних систем,
зокрема держави, що є складною, багатоконтурною, нелінійною системою
зі зворотним зв’язком, а одночасно й відкритою динамічною імовірнісною
системою. Вибір цілей держави - це, перш за все, бачення перспективи її
розвитку на певний період та визначення цієї перспективи як основи всієї
діяльності. За висловом відомого російського вченого Л. Абалкіна, йдеться
про вибір траєкторії руху з ясним та чітким уявленням його кінцевих цілей
у системі пріоритетів та етапів розвитку. Основне і дуже складне завдання
цілепокладання на державному рівні в тому, щоб не допустити заниження
або завищення реальної перспективи держави. В першому випадку маємо
стримування її розвитку, а в другому - недосяжну мету, негармонізований
розвиток найважливіших сфер діяльності, втрату довіри до влади. Тому все
частіше спостерігається розуміння необхідності застосування прогнозування, програмування, планування державного розвитку. Перехід до
справжньої демократії передбачає надання цілепокладанню в державному
управлінні об’єктивно обумовленого, обґрунтованого та раціонального
характеру і відповідну зміну його механізмів. Як зазначила Н. Нижник,
важливо побудувати дерево цілей державного управління, в якому були б
цілі стратегічні, оперативні і тактичні, кінцеві і проміжні, загальні та
локальні, віддалені і близькі, які б безпосередньо узгоджувалися,
поєднувалися та становили певну логічну цілісність. Важливо також їх
з’єднати із засобами, ресурсами, методами і формами їх реалізації. Завжди
слід пам’ятати, що необхідною умовою обгрунтування раціональних цілей
та відповідних ефективних дій є встановлення причинно-наслідкових
зв’язків. Певні цілі держави обумовлюють здійснення тих чи інших видів її
діяльності та управління ними. Виходячи з цього, слід розглядати
державно-управлінські рішення з цілепокладання як найважливіший з їх
видів. Тому, серед першорядних завдань є не тільки врахування
притаманної суб’єкту управління (державній владі) системи цінностей, а й
розуміння ситуації, процесів розвитку та прагнень об’єкта управління
(суспільства), розуміння його сучасного стану та тенденцій розвитку.
Принциповою тезою має стати розуміння того, що вибір цілей держави це, передусім, вибір пріоритетів на рівні основних напрямів її діяльності,
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тобто на найвищому рівні її пріоритетів, який на певний період часу
визначає: подальше спрямування державної діяльності, зокрема,
державного управління; використання наявних ресурсів держави; її стан;
відношення до неї інших держав світу, що утворюють зовнішнє
середовище; в кінці кінців її успішний розвиток та пов’язане з цим
майбутнє. На рівні держави гідним майбутнім є зайняття чільного місця
серед найбільш розвинених країн світу, передусім, за показниками
людського та економічного розвитку. Місія та цілі держави, а відповідно й
державного управління, як правило, проголошуються та фіксуються в
спеціальних державно-управлінських рішеннях. Наприклад, бачення мети
нашої держави, її місії відображено в Конституції України (ст. 1) таким
чином: Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова
держава. Цілі, які безпосередньо визначені для здійснення місії держави,
задають основні напрями її діяльності та управління. За вищенаведеним
визначенням місії української держави до таких найбільш загальних її
цілей слід віднести: забезпечення незалежності і суверенітету; створення
правової держави з усіма ознаками демократичного режиму, в якій панує
закон; досягнення високого рівня соціального розвитку, за якого
забезпечуватимуться соціальні умови життєдіяльності громадян України
на рівні передових країн світу. Принциповий вибір головної мети держави
та її основних складових, з одного боку, визначає генеральні напрями
державної діяльності, а, з другого, потребує їх конкретизації як у просторі,
так і в часі. З цією метою виконується процедура структуризації цілей
держави, як правило, у формі класичної ієрархічної структури типу дерева.
Структуризація цілей базується на принципі декомпозиції (поділу на
складові частини), причому ієрархічна структура типу дерева є
декомпозицією цілей у просторі. Серед дій, які необхідно виконати при
формуванні дерева цілей держави, прийнято виділяти наступні:
формування сукупності можливих альтернативних цілей; аналіз
альтернативних цілей; якісний, а за можливості й кількісний опис цілей;
вилучення на всіх рівнях структуризації цілей, що малоефективні та не
забезпечені достатніми ресурсами; визначення терміну процесу реалізації
цілей; визначення пріоритетів цілей. Структуризація цілей держави
залежить від доброго знання системи державного управління, зокрема,
процесів та подій, що відбуваються в ній, основних політичних,
економічних та соціальних факторів і тенденцій її розвитку (як позитивних, так і негативних), зовнішніх факторів впливу. Необхідно прагнути
отримати таку структуру цілей, яка б забезпечувала досягнення запланованих основних цілей держави на певний період з урахуванням прояву в них
закономірності цілісності. При виборі цілей необхідно дотримуватися
розроблених наукою управління і перевірених часом принципів
цілепокладання, серед яких принцип єдності цілей, управління та відповідальності, обмеження цілей, вибірковості, конкретності та вимірюваності
цілей. Принцип єдності цілей, управління та відповідальності, реалізація
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якого означає чітке визначення цілей і функцій організації, побудову
відповідної організаційної структури, розподіл обов’язків, повноважень та
відповідальності між усіма вузлами управління. 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 сфері, і тільки потім – на перехід до
вирішення більш широкого кола проблем. З цим принципом ототожнюють
і принцип вибірковості, сутність якого, на думку Ч. Барнарда, полягає в
необхідності виділяти факти, що суттєво впливають на досягнення цілей
організації, й ті, що не відіграють суттєвої ролі. Ще один принцип –
принцип конкретності та вимірюваності цілі – потребує наявності для
кожної цілі певних критеріїв, які б дали змогу оцінити ступінь її
досягнення. Ієрархічний характер побудови організацій та системи
управління ними, а також широке застосування програмно-цільового
управління, зокрема методів аналітичного програмування та управління
проектами, надає особливої актуальності вивченню і реалізації принципів
побудови “дерев цілей”. Останні являють собою набір правил, які
передбачають: розгляд різних альтернативних варіантів цілей; вилучення
неважливих, недостатньо ефективних та не забезпечених достатніми
ресурсами заходів; перехід до цілей нижчого рівня тільки після
завершення якісного опису, розгортання в часі та визначення коефіцієнтів
відносної важливості цілей вищого рівня.
Літ.: Абалкин Л. Проблемы выбора стратегии на ХХІ век / Л. Абалкин // Проблемы
теории и практики управления. - 1998. - № 2; Атаманчук Г. В. Теория государственного
управления: курс лекций. - М. : Юрид. лит., 1997; Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в
державному управлінні : Навчальний посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 2.
Науково-прикладні аспекти. - К. : ВПЦ АМ.У, 2010; Воронков А. А. Методы анализа и
оценки государственных программ в США / А. А. Воронков - М.: Наука, 1986;
Гвишиани Д. М. Организация и управление / Д. М. Гвишиани. – Изд. 3-е, перераб. – М.:
Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998; Енциклопедичний словник з державного
управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В.
Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Нижник Н. Р.
Государственно-управленческие отношения в демократическом обществе. - К.: Ин-т
государства и права НАН України, 1995; Рижих В. Н. Государственное управление
научно-техническим прогрессом : экономические аспекты : Монографія / В. М. Рижих.
- X.: Прапор, 1998; Саати Т. Аналитическое планирование. Организация систем / Саати
Т., Кернс К. // Пер. с англ. - М. : Радио и связь, 1991; Цвєтков В. В. Державне
управління : основні фактори ефективності (політико-правовий аспект) / В. В. Цвєтков.
– X.: Право, 1996.

Бакуменко В.Д
ПРІОРИТЕТИ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ (англ. PRIORITIES IN
THE MANAGEMENT) – це, насамперед, першість у часі, у процесі якоїсь
діяльності, чи будь-яких дій при здійсненні державного управління, а
також переважне значення якого-небудь нормативно-правового акта в
системі такого управління. Визначення П.у.д.у. відіграє надзвичайно
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важливу роль, оскільки дає змогу спрямувати обмежені ресурси держави
на вирішення найбільш актуальних і невідкладних завдань розвитку. Саме
тому воно, передусім, здійснюється при виборі цілей. Визначення П.у.д.у.
стало нормою у посланнях Президента до парламенту, програмах дій
уряду, стратегічному плануванні та програмно-цільовому управлінні на
всіх рівнях державного управління, їх концептуальному обґрунтуванні,
розробленні й реалізації державної політики, розробленні й реалізації
державних, регіональних, галузевих, місцевих програм, зокрема програм
соціально-економічного розвитку держави, регіонів і територій,
економічних, соціальних, екологічних проектів, державного тамісцевих
бюджетів. Воно займає особливе місце при вирішенні проблем
національної безпеки держави. Визначення П.у.д.у. є складним та
неоднозначним завданням. Як правило, цьому передує структурування
цілей управління у певній сфері або галузі суспільного життя. Потім
відбувається порівняння цілей на однакових рівнях структурування за
критеріями вагомості, які найчастіше відображаються у балах. Ця
процедура здебільшого здійснюється із залученням експертів (частіше
кількох). Що стосується пріоритетності нормативно-правових актів, то
необхідно враховувати їх ієрархію (конституція, закони, міжнародні угоди,
укази президента, постанови парламенту, постанови уряду, накази
міністерств, рішення місцевих державних адміністрацій тощо), а також час
прийняття. На особливу увагу з точки зору врахування П.у.д.у. заслуговує
заслуговує програмно-цільовий підхід, який широко впроваджується у
сучасному державному управлінні при розробці державного бюджету,
національних проектів, державних цільових програм та ін. Основна його
ідея полягає в концентрації та ефективному спрямуванні наявних ресурсів
на вирішення пріоритетних проблем шляхом розроблення і реалізації програм (національних, державних цільових, бюджетних). В основу
програмно-цільового підходу покладено парадигму: мета  приіоритетні
проблеми  програми  результат. Таким чином, ключовими питаннями
постановки і реалізації програмно-цільового підходу є виділення
пріоритетних проблем, їх системний аналіз з метою конкретизації завдань
та розподіл наявних ресурсів між цими завданнями. Реалізація програмноцільового підходу охоплює наступні засоби та прийоми: структурування
проблеми на підпроблеми таким чином, щоб розкрити проблему; виділення підпроблем, що дозволяє визначити склад комплексу заходів з її
вирішення; розчленування проблеми на завдання й заходи, що дозволяє
розробити програму; оцінювання пріоритетності та послідовності
виконання заходів, що використовуються для розробки технології
виконання робіт за всією програмою у вигляді мережевого графіка, а також
розподілу ресурсів між організаціями-виконавцями; задіяння механізму
управління виконанням комплексної програми вирішення проблеми,
зокрема методів оптимізації термінів виконання робіт, використання
ресурсів, стимулювання й санкцій; створення організаційної системи
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управління вирішенням проблем. На сьогодні програмно-цільовий підхід є
найпоширенішою формою спрямування ресурсів держави на вирішення
актуальних пріоритетних проблем її розвитку, засобом перетворення
державних стратегій і політик у конкретні, забезпечені ресурсами дії.
Літ.: Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний
посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 2. Науково-прикладні аспекти. - К. : ВПЦ
АМ.У, 2010; Воронков А. А. Методы анализа и оценки государственных программ в
США / А. А. Воронков - М.: Наука, 1986; Енциклопедичний словник з державного
управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В.
Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Нижник Н. Р.
Системний підхід в організації державного управління. / Нижник Н. Р., Машков О. А.К.: Вид-во УАДУ, 1998; Організаційна поведінка / Д. Гелрігел, Дж. В. Слокуммолодший, Р. В. Вудмен, Н. С. Тренінг // Пер. з англ. І. Тарасюк, М. Зарицка, Н.
Гайдукевич. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001; Пал Леслі А. Аналіз
державної політики / Леслі А. Пал; пер. з англ. - К.: Основи, 1999; Рижих В. Н.
Государственное управление научно-техническим прогрессом : экономические аспекты
: Монографія / В. М. Рижих. - X.: Прапор, 1998; Румянцева З. П. Общее управление
организацией: принципы и процессы / 17-модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". Модуль 3 / З. П. Румянцева, Н. Б. Филинов, Т. Б.
Шрамченко. - М.: "ИНФРА-М", 1999; Саати Т. Аналитическое планирование.
Организация систем / Саати Т., Кернс К. // Пер. с англ. - М. : Радио и связь, 1991;
Цвєтков В. В. Державне управління : основні фактори ефективності (політикоправовий аспект) / В. В. Цвєтков. – X.: Право, 1996.

Бакуменко В.Д
ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИН
(англ. ISSUES OF MANAGEMENT RELATIONS) – це ситуації
невідповідності бажаного та наявного станів цих відносин, що
проявляються через взаємодію суб’єктів та об’єктів управління. Держава
управляє всім спектром суспільних відносин, що фактично робить неможливим виділення всіх можливих управлінських проблем. Разом з тим,
виділення частки проблем, що здебільшого виникають у практиці державного управління, та їх узагальнення у вигляді певних проблемних блоків
видається цілком реальним та важливим, оскільки дозволяє значно краще
їх діагностувати, прогнозувати, а, значить, і якісно вирішувати. Слід
зазначити, що в теорії управління розроблено низку підходів, спираючись
на які можна по-різному структурувати проблемне поле державного
управління. Такі підходи містяться, зокрема, в роботах В. Авер’янова, М.
Альберта, Г. Атаманчука, В. Афанасьєва, Д. Гвішиані, К. Кернс, А.
Коваленка, І. Кресіної, О. Машкова, М. Мескона, Н. Нижник, Г. Райта, Т.
Сааті, В. Цвєткова, Ф. Хедоурі та інших. У залежності від масштабу,
П.в.у.в. можуть мати характер світових, міждержавних, національних,
міжрегіональних, регіональних, територіальних, місцевих, а від напрямів
прикладення управлінських впливів – зовнішніми або внутрішніми.
Процеси як розвитку держави, в першу чергу, пов’язані з вирішенням
проблем самоорганізації, тобто подолання невідповідностей стану
суб’єктів державного управління та громадянського суспільства сучасному
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світовому рівню й вимогам їх організації та функціонування, а також
проблем удосконалення суб’єкт-об’єктних відносин, зокрема, проблеми
різноманітності, що проявляється у не покритті різноманітності суспільних
відносин різноманітністю вищезазначених суб’єктів. Низка таких проблем
пов’язана з необхідністю збалансування суб’єкт-об’єктних відносин
відповідно до закону необхідної різноманітності (закон У.Р. Ешбі). В
першу чергу, йдеться про забезпечення охоплення суб’єктом управління
різноманітності об’єктів, на які спрямоване управління. Як підхід до її
вирішення пропонується обмеження втручання суб’єктів управління в
діяльність об’єкта управління за принципом його достатності. Друга
проблема полягає в необхідності підвищення управлінських можливостей
суб’єктів управління за умов зниження при цьому ресурсних витрат, тобто
підвищення ефективності діяльності власне суб’єкта управління. Сутність
третьої проблеми – в необхідності вдосконалення врегулювання
різноманітності об’єктів управління. У сучасній Україні пошук вирішення
цих проблем йде шляхом зміни форми правління, режиму правління
(розвиток процесів демократизації), державного (адміністративно-територіального) устрою, проведення адміністративної реформи тощо. У свою
чергу, зазначені невідповідності призводять до неефективного вирішення
проблем функціонування суб’єктів державного управління та
громадянського суспільства, зокрема, стратегічного, тактичного та
оперативного управління (планування, організації, мотивації, контролю,
комунікації, прийняття рішень), вибору шляхів розвитку, забезпечення їх
пріоритетності, забезпечення стабільності, врахування ризику, досягнення
адекватності, ефективності, економічності та результативності (дієвості)
управління. Найзначніша частина проблемного поля державного
управління пов’язана з механізмами забезпечення управління. Це
проблеми нормативно-правового регулювання, фінансування, кадрового і
матеріально-технічного забезпечення, застосування нових управлінських
технологій, інформаційного забезпечення й, відповідно, підвищення рівня
інформатизації державного управління, зменшення невизначеності у постановці завдань. Технологізація управління очікує нових підходів до
вирішення проблем структуризації, модернізації, систематизації,
стандартизації, надання належної динамічності. На порядку денному також
вирішення проблеми реалізації потенціалу інноваційності у державному
управлінні, яка безпосередньо пов’язана з проблемами його наукової
обґрунтованості й ефективного використання кадрового потенціалу. Такий
ресурс як час проявляється при вирішенні майже всіх проблем, а також у їх
оцінці як епізодичних, постійних або періодичних. З метою уникнення
проблем
організаційно-функціональної
структури
(субординації,
координації, відповідності, раціональності, дублювання тощо) потрібно
чітко й помірковано розподілити завдання і функції державного
управління між різними його суб’єктами на всіх рівнях і в них самих.
Цьому може сприяти застосування принципу А.Чандлера "стратегія
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визначає структуру", сутність якого проявляється у чіткій послідовності
дій у логічному ланцюзі: цілі (дерево цілей)  функції (мета – функція) 
структура (функція – структура). Державне управління є різновидом
соціального управління, й на нього дуже суттєво впливають проблеми
людського чинника. Серед них відомими є проблеми: патріотизму,
професійності, порядності, керівництва та лідерства, відповідності,
здатності, відповідальності, ініціативності, людяності, гармонізації
відносин, іміджу. Варто також виділити блок проблем, які можна віднести
до негараздів, зокрема, проблеми: конкретності, ґрунтовності, доцільності,
здійсненності, достовірності, досягнення, існування, технологічності,
терміновості, раптовості, вимірюваності та ін. У процесі розвитку,
особливо у зв’язку з необхідністю реформаційних перетворень суспільства
і управління ним, виникають проблеми вироблення, удосконалення і
адекватного застосування загальних та спеціальних підходів і методів
державного управління. З точки зору загальних методологічних підходів,
державно-управлінські проблеми переважно належать до неструктурованих та слабко структурованих, основною особливістю яких є опис,
як правило, в якісній формі. Основним методологічним підходом до
вирішення неструктурованих проблем є аналіз політики. Він не пов'язаний
з будь-яким вузько визначеним класом методів вивчення проблем, а
використовується як узагальнюючий для характеристики всієї сукупності
сучасних методів обґрунтування управлінських рішень. В ньому більша
увага приділяється дослідженню максимально широкого кола обставин і
чинників з метою виявлення переваг та недоліків кожної з альтернатив.
Особливе значення для вирішення П.в.у.в. має проблематика розвитку та
ефективного використання сучасних методів експертних оцінок, які, фактично, є основними при вирішенні складних і нових проблем, які
вимагають для їх осмислення високого рівня компетентності. Такі
проблеми виникають у зв'язку з кризовим розвитком, впровадженням
нововведень, майбутньою реорганізацією тощо. Особливо великою є роль
експертизи у вирішенні проблем прогнозування. Перспективним підходом
до розв’язання завдань розвитку теорії та методології державного
управління, проведення державно-управлінських реформ, прогнозування і
планування нормотворчості тощо є морфологічний підхід, що зумовлює
проблеми розроблення та застосування спеціальних методів, особливо, на
основі методу систематичного покриття поля. Останній передбачає
порівняльний аналіз поля проблем та результатів їх вирішення, наприклад
стану правового регулювання, знаходження таким чином прогалин у вирішенні проблем, невідповідностей вирішення проблем сучасній їх ситуації,
а також невідповідностей локального та глобального вирішення проблем.
Результати такого аналізу далі використовуються для внесення корекцій у
чинні державні політики, програми, проекти.
Літ.: Атаманчук Г. В. Государственное управление (организационно-функциональные
вопросы) : Учебное пособие / Г. В. Атаманчук. - М. : ОАО "НПО "Экономика", 2000;
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Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний посібник [у 2
ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1. Теоретико-методологічні засади. - К. : ВПЦ АМУ, 2010;
Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д.
Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П.
Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Кравченко С. О. Державно-управлінські реформи :
теоретико-методологічне обгрунтування та напрями впровадження : [Монографія] / С.
О. Кравченко. – К. : НАДУ, 2008; Нижник Н. Р. Государственно-управленческие
отношения в демократическом обществе. - К.: Ин-т государства и права НАН України,
1995; Райт Г. Державне управління / Г. Райт; пер. з англ. - К. : Основи, 1994; Цвєтков
В. В. Державне управління : основні фактори ефективності (політико-правовий аспект) /
В. В. Цвєтков. – X.: Право, 1996.

Бакуменко В.Д., Кравченко С.О.
ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ (англ.
Problem situation in PUBLIC ADMINISTRATION) – ситуація, яка, з позиції
системної філософії, виникає внаслідок невідповідності існуючого і
бажаного стану системи державного управління. Виникнення необхідності
в державно-управлінських впливах завжди пов'язується з виникненням
проблемної ситуації у суспільстві або певній його сфері, галузі, окремому
виді діяльності. В той же час, якщо немає проблеми, то немає потреби й в
її вирішенні. В цьому один з проявів об’єктивності управління. На думку
Г. В. Атаманчука, проблемна ситуація в соціальних системах
породжується діалектикою життя і виникає тоді, коли стає явною
необхідність зміни заданих цілей і параметрів діяльності. Проблема
розвитку та проблема кризи є найбільш загальними проявами невідповідностей між цілями та станом держави. Інакше кажучи, це або проблема
досягнення нового рівня державного управління, кращого за те, що було,
або проблема втрати останнього, перша з яких пов’язана з
усвідомлюваною зміною межі майбутнього, а друга – з неочікуваним
порушенням межі існуючого. Відповідно виникає різне ставлення і
підходи до вирішення таких проблемних ситуацій. У першому випадку має
здійснюватися управління за відхиленням, тобто за розбіжністю між
параметрами функціонування об’єкта державного управління та цілями
упраіння, а в другому – за збуренням, коли керуюча система, суб’єкт
державного управління, реагує на можливість відхилення від стану
нормального функціонування об’єкта державного управління внаслідок
зовнішніх причин. В процесі державного управління в силу його
надзвичайної складності та масштабності виникають численні проблеми,
які потребують вирішення. Особливо яскраво це виявляється в періоди,
коли країни переживають періоди реформування суспільства та, відповідно, державного управління. Необхідною умовою якісного вирішення
державно-управлінських проблем є їх правильне усвідомлення та
формулювання, що внаслідок складності та багатоманітності соціальних
систем саме по собі є дуже відповідальним та часто важким завданням, для
розв’язання якого потрібні спеціальні підходи та методи. П.с.у.д.у.
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виникають при реалізації суб’єкт-об’єктних, суб’єкт-суб’єктних та об’єктсуб’єктних відносин. Перші з них безпосередньо пов’язані з
управлінськими впливами на різноманітні види суспільної діяльності,
другі – з управлінськими впливами, спрямованими на вдосконалення самої
системи державного управління, а треті – з впливами суспільних відносин
та суб’єктів громадянського суспільства на розвиток системи державного
управління. В залежності від масштабу, проблеми державного управління
можуть мати характер світових, міждержавних, національних,
міжрегіональних, регіональних, територіальних, а від напрямів
прикладення управлінських впливів – зовнішніми або внутрішніми.
Розвиток методології виявлення та діагностування проблемних ситуацій у
процесах державотворення, формування та реалізації державної політики є
одним з важливих завдань науки державного управління. За нормального
режиму управління, як показує сучасна світова практика, процеси
управління в суспільних системах, зокрема процес державного
управління, здебільшого набувають характеру стратегічного управління, а
при кризовому управлінні вони, як відмічав В. Цвєтков, забезпечуються в
рамках чинних законів політичної боротьби, обмеженням прав і свобод
громадян, а також значним звуженням дії механізмів саморегуляції.
Відповідно до положень синергетики, з одного боку, системна криза
свідчить, що вичерпані ресурси колишніх джерел розвитку відповідної
системи і руйнівні процеси переважають, а, з іншого боку, дезорганізація
створює нові можливості для нової організації, інтенсивного включення
процесу самоорганізації. Виникнення в Україні умов переходу від
критичного до нормального режиму управління актуалізувало
необхідність визначення довгострокових перспектив держави, постановку
обґрунтованих цілей її розвитку, пошук нових загальнонаціональних ідей,
навколо яких має згуртуватися суспільство. Однією з безумовно найбільш
вдалих з таких ідей є орієнтація на європейські цінності, вибір курсу на
забезпечення відповідних рівня життя і стандартів демократизації
суспільства. Найзначніша частина проблемного поля державного
управління пов’язана з механізмами забезпечення управління. Це
проблеми нормативно-правового регулювання, фінансування, кадрового і
матеріально-технічного забезпечення, застосування нових управлінських
технологій, інформаційного забезпечення й, відповідно, підвищення рівня
інформатизації державного управління, зменшення невизначеності у постановці завдань. Технологізація управління очікує нових підходів до
вирішення проблем структуризації, модернізації, систематизації,
стандартизації, надання належної динамічності. На порядку денному також
вирішення проблеми реалізації потенціалу інноваційності у державному
управлінні, яка безпосередньо пов’язана з проблемами його наукової
обгрунтованості й ефективного використання кадрового потенціалу. Такий
ресурс як час проявляється при вирішенні майже всіх проблем, а також у їх
оцінці як епізодичних, постійних або періодичних.
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Літ.: Акофф Р. Искуство решения проблем / Р. Акофф; пер. с англ. - М.: Мир, 1982;
Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: курс лекций. - М. : Юрид. лит.,
1997; Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний
посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1. Теоретико-методологічні засади. - К. : ВПЦ
АМУ, 2010; Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін,
В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського,
Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Нижник Н. Р. Системний підхід в організації
державного управління. / Нижник Н. Р., Машков О. А.- К.: Вид-во УАДУ, 1998; Саати
Т. Аналитическое планирование. Организация систем / Саати Т., Кернс К. // Пер. с англ.
- М. : Радио и связь, 1991; Цвєтков В. В. Державне управління : основні фактори
ефективності (політико-правовий аспект) / В. В. Цвєтков. – X.: Право, 1996.

Бакуменко В.Д., Кравченко С.О.
ПРОГНОЗУВАННЯ
НОРМОТВОРЧОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
(англ.
PREDICTION rulemaking) – системне дослідження, що проводиться з
метою одержання науково обґрунтованої інформації про майбутній стан,
основні напрями, стадії й часові параметри розвитку нормотворчої
діяльності. При розробці прогнозів нормотворчої діяльності мають
використовуватися
результати
державознавчого
і
правового
прогнозування. Державознавче прогнозування визначає можливі майбутні
зміни основних параметрів держави: цілей, функцій та системи органів
державної влади, співвідношення державного управління та місцевого
самоврядування, співвідношення громадянського суспільства і держави та
ін. Правове прогнозування надає інформацію про можливий майбутній
стан права: системи нормативних актів, правових відносин, суспільної
правосвідомості, механізмів реалізації права тощо. У процесі розробки
окремих проектів нормативних актів, планів та програм нормотворчої
діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади слід
використовувати галузеве та локальне П.н.д. Галузеве П.н.д. дає прогнози
розвитку окремих галузей права. Локальне П.н.д. стосується майбутнього
стану окремих елементів правової системи, наприклад правових інститутів
або окремих правових норм. Прогнози нормотворчої діяльності, як
правило, розробляються на період не більше ніж 15-20 років. При цьому
для потреб поточного планування нормотворчості мають розроблятися
короткотермінові прогнози (в межах 1-5 років), а для перспективного –
середньо- (в межах 5-10 років) або довготермінові (в межах 15-20 років)
прогнози. Для П.н.д. необхідно мати відповідні прогнози державної
діяльності. Щоб побудувати довгострокові прогнози нормотворчої
діяльності, необхідно виходити з довгострокових прогнозів розвитку
держави. Для адекватного відображення в нормативно-правових актах
процесів, що відбуваються в суспільстві, необхідно постійно виявляти,
вивчати та вміло використовувати об’єктивні закономірності, які
спрямовують ці процеси. Саме тому передумовою створення нормативноправових актів є пізнання реальних умов, факторів та обставин відповідних
суспільних відносин, правове регулювання яких диктується потребами в
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соціально-економічному розвитку держави. Водночас для забезпечення
об’єктивності процесу П.н.д. він має також спиратися на закономірності
розвитку права. Здебільшого дослідження з П.н.д. передбачають такі
етапи: постановку завдань прогнозування й розроблення плану прогнозу;
формування суб’єктом нормотворення колективу для розробки прогнозу;
розроблення інформаційної моделі правової системи; збирання й аналіз
прогностичної інформації, формування банку даних про об’єкт
прогнозування; запровадження мережі правового моніторингу для
одержання інформації про систему права; формування прогнозу,
наприклад у формі концепції майбутнього стану держави і права;
верифікацію прогнозу, тобто підтвердження його істинності; оформлення
результатів прогнозу і надання їх суб’єкту нормотворчості у вигляді
заключного документа. Останній має містити висновки відповідно до
завдань прогнозування, серед яких можуть бути виявлені й обґрунтовані:
альтернативи розвитку об’єкта прогнозування із зазначенням імовірностей
їх реалізації; найбільш актуальні проблеми і ситуації суспільного розвитку,
що вимагатимуть у майбутньому правового регулювання; можливості й
шляхи зміни тенденцій розвитку об’єкта прогнозування, необхідні для
досягнення його бажаного майбутнього стану; найбільш ефективні форми
й методи правового регулювання. Крім того, в заключному документі
мають наводитися дані про фактично використані методи прогнозування,
перелік використаних суспільних прогнозів, статистичні та інші кількісні
дані, період прогнозування. Суб’єкт нормотворення формулює завдання на
розробку прогнозу, що має містити: постановку завдання дослідження;
визначення об’єкта прогнозування; встановлення основних методів
вирішення прогнозних завдань; зазначення періоду прогнозування;
терміни виконання робіт; можливі шляхи й терміни використання
результатів прогнозу. Банк даних, що створюється в процесі розробки
прогнозів, має містити інформацію про стан та перспективи розвитку як
сфери суспільних відносин, що підлягають правовому регулюванню, так і
самої системи права. Залежно від завдань прогнозування розробляється
пошуковий, нормативний або комплексний (комбінація пошукового і
нормативного) прогноз. Завдання пошукового прогнозу – виявлення
можливого майбутнього стану держави і права за умови невтручання в
процеси їх розвитку та формулювання найбільш актуальних проблем і
ситуацій суспільного розвитку, що потребуватимуть в майбутньому
правового регулювання. Нормативний прогноз розробляється для
виявлення можливостей ішляхів зміни тенденцій розвитку держави і права,
необхідних для досягнення їх бажаного майбутнього стану. Для
підвищення надійності прогнозу має проводитися кілька ітерацій
уточнення прогнозу в міру надходження додаткової прогностичної
інформації. Для П.н.д. доцільно застосовувати методи експертних оцінок,
зокрема індивідуальні та колективні; історико-правовий; узагальненого
сценарію; екстраполяції та кореляційно-регресійного аналізу всього
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масиву нормативних актів держави; аналізу взаємозв’язків правових
структур і функцій, а також морфологічні методи, які забезпечують
виявлення прогалин у правовому регулюванні.
Літ.: Гаврилов О. А. Стратегия правотворчества исоциальноепрогнозирование/ О. А.
Гаврилов.– М. : Ин-т государства и права РАН, 1993; Котюк В. О. Теорія права : навч.
посіб. / В. О. Котюк. – К. : Вентурі, 1996; Методологія державного управління :
словник-довідник / уклад. : В. Д. Бакуменко, Д. О. Безносенко, С. В. Бутівщенко та ін. ;
за заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва, В. Д. Бакуменка. – К. : Вид-во НАДУ, 2004.

Бакуменко В.Д., Кравченко С.О.
ПРОГРАМНА ОЦІНКА (англ. ASSESSMENT PROGRAMME) – оцінка,
яка застосовується для виявлення і вимірювання фактичних результатів
програм, що або завершені, або перебувають у процесі здійснення.
Розрізняються оцінки виконання й оцінки наслідків. Перші з них (оцінки
виконання) застосовуються для виявлення того, що відбувається в межах
програми, і поділяються на оцінки “входу”, які відображають дані про
ресурси, оцінки “процесу”, що здійснюються шляхом моніторингу, оцінки
“виходу”, які надають інформацію про “первинні” результати програми.
Оцінки наслідків представлені оцінками, спрямованими на виявлення всіх
кінцевих результатів програми, а також її “незапланованого” впливу.
Узагальнює першу і другу групу оцінок так звана всебічна оцінка, що
пов’язує “входи” і “виходи” програми й дає можливість визначити реальну
її віддачу. Процес П.о. може бути представлений у вигляді низки
послідовних етапів. Зокрема, на першому етапі здійснюється вибір
програми для оцінки. Другий етап передбачає визначення програмних
цілей і показників. Якщо програма, що досліджується, на стадії розробки
піддавалася програмному аналізу, формулювання цілей і кількісні
характеристики їх досягнення можуть братися з відповідних звітів,
підготовлених аналітичним підрозділом. В інших випадках програма, що
виконується або завершена, повинна оцінюватися “з нуля”. До показників
(критеріїв) включаються будь-які характеристики як самої програми, в
тому числі її витрати, так і галузей, що зазнали її впливу. Ключовим є
третій етап, що полягає у виборі схеми побудови П.о., тобто підходу до
виявлення, кількісного відображення і порівняння програмних результатів.
Найпростіша схема забезпечує співвіднесення фактичних даних програми
(терміни виконання, обсяги витрачених коштів та отриманих товарів або
послуг тощо) із запланованими. Цей підхід вимагає встановлення
проміжних цілей і відповідних показників, з тим щоб у процесі здійснення
програми періодично проводити порівняння і за результатами якого
своєчасно коригувати її виконання. Одним з найбільш трудомістких є
четвертий етап П.о. – підготовка бази даних. Інформація, що закладається
в дослідження, має бути точною, повною і порівнянною. Конкретні вимоги
до змісту, часового розбиття, формату та інших характеристик інформації
значною мірою зумовлюються цілями і вибором схеми побудови П.о.
Наступний, п’ятий етап присвячений власне оцінюванню результатів
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програми. У низці випадків цей етап неможливо відокремити від
попереднього, і процеси збирання даних, їх зіставлення і тлумачення
здійснюються одночасно і взаємопов’язано. На цьому етапі реалізується
попередньо вибрана схема побудови П.о., що забезпечує порівняння
відповідних показників у просторі або в часі, а також коригуються
висновки з урахуванням впливу “позапрограмних” чинників. При цьому
однією з найбільш методологічно складних проблем П.о. є визначення
точного внеску конкретної програми, “очищення” його від впливу
“позапрограмних” чинників або, принаймні, виявлення і доведення факту
їх існування. Завершальним, шостим етапом П.о. є подання висновків
керівникові, який приймає рішення. Основні характеристики і результати
проведених досліджень узагальнюються у спеціальній формі, що включає
перелік усіх оцінюваних програм, початкові та розрахункові параметри
“входів” і “виходів” кожної програми.
Літ.: Воронков А. А. Методы анализа и оценки государственных программ в США / А.
А. Воронков. – М. : Наука, 1986; Тертичка В. В. Державна політика: аналіз та
здійснення в Україні / В. В. Тертичка. – К. : Основи, 2002; Розробка державної
політики. Аналітичні записки / уклад. О. І. Кілієвич, В. Є. Романов. – К. : К.І.С., 2002;
Методологія державного управління : словник-довідник / уклад. : В. Д. Бакуменко, Д.
О. Безносенко, С. В. Бутівщенко та ін. ; за заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва, В. Д.
Бакуменка. – К. : Вид-во НАДУ, 2004.

Бакуменко В.Д., Кравченко С.О.
ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ
(англ.. Purposeful APPROACH IN MANAGEMENT) – найбільш поширений
засіб реалізації державної політики, який пов’язує цілі політики (плани,
проекти) з ресурсами за допомогою цільових програм. Останні
розробляється для ефективного вирішення завдань у галузі державного,
економічного, екологічного, соціального і культурного розвитку
відповідно до визначених цілей. На рівні держави з її владними
повноваженнями П.-ц.п.д.у. надає можливість централізації, більшої
обґрунтованості та контролю використання ресурсів для стабілізації і
розвитку соціально-економічних процесів, координації діяльності органів
державної влади для пріоритетного розв’язання певних проблем,
подолання наслідків економічної кризи та попередження такої ситуації в
майбутньому. П.ц.м. передбачає наступні етапи і дії: структурування
проблем на обраному рівні управління, тобто її розклад на підпроблеми;
визначення конкретних заходів щодо реалізації підпроблем, що дає змогу
сформувати програму; оцінку пріоритетності і послідовності програмних
заходів, а також поділ ресурсів між ними; розроблення механізму
управління виконанням програми; використання на різних етапах
реалізації програми широкого спектра сучасних аналітичних і проектних
засобів, зокрема економіко-математичного моделювання, економічного
прогнозування, сітьових засобів планування і управління, фінансового
аналізу та інвестиційного проектування, програмного аналізу. Розробка
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відповідних державних, галузевих, регіональних, територіальних цільових
програм базується на низці вихідних положень, найважливішими серед
яких є: визначення державних, регіональних, галузевих, територіальних
пріоритетів щодо суспільних проблем як основи для практичних дій
системи державного управління та місцевого самоврядування (з урахуванням сценаріїв-прогнозів перебігу внутрішніх та міжнародних подій);
виділення, "точок зростання" - видів діяльності, дій, процесів, технологій,
які можуть забезпечити країні, регіону, галузі, території найбільш швидкий
або стійкий успіх (результати, досягнення, визнання) в межах наявних та
реально доступних ресурсів у відповідних сферах діяльності; визначення
переліку та графіку впровадження програм і проектів, спрямованих на
підтримку "точок зростання" та створення або підтримку відповідних
"центрів зростання" - структур, діяльність яких виявляється
найефективнішою і які спроможні взяти на себе лідерство в конкретних
напрямах; запровадження цілеспрямованої політики пріоритетного
розвитку з адекватним забезпеченням ресурсами; підвищенням рівня
промислової технології; модернізацією обладнання; підвищенням
продуктивності праці; першочерговим використанням цільового
фінансування, кредитів урядових фінансових інститутів, податкових пільг,
спеціальних квот імпортних енергоносіїв та валюти; підвищенням рівня
управління в них; систематичним державним контролем за використанням
ресурсів; подолання неузгодженості в процесі розробки програм і проектів
між різними рівнями управління, окремими елементами, засобами,
методами управління, яка становить загрозу втрати ефективності
використання ресурсів. До особливостей формування цільових програм
слід віднести: підпорядкування їх певній системі (вибір, виходячи з
державних, галузевих, регіональних, територіальних цілей; взаємодія з
іншими програмами); спрямування на кінцевий результат; розгляд програм
як цілісного об’єкта і процесу управління; створення відповідної системи
управління та механізмів забезпечення; дотримання певної їх структури,
що складається з низки впорядкованих програмних завдань. Особливе
місце серед державних та регіональних програм займають програми
економічного і соціального розвитку. Вони являють собою документи, в
яких визначаються цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку,
засоби та шляхи їх досягнення, формується взаємоузгоджена і комплексна
система заходів органів законодавчої і виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, спрямованих на ефективне розв'язання проблем
економічного і соціального розвитку, досягнення стабільного
економічного зростання, а також характеризуються очікувані зміни у стані
економіки та соціальної сфери. В Україні щороку розробляється Державна
програма економічного і соціального розвитку України взаємоузгоджено з
проектом Державного бюджету України на відповідний рік. В цій програмі
конкретизуються заходи, передбачені в Програмі діяльності Кабінету
Міністрів України, та завдання, визначені у щорічному посланні
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Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє
становище України. Зокрема, у Державній програмі економічного і
соціального розвитку України повинні бути відображені: аналіз соціальноекономічного розвитку країни за минулий та поточний роки та
характеристика головних проблем розвитку економіки і соціальної сфери;
вплив очікуваних змін зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної
ситуації на економіку країни; цілі та пріоритети економічного і
соціального розвитку в наступному році; система заходів щодо реалізації
державної політики з визначенням термінів виконання та виконавців;
основні макроекономічні показники, обсяги капітальних вкладень,
показники державного замовлення та інші необхідні показники і баланси
економічного і соціального розвитку, в тому числі у розрізі галузей
економіки, Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя; перелік державних цільових програм, що фінансуватимуться
в наступному році за рахунок коштів Державного бюджету України;
показники розвитку державного сектора економіки, зокрема отримання та
використання доходів від розпорядження державним майном,
ефективності використання об'єктів права державної власності, розвитку
казенних підприємств. П.-ц.п.д.у. ефективно використовується в багатьох
країнах світу, особливо в найбільш розвинутих з них, таких як США,
Федеративна Республіка Німеччина, Франція, Японія та ін. Він довів свою
ефективність в багатьох країнах світу, зокрема Японії, Кореї, інших
країнах, де використовувся для відродження повоєнної економіки, виходу з
економічних криз, здійснення економічних реформ.
Літ.: Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: курс лекций. - М. : Юрид.
лит., 1997; Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний
посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 2. Науково-прикладні аспекти. - К. : ВПЦ
АМ.У, 2010; Виханский О. С. Стратегическое управление: Учеб. / О. С. Виханский. - 2е изд., перераб. и доп. - М. : Гардарика, 1998; Воронков А. А. Методы анализа и оценки
государственных программ в США / А. А. Воронков - М.: Наука, 1986; Державне
управління : теорія і практика / За заг. ред. В. Б. Авер’янова. - К.: Юрінком Інтер, 1998;
Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д.
Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П.
Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Нижник Н. Р. Державне управління в Україні :
організаційно-правові засади: Навч. посіб. / Н. Р. Нижник, С. Д. Дубенко, В. І.
Мельниченко, та ін. – К. : Вид-во НАДУ, 2002; Нижник Н. Р. Системний підхід в
організації державного управління / Н. Р. Нижник, О. А. Машков. -К. : Вид-во УАДУ,
1998; Румянцева З. П. Общее управление организацией: принципы и процессы / 17модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". Модуль 3
/ З. П. Румянцева, Н. Б. Филинов, Т. Б. Шрамченко. - М.: "ИНФРА-М", 1999.

Бакуменко В.Д.
ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД (англ. The prosecutor's supervision) –
здійснюється системою органів прокуратури в Україні згідно з
Конституцією України (ст. 121), стосується дотримання законів органами,
які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове
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слідство, а також під час виконання судових рішень у кримінальних
справах та застосування інших заходів примусового характеру, пов’язаних
з обмеженням особистої свободи громадян. Особливість роботи
прокуратури в тому, що вона не наділена правом застосування прямих
заходів впливу на порушників закону й здійснює це шляхом внесення
відповідних протестів, приписів до відповідних організацій чи відповідним
службовим особам і, якщо протести не задовольняються, то передачі їх до
суду та постановки питання про притягнення винних до відповідальності.
П.н. за додержанням та правильним застосуванням законів слід розглядати
як одну з форм державної діяльності, яка одержала нормативне
закріплення в Конституції України та в Законі України «Про
прокуратуру». Відповідно до ст. 1 Закону України «Про прокуратуру»,
П.н. за додержанням і правильним застосуванням законів Кабінетом
Міністрів України, міністерствами та іншими центральними органами
виконавчої влади, органами державного і господарського управління та
контролю, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими
Радами, їх виконавчими органами, військовими частинами, політичними
партіями, громадськими організаціями, масовими рухами, підприємствами,
установами і організаціями, незалежно від форм власності,
підпорядкованості та приналежності, посадовими особами та
громадянами здійснюється Генеральним прокурором України і
підпорядкованими йому прокурорами. Діяльність органів прокуратури (ст.
4 Закону) спрямована на всемірне утвердження верховенства закону,
зміцнення правопорядку і має своїм завданням захист від неправомірних
посягань: закріплених Конституцією України незалежності республіки,
суспільного та державного ладу, політичної та економічної систем, прав
національних груп і територіальних утворень; гарантованих Конституцією,
іншими законами України та міжнародними правовими актами соціальноекономічних, політичних, особистих прав і свобод людини та
громадянина; основ демократичного устрою державної влади, правового
статусу місцевих Рад, органів самоорганізації населення. Предметом
нагляду за додержанням і застосуванням законів є (ст. 19 Закону):
відповідність актів, які видаються всіма органами, підприємствами,
установами, організаціями та посадовими особами, вимогам Конституції
України та чинним законам; додержання законів про недоторканність
особи, соціально-економічні, політичні, особисті права і свободи громадян,
захист їх честі і гідності, якщо законом не передбачений інший порядок
захисту цих прав; додержання законів, що стосуються економічних,
міжнаціональних відносин, охорони навколишнього середовища, митниці
та зовнішньоекономічної діяльності. Перевірка виконання законів
проводиться за заявами та іншими повідомленнями про порушення
законності, що вимагають прокурорського реагування, а за наявності
приводів - також з власної ініціативи прокурора. Прокуратура не підміняє
органи відомчого управління та контролю і не втручається у господарську
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діяльність, якщо така діяльність не суперечить чинному законодавству.
Прокурор вживає заходів до того, щоб органи дізнання і попереднього
слідства (ст. 30 Закону): додержували передбаченого законом порядку
порушення кримінальних справ, розслідування діянь, що містять ознаки
злочину, проведення оперативно-розшукових заходів, застосування
технічних засобів, припинення та закриття справ, а також
додержували строків провадження слідства та тримання під вартою; при
розслідуванні злочинів неухильно виконували вимоги закону про всебічне,
повне і об'єктивне дослідження всіх обставин справи, з'ясовували
обставини, які викривають чи виправдовують обвинуваченого, а також
пом'якшують і обтяжують його відповідальність; виявляли причини
вчинення злочинів і умови, що сприяють цьому, вживали заходів до їх
усунення. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за
додержанням законів органами попереднього слідства і дізнання
визначаються кримінально-процесуальним законодавством. Прокурор має
право в необхідних випадках доручати керівникам органів попереднього
слідства, дізнання, внутрішніх справ, національної безпеки проведення у
підвідомчих їм підрозділах перевірок з метою усунення порушень закону
та забезпечення повного розкриття діянь, що містять ознаки злочину.
Літ.: Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д.
Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П.
Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Закон України «Про прокуратуру» / Відомості Верховної
Ради України (ВВР), 1991, N 53; Конституція України / Відомості Верховної Ради
України (ВВР), 1996, n. 30, ст. 141; Курочка М. Й. Прокурорський нагляд в Україні:
Підручник / М. Й. Курочка, П. М. Каркач // ред. Е. О. Дідоренка. - Київ: Центр
навчальної літератури, 2005. — К.: МАУП, 2001; Марочкін І. Є. Прокурорський нагляд
в Україні: Підручник для юрид. вузів і фак. / І. Є. Марочкін, Ю. М. Грошевой, О. Б.
Червякова та ін.; ред. Грошевого Ю. М. і Марочкіна І. Є. - Донецьк, 1997;
Прокурорський нагляд в Україні: Курс лекцій для студентів юридичних вищих
навчальних закладів / В. Т. Нор, Я. О. Береський, І. І. Когутич та ін.; ред. В.Т. Нора. Львів: Тріада плюс, 2002.

Бакуменко В.Д.
ПРОЦЕДУРА БАГАТОФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ НОРМАТИВНОПРАВОВИХ БАЗ (англ. PROCEDURE multivariate analysis, regulatory
frameworks) – склад і послідовність дій, які передбачають дослідження
чинної нормативно-правової бази, що регулює певну сферу або галузь
суспільної діяльності, шляхом одночасного застосування трьох
спеціальних різновидів аналізу, а саме – формально-логічного,
ситуаційного та правового, з метою виявлення прогалин, суперечностей
між діяльністю та її правовим забезпеченням, а також суперечностей у
самому правовому регулюванні певних видів діяльності чи окремих
проблем. Формально-логічний аналіз передбачає низку етапів, результатом
виконання яких є ієрархічна структура (модель) проблемно-орієнтованої
нормативно-правової бази за напрямами і видами досліджуваної сфери
(галузі) діяльності, а такожюридичною силою нормативно-правових актів.
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В основу ситуаційного та правового аналізу нормативно-правових баз
покладено методи експертних оцінок. Зокрема, ситуаційний аналіз полягає
в опитуванні фахівців, які працюють в організаціях (на підприємствах, в
органах державної влади тощо), діяльність та статус яких регламентуються
досліджуваною нормативно-правовою базою. Такий аналіз передбачає
низку етапів, а саме: розроблення переліку питань для оцінювання; підбір
групи експертів; анкетування; безпосереднє проведення опитувань
експертів; систематизацію та аналітичну обробку результатів опитування.
Розробляючи перелік питань, увагу слід насамперед приділяти проблемам,
які створює чинна нормативно-правова база в діяльності відповідних
суб’єктів, питанням цієї діяльності, які опинились поза межами правового
регулювання, оцінюванню ефективності застосування чинних нормативноправових актів. Правовий аналіз передбачає вивчення цих актів фахівцямиюристами з метою виявлення серед них недосконалих, недійсних або
недієвих, а також внутрішніх суперечностей чинної нормативно-правової
бази і її неузгодженостей з іншими вітчизняними нормативно-правовими
актами та ратифікованими міжнародними угодами. Проводячи такий
аналіз, доцільно використати відомий метод аналітичної експертизи.
Кожен залучений до аналізу фахівець-юрист викладає у письмовому
вигляді свої міркування з висновками та пропозиціями, що потім
узагальнюються. Застосування описаної процедури дає змогу одержати
низку практичних результатів, зокрема: систематизувати досліджувану
нормативно-правову базу; виявити в ній прогалини та суперчності;
визначити її необхідний та достатній склад, а також напрями та розробити
конкретні пропозиції щодо удосконалення та розвитку чинної нормативноправової бази.
Літ.: Котюк В. О. Теорія права : навч. посіб. / В. О. Котюк. – К. : Вентурі, 1996;
Керимов Д. А. Законодательная техника : науч.-метод. и учеб. пособие. / Д. А.
Керимов.– М. : НОРМА-ИНФРА, 1998; Волкова В. Н. Теория систем и методы
системного анализа в управлении и связи / В. Н. Волкова, В.А. Воронков, А. А.
Денисов. – М. : Радио и связь, 1983; Методологія державного управління : словникдовідник / [уклад. : В. Д. Бакуменко, Д. О. Безносенко, С. В. Бутівщенко та ін.] ; за заг.
ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва, В. Д. Бакуменка. – К. : Вид-во НАДУ, 2004.

Бакуменко В.Д., Кравченко С.О.
ПРОЦЕС ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ (англ. Governance process) –
це свідома і цілеспрямована послідовна діяльність, пов’язана з реалізацією
державно-владних повноважень суб’єктами державного управління.
Унаслідок чого відбувається зміна суспільних станів, подій і явищ. П.д.у.
спрямований на проведення в життя державної стратегії та політики, і є
основним способом реалізації суб’єкт - об’єктних відносин на державному
рівні, де суб’єктом державного управління є система державної влади у
вигляді спеціально утворених органів, між якими розподілені певні функції
державного управління, а об’єктом державного управління є все
суспільство. Основними елементами П.д.у., які можуть виконуватися у
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різних комбінаціях та послідовності на різних етапах становлення і
розвитку держави, є: визначення форми державного правління; визначення
державного режиму; визначення державного устрою; визначення основних
цілей і функцій держави, їх пріоритетності; розподіл повноважень між
вищими органами державної влади (між гілками влади); визначення
стратегії розвитку держави; визначення структури органів державної влади
(відповідно до стратегічних цілей та функцій держави); визначення або
коригування завдань і функцій органів державної влади; розроблення
державної політики за основними напрямами діяльності держави;
програмування (формування плану дій), розроблення сценаріїв і графіків
реалізації функцій органів державної влади (складу і послідовності
завдань, програм, проектів, інших заходів); складання бюджету
(розрахунок обсягу витрат і розподіл ресурсів за роботами, запланованими
для досягнення цілей); реалізація державної політики (оперативне та
тактичне управління). Процес державного управління є сукупністю
неперервних взаємопов’язаних дій та функцій, спрямованих на
забезпечення досягнення цілей держави. В будь-якій країні він утворюється внаслідок взаємодії системи або окремих органів державної влади
та управління (суб’єкт) з суспільством або між собою (об’єкт такого
управління). Це, насамперед, процес вироблення та реалізації регулюючих,
організуючих і контролюючих впливів у будь-яких сферах і галузях суспільства, що покладений в основу діяльності органів державної влади та
управління. Його характеристики і властивості безпосередньо пов’язані з
становленням і розвитком системи державної влади та суспільства й
відображають як їх особливості, так і особливості відповідних державноуправлінських (суб’єкт-об’єктних, суб’єкт-суб’єктних і об’єкт-суб’єктних)
відносин у часовому вимірі. Процес державного управління є формою
існування динамічної системи таких відносин. Це узагальнений
інтегрований процес, який фактично складається з численних процесів
державного управління, що конкретизуються на циклах управління через
визначення певних суб’єктів та об’єктів управління. Саме дослідження
узагальненого процесу дозволяє правильно оцінювати проблемні ситуації
становлення і розвитку державного управління в країні, оскільки згідно з
закономірністю цілісності системи в ній виникають інтегративні якості, не
властиві окремим компонентам. Ефективність процесу державного
управління залежить від дієздатності системи державної влади та стану
суспільства, рівня та активності суспільної діяльності. Як зазначав відомий
український учений В. Цвєтков, методологічно істотним для дослідження
проблеми визначення ефективності державного управління є фіксування
того, в якому режимі функціонує управління. За його оцінкою, державне
управління може здійснюватися в двох режимах - нормальному та
надзвичайному. Така дуальна оцінка допомагає краще зрозуміти сутність
проблемної ситуації розвитку процесу державного управління, яка з
позиції системної філософії виникає внаслідок невідповідності існуючого і
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бажаного стану як цього процесу, так і в цілому системи державного
управління. На думку Г. Атаманчука, проблемна ситуація породжується
діалектикою життя і виникає тоді, коли стає явною необхідність зміни
цілей та параметрів діяльності, що задані. Вищезазначена проблемна
ситуація виникає, в основному, за двох умов: у зв’язку з постановкою
нових цілей розвитку (нормальний режим управління) та внаслідок
кризового розвитку подій в державі (надзвичайне або кризове управління).
Іншими словами - це або проблема досягнення нового, кращого за те, що
було, або проблема втрати останнього, перша з яких пов’язана з
усвідомлюваною зміною межі майбутнього, а друга - з неочікуваним
порушенням межі існуючого. Відповідно виникає різне ставлення та різні
підходи до вирішення таких проблем. У першому випадку має здійснюватися управління за відхиленням, тобто за розбіжністю між параметрами
функціонування об’єкта управління та цілями управління, а в другому - за
збуренням, коли керуюча система, в нашому випадку суб’єкт державного
управління, реагує на можливість відхилення від стану нормального функціонування об’єкта управління внаслідок зовнішніх причин. За
нормального режиму управління, як показує сучасна світова практика,
процеси управління в суспільних системах, зокрема процес державного
управління, здебільшого набувають характеру стратегічного управління, а
при кризовому управлінні вони, як відмічав В. Цвєтков, забезпечуються в
рамках чинних законів політичної боротьби, обмеженням прав і свобод
громадян, а також значним звуженням дії механізмів саморегуляції.
Відповідно до положень синергетики, з одного боку, системна криза
свідчить, що вичерпані ресурси колишніх джерел розвитку відповідної
системи і руйнівні процеси переважають, а, з іншого боку, дезорганізація
створює нові можливості для нової організації, інтенсивного включення
процесу самоорганізації.
Літ. : Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний
посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1. Теоретико-методологічні засади. - К. : ВПЦ
АМУ, 2010; Бакуменко В. Д. Державне управління: основи теорії, історія і практика :
Навчальний посібник / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній, М. М. Їжа, Г. І. Арабаджи //
За. заг. ред. Надолішнього П. І. , Бакуменка В. Д. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009;
Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д.
Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П.
Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Реформування державного управління в Україні: проблеми
і перспективи / Кол. авт.; наук. керів. В. В. Цвєтков - К.: Оріяни, 1998.

Бакуменко В.Д.
РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ (англ.. REGIONAL MANAGER) – вид
державного управління, його важлива складова, що здійснюється органами
державної влади великих адміністративно-територіальних одиниць
(регіонів, автономних республік, областей, губерній, країв, федеральних
земель тощо) у межах їх компетенції. Головною метою Р.у. є забезпечення
комплексного розвитку регіонів з метою підвищення ступеня задоволення
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соціально-економічних потреб їхнього населення. Розвиток Р.у.
здійснюється, як правило, на основі державної регіональної політики як
складової національної стратегії соціально-економічного розвитку певної
країни. Метою державної регіональної політики є забезпечення високого
рівня якості життя людини незалежно від місця її проживання, ефективне
використання природного, економічного, людського та іншого потенціалу
територій, зміцнення соціальної та економічної єдності суспільства. Мета
державної регіональної політики досягається шляхом: створення
просторових умов для збалансованого розвитку регіонів, реалізації завдань
довгострокової стратегії розбудови України; інтеграції регіонів у єдиному
політичному, правовому, економічному, інформаційному, культурному
просторі; ефективного використання потенціалу регіонів з урахуванням їх
географічних, природних, історичних, економічних, екологічних,
демографічних та інших особливостей, етнічних і культурних традицій;
підвищення конкурентоспроможності регіонів; забезпечення безпечних
умов життєдіяльності громадян, захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій. Державна регіональна політика передбачає:
врахування особливостей та закономірностей функціонування і розвитку
регіонів як відносно самостійних, цілісних систем; найбільш раціональне
використання їх ресурсних можливостей; удосконалення правових,
економічних, фінансових, організаційних та інших механізмів її реалізації;
розв’язання економічних та соціальних проблем депресивних регіонів;
вирівнювання стандартів і якості життя громадян, можливостей їхнього
соціального забезпечення; підвищення ролі місцевих і регіональних
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у розробленні й
реалізації програм регіонального розвитку; застосування інноваційного і
стратегічного менеджменту в регіональному управлінні; акцентування
уваги на проблемах структурної перебудови економіки та використання
переваг територіального поділу і кооперації праці; вирішення проблем
трудової міграції та зайнятості населення, поліпшення демографічної
ситуації в регіонах; удосконалення державної системи охорони довкілля,
пам’яток історії, культури народу, розробку й реалізацію відповідних
загальнонаціональних і регіональних програм. Об’єктом державної
регіональної політики є діяльність з розвитку держави на усій її території
та у її регіонах. Суб’єктами державної регіональної політики є Президент
України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, центральні
органи виконавчої влади, обласні, Київська та Севастопольська міські,
районі державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, інші
органи, які діють на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
визначений Конституцією та законами України, а також громадяни
України. До розроблення та реалізації державної регіональної політики
можуть залучатися асоціації та інші об'єднання органів місцевого
самоврядування, інші юридичні та фізичні особи. Серед основних завдань
розвитку Р.у. в контексті адміністративної реформи в Україні маємо:
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упорядкування адміністративно-територіального устрою країни й регіонів;
поєднання процесів централізації та децентралізації; перерозподіл владних
повноважень; оптимізація взаємодії органів державної влади і місцевого
самоврядування; ефективне надання ними управлінських та організаційних
послуг населенню; укріплення інституційних засад державної регіональної
політики; міжнародне співробітництво в галузі Р.у.; прикордонне та
транскордонне
співробітництво
регіонів;
наближення
чинного
законодавства і регіональної політики в цілому до норм і стандартів
Європейського Союзу. У сфері регіонального розвитку діють такі Закон
України, які в тій чи іншій мірі регулюють питання формування та
реалізації державної регіональної політики: № 2411-VI «Про засади
внутрішньої і зовнішньої політики» від 01.07.2010 р.; № 2856-ІV від
08.09.2005 р. «Про стимулювання розвитку регіонів»; №1621-IV від
18.03.2004 р. «Про державні цільові програми» ; №1602-III від 23.03.2000
р. «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та
соціального розвитку України»; № 1699-III від 20.04.2000 р. «Про
планування і забудову територій»; №3059-III від 07.02.2002 р. «Про
Генеральну схему планування території України» та інші.
Літ.: Державна регіональна політика України : особливості та стратегічні пріоритети /
З. С. Варналій, О. О. Бабінова, О.Бойко-Бойчук та ін.; ред.. З. С. Варналія, – К.: НІСУ,
2007; Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д.
Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П.
Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Круш П. В. Регіональне управління : Навчальний посібник
/ П. В. Круш, О. О. Кожемяченко. – К. : Центр учбової літератури, 2007.

Бакуменко В.Д., Штика Л.Г.
СИСТЕМНІ СКЛАДОВІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ (англ.
SYSTEM COMPONENTS OF GOVERNANCE) – це складові елементи, що
утворюють систему державного управління. На підставі системного
підходу в класичному розумінні можна відобразити будь-яку соціальну
систему у вигляді сукупності організацій, які, з одного боку, є її підсистемами, а з другого - самі є соціальними системами. Важливою характерною властивістю соціальних систем, яка забезпечує в них самоорганізацію,
є наявність структур, що здійснюють функції управління. Саме ця
властивість дає змогу відобразити будь-яку соціальну систему, зокрема
організацію, яка є базовою формою існування таких систем, у вигляді двох
підсистем - управлінської, що в узагальненому вигляді є суб’єктом
управління, та тієї, якою управляють, що в узагальненому вигляді є
об’єктом управління. У своїй взаємодії суб’єкт та об’єкт управління
утворюють процес управління. Останній в соціальних системах, й це
поширюється на процес державного управління, за своєю загальною
схемою має універсальний характер. Його характерними властивостями є
те, що він завжди здійснюється певним суб’єктом управління, передбачає
наявність цілі, реалізацію основних функцій управління та спрямований на
певний об’єкт управління (предмет, процес, явище). Всі перелічені
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елементи в державному управлінні можна розглядати як основні С.с.д.у.,
оскільки відсутність будь-якого з них розриває або порушує цей процес
(див. рис.). Для обгрунтованого визначення С.с.д.у. також розглянемо
Об’єкти
організованості

Мета (цілі) діяльності

Навчання

Вихідні знання, вміння, навички
суб’єктів діяльності

Культура
(професійна)

Загальний досягнутий рівень
розвитку даної діяльності

Теорія

Система нових обґрунтованих знань

Методологія

Засоби

Суб’єктні

Логічна організація, методи і засоби

Ресурси

Фінансові, кадрові, матеріальнотехнічні, інформаційні та інші ресурси

Технологія

Засоби перетворення ресурсів в
бажаний результат

Дослідження

Вироблення нових знань

Практика

Освоєння і перетворення об’єктивної
дійсності

Процес

Комунікація

Обмін інформацією

Управління

Планування, організація, мотивація,
контроль, прийняття рішень

Основні
складові

Об’єктні

Результат діяльності
Новий стан об’єктивної дійсності, нові
знання, вміння, рівень розвитку тощо
загальну модель діяльності. Маємо такі її складові: цілі, засоби, процеси,
результати. З врахуванням думки відомого російського вченого Г.
Щедровицького щодо опису систем, можна запропонувати такий варіант
виділення системних складових державного управління: сукупність
процесів (змінення стану держави, її розвиток, управління, комунікація,
дослідження на державному рівні); функціональна структура (система
державного управління, тобто сукупність певних органів державної влади
з їх функціями та завданнями); організованість матеріалу, охопленого цією
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структурою, (ієрархія державних цілей); морфологія, на якій склалася та
існує система (суспільство, його стан, все різноманіття суспільної
діяльності). Для виділення базових системних складових системи державного управління В. Д. Бакуменко запрпонував поєднати обидва
вищенаведені підходи (див. рис.). Тоді отримаємо: такі С.с.д.у.: цілі (місію,
ієрархію цілей держави, стратегію розвитку держави, державну політику);
функціональну структуру (сукупність певних органів державної влади з їх
функціями та завданнями); сукупність процесів (зміна стану держави, її
розвиток, управління, комунікацію, дослідження на державному рівні);
засоби (державно-управлінські технології, науку державного управління,
державну освіту, адміністративну культуру, державний бюджет, державну
службу, інші державні ресурси); морфологію, на якій склалася та існує
система, (суспільство, його стан, все різноманіття суспільної діяльності);
результати (стан і перспективи держави).
Літ.: Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний
посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1. Теоретико-методологічні засади. - К. : ВПЦ
АМУ, 2010; Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін,
В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського,
Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Нижник Н. Р. Системний підхід в організації
державного управління. / Нижник Н. Р., Машков О. А.- К.: Вид-во УАДУ, 1998;
Щедровицкий Г. П. Философия. Наука. Методология / Г. П. Щедровицкий // Редакторы
составители : А.А. Пископпель, В.Р. Ракитянский, Л.П. Щедровицкий. - М. : Шк.Культ.
Политики, 1997; Юдин Э. Г. Системный подход и принцип деятельности : Методологические проблемы современной науки / Э. Г. Юдин. - М.: Наука, 1978.

Бакуменко В.Д.
СТИЛЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ – заснована на певних
принципах система засобів, форм і методів взаємодії державних органів та
посадових осіб, а також їх впливу на суспільні процеси. Відмінність С.д.у.
від стилю роботи в інших сферах суспільства виявляється насамперед у
такому: соціальна активність посадових осіб і відповідних органів
пов’язана із застосуванням державно-владних повноважень або опорою на
них; така активність чітко й досить повно нормативно регламентована і
виявляється увстановленихформах і процедурах; своєю метою ця
активність маєформуванняйреалізаціюкеруючихвпливів. С.д.у. повинен
складатися з таких необхідних для нього елементів: цільових,
функціональних та організаційних характеристик органів державної влади
й місцевого самоврядування, що визначають їх місце і правовий статус в
ієрархії системи державного управління; юридично закріплених форм,
методів і процедур управлінської діяльності органів управління та їх
посадових осіб; загальнокультурних, професійних та особистих якостей
посадових осіб, за допомогою яких формуються соціально-психологічні
механізми управління. Усучасному управлінні йдеться про науковість
С.д.у., що передбачає: широке використання в державному апараті
досягнень суспільних, природничих і технічних наук; послідовне
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дотримання в діяльності апарату встановлених наукою об’єктивних
закономірностей суспільної життєдіяльності; сприяння з боку апарату
розвитку науково-технічного прогресу й широкому впровадженню його
досягнень у практику; співвідношення рівня діяльності апарату з
обгрунтованими наукою положеннями, висновками й рекомендаціями.
Розрізняють загальний та індивідуальний С.д.у. Зокрема, загальний С.д.у.
– це сукупність найбільш характерних та стійких методів вирішення
типових завдань та проблем, які використовують органи державної влади у
процесі реалізації функцій державного управління. Виділяють
директивний (командно-адміністративний), демократичний, ліберальний,
кампанійський та інші загальні С.д.у. Застосування того чи іншого стилю
обумовлюється політичним режимом і є похідним від нього. Загальний
С.д.у. є загальновизнаним та чітко проявляється в основних своїх рисах
повсюдно. У ньому відображаються офіційна стратегія суспільного
розвитку, переважні способи розв’язання проблем суспільства, професійні
та особистісні якості переважної більшості працівників державного
апарату тощо. Таким чином, загальний стиль тісно пов’язаний з ідеологією
державного управління, у якій концентровано виявляється ціннісна і
змістовна орієнтованість державного впливу, його пріоритети. Наприклад,
еволюція загального С.д.у. в країнах Західної Європи була пов’язана зі
зміною ідеології стосунків між державою і людиною на користь
пріоритетності інтересів останньої. Відображенням нової ідеології стала
концепція маркетингової (сервісної) держави, згідно з якою не громадяни
служать державі, а вона є організацією на службі в суспільства. Отже,
держава не управляє громадянами, а надає їм послуги, тобто її різноманітні
дії спрямовані на створення умов для реалізації громадянами своїх прав та
свобод. Відповідно до цього новими рисами загального С.д.у. стали
чутливість до конкретних потреб громадян у послугах, тобто орієнтація на
їх виявлення і задоволення, забезпечення зручності надання послуг для
громадян, мінімізація витрат часу та ресурсів. Індивідуальний С.д.у. – це
загальний С.д.у., сприйнятий відповідно до конкретних умов управлінської
діяльності та рис персоналу певного державного органу і його апарату.
Загальний та індивідуальний С.д.у. можуть відрізнятися, оскільки
визначальний вплив на індивідуальний стиль діяльності як конкретних
державних органів, так і їх апаратів справляють особистісні риси
керівників, їх звичні способи поведінки і діяльності, сукупність форм і
методів роботи тощо. Серед індивідуальних С.д.у. найчастіше виділяють
автократичний (авторитарний), демократичний і ліберальний стилі.
Автократичний С.д.у. характеризується тим, що керівник якомога більше
централізує повноваження, структурує роботу підлеглих і майже не дає їм
свободи в прийнятті рішень. Керівник визначає всі стратегії групи і ніяких
повноважень підлеглим не делегується. Автократ щільно керує всією
роботою в межах його компетенції і, щоб забезпечити виконання роботи,
може чинити психологічний тиск, загрожувати. Керівник авторитарного
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типу схильний придушувати ініціативу. Практикується доведення рішення
до виконавців через форму наказу, розпорядження. Koли автократ, крім
негативного примушування, використовує винагороду, його називають
прихильником автократа. У такому разі він виявляє активну турботу про
настрій і благополуччя підлеглих, може навіть дозволяти або заохочувати
їх участь у плануванні завдань, але зберігає за собою фактичну владу
приймати рішення. До переваг автократичного С.д.у. відносять:
максимальну продуктивність роботи в багатьох випадках, тому що
керівник може багато зробити для підвищення ефективності праці;
стабільну і сильну влада керівника, що збільшує його можливості впливати
на підлеглих для досягнення поставлених завдань; “залізну” дисципліну;
чіткість і швидкість прийняття і виконання рішень; зменшення помилок у
випадках, коли керівник більш досвідчений і краще професійно
підготовлений, ніж підлеглі. Серед недоліків автократичного С.д.у.
виділяють: придушення ініціативи і творчості; слабкі можливості
професійного зростання, вдосконалення, а також виховання самостійності,
лідерських якостей у підлеглих; можливі незадоволення характером і
змістом праці, недружелюбність у групі; відсутність групового мислення;
можлива агресивність поведінки по відношенню як до керівника, так і до
інших членів групи; значна тривога, залежна і покірна поведінка. При
демократичному С.д.у. керівник перед прийняттям рішення радиться з
підлеглими, здебільшого доводить рішення до виконавців у м’якійформі,
уникає жорстких наказів, практикуючи пропозиції та поради, заохочує
ініціативу підлеглих. Демократичний керівник віддає перевагу таким
механізмам впливу, які апелюють до потреб більш високого рівня: потреби
в належності до високої мети, автономія, самовираження тощо. Справжній
демократ намагається не нав’язувати свою волю підлеглим, делегує їм
певні повноваження і відповідальність, яка також розподіляється. Таким
чином, підлеглі беруть активну участь в управлінні. До переваг
демократичного С.д.у. можна віднести: значне підвищення ефективності
виконання завдань у випадку, коли підлеглі є високопрофесійними,
оскільки вони здатні найкращим чином організувати свою роботу;
підтримка рішень підлеглими, які в такому разі виявляють велику
самовіддачу при їх реалізації; стимулювання ініціативи і творчості; великі
можливості
професійного
зростання,
вдосконалення,
виховання
самостійності, лідерських якостей у підлеглих; високий ступінь
задоволення характером і змістом праці; розвиток групового мислення.
Серед недоліків демократичного С.д.у. виділяють: можливе затягування
рішень; послаблення влади керівника; можливе погіршення дисципліни;
можливе погіршення якості роботи і поява помилок через більш слабкий
контроль керівника; значно менші можливості мобілізувати колектив на
якісне виконання завдань, що не відповідають інтересам і бажанням
підлеглих. Ліберальний С.д.у. характеризується мінімальною участю
керівника. Останній схильний знімати з себе відповідальність, віддавати
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ініціативу в руки підлеглих. Розпорядження він переважно формулює у
вигляді прохання. Група має дуже велику свободу ухвалювати власні
рішення. Підлеглі майже повністю самостійно визначають свої цілі і
контролюють свою роботу. Ліберальний стиль межує з потуранням
підлеглим, відходом від гострих питань, конфліктних ситуацій,
утриманням від прийняття рішень. До переваг ліберального С.д.у. можна
віднести: найбільш повний прояв творчого начала, ініціативи підлеглих;
максимальні можливості для вдосконалення, виховання самостійності,
лідерських якостей у підлеглих; найбільш повне задоволення характером і
змістом праці; найбільш сприятливі можливості для формування
згуртованих груп на основі дружби, спільності ідеалів, устремлінь тощо;
практично відсутність примусу, пригнічення особистості, моральний
комфорт підлеглих; відсутність негативної мотивації, страху. Серед
недоліків ліберального С.д.у. виділяють: можливо низьку дисципліну;
усунення керівника від прийняття рішення, зняття з себе відповідальності;
можливу низьку якість виконання завдань внаслідок відсутності контролю
з боку керівника; появу неформальних лідерів, що розколюють колектив та
вносять безладдя в роботу; низький ступінь впливу керівника на підлеглих;
дуже слабкі можливості, нерідко неможливість мобілізувати колектив на
якісне виконання завдань, що не відповідають інтересам і бажанням
підлеглих; можливе формування атмосфери вседозволеності. Результати
спеціальних досліджень показують відсутність постійної залежності між
стилем керівництва та ефективністю управлінської діяльності. У цьому
зв’язку жоден індивідуальний С.д.у. не може вважатися кращим за інші у
всіх випадках. Керівник повинен вміти вибирати і застосовувати різні
стилі відповідно до конкретних ситуацій. Вибір найкращого стилю
залежить від багатьох ситуаційних чинників, серед яких можна виділити,
зокрема, особисті якості керівника, особисті якості підлеглих та колективу
в цілому, характеристики управлінської ситуації, такі як складність
завдання, час, інформація, мета тощо.
Літ.: Мескон М. Х. Основы менеджмента : пер. с англ. / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф.
Хедоури. – М. : Дело ЛТД, 1994. – 702 с.; Державне управління : словник-довідник /
уклад. : В. Д. Бакуменко (кер. творч. кол.) та ін. ; за заг. ред. В. М. Князєва, В. Д.
Бакуменка. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. – 228 с.; Атаманчук Г. В. Теория
государственного управления : курс лекций / Г. В. Атаманчук. – 4-е изд., стер.– М. :
Омега-Л, 2006. – 584 с.; Мельник А. Ф. Державне управління : підручник / А. Ф.
Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна ; за ред. А. Ф. Мельник. – К. : Знання, 2009.
– 582 с.; Державне управління: основи теорії, історія і практика : навч. посіб. / В. Д.
Бакуменко, П. І. Надолішній, М. М. Іжа, Г. І. Арабаджи ; за заг. ред. П. І. Надолішнього,
В. Д. Бакуменка. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. – 394 с.

Бакуменко В.Д., Кравченко С.О.
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ
(англ. STRATEGIC PLANNING in government) – планування цілей
розвитку держави, що передбачає пошук оптимального набору траєкторій
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її руху, зорієнтованих на досягнення певних довгострокових цілей в
умовах реальних ресурсних обмежень. Таке планування є одним із
найважливіших завдань державно-управлінської діяльності. Воно охоплює
концептуалізацію політик, програм і проектів, нормативно-правове,
організаційне і координаційнопланове проектування і передбачає
досягнення їх балансу та забезпечення синхронного розвитку. С.п.д.у.
фактично поєднує в собі кілька видів управлінської діяльності, а саме:
визначення цілей державного управління, прогнозування, оцінку
адекватності ресурсів, адаптацію до зовнішнього середовища та
внутрішню координацію, які відображені в докладному комплексному
плані, спрямованому на забезпечення досягнення поставлених цілей. Його
характерною рисою є масштабне охоплення проблем. Важливе значення
має визначеннямісії державного управління як основи С.п.д.у. На
вищомудержавному рівні така місія полягає у забезпеченні досягнення
місії держави, тобто головної мети діяльності держави, що є причиною її
існування. За основу формулювання такої місії можна взяти, наприклад,
положення ст. 1 і3 Конституції України. Зокрема, виходячи зі ст. 1 місія
нашої держави полягає в побудові суверенної і незалежної, демократичної,
соціальної, правової держави. На основі ст. 3 цю місію можна розуміти як
найповніше забезпечення прав і свобод людини. Фактично, обидва
наведені варіанти є різними способами формулювання однакової за
змістоммісії, якій мають підпорядковуватися будь-які цілі державного
управління. Іншим підгрунтям для С.п.д.у. є засади внутрішньої і
зовнішньої політики у різних суспільних сферах, які у нашій державі
визначені Законом України “Про засади внутрішньої і зовнішньої
політики” від1 липня 2010 р. №2411-VI. Цей закон визначає засади
політики України у сферах розбудови державності, розвитку місцевого
самоврядування та стимулювання розвитку регіонів, формування
інститутів громадянського суспільства, національної безпеки та оборони, в
економічній, соціальній і гуманітарній сферах, в екологічній сфері та сфері
техногенної безпеки, а також зовнішньої політики України. Місія та засади
політики дають основу для розробки довгострокових цілей розвитку
держави, з яких мають випливати системи цілей розвиткурізних сфер
суспільногожиття. Згідно з європейською практикою, такі цілі
визначаються у спеціальномустратегічному документі (стратегії, програмі,
плані), затвердженому на вищому рівні на термін більше 5 років. Такий
документ фактично являє собою державно-управлінське рішеннящодо
реалізації стратегії і політики відповідних суб’єктів державного
управління. Він є науковим передбаченням стану держави як цілісного
об’єкта управління в певний момент часу. Прикладами таких документів
можуть слугувати національні плани розвитку низки країн Європи.
Стратегія визначає курс на розподіл обмежених ресурсів для досягнення
визначених цілей, а політика – загальні орієнтири для дій та прийняття
рішень, які полегшують досягнення цілей. Положення довгострокового
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стратегічного документа мають конкретизуватися у програмі діяльності
уряду. Остання відіграє роль документа стратегічного планування на
середньостроковуперспективу, виходячи з якого потрібно розробляти
галузеві стратегії, концепції та програми. Всі ці документи є основою для
визначення короткострокових цілей та пріоритетів розвитку держави, а
також формування державного бюджету на поточний рік. Наприклад,
Законом України “Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвиткуУкраїни” передбаченощорічне
затвердження Верховною Радою України Державної програми
економічного і соціального розвиткуУкраїни на основіПрограми діяльності
КабінетуМіністрів України.
Літ.: Саати Т. Аналитическое планирование. Организация систем : пер. с англ. / Т.
Саати, К. Кернс.– М. : Радиои связь, 1991. – 224 с.; Стратегическое планирование / под
ред. Э. А. Уткина. – М. : Изд-во “ЭКМОС”, 1998. – 440 с.; Виханский О. С.
Стратегическое управление : учебник / О. С. Виханский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.
: Гардарика, 1998. – 296 с.; Методологія державного управління : словник-довідник /
уклад. : В. Д. Бакуменко, Д. О. Безносенко, С. В. Бутівщенко та ін. ; за заг. ред. В. І.
Лугового, В. М. Князєва, В. Д. Бакуменка. – К. : Вид-во НАДУ, 2004. – 196 с.;
Запровадження стратегічного планування в Україні : зб. док. і матеріалів / уклад. В. В.
Тертичка. – К. : Вид-во НАДУ ; ЦДАР, 2004. – 437 с.; Фатхутдинов Р. А.
Стратегический менеджмент / Р. А. Фатхутдинов. – М. : Дело, 2008. – 448 с.

Бакуменко В.Д., Кравченко С.О.
СУБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ (англ. SUBJECT OF PUBLIC
ADMINISTRATION) – це вся система державної влади або будь-який
спеціально утворений в ній орган або установа, а також окремі посадові
особи, за якими розподілені функції державного управління. С.д.у.
здійснює управлінську діяльність, приймає управлінські рішення та
забезпечує їх реалізацію з метою досягнення визначених цілей державного
розвитку. Державна влада покладена в основу держави та є інструментом
забезпечення її існування та досягнення її цілей, а також її обов’язковим
атрибутом. Державна влада має здатність впливати на процеси в
суспільстві за допомогою спеціальних органів та установ. Останні є
складовими частинами єдиного механізму державної влади. Державне
управління за змістом є процесом реалізації державної влади, її зовнішнім,
матеріалізованим вираженням, яке поза цим не існує. Об’єктом державного управління є все суспільство, яке не може існувати поза ним, для
якого управління є іманентним елементом. Суспільство прийнято розглядати як складну динамічну самокеровану систему, а управління ним як
соціальну функцію, що виявляється у владно-організуючій діяльності, яка
забезпечує узгодженість спільної праці і побуту людей для досягнення
суспільно значущих цілей та завдань. Причому держава виконує роль
структури, а державне управління - механізму суспільного самоуправління. Для кращого розуміння ролі С.д.у. в державному управлінні
звернемося до відомих визначень останнього. За редакцією відомого
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російського вченого Г. Атаманчука державне управління - це практичний,
організуючий та регулюючий вплив держави на суспільну життєдіяльність
людей з метою її упорядкування, збереження або перетворення, що
спирається на її силу влади. Українські вчені Н.Нижник та С.Мосов
пропонують розглядати державне управління як діяльність органів та
установ усіх гілок державної влади (законодавчої, виконавчої, судової) з
вироблення й здійснення регулюючих, організуючих і координуючих
впливів на всі сфери суспільства з метою задоволення його потреб, що
змінюються. З погляду системного підходу під державним управлінням
розуміють процес цілеспрямованого впливу на об’єкт державного
управління, внаслідок якого задовольняються потреби суб’єкта
управління. З погляду суб’єкт-об’єктних відносин державне управління
являє собою неперервний процес реалізації відповідних управлінських
функцій, в зв’язку з чим для нього слід застосувати визначення через ці
функції, а саме: державне управління є процесом планування, організації,
мотивації, контролю з метою формулювання і досягнення цілей держави.
Виходячи з цього, до предмета державного управління слід віднести процеси здійснення С.д.у. функцій управління (планування, організації,
мотивації, контролю, комунікації, прийняття рішень) з метою досягнення
цілей держави шляхом формування організуючого, координуючого та
контролюючого впливів на об’єкт державного управління. Сфери
діяльності держави безпосередньо трансформуються в сфери державного
управління. Це здійснення внутрішньої та зовнішньої політики, правове
регулювання відносин в масштабах всього суспільства, формування та
реалізація державного бюджету тощо. Дуже важливим фактором для розуміння стану і розвитку державного управління є врахування його об’єктивної основи, а саме природно-географічних умов, культурно-історичної
спадщини та соціально-економічних умов. С.д.у. впливає на об’єкт
державного управління за допомогою управлінських впливів, які є
наслідком певних управлінських рішень. Можна вважати, що управлінські
впливи є похідними відносно управлінських рішень та являють собою
форму їх прояву (відображення). Вектор управлінських впливів може мати
більшу розмірність ніж вектор управлінських рішень, що здебільшого й
спостерігається в соціальних системах. При розгляді державного
управління як системи діяльності дуже важливим є розуміння одного з
найважливіших системних принципів, а саме, що така система не просто
утворюється складенням всіх управлінських зусиль, а набуває якісно нових
властивостей. Це, зокрема, означає, що система державного управління в
цілому має такі властивості, яких немає у суми властивостей органів
державного управління. Основу С.д.у. складають люди – управлінці та
державні службовці, а також їх діяльність. Виходячи з цього та відповідно
до вимог закону необхідної різноманітності, умовою виконання системою
державного управління в повному обсязі своїх функцій є, передусім,
залучення до неї і виважений розподіл по рівнях управління найбільш
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кваліфікованих, високоосвічених фахівців з аналітичними здібностями.
Оскільки управління має динамічний і ситуаційний характер, а процеси в
суспільстві мають тенденцію до прискорення в часі, то для системи
державного управління постійно існує необхідність у випереджаючому
рівні управління, зокрема підготовки, перепідготовки та підвищенні
кваліфікації державних службовців, на фоні її неперервного ефективного
наукового супроводу.
Літ.: Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: курс лекцій / Г. В.
Атаманчук. - М.: Юрид. лит., 1997; Афанасьев В. Г. Общество : системность, познание
и управлени / В. Г. Афанасьев. - М.: Политиздат, 1981; Державне управління : теорія і
практика / За заг. ред. В. Б. Авер’янова. - К.: Юрінком Інтер, 1998; Енциклопедичний
словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М.
Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. :
НАДУ, 2010; Нижник Н. Р. Государственно-управленческие отношения в демократическом обществе. - К.: Ин-т государства и права НАН України, 1995; Нижник Н. Р.
Системний підхід в організації державного управління / Н. Р. Нижник, О. А. Машков. К.: Вид-во УАДУ, 1998; Саймон Г. Менеджмент в организациях / Саймон Г., Смитбург
Д., Томпсон В. ; сокр. пер. с англ. 15-го изд. - М.: Экономика, 1995; Сиренко В. Ф.
Аппарат государственного управления: интересы и деятельность / Сиренко В.Ф.,
Цветков В.В., Кубко Е.Б. - К.: Наук. думка, 1993.; Цвєтков В. В. Державне управління:
основні фактори ефективності (політико-правовий аспект) / В. В. Цвєтков- X.: Право,
1996; Цветков В. В. Руководитель в аппарате государственного управления.
(Организационно-правовые проблемы) / Цветков В. В., Аверьянов В. Б. и др. - К.: Наук.
думка, 1988.

Бакуменко В.Д
СУБ’ЄКТ-ОБ’ЄКТНІ ВІДНОСИНИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ
(англ.
SUBJECT-OBJECT
RELATIONS
IN
GOVERNANCE) – це відносини між суб’єктами та об’єктами державного
управління. З погляду взаємозв’язків у системі суб’єкт-об’єктної
залежності
кожний
державно-управлінський
вплив
можна
охарактеризувати як суспільну потребу, інтерес і мету в державному
управлінні, усвідомлені суб’єктом державного управління, юридично,
нормативно виражені й практично здійснені в його рішеннях і діях,
спрямованих на управління об’єктом державного управління. С.-о.в.с.д.у.
виявляють себе в кожному управлінському акті, дії, відношенні та
об’єктивно зумовлюють і передбачають присутність таких складових
елементів: суб’єкта державного управління (державного органу, установи,
посадової особи), управлінського впливу, що формується та реалізується
ним, об’єкта державного управління (суспільство, суспільні відносини,
сфери і галузі суспільної діяльності), а також процесу державного
управління (цілеспрямована послідовна діяльність, пов’язана з реалізацією
державно-владних повноважень суб’єктами державного управління,
унаслідок чого відбувається зміна суспільних станів, подій та явищ).
Одним із поширених способів здійснення С.-о.в.с.д.у. є управлінські
рішення, що виступають як форма вияву волі суб’єкта управління відносно
232

Бакуменко В. Д. Статті до енциклопедії державного управління : Наукове видання
_________________________________________________________________________

об’єкта управління та полягають у забезпеченні дійсних потреб та
інтересів суб’єкта й об’єкта управління на основі вибору з деякої множини
можливих варіантів їх поведінки такого варіанта, що відповідав би
конкретній обстановці та цілям функціонування системи державного
управління на даному етапі її розвитку. Управлінське рішення та
відповідні управлінські впливи покликані спонукати до дій та подій в
об’єкті державного управління, спрямовані на зміну ситуації в
навколишньому середовищі у напряму, очікуваному суб’єктом державного
управління. Об’єкт державногоуправління проявляє себе різними діями та
подіями, які є результатом діяльності різноманітного характеру
(економічної, політичної, соціальної, гуманітарної, екологічної, освітньої,
наукової, інноваційної, правової, організаційної та ін.). Суб’єкт і об’єкт
державного управління перебувають у постійній динамічній взаємодії.
Процес державного управління є формою існування динамічної системи
С.-о.в.с.д.у.. Це узагальнений інтегрований процес, який фактично
складається з численних процесів державного управління, що
конкретизуються на циклах управління через визначення певних суб’єктів
та об’єктів управління. Саме дослідження узагальненого процесу дозволяє
правильно оцінювати проблемні ситуації становлення і розвитку
державного управління в певній країні, оскільки згідно з закономірністю
цілісності системи в ній виникають інтегративні якості, не властиві
окремим компонентам. Ефективність процесу державного управління
залежить від дієздатності системи державної влади та стану суспільства,
організованості та дієвості С.-о.в.с.д.у., рівня та активності суспільної
діяльності. Як зазначав відомий український учений В. Цвєтков, також
методологічно істотним для дослідження проблеми визначення
ефективності державного управління є фіксування того, в якому режимі
функціонує управління. За його оцінкою, державне управління може
здійснюватися в двох режимах - нормальному та надзвичайному. Ці
режими безпосередньо впливають на стан і характер С.-о.в.с.д.у. Така
дуальна оцінка допомагає краще зрозуміти сутність проблемної ситуації
розвитку процесу державного управління, яка з позиції системної
філософії виникає внаслідок невідповідності існуючого і бажаного стану
як цього процесу, так і в цілому системи державного управління. На думку
Г. Атаманчука, проблемна ситуація породжується діалектикою життя і
виникає тоді, коли стає явною необхідність зміни цілей та параметрів
діяльності державного управління. Вищезазначена проблемна ситуація
виникає, в основному, за двох умов: у зв’язку з постановкою нових цілей
розвитку (нормальний режим управління) та внаслідок кризового розвитку
подій в державі (надзвичайне або кризове управління). Іншими словами це або проблема досягнення нового, кращого за те, що було, або проблема
втрати останнього, перша з яких пов’язана з усвідомлюваною зміною межі
майбутнього, а друга - з неочікуваним порушенням межі існуючого.
Відповідно виникає різне ставлення і підходи до вирішення таких проблем.
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У першому випадку С.-о.в.с.д.у. мають будуватися, виходячи із управління
за відхиленнями, тобто за розбіжностями між параметрами
функціонування об’єкта управління та цілями управління, а в другому виходячи із управління за збуренням, коли система державного управління
й, зокрема, суб’єкти державного управління, реагують на можливість
відхилення від стану нормального функціонування об’єкта управління
внаслідок зовнішніх причин. При нормальному режимі управління в
сучасній світовій практиці процес державного управління, як правило,
набуває характеру стратегічного, а при кризовому управлінні він
забезпечується, в рамках чинних законів політичної боротьби, обмеженням
прав і свобод громадян, а також значним звуженням дії механізмів
саморегуляції. Відповідно до положень теорії синергетики (синоніми теорія дисипативних структур, теорія динамічного хаосу), з одного боку,
системна криза свідчить, що вичерпані ресурси колишніх джерел розвитку
відповідної системи і руйнівні процеси набули переваги, а, з другого боку,
дезорганізація створює нові можливості для нової організації, задіяння
процесу самоорганізації. Ці теоретичні положення підтверджуються
розвитком процесу державного управління в Україні, де відбувається зміна
С.-о.в.с.д.у., в межах якої створено нову систему центральних органів
виконавчої влади, відбувається переформатування нормативно-правового
забезпечення, що регулює основні суспільні відносини, передбачено
продовження адміністративно-територіальної реформи.
Літ.: Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: курс лекцій / Г. В.
Атаманчук. - М.: Юрид. лит., 1997; Державне управління : теорія і практика / За заг.
ред. В. Б. Авер’янова. - К.: Юрінком Інтер, 1998; Енциклопедичний словник з
державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін.
; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010;
Нижник Н. Р. Государственно-управленческие отношения в демократическом обществе. - К.: Ин-т государства и права НАН України, 1995; Нижник Н. Р. Системний підхід
в організації державного управління / Н. Р. Нижник, О. А. Машков. - К.: Вид-во УАДУ,
1998; Цветков В. В. Руководитель в аппарате государственного управления.
(Организационно-правовые проблемы) / Цветков В. В., Аверьянов В. Б. и др. - К.: Наук.
думка, 1988.

Бакуменко В.Д
СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ (англ. Judicial control) – це заснована на законі
діяльність судів щодо перевірки правомірності актів та дій органів
виконавчої влади, їхніх посадових осіб із застосуванням, якщо виникає
необхідність, правових санкцій. С.к. полягає у захисті прав та свобод
людини, перевірці законності дій органів виконавчої влади. С.к.
реалізується в Україні системою судів загальної та спеціальної юрисдикції.
Конституцією України (ст. 55) закріплено право кожної людини і
громадянина на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і
службових осіб. С.к. у демократичній державі має поза національні рамки.
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Кожен має право після використання всіх національних засобів правового
захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних
міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних
організацій, членом або учасником яких є Україна. С.к. в Українi має
непрямий характер, оскiльки контролюється не законнiсть самих законiв, а
законнiсть нормативно-правових актiв, якi базуються на законах, та
законність дiй службових осiб, якi виконують цi закони.
Літ.: Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д.
Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П.
Сурміна. – К. : НАДУ, 2010.

Бакуменко В.Д
СУСПІЛЬНИЙ РОЗВИТОК (англ. SOCIAL DEVELOPMENT) – це якісна
зміна всієї структури суспільства аж до зміни способу мислення людей, що
призводить до виникнення нових суспільних відносин і нових методів
виробництва. Далеко не будь-яка навіть кардинальна зміна в суспільстві є
кроком на шляху розвитку. Під С.р. звичайно розуміють лише такі зміни,
які відповідають інтересам більшості, сприяють підвищенню якості життя
людей і дають їм змогу впевненіше дивитися в майбутнє. Загальний
механiзм Р.с. полягає у виникненнi нових потреб у рiзних сферах
суспiльного життя та пошуку можливостей їх задоволення. Новi потреби
постiйно виникають як наслiдок виробничої та iншої продуктивної
дiяльностi людей, а тому пов’язанi з пошуком та винаходом нових засобiв
працi, спiлкування, організації суспiльного життя, розширенням та
поглибленням обсягу наукового знання, ускладненням форм і механiзмів
творчої дiяльностi людей. Залежно вiд активності суб’єктiв дiяльностi
розрiзняють дві основнi форми Р.с.: еволюцiйну і революцiйну. Важливу
роль у забезпеченнi стабiльностi Р.с. вiдiграють суспільні реформи та
стратегічне управління. Передбачуванi змiни та нововведення стимулюють
Р.с. Саме тому покращання системи суспільного управлiння на основi
демократичних суспiльних вiдносин забезпечує найкращi результати в
удосконаленні суспiльства та прискореннi його розвитку.
Літ.: Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д.
Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П.
Сурміна. – К. : НАДУ, 2010.

Бакуменко В.Д,, Михненко А.М.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИХ
ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ (англ. NEW APPROACHES
TO THE DEVELOPMENT PROGRAM-TARGET PUBLIC FOR DECISION
MAKING) – це основні вихідні положення стосовно розробки сучасних
програм державного рівня. Державна програма - це документ, який
визначає стратегію розв’язування найважливіших соціально-економічних,
екологічних, науково-технічних, інших проблем загальнодержавного
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значення, включає комплекс взаємопов’язаних заходів і завдань,
спрямований на досягнення конкретних кінцевих цілей, узгоджених за
термінами їх реалізації та складом виконавців. Програма державного рівня
є комплексом заходів щодо досягнення однієї або кількох цілей розвитку
та забезпечення інтересів держави, які реалізуються через проекти. Саме
на рівні проектів, а вони можуть бути основними (виробничими,
екологічними тощо) або допоміжними (забезпечуючими реалізацію
основних), використовуються ресурси та отримуються передбачені
результати. Фактично, програму можна розглядати як проект проектів. За
визначенням українського вченого В. Рижих, програма - це сукупність
цільових проектів, що поєднані загальним задумом, але реалізуються
самостійними суб’єктами. З урахуванням світового досвіду можна
визначити такі С.п.д.р.п-ц.д-у.р. По-перше, це чітке визначення на вищих
рівнях влади державних пріоритетів щодо розв’язання найважливіших
соціально-економічних, політичних, екологічних, оборонних, науковотехнічних, міжнародних проблем. При цьому дуже важливо відокремити
дійсно пріоритетні цілі, особливо важливі у стратегічному плані розвитку
країни. У зв’язку з цим заслуговує на увагу та всіляку підтримку
розроблення виважених сценаріїв-прогнозів перебігу подій як усередині
країни, так і на міжнародній арені, на основі яких будуватимуть свої
практичні дії структури виконавчої влади. По-друге, у межах пріоритетних
напрямів шляхом ретельного аналізу необхідно виділити так звані, “точки
зростання” (за іншою термінологією “точки стабілізації”, “критичні точки”
тощо), тобто види діяльності, дії, процеси, технології, які можуть
забезпечити країні найбільш швидкий або стійкий успіх (результати,
досягнення, визнання) у межах наявних та реально доступних ресурсів у
відповідних сферах діяльності. Наприклад, в економічній сфері – це
виділення окремих галузей і навіть підприємств порівняної переваги, які
мають найкращі економічні показники або перспективу швидко стати
такими за умов певної інвестиційної підтримки їх діяльності, а також
можливість міжнародної конкурентоспроможності. По-третє, визначається
перелік та графік упровадження програм і проектів, спрямованих на
підтримку таких “точок зростання” та створення або підтримку
відповідних “центрів зростання”, тобто структур, діяльність яких
виявляється найефективнішою і які спроможні взяти на себе лідерство в
конкретних напрямах. Для кожної такої програми або проекту необхідно
визначити цілі та перелік проблем, які розв’язуються за її допомогою. Це
найважливіша вихідна частина програмування, оскільки від цього
залежить ефективність усіх зусиль щодо реалізації програми, концентрації
ресурсів на “точках зростання”, визначення критеріїв відбору пріоритетів
на етапах проектування, обґрунтування підсистем і проектів та оцінки їх
результативності. До програм, виділених таким чином, має бути
запроваджена цілеспрямована політика пріоритетного розвитку з
застосуванням, в основному, фінансових інструментів, які є найбільш
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поширеними засобами здійснення економічної політики, оскільки сумісні з
ринковим господарством. Це передбачає: достатнє забезпечення
ресурсами; підвищення рівня промислової технології; модернізацію
обладнання;
підвищення
продуктивності
праці;
першочергове
використання цільового фінансування, кредитів урядових фінансових
інститутів, податкових пільг, спеціальних квот імпортних енергоносіїв та
валюти; підвищення рівня управління в них; систематичний державний
контроль за використанням наданих фінансових ресурсів. У процесі
розробки програм і проектів неузгодженість між окремими елементами,
засобами, методами управління становить певну загрозу втрати
ефективності використання ресурсів. Попередження цієї загрози є одним з
основних завдань організацій – координаторів розробки програмноцільових державно-управлінських рішень. Вважається за доцільне
виконання програми в два - три етапи. На першому етапі, як правило,
необхідно відпрацювати базові пілотні проекти, а також створити умови
(правові, фінансові, організаційні тощо) для подальшого виконання
програми. На другому етапі слід розпочати виконання проектів програми з
широким застосуванням напрацювань пілотних проектів, на третьому етапі
- необхідно забезпечити завершення та здавання-приймання всіх
передбачених програмою проектів та заходів. Це загальні рекомендації
щодо вибору етапів програми, які базуються на досвіді автора та інших
дослідників. Їх дотримання має сенс тоді, коли неможливий обґрунтований
вибір іншої послідовності реалізації програми. Проміжними результатами
виконання сучасних програм, як правило, є: створення системи управління
об’єктом (або об’єктами), стосовно якого реалізується програма; розробка
проблемно-орієнтованого науково-методологічного забезпечення у межах
програми; застосування нових технологій управління; впровадження
комплексної системи моніторингу та нормативно-правового супроводу
програми, а також відпрацювання механізму її фінансування; формування
та використання відповідних засобів організаційного, технічного,
кадрового, інформаційного та інших видів забезпечення. Російським
вченим А. Воронковим та українським вченим В. Рижих були узагальнені
основні принципи формування державних програм, серед яких: підпорядкування їх певній системі (державні цілі, взаємодія з іншими програмами);
спрямування на кінцевий результат; розроблення концепції програми;
розгляд програми як цілісного об’єкта і процесу управління; створення
відповідної системи управління та механізмів забезпечення; дотримання
певної структури, що складається з низки упорядкованих програмних
завдань; аналітичне обгрунтування та оцінка рішень на всіх стадіях
розробки та реалізації програми.
Літ.: Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний
посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 2. Науково-прикладні аспекти. - К. : ВПЦ
АМ.У, 2010; Воронков А. А. Методы анализа и оценки государственных программ в
США / А. А. Воронков - М.: Наука, 1986; Енциклопедичний словник з державного
управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В.
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Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Рижих В. Н.
Государственное управление научно-техническим прогрессом : экономические аспекты
: Монографія / В. М. Рижих. - X.: Прапор, 1998.

Бакуменко В.Д.
СФЕРИ ПАРТНЕРСТВА І СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З НАТО У
ГАЛУЗІ ГОТОВНОСТІ ДО КАТАСТРОФ (англ. AREAS OF
PARTNERSHIP AND COOPERATION WITH UKRAINE NATO's disaster
preparedness) – сфери партнерства та співробітництво, визначені
Меморандум про взаєморозуміння щодо планування при надзвичайних
ситуаціях цивільного характеру та готовності до катастроф (від 16.12.1997
р.). Ці сфери між зазначеними сторонами зосереджено на таких сферах
взаємних інтересів: обмін інформацією, експертизою та досвідом шляхом
семінарів, практикумів, пілотних проектів щодо оцінки ризику, планування
на випадок надзвичайних ситуацій, запобігання катастрофам, аналізу
ситуації після катастроф, а також готовності та управління катастрофами
взагалі; планування та підтримка управління катастрофами, включаючи
розширення можливостей регіонального реагування та взаємної сумісності
під час ліквідації наслідків катастроф, зокрема гасіння великих пожеж на
нафтових або газових свердловинах та трубопроводах; з урахуванням
можливостей України в галузі транспортної авіації розгляд планів з
транспортної підтримки при управлінні катастрофами з акцентуванням
уваги на конкретизації домовленостей щодо аеромедичної евакуації, з
подальшим розглядом загальної концепції та принципів, дійсних для
Альянсу та країн-партнерів; проведення досліджень, спрямованих на
загальних
поглиблення
шляхом
міжнародного
співробітництва
можливостей реагування на ядерні аварії, ґрунтуючись на уроках,
винесених із Чорнобильської катастрофи; планування заходів щодо
ліквідації наслідків техногенних надзвичайних ситуацій, таких як
Чорнобильська катастрофа, і сільському господарстві, водопостачанні та
інших життєво важливих сферах; планування розвитку та поглиблення
взаємної сумісності у процедурах та оснащенні пошуку і порятунку,
зокрема для пошуку та порятунку у населених пунктах; планування для
розвитку системи електронного картографування природних небезпек для
моделювання оцінки ризику і зменшення небезпеки; планування цівільновійськової співпраці, включаючи військову підтримку операцій у разі
надзвичайних ситуацій цивільного характеру у вищезгаданих сферах, а
також для обміну інформацією і дослідженнями щодо запобігання
серйозним техногенним аваріям, включаючи ядерні, беручи до уваги
заходи в рамках Частково Відкритої угоди Ради Європи і Європейського
Центру техногенної безпеки; інші подібні заходи, що можуть бути взаємно
погоджені. Співпраця у вищезгаданих сферах ґрунтується на принципах
рівності, взаємності і взаємної вигоди та матиме на меті вирішення
спільних проблем та розширення можливостей готовності до надзвичайних
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ситуацій. Меморандумом передбачено, що співробітництво між Сторонами
розвиватиметься з урахуванням існуючої політики та домовленостей про
планування при надзвичайних ситуаціях цивільного характеру, схвалених
Північноатлантичною Радою та Радою Євроатлантичного партнерства, і не
дублюватимуть та не суперечитимуть їм. Керівним принципом буде те, що
співробітництво спрямовуватиметься на ті сфери, де практичне
співробітництво є доцільним і можливим, а також на спеціальну
експертизу та ресурси, що доповнюватимуть існуючі домовленості та
слугуватимуть внеском до особливого партнерства Україна-НАТО та
розширеного Євроатлантичного партнерства. Передбачено створення
спільної Групи Україна-НАТО під егідою Комісії Україна-НАТО для
планування, нагляду та координації спільних заходів, передбачених у
цьому Меморандумі про взаєморозуміння. Спільна Група засідатиме
щорічно, чергуючи свої зустрічі в штаб-квартирах у Києві і НАТО.
Визнаючи важливість своєчасного і надійного зв'язку, Сторони
погоджуються мати відповідні "контактні особи". З цією метою
Міністерство України з надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи може призначити, у
відповідності із встановленими процедурами, представника у складі Місії
України при НАТО і покриє усі пов'язані з цим витрати. Меморандум про
взаєморозуміння не накладатиме жодних фінансових зобов'язань на жодну
із Сторін. Україна і НАТО кожна будуть відповідальні за власні відповідні
адміністративні кошти, необхідні для підтримки імплементації
Меморандуму про взаєморозуміння. В той час, як основним принципом
буде використання коштів у тій сфері, куди вони були вкладені, НАТО, в
рамках фінансової політики НАТО "ПЗМ", в кожному окремому випадку
розглядатиме можливість фінансової підтримки з метою сприяння якомога
повнішій участі України в роботі Головного Комітету з планування при
надзвичайних ситуаціях цивільного характеру та підпорядкованих йому
плануючих бюро та комітетів відповідно до спільних заходів, описаних у
Розділі II цього Меморандуму про взаєморозуміння.
Літ.: Довідник НАТО, 2006 / Office of Information and Press NATO – 1110 Brussels –
Belgium, 2006; Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. :
Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка,
В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Історія, теорія і практика
європейської та євроатлантичної інтеграції України / С.О.Телешун, В. Д. Бакуменко, Д.
В. Вітер та ін.. // Енциклопедичний довідник // За заг. ред. В.Д.Бакуменка,
С.О.Телешуна. - К.: Вид-во НАДУ. - 2006; Механізми регулювання інтеграційних
процесів в Україні : Навч. посіб. / І. В.Артемов, В. Д.Бакуменко, В. Д.Бондаренко та ін..
// – Ужгород : Ліра, 2009, Серія “Євроінтеграція : український вимір”, вип. 14;
Міжнародна інтеграція Навч. посіб / І. В.Артьомов, В. Д.Бакуменко, О. М. Ващукта та
ін. // Ужгород. : Ліра, 2008, Серія “Євроінтеграція : український вимір”, вип. 15.
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ТЕОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ (англ. THEORY OF PUBLIC
ADMINISTRATION) – це система наукового знання про сутність,
становлення і розвиток феномену державного управління, на якій
базується відповідна галузь науки і практичної діяльності. Об’єктом Т.д.у.
є система державного управління в сукупності всіх її структурних
елементів та процесів, а предметом – закономірності й принципи її
функціонування та розвитку. Специфіка зазначеного об’єкта обумовлює
те, що Т.д.у. являє собою комплексне, міждисциплінарне знання, що
спирається
на
досягнення
політології,
конституційного
та
адміністративного права, менеджменту, соціології, економіки, психології,
історії держави, кібернетики, інформатики, теорії систем тощо. З погляду
методології науки Т.д.у. виконує низку функцій, серед яких доцільно
виділити такі: функція опису певної сукупності явищ і процесів у галузі
державного управління; функція пояснення їх сутності та закономірних
взаємозв’язків;; функція передбачення тенденцій розвитку, майбутніх
подій і станів системи державного управління та її окремих елементів,
виникнення нових явищ у цій системі, що має важливе значення як для
практики державно-управлінської діяльності, так і для самого наукового
пізнання; функція синтезу емпіричного матеріалу та розрізнених
теоретичних знань у цілісну систему на основі єдиних принципів;
методологічна функція розвитку та удосконалення пізнавального
інструментарію науки державного управління. Ця функція лише
формується, оскільки відповідний методологічний арсенал перебуває на
стадії становлення та розвитку; практична (соціальна) функція
забезпечення теоретичної основи розроблення методів, методик,
технологій та практичних рекомендацій, використання яких дає змогу
ефективно здійснювати державно-управлінську діяльність; ідеологічна
функція вироблення й обґрунтування ідеальних установок, норм, цільових
та ціннісних орієнтацій як у державному управлінні, так і самому
суспільстві. На сьогодні в галузі державного управління ще не існує як
цілісної загальної теорії, так і завершених теорій про окремі об’єкти цієї
галузі. Проте накопичено значні масиви емпіричного матеріалу та
розроблено їх типології, виділено та впорядковано низку закономірностей,
принципів, моделей. Тому на часі перехід від цих розрізнених фрагментів
наукового знання до вищих форм його організації у вигляді наукових
теорій – ієрархічних систем законів та відповідних моделей, що базуються
на вихідних системо утворюючих принципах і описуються
спеціалізованою термінологією. Розвиток таких теорій має відбуватися
виходячи з того, що змістовно державне управління є політичною та
адміністративною діяльністю, а за формою – правовою, організаційною та
організаційно-правовою.
Літ.: Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: курс лекцій / Г. В.
Атаманчук. - М.: Юрид. лит., 1997; Енциклопедичний словник з державного управління
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ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЦЕСНОГО УПРАВЛІННЯ (англ. TECHNOLOGY
MANAGEMENT PROCESS) – це практичні інструменти, методи і засоби
здійснення управління, що базуються на пріоритеті результатів і процесів
їх досягнення. В сучасній суспільній діяльності та управлінні активно
використовується розширене тлумачення поняття технології як засобу
перетворення будь-яких ресурсів у бажаний результат діяльності,
запропоноване Ч. Перроу. У сучасній науці управління дістало поширення
поняття "соціальна технологія". На думку В. Афанасьєва, остання є
важливим елементом механізму управління, засобом перекладу вимог
об’єктивних законів на мову практики соціального управління та
конкретних рішень (нормативно-правових актів, нормативних документів,
вказівок тощо), які стимулюють людей на досягнення поставлених цілей.
Управлінська технологія розглядається як суттєвий елемент управлінської
діяльності, різновид соціальних технологій, розвиток яких йде шляхом
типізації управлінських ситуацій, виділення найбільш характерних
процедур та операцій. За визначенням російського вченого Е. Смирнова,
управлінські технології - це сукупність методів та процесів управління, а
також науковий опис способів управлінської діяльності, в тому числі
управлінських рішень для досягнення цілей організації. Ним
запропоновано оригінальний підхід до класифікації управлінських
технологій, в основу якого покладено цільове управління як логічний,
чітко обґрунтований підхід до управління, орієнтований на кінцевий
результат. За цим підходом всі управлінські технології поділяються на два
основні види: технології цільового управління та технології процесного
управління, кожний з яких поєднує декілька підвидів управлінських
технологій. Принциповим у цій системі класифікації є те, що вибір певної
технології цільового управління фактично визначає вибір певного набору
технологій процесного управління. Серед Т.п.у. маємо технології: за
результатами, коли віддається пріоритет цілям над прогнозуванням і
плануванням; на базі потреб та інтересів, коли на перше місце висувається
пріоритет міжособистісних відносин; шляхом постійних вказівок та
перевірок з пріоритетом контролю та жорсткого управління персоналом; у
виняткових випадках з пріоритетом професіоналізму та добре
відпрацьованих методів і засобів; на базі штучного інтелекту, коли
пріоритет надається сучасним економіко-математичним та інформаційним
комп’ютерним технологіям; на базі активізації діяльності персоналу з
пріоритетом стимулювання праці. У сучасному суспільному управлінні в
основному використовуються Т.п.у. за результатами; шляхом постійних
вказівок та перевірок і на базі штучного інтелекту (системи підтримки
рішень). Управлінські технології також іноді класифікують за основними
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функціями управлінського процесу, а саме: технології планування,
організації, мотивації, контролю, комунікації, прийняття рішень. Г.
Атаманчуком виділено низку актуальних напрямів удосконалення
управлінських технологій державного управління, зокрема: надання
належної організованості, необхідної регламентації та ефективності
розвитку міжгалузевих, міжтериторіальних, проблемних цільових програм
різного рівня; розроблення в межах державного апарату науково
обґрунтованих технологій прийняття і реалізації управлінських рішень;
розвиток технологій для організаційних форм управлінської діяльності;
розроблення технологій зворотних зв'язків в управлінських процесах.
Літ.: Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: курс лекций. - М. : Юрид.
лит., 1997; Афанасьев В. Г. Общество : системность, познание и управлени / В. Г.
Афанасьев. - М.: Политиздат, 1981; Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному
управлінні : Навчальний посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1. Теоретикометодологічні засади. - К. : ВПЦ АМУ, 2010; Енциклопедичний словник з державного
управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В.
Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Князєв В. М.
Соціальна технологія та управління політичними процесами в Україні / В. М. Князєв;
препр. Нац. ін-т стратегіч. дослідж. - К., 1995. - Вип. 38; Мескон М. Х. Основы
менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури // Пер. с англ. - М.: Дело ЛТД,
1994; Нижник Н. Р. Системний підхід в організації державного управління. / Нижник
Н. Р., Машков О. А.- К.: Вид-во УАДУ, 1998; Румянцева З. П. Общее управление организацией: принципы и процессы / 17-модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". Модуль 3 / З. П. Румянцева, Н. Б. Филинов, Т. Б.
Шрамченко. - М.: "ИНФРА-М", 1999; Смирнов Э. А. Управленческие технологии как
объект функционального аудита / Э. А. Смирнов // Менеджмент в России и за рубежем.
- 1998. - № 6.

Бакуменко В.Д.
ТЕХНОЛОГІЇ
ЦІЛЬОВОГО
УПРАВЛІННЯ
(англ.
TARGET
TECHNOLOGY MANAGEMENT) – практичні інструменти, методи і
засоби здійснення управління, що базуються на пріоритеті цілей над
ситуаціями. За визначенням Ч. Перроу, технологія - це засіб перетворення
будь-яких ресурсів у бажаний результат діяльності. У сучасній науці
управління дістало поширення поняття "соціальна технологія". На думку
В. Афанасьєва, остання є важливим елементом механізму управління,
засобом перекладу вимог об’єктивних законів на мову практики соціального управління та конкретних рішень, які стимулюють людей на
досягнення поставлених цілей. Управлінська технологія розглядається як
суттєвий елемент управлінської діяльності, різновид соціальних
технологій, розвиток яких йде шляхом типізації управлінських ситуацій,
виділення найбільш характерних процедур та операцій. За визначенням
російського вченого Е. Смирнова, управлінські технології - це сукупність
методів та процесів управління, а також науковий опис способів управлінської діяльності, в тому числі управлінських рішень для досягнення цілей
організації. Ним запропоновано оригінальний підхід до класифікації упра242
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влінських технологій, в основу якого покладено цільове управління як
логічний, чітко обґрунтований підхід до управління, орієнтований на
кінцевий результат. За цим підходом всі управлінські технології
поділяються на два основних види: технології цільового управління та
технології процесного управління, кожний з яких поєднує декілька
підвидів управлінських технологій. Принциповим у цій системі класифікації є те, що вибір певної технології цільового управління фактично визначає вибір певного набору технологій процесного управління. У
сучасному державному управлінні в основному використовуються
програмно-цільові Т.ц.у. Серед технології цільового управління маємо:
ініціативно-цільову, яка не містить визначення строків, методів та засобів
досягнення цілей і не гарантує досягнення цілей; програмно-цільову з
визначенням строків, методів та засобів досягнення цілей, проміжним
контролем і яка гарантує досягнення цілей; регламентну з визначенням
методів і засобів досягнення цілей, можливих ресурсних обмежень,
жорстким контролем, яка гарантує досягнення цілей, але не гарантує, в які
строки. Управлінські технології також іноді класифікують за основними
функціями управлінського процесу, а саме: технології планування, організації, мотивації, контролю, комунікації, прийняття рішень. Г.
Атаманчуком виділено низку актуальних напрямів удосконалення управлінських технологій державного управління, зокрема: надання належної
організованості, необхідної регламентації та ефективності розвитку
міжгалузевих, міжтериторіальних, проблемних цільових програм різного
рівня; розроблення в межах державного апарату науково обґрунтованих
технологій прийняття і реалізації управлінських рішень; розвиток
технологій для організаційних форм управлінської діяльності; розроблення
технологій зворотних зв'язків в управлінських процесах.
Літ.: Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: курс лекций. - М. : Юрид.
лит., 1997; Афанасьев В. Г. Общество : системность, познание и управлени / В. Г.
Афанасьев. - М.: Политиздат, 1981; Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному
управлінні : Навчальний посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1. Теоретикометодологічні засади. - К. : ВПЦ АМУ, 2010; Енциклопедичний словник з державного
управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В.
Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Князєв В. М.
Соціальна технологія та управління політичними процесами в Україні / В. М. Князєв;
препр. Нац. ін-т стратегіч. дослідж. - К., 1995. - Вип. 38; Мескон М. Х. Основы
менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури // Пер. с англ. - М.: Дело ЛТД,
1994; Нижник Н. Р. Системний підхід в організації державного управління. / Нижник
Н. Р., Машков О. А.- К.: Вид-во УАДУ, 1998; Румянцева З. П. Общее управление организацией: принципы и процессы / 17-модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". Модуль 3 / З. П. Румянцева, Н. Б. Филинов, Т. Б.
Шрамченко. - М.: "ИНФРА-М", 1999; Смирнов Э. А. Управленческие технологии как
объект функционального аудита / Э. А. Смирнов // Менеджмент в России и за рубежем.
- 1998. - № 6.
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ТИПИ ПРОБЛЕМ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ (англ. TYPES OF
PROBLEMS IN MANAGEMENT) –
це систематизація проблем у
державному управлінні за ступенем їх формалізованості. У сучасному
управлінні прийнято виділяти три типи таких проблем – добре
структуровані, неструктуровані, слабо структуровані. Добре структуровані
проблеми є переважно формалізованими, кількісно сформульованими, в
яких суттєві залежності визначені настільки повно, що вони можуть бути
виражені в числах або символах і тому легко стандартизуються і
програмуються. До цих проблем відносять: облік і контроль; оформлення
документів, їх тиражування і т. ін. У традиційних інформаційних системах
такого роду проблеми формулюються як завдання алгоритмізації та
передбачають
автоматизацію
(бухгалтерський
облік,
підготовка
виробництва, кадрова система, складський облік тощо). Термін “добре
структуровані проблеми” не означає, що ці проблеми легко вирішуються.
Застосування для їх розв’язання математичних методів і, зокрема, методів
дослідження
операцій,
пов’язане
із
значними
труднощами.
Неструктуровані проблеми – це неформалізовані проблеми, що
характеризуються якісно. Для них визначені лише основні ознаки і
характеристики, а кількісні залежності між ними невідомі. Вирішення
таких
проблем
базується
на
неформалізованих
процедурах,
неструктурованій, з високим рівнем невизначеності інформації. До
проблем цього типу відносять проблеми прогнозування, перспективного
планування, організаційного перетворення. Більшість неструктурованих
проблем вирішується за допомогою евристичних методів, у яких відсутня
будь-яка упорядкована логічна процедура розв’язання, а самі результати
залежать від особистих характеристик людини (інформованості,
кваліфікації, таланту, інтуїції і т. ін.). Сучасним методологічним підходом
до вирішення неструктурованих проблем є аналіз політики. Цей підхід
передбачає дослідження широкого кола кількісних та якісних обставин і
чинників (економічних, політичних, соціальних, організаційних,
інформаційних та ін.), пов’язаних із реалізацією запропонованих курсів дій
(альтернатив). Слабо структуровані проблеми є змішаними, оскільки
включають як кількісні, так і якісні елементи, причому маловідомі та
невизначені аспекти проблеми мають тенденцію до домінування. Для
таких проблем характерна відсутність методів розв’язання на основі
безпосередньої обробки даних. Постановка завдань вимагає прийняття
рішень в умовах неповної інформації. В окремих випадках на основі
застосування теорії нечітких множин були побудовані формальні схеми
рішень слабо структурованих проблем. До типових слабо структурованих
проблем відносять проблеми, для яких характерні такі особливості: надто
широкий діапазон альтернатив; вирішення залежить від неповноти
технологічних можливостей; запропоновані рішення вимагають вкладання
великих ресурсів і пов’язані з елементами ризику; не повністю визначені
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вимоги стосовно вартості та часу вирішення проблеми; проблема
ускладнюється через необхідність комбінувати різні ресурси для її
розв’язання. До проблем цього типу можна віднести завдання розподілу
капіталовкладень, вибору проектів проведення наукових досліджень і
розробок, складання плану виготовлення виробів широкого вжитку та ін.
За класифікацією сучасної науки управління проблеми, що виникають в
державному управлінні, здебільшого належать до слабко структурованих
та неструктурованих. Такі проблеми досліджуються в межах наукового напряму, що отримав назву «прийняття рішень за багатьох критеріїв». В
основу формування останніх покладено віддання переваг людині, що
приймає рішення. При виборі методів розроблення цих рішень доцільно
скористатися висновками, упорядкованими в табл. 1.
Тип
проблеми
1
Добре
структурована

Характеристика
проблеми
2
Суттєві залежності між елементами проблеми можуть
бути відображені в кількісній формі

Основні методичні
підходи
3
Дослідження
операцій: рішення,
що
піддаються
програмуванню;
нормативна теорія
рішень;
модель
поведінки
"економічної" людини

Слабко
структурована

Проблема містить елементи
як якісного, так
і кількісного характеру

Неструктурована

Проблема містить лише якісний опис найважливіших елементів,
кількісні залежності між якими
не визначені

Системний аналіз:
рішення, що слабо
піддаються програмуванню;
моделювання;
моделі поведінки як
"економічної", так і
"адміністративної"
людини"
Аналіз політики:
рішення, що не піддаються програмуванню;
програмний аналіз;
оцінювання;
модель поведінки
"адміністративної
людини"
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Аналітичні
методи
4
Мережеві методи, графічні методи, лінійне та
нелінійне програмування, динамічне програмування, математичне моделювання, методи теорії
масового
обслуговування, методи типу
"дерева рішень"
Математичне
моделювання, методи оптимізації, методи теорії ігор,
імітаційне моделювання,
аналіз "витрати-вигоди",
"витрати-ефективність",
методи типу "дерева цілей"
Аналіз чутливості.
Статистичні
методи
аналізу. Методи соціології та соціальної психології. Написання сценаріїв. Соціальні експерименти.
Евристичні
методи. Методи типу
"дерева цілей"
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В табл. 2 наведено порівняльний аналіз характеристик рішень, що
піддаються
(алгоритмічних) і не піддаються (евристичних) програмуванню, який проведений американськими вченими Г. Мургедом і Р.
Гріфіном і дає добре уявлення про основні особливості цих типів рішень.
Таблиця 2
Порівняльний аналіз характеристик рішень, що піддаються та
не піддаються програмуванню
Характеристики
Рішення
рішень
Програмовані
Непрограмовані
Тип
Добре структуровані
Слабко структуровані або не
структуровані
Частота
Часто повторювані та Нові та незвичайні
прийняття
шаблонні
Цілі
Інформація

Чіткі, конкретні
Легкодоступна

Наслідки
Організаційний
рівень
Час для вирішення
Основа вирішення

Незначні
Низький

Нечітко визначені
Недоступна або частково доступна, не визначені джерела
Важливі
Високий

Короткий

Відносно тривалий

Алгоритмічна стратегія, Евристична
стратегія,
правила, набір процедур сценарій, оцінювання, творчий
підхід

Літ.: Акофф Р. Искуство решения проблем / Р. Акофф; пер. с англ. - М.: Мир, 1982;
Воронков А. А. Методы анализа и оценки государственных программ в США / А. А.
Воронов. - М.: Наука, 1986; Гвишиани Д. М. Организация и управление. / Д. М.
Гвишиани. - 3-е изд., перераб. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998;
Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д.
Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П.
Сурміна. – К. : НАДУ, 2010.; Пал Л. Аналіз державної політики / Л. Пал; пер. з англ. І.
Дзюб. - К.: Основи, 1999; Планкетт Л. Выработка и принятие управленческих решений : Опережающее управление / Л. Планкетт, Г. Хейл. - М.: Экономика, 1984; Райт Г.
Державне управління / Г. Райт; пер. з англ. - К.: Основи, 1994; Ру Д.. Управління / Д.
Ру, Д. Су льє; пер. з франц. - К.: Основи, 1995.

Бакуменко В.Д.
ТИПОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З РОЗРОБКИ ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ
(англ. TYPICAL GUIDELINES STATE DEVELOPMENT PROGRAM) – це
рекомендації, які можуть бути враховані при формуванні будь-якої
цільової проблемно-орієнтованої програми. Найбільш суттєвими з них є
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такі. Розробляючи державну програму, необхідно виходити з того, що вона
є цілісним об’єктом управління незалежно від відомчої підпорядкованості
її складових елементів та потребує формування і функціонування певного
організаційно-економічного механізму управління нею. До структури
державної програми доцільно включати такі типові блоки: аналітичний
(концепція програми з аналізом сучасного стану проблеми); цільовий
(система цілей та підцілей); програмних завдань і заходів (проектів);
зведений (система основних фінансових, техніко-економічних та інших
показників програми, а також обсяги необхідних ресурсів для її реалізації);
організаційно-економічний, в якому передбачаються форми, методи і
порядок управління програмою, механізми її реалізації та контролю. Під
час формування державної програми необхідно виконати такі типові стадії
проектування, як: відбір проблем для прийняття програмного рішення в
межах конкретного соціально-економічного чи науково-технічного
пріоритету; підготовка завдань для формування програми; розробка
концептуальних положень програми; обґрунтування і розбудова дерева
цілей; розробка проекту програми, включаючи формування на
конкурентних основах його альтернативних варіантів (проектів) з вибором
із них оптимального для закінченої редакції програми; створення і
ефективне використання організаційно-економічних механізмів управління
програмою; оцінка остаточних результатів з розрахунками ефективності
від упровадження програми. Формування державної програми, як правило,
передбачає
отримання
від
міністерств,
відомств,
обласних
держадміністрацій, підприємств, установ і організацій будь-якої форми
власності не тільки конкретних пропозицій щодо заходів, а й матеріалів
аналізу, техніко-економічних розрахунків, прогнозних оцінок в обсязі,
достатньому для обґрунтування доцільності і необхідності включення
таких заходів до програми. Досягнення загальної мети програми
неможливе без розробки заходів, які забезпечують її впровадження, таких
як створення необхідної нормативно-правової бази та інформаційнометодичного ресурсу (методичні, інструктивні та інші документи), а також
залучення фінансових ресурсів усіх зацікавлених суб’єктів господарської
діяльності (держави, галузей, регіонів, підприємств різних форм власності,
різних фондів, вітчизняних та іноземних інвесторів). У програмі доцільно
визначити не тільки конкретні цілі, а й перспективу з урахуванням
реальних матеріальних і фінансових можливостей держави. Вважається за
доцільне здійснювати програму в два-три етапи. На першому етапі, як
правило, необхідно реалізувати та доопрацювати базові пілотні проекти, а
також створити умови (правові, фінансові, організаційні) для подальшого
виконання програми. На другому етапі необхідно забезпечити початок
виконання основних проектів програми з широким застосуванням
напрацювань пілотних проектів. На третьому етапі необхідно забезпечити
завершення та здавання-приймання усіх передбачених програмою проектів
та заходів. Проміжним результатом виконання сучасної програми, як
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правило, є створення системи управління об’єктом (або об’єктами),
стосовно якого реалізується програма; розробка проблемно-орієнтованих
науково-методологічних засад у межах програми; застосування
автоматизованих технологій управління; започаткування комплексної
системи моніторингу; впровадження нормативно-правового супроводу
програми та відпрацювання механізму її фінансування. Впровадження
програми також передбачає формування та використання відповідних
засобів організаційного, технічного, кадрового та інших видів
забезпечення. Оскільки одночасно неможливо профінансувати всі, навіть
особливо ефективні проекти, передбачається це здійснювати поетапно та
поступово, починаючи з окремих проектів, частина яких після
впровадження та підтвердження високої ефективності буде впроваджена у
виробництво. Для запобігання неефективним витратам коштів, своєчасного
виявлення проектів, реалізація яких стає недоцільною, та включення нових
перспективних проектів до програми, необхідно передбачити постійний
контроль за її виконанням і щорічне коригування (актуалізацію) складу
завдань і заходів. Така робота потребує налагодження системи
оперативного отримання та обробки інформації про перебіг виконання
програми з використанням сучасних комп’ютерних інформаційних
технологій.
Літ.: Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний
посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 2. Науково-прикладні аспекти. - К. : ВПЦ
АМ.У, 2010; Воронков А. А. Методы анализа и оценки государственных программ в
США / А. А. Воронков - М.: Наука, 1986; Енциклопедичний словник з державного
управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В.
Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Рижих В. Н.
Государственное управление научно-техническим прогрессом : экономические аспекты
: Монографія / В. М. Рижих. - X.: Прапор, 1998.

Бакуменко В.Д.
ТИПОВЕ ТА УНІКАЛЬНЕ В ДЕРЖАВНОМУУПРАВЛІННІ (англ.
Typical and unique in government). Типове – це загальна якість множини
елементів державного управління, в кожномуз яких воно може бути
представлене в різних кількісних параметрах. Типове означає не
уніфікацію та шаблонування, а виділення найбільш загального і
характерного, що відображає управлінські явища в головному і виділяє в
них найістотніше. Типове слугує основою формування взаємозв’язків у
системі державного управління, але воно не повинно виявлятися рівною
мірою повсюди і підпорядковувати собі всі властивості її елементів.
Урахування об’єктивних обмежень орієнтує на те, що може бути типовим
у державному управлінні. Такі обмеження створюються, по-перше,
обсягом і характером життєдіяльності людей, яка набуває суспільно
значущого, публічного характеру, зачіпає інтереси інших людей і тим
самим підлягає державному управлінню; по-друге, стихійними
механізмами, які діють у процесі життєдіяльності людей і перебувають за
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межами людського пізнання та управління; по-третє, самоуправлінськими
механізмами в діяльності керованих об’єктів; по-четверте, керуючим
впливом на суспільні процеси інших суб’єктів управління; по-п’яте,
доцільністю самої державноправової організації і регулювання відповідної
життєдіяльності людей. Важливий момент,що впливає на кількість, зміст і
характер типовості елементів державного управління, пов’язаний з
ієрархічною, пірамідальною побудовою системи державного управління і,
відповідно, неоднаковим відображенням різноманітності об’єктів
управління на різних його рівнях і в різних ланках. Науковці виділяють
принаймні кілька напрямів, за якими проявляється типове в державному
управлінні, зокрема: побудова апарату, що включає робоче місце
службовця, структурні підрозділи, діапазон і сфера керівництва, зв’язки
між організаційними одиницями, допоміжні служби тощо; управлінські
процеси і службові відносини, зокрема функції управління, стилі роботи
керівників, оцінка дій підлеглих, способи формування доручень, мотивація
хорошої роботи, адміністративний контроль, заохочення і стягнення,
процедури діяльності, методи та механізми реалізації управлінських
завдань і т. ін.; відносини із суспільством, у тому числі надання послуг,
взаємодія з громадськістю тощо. Поряд з типовим важливе місце належить
унікальному, під яким розуміють одиничне, самобутнє, неповторне у
державному управлінні. Можливість і необхідність унікального
зумовлюють доцільність управлінських інновацій, які спочатку виникають
в одиничному варіанті, поступово удосконалюються та доводять свою
ефективність, перетворюючись на типове. Як і щодо типового, можна
виділити певні напрями прояву унікального. Першим напрямом є
нестандартні ситуації. Часто державним органам доводиться діяти в
ситуаціях, що не мають аналогів. Учасники державно-управлінських
процесів, вирішуючи управлінські завдання, часто стикаються із
ситуаціями, коли умови і ресурси не дають можливості використати типові
рішення. Доводиться розробляти прогнози розвитку, моделі, давати
відповіді на питання, що виникають, визначати цілі ташляхи практичних
дій, тобто відтворювати унікальне. Другим напрямом є специфічні умови.
Наприклад, більшість низових органів державного управління
перебувають у своєрідних природних, виробничих, соціальних і
демографічних умовах, і ця специфіка має знаходити відображення у
структурах цих органів, розподілі сфер управління та завданнях їх
підрозділів тощо. Третім напрямом є дія людського чинника. Зокрема,
людський потенціал державних органів є неповторним, і це визначає певну
унікальність діяльності службовців при реалізації їх компетенції.
Унікальне пов’язане також з відомою свободою і творчим підходом у
державному управлінні. Загалом у державному управлінні необхідно
гармонійно поєднувати типове та унікальне. І кожен керівник на своєму
рівні має чітко уявляти, що є типовим, а що – унікальним. Те, що можливо,
доцільно типізувати, щоб підвищити ефективність управлінської
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діяльності за рахунок використання перевірених практикою стандартних
схем, процедур, методів і т. ін. Натомість, у роботі з унікальним винятково
важливу роль відіграє науково-аналітичне забезпечення державного
управління. Останньому на сьогодні доводиться працювати в умовах, коли
суспільні зміни відбуваються з великою швидкістю. Відповідно все
більшого значення і поширення у державному управлінні набуває
використання науково-аналітичних методів і різних форм професійної
аналітичної діяльності (аналітичних центрів, “фабрик знання” тощо) з
метою забезпечення прийняття ефективних рішень на основі адекватного
розуміння та прогнозування змін надскладного і мінливого суспільного
середовища.
Літ.: Державне управління : словник-довідник / уклад. : В. Д. Бакуменко (кер. творч.
кол.) та ін. ; за заг. ред. В. М. Князєва, В. Д. Бакуменка. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. – 228
с.; Атаманчук Г. В. Теория государственного управления : курс лекций / Г. В.
Атаманчук. – 4-е изд., стер. – М. : Омега-Л, 2006. – 584 с.; Цвєтков В. В. Демократія і
державне управління: теорія, методологія, практика : монографія / В. В. Цвєтков. – К. :
Юрид. думка, 2007. – 336 с.; Мельник А. Ф. Державне управління : підручник / А. Ф.
Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна; заред. А. Ф. Мельник.– К. : Знання, 2009. –
582 с.; Державне управління : основи теорії, історія і практика : навч. посіб. / В. Д.
Бакуменко, П. І. Надолішній, М. М. Іжа, Г. І. Арабаджи ; за заг. ред. П. І. Надолішнього,
В. Д. Бакуменка. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. – 394 с.

Бакуменко В.Д., Кравченко С.О.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОНЯТТЯ “ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ
РІШЕНЬ” (англ. Transformation of the "management decisions") – це
поступова зміна змісту, що вкладається в поняття “прийняття
управлінських рішень”. За класичним уявленням, що склалося в науці
управління (менеджменті), прийняття рішень ототожнювалося з вибором
альтернативи. Відповідно прийняття управлінських рішень розглядалося
як вибір альтернативи у процесі здійснення управлінської діяльності.
Власне прийняття рішення здійснює керівник (так звана "особа, що
приймає рішення") відповідного рівня компетенції. Але цьому передує
робота по підготовці цього рішення, яка може мати дуже широкий спектр
обсягу і складності, вимагати різної кількості та кваліфікації фахівців управлінців, а також відповідних витрат часу. Цей етап у літературі, як
правило, називається підготовкою рішення. Якщо рішення приймається у
формі якогось документу, то йдеться про підготовку проекту цього
документу. Його затвердження є прикладом власне прийняття рішення. У
сучасному менеджменті прийняття управлінських рішень розглядається як
суттєва частина управлінського процесу з послідовними етапами
виявлення та діагностування проблемних ситуацій, вибором критеріїв та
обмежень, розробкою альтернатив, їх оцінюванням та вибором однієї з
них, що найбільше задовольняє виходу із ситуації, що склалася, а також,
фактично, з включенням в цей процес, а відтак й з урахуванням вкладу всіх
учасників цього процесу в результат. На сьогодні серед фахівців з
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менеджменту утвердилася концепція розгляду управлінського процесу як
циклу, що складається з послідовності таких функцій управління, як
планування (у тому числі прогнозування, програмування і проектування),
організація (у тому числі прив’язка функцій до певних структур, тобто
надання змісту певної організаційної форми, субординація та координація,
а також управління персоналом), мотивація (у тому числі стимулювання),
контроль (у тому числі попередній, проміжний і підсумковий), що
пов’язані в кожному циклі процесами прийняття рішень та комунікації.
Функції комунікації та прийняття рішень розглядаються як процеси, що
пов’язують інші функції управління в єдиний цикл управління.
Здебільшого в практиці управління йдеться про рішення з планування
(цілепокладання, розробка стратегій розвитку, концепцій, програм, планів і
проектів), організаційні, мотиваційні рішення та рішення з контролю й
комунікації. Досить часто у науковій літературі процес прийняття рішень
ототожнюється з відповідною функцією управління (або управлінською
функцією). Значну увагу дослідженню прийняття управлінських рішень
приділено не тільки фахівцями з менеджменту, а й вченими 
правознавцями. В Україні відомі роботи В. Авер’янова, Г. Атаманчука, А.
Васильєва, Є. Кубка, Б. Лазарєва, Н. Нижник, В. Селіванова, М.
Стрельбицького, В. Цвєткова та інших. В цих роботах здебільшого
акцентується увага на організаційно-правовому аспекті прийняття рішень.
Як типовий приклад такого підходу можна навести визначення поняття
“управлінське рішення”, надане Г. Атаманчуком. За його трактуванням –
це соціальний акт, в якому в логічній формі (текстуальна модель)
висловлені впливи управлінських ланок (державних органів, посадових
осіб) на суспільну систему (керовані об’єкти), що необхідні для досягнення
поставлених цілей, забезпечення інтересів та задоволення відповідних
потреб в управлінні. Водночас, слушним є зауваження Б. Лазарева, який
вважає недоцільним, розглядаючи, зокрема, державне управління,
змішувати поняття “управлінське рішення” та “акт державного
управління”, оскільки перше – це вибір альтернативи, а друге – це владне
волевиявлення суб’єкта управління, спрямоване на об’єкт управління.
Саме таке розмежування дає змогу більш чітко розділити етапи прийняття
управлінського рішення та його реалізації, пов’язаної, насамперед, з
перетворенням рішення в реальний управлінський вплив. На сучасному
етапі розвитку українського суспільства і держави йдуть значні зміни у
всіх сферах суспільного життя, що призводить до глибоких трансформацій
державного управління. Методології прийняття управлінських рішень
присвячені численні наукові дослідження, до найбільш відомих з яких
можна віднести роботи Г. Альтшулера, Ф. Аунапу, П. Друкера, Й. Кхола,
О. Ларичева, Ч. Ліндблома, Л. Планкетта, Г. Саймона, Ю. Тихомирова, Г.
Хейла. Й це не випадково, оскільки прийняття рішень є одним з основних
результатів діяльності суб’єкта управління, спрямованої на об’єкт
управління з метою досягнення певних цілей управління. Серед інших
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найбільш важливих результатів діяльності суб’єкта управління необхідно
зазначити формування певних управлінських впливів на підставі
прийнятих рішень (їх як правило передбачено в одному рішенні кілька), а
також забезпечення дієвого контролю за їх реалізацією. В той же час в
роботах, які присвячені методології управлінських рішень, майже відсутні
аналітичні підходи до розгляду трансформацій моделей розроблення та
прийняття державно-управлінських рішень у зв'язку з соціальними
змінами. На існування проблеми вдосконалення прийняття управлінських
рішень в державному управлінні наголошувалося в в майже всіх головних
програмних документах України – стратегіях і програмах економічного та
соціального розвитку, концепції адміністративної реформи в Україні.
Серед основних їх завдань зазначено утвердження нової культури і більш
досконалих процедур управлінської діяльності, розроблення нової схеми
та регламентів прийняття управлінських рішень, а також розроблення
механізмів і засобів підвищення ефективності прийняття і реалізації
управлінських рішень на вищому, територіальному та місцевих рівнях. На
вирішення цих завдань з позицій створення належних умов та підвищення
професіоналізму
державних
службовців
спрямована
Стратегія
реформування системи державної служби в Україні, проект нового закону
«Про державну службу». Для покращення організації підготовки та
прийняття управлінських рішень на різних рівнях державного управління
прийнято низку документів, зокрема Закон України «Про Кабінет
Міністрів України», регламент Кабінету Міністрів України, типовий
регламент місцевої державної адміністрації та інші. У зв’язку з
вищенаведеним, перед наукою державного управління постає питання
розроблення нових та удосконалення існуючих моделей, підходів,
принципів, методів, процедур та методик підготовки й прийняття
управлінських рішень, спираючись на напрацювання науки управління, в
першу чергу, з урахуванням набуття процесом державного управління в
Україні стратегічного характеру. Це, в свою чергу, потребує ознайомлення
з світовим та вітчизняним досвідом теорії та методології підготовки та
прийняття сучасних управлінських рішень, і, передусім, з позиції їх
використання при формуванні таких рішень в процесах державного
управління.
Літ.: Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: курс лекцій /
Г. В. Атаманчук. - М.: Юрид. лит., 1997; Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в
державному управлінні : Навчальний посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1.
Теоретико-методологічні засади. - К. : ВПЦ АМ.У, 2010; Енциклопедичний словник з
державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін.
; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010.;
Литвак Б. Г. Управленческие решения / Б. Г. Литвак. - М.: Ассоциация авторов и издателей "Тандем", Изд-во ЭКМОС, 1998; Мескон М. Х. Основы менеджмента / М. Х.
Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури // Пер. с англ. - М.: Дело ЛТД, 1994; Планкетт Л.
Выработка и принятие управленческих решений : Опережающее управление / Л.
Планкетт, Г. Хейл. - М.: Экономика, 1984; Румянцева З. П. Общее управление органи252
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зацией: принципы и процессы / 17-модульная программа для менеджеров "Управление
развитием организации". Модуль 3 / З. П. Румянцева, Н. Б. Филинов, Т. Б. Шрамченко.
- М.: "ИНФРА-М", 1999; Саймон Г. Адміністративна поведінка : Дослідження
прийняття рішень в організаціях, що виконують адміністративні функції / Г. Саймон;
пер. з англ. вид. – К. : АртЕк, 2001; Фатхутдинов Р.А. Разработка управленческого
решения / Р. А. Фатхутдинов. - М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1998.

Бакуменко В.Д
УМОВИ ТА ВИМОГИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГІЧНИХ
ЗАСАД
ФОРМУВАННЯ
ДЕРЖАВНОУПРАВЛІНСЬКИХ
РІШЕНЬ
(англ.
CONDITIONS
AND
REQUIREMENTS FOR RESEARCH THEORETICAL methodological
principles of forming managerial decisions) – низка положень науки
управління та теорії прийняття рішень, які набули характеру базової
системи принципів такого дослідження. Серед них:
застосування
системної філософії як парадигми з притаманним їй комплексним
використанням напрацювань багатьох наук у межах концепцій теорії
систем, що дістали назву системного підходу, зокрема розгляд організацій
як комплексних відкритих соціальних систем, сукупності взаємозалежних
елементів - підсистем, серед яких найважливішими є люди, структура,
завдання та технології, зорієнтовані на досягнення певних цілей;
виділення основних проблем удосконалення суб’єкт-об’єктних відносин у
системі державного управління, а саме: забезпечення охоплення суб'єктом
державного управління різноманітності об'єкту управління; підвищення
ефективності
діяльності
суб’єкту
управління;
урегулювання
багатоманітності
системи
державного
управління;
поширення
ситуаційного підходу як одного з сучасних інструментів дослідження та
органічне його поєднання з системним підходом як гарантія зв’язку між
сучасним станом науки управління та її майбутнім; розгляд управління як
системи, входами якої є параметри проблем, що вирішуються, виходами управлінські рішення і відповідні управлінські впливи (дії), а зворотним
зв’язком - інформація про відповідність цих рішень і впливів очікуваним
результатам вирішення відповідних управлінських проблем; врахування
універсальності процесу управління (наявність мети, основних функцій
управління, конкретного терміну, спрямованість на певний об’єкт
управління - діяльність, процес, ситуацію, проблему); розгляд управління
як неперервного циклічного процесу, циклів управління як стандартного
набору певних функцій управління (планування, організації, мотивації,
контролю, комунікації та прийняття рішень), а функцій управління як
управлінських процесів; набуття конкретності управлінської діяльності в
циклах управління (багатоманітність суб’єкта управління, об’єкта
управління та управлінських впливів набуває на циклах управління
конкретності, тобто виділяється певна управлінська проблема, орган
управління, що її вирішує, та конкретні органи управління, організації й
окремі громадяни, яких стосуються дані управлінські рішення);
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врахування концепцій наявності основних стадій управлінської діяльності,
серед яких: оцінка управлінської ситуації; визначення цілей; виявлення
проблем, які потребують вирішення; планування дій щодо їх вирішення;
підготовка і прийняття відповідних управлінських рішень; організація
виконання прийнятих рішень; контроль за виконанням рішень, а також
прикладного, інформаційного характеру управлінської діяльності;
виділення основних форм державно-управлінської діяльності, а саме,
правової, організаційної, процесуальної; застосування моделі (схеми)
раціонального прийняття рішень, що містить етапи: діагностування
проблеми, формулювання обмежень та критеріїв для прийняття рішень,
виявлення альтернатив, оцінка альтернатив, кінцевий вибір з урахуванням
концепції обмеженої раціональності рішень, суть якої в задоволенні не
оптимальними, а досить хорошими рішеннями, що дають змогу вирішити
проблему; наявність ієрархічної багаторівневої впорядкованості структур
соціальних систем, використання "дерева цілей" як базової моделі структурування цілей, а також врахування наявності ієрархій рішень, які властиві
таким структурам управління; розгляд планування цілей розвитку
(стратегічного планування) як одного з найважливіших завдань
управлінської діяльності; визначення основних завдань, які пов’язані з
прийняттям управлінських рішень, а саме: виділення функції прийняття
управлінських рішень; координація співпраці в процесі прийняття рішень;
створення умов для ефективної праці керівників; розгляд управлінських
рішень у складі єдиного управлінського процесу як усталений підхід до їх
аналізу і синтезу та їх визначення як вибір альтернатив при здійсненні
управлінської діяльності; використання концепцій алгоритмічних
(програмованих) та евристичних (непрограмованих) стратегій прийняття
рішень; класифікація управлінських проблем на структуровані, слабко
структуровані і неструктуровані, для дослідження яких відповідно застосовуються методи дослідження операцій, системного аналізу і аналізу
політики.
Літ.: Авер'янов В. Б. Державне управління: теорія і практика : Монографія / В. Б.
Авер'янов, В. В. Цвєтков, В. М. Шаповал та ін. // Ред. В. Б. Авер'янов; – К.: Юрінком
Інтер, 1998; Акофф Р. Искуство решения проблем / Р. Акофф; пер. с англ. - М.: Мир,
1982; Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: курс лекций. - М. : Юрид.
лит., 1997; Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний
посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1. Теоретико-методологічні засади. - К. : ВПЦ
АМУ, 2010; Виханский О. С. Стратегическое управление: Учеб. / О. С. Виханский. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Гардарика, 1998; Волкова В. Н. Теория систем и методы анализа в управлении и связи / Волкова В. Н., Воронков В. А., Денисов А. А. - М. : Радио и
связь, 1983; Гвишиани Д. М. Организация и управление / Д. М. Гвишиани. – Изд. 3-е,
перераб. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998; Гурне Б. Державне управління / Б.
Гурне; пер. з франц. В.Шовкуна. - К. : Основи, 1993; Енциклопедичний словник з
державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін.
; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Кхол
Й. Эффективность управленческих решений / Й. Кхол; пер. с чешск. - М. : Прогресс,
1975; Литвак Б. Г. Управленческие решения / Б. Г. Литвак. - М.: Ассоциация авторов и
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издателей "Тандем", Изд-во ЭКМОС, 1998; Нижник Н. Р. Системний підхід в
організації державного управління. / Нижник Н. Р., Машков О. А.- К.: Вид-во УАДУ,
1998; Райт Г. Державне управління / Г. Райт; пер. з англ. - К. : Основи, 1994; Саймон Г.
Адміністративна поведінка : Дослідження прийняття рішень в організаціях, що
виконують адміністративні функції / Г. Саймон; пер. з англ. вид. – К. : АртЕк, 2001;
Цвєтков В. В. Державне управління : основні фактори ефективності (політикоправовий аспект) / В. В. Цвєтков. – X.: Право, 1996.

Бакуменко В.Д.
УНІВЕРСАЛЬНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ (англ.. UNIVERSAL
PRINCIPLES OF MANAGEMENT) – загальні положення, що забезпечують
дієвість управління. Принцип самоорганізації систем використовується при
дослідженні реальних найменш вивчених об’єктів і процесів. Під
самоорганізацією соціальної системи розуміється зміна її структури за
рахунок власних рушійних сил з метою досягнення станурівноваги та
ефективного функціонування. В основу самоорганізації покладено
прагнення організацій забезпечити багатоманітність реакцій на зовнішні
впливи, необхідну для усвідомленої реалізації досягнення її цілей.
Принцип самоорганізації є одним із двох основних принципів координації
в соціальних системах, поряд з принципом управління (вибір
координуючого впливу за фіксованої структури управління). Згідно з
останнім управління, на відміну від функціонування, що пов’язане зі
збереженням минулого досвіду, передусім пов’язане з набуттям нового
досвіду. Принцип управління – це правила руху до нового стану об’єкта
управління, а принцип функціонування – це правила забезпечення
необхідного функціонування об’єкта управління в кожному з його станів.
На практиці враховуються обидва принципи, які доповнюють один одного
і самі по собі не забезпечують розвиток системи. Найважливішим з
погляду досягнення певних станів об’єкта управління є принцип
зворотного зв’язку, застосування якого дає змогу шляхом аналізу розвитку
ситуації (за допомогою функції контролю) скоригувати процес управління
з метою досягнення визначених цілей. У соціальних системах цей принцип
ще формулюється як принцип контролю. Однією з основних його форм є
узгодження управлінських рішень. Іншою його модифікацією є принцип
контролю за критичними точками, тобто за фактами, що є критичними для
оцінки ступеня виконання планів. Необхідно пам’ятати, що контроль
взагалі виправданий лише тоді, коли відхилення від планів піддаються
коригуванню. Принцип ресурсозбереження передбачає загальний підхід, за
якого вирішення проблем, у тому числі управлінських, досягається за
мінімальних витрат наявних ресурсів (людських, інформаційних,
фінансових, матеріальних, часу). Цей принцип набуває характеру
глобального внаслідок значного скорочення природних ресурсів землі на
фоні високих темпів зростання чисельності її населення. Скільки існує
управління, стільки й вирішується питання його оптимальності, тобто
найкращий вибір у певній ситуації. В цьому і полягає принцип
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оптимальності управління. Для соціальних систем оптимальність
управління - це мінімізована, економна діяльність, спрямована на
досягнення бажаного результату, нижче порога якого перебуває сфера
неефективного, небажаного. Поняття оптимального управління ще має
зміст найбільш бажаного управління, найкращого з можливих. На практиці
принцип оптимальності полягає в розробленні та застосуванні нових
методик, процедур та управлінських технологій з метою пошуку та
становлення шляхів і способів підвищення результативності управлінської
діяльності. Принцип цілеспрямованості управління постулює, що однією з
найважливіших властивостей, об’єктивно притаманних управлінню, є його
цілеспрямованість, тому вплив на об’єкт управління завжди здійснюється
для досягнення певної мети. Необхідною умовою свідомого дотримання
принципу цілеспрямованості є чітке визначення цілей, на реалізації яких
концентруються зусилля в плановому періоді. Відповідно до принципу
наукової обгрунтованості державне управління має здійснюватися на
наукових засадах з використанням у практиці цієї діяльності новітніх
наукових досягнень. Принцип відповідності завдань та засобів їх
вирішення відображає необхідність використання найбільш ефективних
засобів, особливо методологічних, для вирішення завдань управління того
чи іншого типу. Наприклад, можна виділити завдання, пов’язані з
вирішенням
добре
структурованих,
слабоструктурованих
та
неструктурованих проблем. Принцип невизначеності проголошує, що
вирішення проблем управління в соціальних системах завжди відбувається
в умовах невизначеності внаслідок неповноти і недостовірності
інформації, різноманітності й складності впливу різних суспільних
факторів на проблемну ситуацію. Найбільший потенціалневизначеності
мають соціокультурна, політична та наукова сфери діяльності.
Літ.: Афанасьев В. Г. Общество : системность, познание и управление / В. Г.
Афанасьев. - М.: Политиздат, 1981; Волкова В. Н. Теория систем и методы анализа в
управлении и связи / Волкова В. Н., Воронков В. А., Денисов А. А. - М. : Радио и связь,
1983; Гвишиани Д. М. Организация и управление / Д. М. Гвишиани. – Изд. 3-е, перераб.
– М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998; Енциклопедичний словник з державного
управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В.
Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Кхол Й.
Эффективность управленческих решений / Й. Кхол; пер. с чешск. - М. : Прогресс, 1975;
Кунц Г. Управление: системный ситуационный анализ управленческих функцій / Кунц
Г., О'Доннел / Пер. с англ, общ. ред. Д. М. Гвишиани. - М. : Прогресс, 1981. - Т. 2;
Мескон М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури // Пер. с
англ. - М.: Дело ЛТД, 1994; Мильнер Б. З. Теория организаций / Б. З. Мильне. - М.:
ИНФРА, 1998; Нижник Н. Р. Системний підхід в організації державного управління /
Н. Р. Нижник, О. А. Машков. -К. : Вид-во УАДУ, 1998.

Бакуменко В.Д., Князєв В.М.,
ФАКТОРИ ВИБОРУ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ (англ.
FACTORS IN THE CHOICE OF PUBLIC MANAGEMENT) – аспекти, що
виникають у процесі державного управління у зв’язку з проблемою вибору
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подальших рішень та дій. Дуже часто в процесі державного управління
виникає проблема вибору. Вона, як правило, характеризується певними
факторами вибору. Ступінь їх знання та адекватне реагування на них
значною мірою є ознакою кваліфікації управлінця. Серед основних
факторів, що впливають на вибір альтернатив, маємо економічні,
політичні, а також особисті інтереси суб'єкту управління. На думку
чеського вченого Й. Кхола, вибір рішення залежить, перш за все, від
очікування (суб'єктивної вірогідності) та корисності (суб'єктивної
корисності) мети. Передусім зупинимося на так званій центральній
проблемі рішення, що характерна для всіх організацій і виникає при аналізі
кожної ситуації. Сутність її в дилемі: вибрати новий, чи продовжити
існуючий, вибраний раніше напрям дій. Як правило, завжди є аргументи на
користь доцільності як першої, так і другої альтернативи. Вибір нового
курсу, нової стратегії держави здебільшого пов'язаний зі значними
потребами в ресурсах та створенням певних умов, передусім, правових.
Якщо існуючий напрям дій гальмується відсутністю необхідних умов та
ресурсів, то, скоріш за все, ці проблеми можуть спіткати й новий курс.
Значна кількість факторів вибору характерна для процесу цілепокладання.
Це й чітке виділення головної мети (місії); й продумана та обґрунтована
структуризація цілей, тобто розклад головної мети на підцілі, реалізація
яких сприяє її досягненню, й своєчасне виявлення побічних цілей, що
відволікатимуть ресурси від досягнення головної мети. Не підлягає
сумніву важливість урахування в практичній роботі факторів вибору при
цілепокладанні. Але, незважаючи на розуміння цього, існує суттєва
проблема відсутності у багатьох управлінців практичного досвіду
системного проектування й цілепокладання. Наслідком цього є
неоптимальний розклад головної мети на підцілі, що у подальшому
призводить або до завищення намірів та надмірних витрат, або до
неповного досягнення головної мети. При організації управлінської
діяльності виділяють такі фактори вибору, як максимальне скорочення її
терміновості, надання їй, де це тільки можливо, характеру плановості з
виділенням цілей, дій по їх досягненню, термінів, відповідальних осіб,
необхідних або наявних ресурсів; забезпечення відповідності завдань
управління можливостям їх виконавців; використання різноманітних форм
і методів реалізації завдань залежно від ситуацій; підтримка управлінських
рішень сучасними напрацюваннями науки управління та засобами
інформатизації та комп'ютеризації; врахування факторів соціальної
адаптації учасників управлінських процесів та ін. При розробці
організаційної структури основними факторами вибору є: приведення
структури у відповідність визначеним функціям організації; чітке
визначення ланцюгів підпорядкування з певними центрами прийняття
рішень; раціональний розподіл компетенції по горизонталі та повноважень
по вертикалі; вилучення зайвих ланок з урахуванням рекомендацій щодо
норм
безпосереднього
підпорядкування;
встановлення
чітких
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взаємозв'язків між центрами прийняття рішень. Особливої уваги
заслуговують фактори аналітичної й політичної доцільності та їх
співвідношення при прийнятті рішень. У практиці на рівні державного
управління аналітична доцільність, як правило, поступається політичній
доцільності. Це пов'язується із певними політичною та економічною
платформами тих сил, що прийшли до влади. Соціальним системам на
будь-якому рівні опису органічно властива невизначеність. Тому серед
факторів вибору доцільно зазначити також фактор забезпечення
визначеності, який, зокрема, проявляється у поширеній схильності людей
перетворювати припущення у факти, сумніви у впевненість та переглядати
уявлення про ситуацію в бік задоволення потреби у визначеності.
Пояснення цьому дуже просте - невизначеність ситуації не дає змоги
приймати обґрунтовані, а тому й впевнені рішення. Як відомо, найбільший
потенціал невизначеності характерний для політичної, культурної та
наукової діяльності. Сучасна наука управління приділяє велику увагу
такому фактору вибору як урахування ризику. Найбільше останній
проявляється при оцінці ефективності та складності досягнення
визначених цілей. За спостереженнями фахівців величина ризику може
бути головним фактором впливу на вибір альтернативних рішень. У
практиці управління здебільшого через брак об'єктивної, аналітично
обґрунтованої інформації імовірність розвитку певних подій, оцінювання
проблемної ситуації та реалізації відповідних рішень, як правило, здійснює
керівник, виходячи з власного досвіду. Виявлення і дослідження факторів
вибору є важливим напрямом підвищення ефективності державного
управління. Одним з основних його результатів, як і при дослідженні
закономірностей, є визначення принципів здійснення управлінської
діяльності та прийняття управлінських рішень.
Літ.: Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: курс лекций. - М. : Юрид.
лит., 1997; Афанасьев В. Г. Общество : системность, познание и управление / В. Г.
Афанасьев. - М.: Политиздат, 1981; Державне управління : теорія і практика / За заг.
ред. В. Б. Авер’янова. - К.: Юрінком Інтер, 1998; Бакуменко В. Д. Державне управління:
основи теорії, історія і практика : Навчальний посібник / В. Д. Бакуменко, П. І.
Надолішній, М. М. Їжа, Г. І. Арабаджи // За. заг. ред. Надолішнього П. І., Бакуменка В.
Д. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009; Волкова В. Н. Теория систем и методы анализа в
управлении и связи / Волкова В. Н., Воронков В. А., Денисов А. А. - М. : Радио и связь,
1983; Гвишиани Д. М. Организация и управление / Д. М. Гвишиани. – Изд. 3-е, перераб.
– М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998; Дункан Джек У. Основопологающие идеи в
менеджменте. Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики /
Джек. У. Дункан; пер. с англ. - М. : Дело, 1996; Енциклопедичний словник з державного
управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В.
Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Кхол Й.
Эффективность управленческих решений / Й. Кхол; пер. с чешск. - М. : Прогресс, 1975;
Кунц Г. Управление: системный ситуационный анализ управленческих функцій / Кунц
Г., О'Доннел / Пер. с англ, общ. ред. Д. М. Гвишиани. - М. : Прогресс, 1981. - Т. 2;
Мескон М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури // Пер. с
англ. - М.: Дело ЛТД, 1994; Мильнер Б. З. Теория организаций / Б. З. Мильне. - М.:
ИНФРА, 1998; Нижник Н. Р. Державне управління в Україні : організаційно-правові
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засади: Навч. посіб. / Н. Р. Нижник, С. Д. Дубенко, В. І. Мельниченко, та ін. – К. : Видво НАДУ, 2002; Нижник Н. Р. Системний підхід в організації державного управління /
Н. Р. Нижник, О. А. Машков. -К. : Вид-во УАДУ, 1998.

Бакуменко В.Д.
ФОРМИ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (англ. FORMS
OF PUBLIC MANAGEMENT) – це зовнішні, постійні й типізовані прояви
практичної активності державних органів та посадових осіб, наділених
державно-управлінськими функціями, щодо формування й реалізації
управлінських рішень та впливів з метою реалізації цілей державного
управління та забезпечення їх власної життєдіяльності. При визначенні
Ф.д.-у.д. доцільно виходити з того, що державне управління в його
широкій інтерпретації передбачає поєднання політичних, правових та
адміністративних функцій. Під політичною функцією мається на увазі
розроблення та реалізація державної політики. Правова функція
передбачає правове регулювання процесів у суспільстві, а адміністративна
– організацію та поточне керівництво державно-управлінською діяльністю.
Відтак, найбільш поширеними Ф.д.-у.д. є: правова, за допомогою якої
управлінські рішення і дії набувають характеру встановлення та
застосування правових норм, і організаційна, яка охоплює різноманітні дії,
спрямовані на реалізацію оперативних завдань та матеріально-технічних
операцій. Всі інші форми є похідними від них. Вважається, що
організаційною формою, яка орієнтує ресурси на реалізацію пріоритетних
завдань держави, є програмно-цільове управління. З урахуванням такого
підходу, а також, виходячи з масштабу застосування та значимості впливу
на різні сфери державної діяльності серед Ф.д.-у.д., окрім правової та
організаційної доцільно виділити ще програмно-цільову форму, яка є
поєднанням правової та організаційної форм. Вважається, що вона є
специфічною організаційною формою, яка орієнтує ресурси на конкретний
результат. Оскільки процес державного управління може розглядатися як
форма відносно його змісту, то існують також процесуальні форми
управління, і вони притаманні всім видам державної діяльності.
Процесуальна форма передбачає обов’язкове введення правових норм
шляхом застосування певних організаційних норм (наприклад відповідних
процедур, регламентів, схем). Політичної форми як такої не існує, але
здійснення політичної функції спирається на активне застосування всіх
зазначених Ф.д.-у.д. Виходячи з зазначених Ф.д.-у.д. та аналізу
різноманітних державно-управлінських рішень, які застосовуються на
різних етапах державного управління, доцільно виділити та класифікувати
їх за формою в три основні групи: нормативно-правові державноуправлінські рішення (конституція; конституційні закони та угоди; закони;
міжнародні угоди; укази глави держави; постанови парламенту і уряду;
накази керівників центральних органів виконавчої влади; положення про
центральні органи державної влади; державні та галузеві стандарти тощо);
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програмно-цільові
державно-управлінські
рішення
(міждержавні,
національні, державні, регіональні, галузеві та міжгалузеві концепції,
програми, проекти); організаційно-розпорядчі державно-управлінські
рішення (розпорядження, доручення та інші організаційно-координаційні
рішення вищих і центральних органів державної влади). Таке
розмежування (класифікація) державно-управлінських рішень відповідає
основним формам Ф.д.-у.д., а саме правовій та організаційній. З метою
здійснення оперативного управління органи виконавчої влади відповідно
до законодавства і в межах повноважень застосовують відповідні акти та
процедури управлінської діяльності, які наповнюють змістом поняття
Ф.д.-у.д. Акти управління - це владні волевиявлення суб’єктів державного
управління (органів виконавчої влади, посадових осіб), які видаються
колегіально або одноособово, спрямовані на встановлення, зміну чи
припинення правових норм або на зміну сфери їх дії. Вони мають форму
документів чи усних велінь, що містять відповідні приписи. Під
процедурою зазвичай розуміють установлений (прийнятий) порядок
здійснення дій, необхідних для реалізації поставленої мети, вирішення
конкретного завдання. Процедура - це сукупність загальноприйнятих і
спеціальних правил, офіційно встановлених чи прийнятих у відповідності
зі звичаєм, які визначають здійснення різноманітних актів, дій, форм
взаємодії між учасниками державно-управлінських відносин або порядок
оформлення якихось справ, що спрямовані на досягнення певного
результату (Н. Нижник). Правові форми знаходять своє вираження в актах
державного управління, які уособлюють правову форму виконавчої та
розпорядчої діяльності органів державної влади та посадових осіб. Тобто
йдеться про юридичну регламентацію, що нерідко набуває значення
юридичного факту. Правові форми використовуються головним чином при
підготовці, прийнятті і виконанні управлінських рішень. Виділяють:
нормативно-правову форму і ненормативно-правову форму. Нормативноправова діяльність передбачає видання розпорядчих документів, види яких
(наказ, постанова, розпорядження) визначаються законодавством та
положеннями (статутами) про відповідні органи. Розпорядчий акт
(документ) - це акт, що видається державним органом у процесі здійснення
ним виконавчо-розпорядчої діяльності з метою виконання покладених на
нього відповідно до наданої компетенції завдань. Текст розпорядчого
документа складається з двох частин: у першій зазначається підстава та
обґрунтування для складання документа; у другій формулюється рішення.
Ненормативно-правова форма зводиться до застосування правових норм. З
цією метою видаються відповідні акти застосування права та
здійснюються інші юридично значущі дії. Це можуть бути: складання
актів, протоколів; застосування органами влади засобів безпосереднього
примусу, різних економічних санкцій, ін. Організаційні форми, що зв’язані
зі здійсненням певних колективних чи індивідуальних (оперативноорганізаційних
чи
матеріально-технічних
операцій)
можуть
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використовуватися в межах функціонування самого органу державної
влади, а саме: інструктування працівників, підготовка і проведення
засідань, ін. Поза апаратом - інспектування, що проводиться у формі
перевірок, вказівок, роз’яснень, а також інструктування в письмовій та
усній формах. У державному управлінні багато правових форм є
юридично коректними лише у випадку прийняття їх через посередництво
встановлених організаційних форм. Насамперед це рішення колегіальних
органів, утворюваних органами виконавчої влади (колегій, комісій, рад,
урядових комітетів, ін.). До організаційно-правових форм належить
віднести, зокрема, наради, на яких проводиться колегіальне обговорення
завдань і прийняття рішень з їх виконання. Виділяють також так звану
матеріально-технічну форму державно-управлінської діяльності. Це
діяльність, що забезпечує реалізацію внутрішніх функцій, а саме:
діловодство, документування, матеріально-технічне ( в т.ч. фінансове)
забезпечення тощо. Найважливішою формою управлінської діяльності є
видання нормативних правових актів. Акти управління є правовою
формою вираження управлінської діяльності. Вони необхідні в т.ч. для
забезпечення юридичних наслідків організаційних дій. Акти державного
управління здійснюються у встановленому порядку на підставі і на
виконання законів та актів органів виконавчої влади вищого рівня з метою
практичної реалізації функцій та завдань державного управління. Основні
види актів управління відповідно до суб’єкта права їх видання. Президент
України: укази і розпорядження, які є обов’язковими до виконання на
території країни. Кабінет Міністрів України: постанови і розпорядження,
які є обов’язковими до виконання на території країни. Центральні органи
виконавчої влади: накази і постанови в межах їх компетенції. Голови
місцевих державних адміністрацій одноособово видають розпорядження,
обов’язкові до виконання на території відповідних областей, міст, районів.
В актах державного управління знаходять відображення впливи державних
органів або посадових осіб на об’єкти управління - державні органи
нижчого рівня або безпосередньо суспільні процеси і відносини. Їх зміст
складають управлінські рішення. Сучасний етап розвитку практики
державного
управління
характеризується,
зокрема,
широким
впровадженням програмно-цільового підходу. Отже правомірно
виділяються програмно-цільові державно-управлінські рішення. Вони
передбачають розробку певної програми і її ухвалення (затвердження)
відповідним актом. Лише після такого ухвалення програма (концепція,
стратегія, ін.) набуває правової форми, тобто статусу державноуправлінського рішення. Особливість програмно-цільових рішень полягає
в тому, що у них чітко визначаються цілі, програма діяльності щодо їх
досягнення, ресурси, терміни і виконавці. Акт, яким схвалюється
програма, може визначати форми контролю та звітності. Водночас
належить наголосити, щоб вплив був реалізований, потрібні конкретні дії
(активні зусилля) учасників державно-управлінських відносин: державних
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органів, посадових осіб, громадян, їх об’єднань, структур, що виcтупають
від їх імені.
Літ.: Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: курс лекцій / Г. В.
Атаманчук. - М.: Юрид. лит., 1997; Бакуменко В. Д. Державне управління: основи
теорії, історія і практика : Навчальний посібник / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній, М.
М. Їжа, Г. І. Арабаджи // За. заг. ред. Надолішнього П. І. , Бакуменка В. Д. – Одеса:
ОРІДУ НАДУ, 2009; Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. :
Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка,
В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010.; Нижник Н. Р.
Государственно-управленческие отношения в демократическом обществе. - К.: Ин-т
государства и права НАН України, 1995; Сиренко В. Ф. Аппарат государственного
управления: интересы и деятельность / Сиренко В.Ф., Цветков В.В., Кубко Е.Б. - К.:
Наук. думка, 1993.; Цвєтков В. В. Державне управління: основні фактори ефективності
(політико-правовий аспект) / В. В. Цвєтков- X.: Право, 1996.

Бакуменко В.Д
ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ (англ.
FORMATION OF GOVERNMENT AGENCIES) – процес, що згідно з
відомим принципом А.Чандлера “стратегія визначає структуру”
передбачає постановку цілей держави, визначення необхідних функцій для
їх реалізації, створення відповідних органів державної влади для
виконання визначених функцій, розподіл повноважень та відповідальності
між цими органами, а також визначення їх внутрішньої структури. Таким
чином, державна влада реалізується через організацію, яка стає її
матеріальною силою. Визначення спектру цілей, переліку основних
функцій, виділення з них окремих підфункцій є визначальними чинниками
впливу на вибір структури центральних і місцевих органів виконавчої
влади. Виділяють низку принципів, відповідно до яких має здійснюватися
Ф.с.о.д.в. Насамперед, до них відносять структурно-цільові принципи,
зокрема: узгодженості цілей державного управління між собою, їх
несуперечливості; взаємодоповнюваності цілей; підпорядкованості
часткових, локальних цілей загальним, завдяки чому забезпечується
ієрархія цілей у “дереві” цілей; розподілу цілей за функціями державного
управління й управлінськими функціями державних органів тощо. В
результаті забезпечується перехід “дерева” цілей у функціональну
структуру державного управління. До іншої групи включають структурнофункціональні принципи, серед яких: диференціація функцій та їх правове
закріплення в компетенції відповідних органів; сумісність однопорядкових
функцій у межах одного органу і функцій цього органу з функціями інших
органів умежах відповідної підсистеми; концентрація управлінських
функцій і необхідних ресурсів у органах відповідно до інтересів і потреб
об’єкта управління, тобто самодостатності; субсидіарність; поєднання
централізації і децентралізації; комбінування з метою уникнення
дублювання і паралелізму; відповідність управлінських впливів
об’єктивним потребам і запитам об’єкта тощо. Виділяють також
структурно-організаційні принципи, в тому числі: єдності системи
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державної влади, що забезпечує цілісність, узгодженість і дієвість
державно-управлінських
процесів;
поєднання
колегіальності
та
єдиноначальності; територіально-галузевої обумовленості організаційних
структур; лінійно-функціональний, що визначає обсяг і зміст підлеглості та
управлінської взаємодії в організаційній структурі державного управління;
багатоманітності організаційних зв’язків. На основі останнього принципу
визначаються вертикальні й горизонтальні зв’язки органів державної
влади, а також органів виконавчої влади і місцевого самоврядування,
органів публічної влади та неурядових організацій. Одним з його проявів
можна вважати подвійне підпорядкування. Суттєве значення при Ф.с.о.д.в.
має розподіл повноважень між елементами організаційної структури, що
здійснюється за допомогою делегування. Існують різні ступені
делегування повноважень. Зокрема, це: повне делегування, коли підлеглий
виконує роботу та несе відповідальність за неї, а керівник не втручається у
роботу, обмежене делегування, коли підлеглий виконує роботу та разом з
керівником несе відповідальність за неї, нульове делегування, коли
підлеглий виконує роботу, але відповідальність за неї несе керівник, і
навіть делегування навпаки, коли підлеглий перекладає роботу на
керівника. Після Ф.с.о.д.в. визначаються внутрішня структура,
повноваження, чисельність штату і концепція діяльності кожного з таких
органів та закріплюються у положеннях про них. При формуванні цих
внутрішніх структур доречно використовувати процедуру організаційного
проектування, що включає низку етапів. Спочатку здійснюється поділ
організації по горизонталі на широкі блоки, що відповідають
найважливішим напрямам її діяльності. Приймається рішення про те, які
види діяльності повинні виконувати лінійні та штабні підрозділи.
Встановлюється співвідношення повноважень різних посад та ланцюг
команд. Уразі потреби проводиться поділ на дрібніші організаційні
одиниці для більш ефективної спеціалізації та уникнення перевантаження
керівників. Визначаються посадові обов’язки як сукупність певних завдань
та функцій. Багато аспектів формування внутрішньої структури органів
виконавчої влади піддаються типізації, що дає уряду змогу спеціальним
нормативно-правовим актом визначати типові структурні підрозділи
апарату цих органів та регламентувати чисельність працівників у
підрозділах. Взагалі проблема Ф.с.о.д.в. є дуже складною. Структура
органів державної влади має відповідати певному періоду розвитку
суспільства, а проектування такої структури має відбуватися виходячи із
державної стратегії, щоб забезпечити реалізацію цієї стратегії. Розумно
створена структура органів державної влади значною мірою визначає
ефективність всієї системи державного управління. Структура пов’язує
окремі елементи цієї системи в єдине ціле, істотно впливає на форми та
організацію планування, оперативного управління, засоби організації робіт
та їх координацію, дає можливість виміряти і порівняти результати
діяльності кожної ланки системи. Така структура впливає і на технології
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управління, ставить завдання оптимального розподілу інформації,
раціонального добору й розстановки кадрів. Державне управління без
чітко продуманої структури органів державної влади практично
неможливе. Зміна стратегії має зумовлювати коригування організаційної
структури державної влади для забезпечення ефективного вирішення
проблем державного управління. Такі зміни, як правило, набувають
характеру адміністративних реформ, метою яких є подолання кризи або
неефективності влади, відновлення довіри населення до неї тощо.
Літ.: Мескон М. Х. Основы менеджмента : пер. с англ. / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф.
Хедоури. – М. : Дело ЛТД, 1994. – 702 с.; Нижник Н. Р. Системний підхід в організації
державного управління / Н. Р. Нижник, О. А. Машков. – К. : Вид-во УАДУ, 1998. – 160
с.; Методологія державного управління : словник-довідник / уклад. : В. Д. Бакуменко,
Д. О. Безносенко, С. В. Бутівщенко та ін. ; за заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва, В.
Д. Бакуменка. – К. : Вид-во НАДУ, 2004. – 196 с.; Атаманчук Г. В. Теория
государственного управления : курс лекций / Г. В. Атаманчук. – 4-е изд., стер. – М. :
Омега-Л, 2006. – 584 с.; Державне управління: основи теорії, історія і практика : навч.
посіб. / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній, М. М. Іжа, Г. І. Арабаджи ; за заг. ред. П. І.
Надолішнього, В. Д. Бакуменка. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. – 394 с.

Бакуменко В.Д., Кравченко С.О
ФУНКЦІЯ І СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ (англ. FUNCTION AND
MANAGEMENT STRUCTURES) – нерозривно взаємопов’язані та
взаємообумовлені сторони системи управління, що виступають,
відповідно, як її зміст та форма. Структура управління – це форма
організації системи управління, що визначає сукупність її стійких зв’язків,
забезпечує цілісність і стабільність, тобто збереження основних
властивостей при різних внутрішніх і зовнішніх зв’язках. Організаційна
структура є одним з основних елементів управління організацією. Вона
характеризується розподілом цілей і завдань управлінняміж підрозділами
та службовцямиі спрямована насамперед на встановлення чітких
взаємозв’язків між окремими підрозділами організації, розподіл між ними
прав та обов’язків. Зовнішнім відображенням організаційної структури
управління є склад, співвідношення, розміщення і взаємозв’язок окремих
підсистем організації. У структурі управління кожною організацією
виділяються наступні елементи: ланки, рівні управління та зв’язки –
горизонтальні й вертикальні. До ланок управління відносять структурні
підрозділи, а також окремих службовців, що виконують відповідні функції
управління або їх частину. В основу утворення ланки управління
покладено виконання підрозділом певної функції управління. Зв’язки,
встановлені між однорівневими підрозділами, мають горизонтальний
характер. Під рівнем управління розуміють сукупність ланок управління,
що займають певний ступінь у системі управління організацією. На
одному рівні здійснюється розподіл компетенції між підрозділами. У
практиці державного управління найбільш широко застосовуються
структури управління, які дістали назву ієрархічних або бюрократичних.
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До них можна застосувати сформульовані М. Вебером принципи
раціональної бюрократії, насамперед принцип ієрархічності управління,
згідно з яким структура нижчого рівня підпорядкована структурі вищого
рівня і контролюється останньою. Якщо розглядати систему державного
управління в цілому, то її структурними ланками виступають органи
державної влади, що взаємодіють з приводу досягнення цілей державного
управління у процесі реалізації відповідних управлінських функцій.
Характеристики такої взаємодії залежать від функціональної структури
державного управління, під якою розуміють нормативно закріплений
розподіл кожної функції державного управління за управлінськими
функціями органів державної, передусім виконавчої, влади відповідно до
місця цих органів в управлінській системі. Таким чином, організаційна і
функціональна
структура
державного
управління
органічно
взаємопов’язані. Немає органів державної влади поза їх функціями. При
цьому функції державного управління є первинними і визначальними
щодо організаційної структури. Вони обумовлюють необхідність тих чи
інших елементів системи органів виконавчої влади і будову цієї системи.
На практиці функціональна та організаційна структури постають як єдине
ціле, тобто як організаційно-функціональна структура державного
управління– сукупність органів державної влади, а також державних
установ і організацій в єдності їх функцій, повноважень та організаційних
зв’язків, яка забезпечує цілісний управлінський вплив на суспільну
систему чи на окремі її сфери.
Літ.: Мескон М. Х. Основы менеджмента : пер. с англ. / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф.
Хедоури. – М. : Дело ЛТД, 1994. – 702 с.; Нижник Н. Р. Системний підхід в організації
державного управління / Н. Р. Нижник, О. А. Машков. – К. : Вид-во УАДУ, 1998. – 160
с.; Методологія державного управління : словник-довідник / уклад. : В. Д. Бакуменко,
Д. О. Безносенко, С. В. Бутівщенко та ін. ; за заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва, В.
Д. Бакуменка. – К. : Вид-воНАДУ, 2004. – 196 с.; Атаманчук Г. В. Теория
государственного управления : курс лекций / Г. В. Атаманчук. – 4-е изд., стер. – М. :
Омега-Л, 2006. – 584 с.; Державне управління: основи теорії, історія і практика : навч.
посіб. / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній, М. М. Іжа, Г. І. Арабаджи ; за заг. ред. П. І.
Надолішнього, В. Д. Бакуменка. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. – 394 с.

Бакуменко В.Д., Надолішній П.І., Кравченко С.О.
ФУНКЦІЯ МОТИВАЦІЇ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ (англ.
FUNCTION OF MOTIVATION IN MANAGEMENT) – це управлінська
функція, змістом якої є спонукання працівників до діяльності, спрямованої
на досягнення цілей при вирішенні завдань державно-управлінської
діяльності. Функція мотивації (див. рис.) є загальною функцією
соціального управління – однією з базових функцій менеджменту.
Особливості її застосування в державному управлінні пов’язані з певними
обмеженнями в діяльності управлінців на політичних посадах та
державних службовців. В той же час, саме з нею пов’язуються найбільші
сподівання щодо упередження корупційних дій в державному управлінні
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шляхом забезпечення високої заробітної плати, спеціальних пенсій,
високого рівня соціальних послуг тощо.
Функція "Мотивація"

Потреби
(нестача
чого-небудь),
інтереси,
цінності

Спонуки
або
мотиви

Мета
(для задоволення
потреб)

Поведінка
(дії, спрямовані на
задоволення потреб
та досягнення
відповідної мети)

Рис.. Структурно-логічна модель функції мотивації

Механізм мотивації передбачає, що потреби та спонуки (установки, ідеали,
цінності) індивіда спричиняють формування певних цілей і подальшу
поведінку щодо їх досягнення для задоволення потреб. Тому завданням
керівників є створення такої ситуації, за якої чим більше зусиль
докладатимуть працівники для досягнення цілей організації, тим краще
задовольнятимуться їхні індивідуальні потреби. Основними науковими
напрацюваннями у цій сфері є теорії мотивації, які базуються на двох
підходах. Перший пов’язують з теоріями задоволення (за іншою
термінологією – змістовні теорії чи теорії потреб), оскільки цей підхід
базується на способах аналізу індивідуальних потреб та їх задоволення.
Серед відомих теорій задоволення можна назвати ієрархію потреб А.
Маслоу, теорію ЖВЗ, теорію двох чинників Ф. Герцберга, теорію трьох
потреб Д. Макклелана. На думку відомого американського вченого Г.
Райта, ключовими поняттями теорій мотивації є зусилля, організаційні цілі
та індивідуальні потреби. Застосовується така схема дій: задовольняються
потреби працівників - вони докладають енергійних зусиль - у результаті
забезпечується досягнення організаційних цілей. Саме задоволення потреб
працівників є основною метою мотиваційних зусиль. На особливу увагу
заслуговує такий різновид теорії задоволення, як теорія ЖВЗ, оскільки
сучасні дослідження підтверджують її справедливість. Ця теорія
запропонована К. Алдерфером і складається з трьох рівнів потреб, кожну з
яких можна задовольняти незалежно від інших, а саме: Ж – життєві
потреби, тобто фізіологічні потреби і потреби безпеки; В – потреби у
взаєминах, що пов’язані з міжособистісними стосунками; З – потреби в
підвищенні поваги і самореалізації. Теорії мотивації та їх використання в
управлінні слід розглядати з урахуванням культурної специфіки різних
країн. Другий підхід пов’язують з теоріями процесу (або процесуальними).
Цей підхід ґрунтується на зосередженні передусім на розумових процесах
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індивідів, а не на їхніх потребах. До найвідоміших теорій процесу
належать теорія справедливості, модель Портера-Лоулера та теорія
сподівання В. Врума. Таким чином, Ф.м.у.д.у. спрямована на підвищення
ефективності процесу державного управління за рахунок, з одного боку,
стимулювання зацікавленості персоналу до праці, а, з другого, врахування
найкращим чином розумових можливостей працівників. На сьогодні
науковцями доведено, що мотивація набагато менше впливає на результат,
ніж функція цілепокладання.
Літ.: Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний
посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1. Теоретико-методологічні засади. - К. : ВПЦ
АМ.У, 2010; Гвишиани Д. М. Организация и управление. - 3-е изд., перераб. - М.: Издво МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1998; Енциклопедичний словник з державного управління /
уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка,
В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Мескон М. Х. Основы
менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури // Пер. с англ. - М.: Дело ЛТД,
1994.

Бакуменко В.Д
ФУНКЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ (англ.
FUNCTION ORGANIZATION IN MANAGEMENT) – це управлінська
функція, що охоплює проблеми створення організаційних структур,
налагодження
раціональних
організаційних
відносин,
зокрема
субординацію та координацію дій ланок управління, а також управління
персоналом у системі державного управління. Функція організації (див.
рис.) є загальною функцією соціального управління – однією з базових
функцій менеджменту. Особливості її застосування в державному
Функція "Організація"
Створення або змінення структури організації

Координація (забезпечення узгоджених дій всіх підрозділів організації)

Управління персоналом (комплектація штату та робота з кадрами)
Рис. Структурно-логічна модель функції "Організація"

управлінні пов’язані з масштабністю організаційних структур та
організаційних відносин, а також з реалізацією їх державними
службовцями, що пов’язано з певними особливостями кадрового добору та
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проходження служби. За сучасною концепцією поєднання в державному
управлінні політичної, правової та адміністративної функції воно
розглядається як діяльність органів та установ усіх гілок державної влади з
вироблення та здійснення практичних, організуючих і регулюючих впливів
на всі сфери суспільства з метою задоволення його потреб, що
змінюються. Перетворення призначень держави у дії забезпечується
шляхом створення певних органів влади для виконання визначених
функцій держави та надання їм відповідних повноважень. За визначенням
відомого вченого-політолога А. Аблова, влада реалізується через
організацію, яка стає її матеріальною силою. Організаційна структура
управління - це форма організації системи управління, що визначає
сукупність її стійких зв'язків, забезпечує цілісність і стабільність, тобто
збереження основних властивостей при різних внутрішніх і зовнішніх
зв'язках. Організаційна структура - один з основних елементів управління
організацією. Вона характеризується розподілом цілей і завдань
управління між підрозділами та службовцями. Зовнішнім відображенням
організаційної структури управління є склад, співвідношення, розміщення
і взаємозв'язок окремих підсистем організації. Вона спрямована,
насамперед, на встановлення чітких взаємозв'язків між окремими
підрозділами організації, розподіл між ними прав і обов'язків. У структурі
управління кожною організацією виділяються наступні елементи: ланки,
рівні управління та зв'язки - горизонтальні й вертикальні. До ланок
управління відносять структурні підрозділи, а також окремих службовців,
що виконують відповідні функції управління або їх частину. В основу
утворення ланки управління покладено виконання підрозділом певної
функції управління. Зв'язки, встановлені між однорівневими підрозділами,
мають горизонтальний характер. Під рівнем управління розуміють
сукупність ланок управління, що займають певний ступінь в системі
управління організацією. На одному рівні здійснюється розподіл
компетенції між підрозділами. Організаційні структури управління
відзначаються великою різноманітністю форм. У практиці управління
найбільш широко застосовуються структури управління, які отримали
назву ієрархічних або бюрократичних. Концепція ієрархічної структури
була сформульована видатним німецьким вченим М.Вебером, який
фактично розробив нормативну модель раціональної бюрократії. Наведемо
основні принципи ідеальної бюрократичної організації управління за
ідеологією М. Вебера: вся діяльність організації поділяється на
елементарні операції; формалізуються завдання та обов'язки кожної ланки;
залучаються фахівці-експерти на умовах повної відповідальності за
ефективне виконання завдань; організація будується за принципом
ієрархії; діяльність організації регулюється системою правил та стандартів,
які забезпечують одноманітність виконання кожного завдання незалежно
від виконавця; нормальне функціонування організації відповідно до
раціональних стандартів виключає можливість впливу особистих
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міркувань та емоцій; служба в бюрократичній організації базується на
відповідності кваліфікації обійманій посаді; службовці захищені від
невмотивованого звільнення; існує система просування по службі за умов
певної вислуги років та успішної діяльності. Більшість із зазначених
принципів й сьогодні не втратили своєї актуальності та є базовими для
систем управління соціальними системами. Організаційна структура
відображає склад елементів, внутрішню форму організації системи, її
статику, тоді як організаційні відносини забезпечують ефективність
структурних зв'язків. Взаємозв'язок та субординація елементів структури
повинні бути динамічними, оскільки мають відслідковувати процес
розвитку та зміни об'єкта управління. Спосіб організації та взаємодії
елементів системи й зв'язків між ними є певною характеристикою
процесів, які відбуваються між елементами системи. При цьому необхідно
виходити з того, що в будь-яких організаціях на всіх їх рівнях
здійснюється поділ праці. Існують різні принципи такого поділу. Поперше, завдання організації традиційно поділяються на три категорії роботу з людьми, предметами (устаткуванням, сировиною, інструментами)
та інформацією. По-друге, існують дві основні форми поділу праці - на
компоненти загальної (проблемно-орієнтованої) діяльності, тобто
горизонтальний поділ праці, й з управлінської діяльності, тобто
вертикальний поділ праці (саме він є сутністю управління). За іншою
термінологією організаційні відносини - це відносини координації і
субординації. Відносини координації - це відносини управлінських ланок
або людей по горизонталі. Управлінські ланки і люди належать тут до
одного рівня управління. Відносини субординації являють собою
відносини між вищими і нижчими рівнями системи управління, між
керівниками і керованими, між тими, хто ухвалює рішення, і тими, хто ці
рішення виконує. Можна навести наступні загальні принципи раціональної
структури управління, які забезпечують оперативність і гнучкість у її
роботі, а саме: відповідність ланок управління його функціям; мінімізацію
кількості щаблів (ланок) в ієрархії управління; зосередження на кожному
щаблі всіх необхідних функцій управління; концентрацію функціональних
ланок у функціональних вузлах; чітке виділення участі кожної
функціональної ланки в єдиному процесі управління; усунення
дублювання функцій; мінімізацію потоків команд з кожної ланки
управління. Через чітке визначення та розподіл завдань, їх розмежування,
усвідомлення обов'язків та особистої відповідальності кожним керівником
і службовцем створюються організаційні передумови для повного
використання трудового і управлінського потенціалу організацій.
Особливу проблему при формуванні і оцінці структури державного органу
представляє визначення потенційної норми керованості, відштовхуючись
від якої можна вважати, що дана структура справиться з покладеними на
неї цілями, функціями і повноваженнями, є достатньою і може гарантувати
необхідний рівень управління відповідними процесами. Найбільш цікаві
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міркування з цієї проблеми представлені польським дослідником З.
Ковалевські,
який систематизував названі чинники на такі, що:
визначаються дорученими завданнями: значущість завдань; їх складність,
різнорідність; необхідний рівень координації; можливість непередбачених
наслідків; залежать від особистості керівника: міра його самостійності;
можливість залучення допоміжного персоналу; виконання діяльності, не
пов'язана з керівництвом; методи управління; організація планування;
залежать від персоналу: кваліфікація персоналу; трудова інтеграція;
діяльність неформальних груп; культура спілкування; текучість кадрів;
мають технічний характер: вертикальний діапазон керівництва; зв'язок;
розміщення у легко доступному полі діяльності; можливість отримання
навичок виконання завдань; оснащення; структура установи; соціотехнічні
елементи; рівномірний темп роботи; наявність контролю; інформаційна
система підтримки рішень; техніка обробки інформації. Тому, якщо
підходити до структури державного органу з точки зору її раціональності
та ефективності, то слід прорахувати ("зважити") чимало чинників, що
часом суперечать один одному, перш ніж прийти до висновку про її
відповідність закріпленій компетенції. Точками відліку тут є
організаційно-правова форма реалізації компетенції (нормативно
встановлена) й, відповідно, керівна ланка, уповноважена на реалізацію цієї
компетенції в належній формі. Першим завданням у побудові структури
будь-якого державного органу є чітке визначення керівної ланки, тобто тієї
сукупності державних посад, яка по правовому статусу органу
безпосередньо пов'язана з використанням владних повноважень, що
фіксуються в управлінських рішеннях. Друге завдання, виходячи з
першого, складається в такій побудові підрозділів, щоб вони могли сповна
і якісно сприяти керівній ланці в здійсненні компетенції. У побудові
структури державного органу використовуються ті ж структури, що і в
побудові організаційної структури державного управління з модифікацією
стосовно до особливостей органу: лінійне, функціональне, лінійнофункціональне, програмно-цільове. Додається лінійно-штабне, при якому в
органі при керівній ланці створюється спеціальний підрозділ для його
інформаційно-аналітичного
забезпечення.
Управління
персоналом
охоплює всі дії, пов’язані з роботою з кадрами організації. Воно базується
на принципі раціонального підбору, розстановки та використання кадрів.
До напрацювань теорії та практики управління персоналом належить
виділення основних категорій керівників організації, зокрема керівників
вищої, середньої та низової ланок. На державному рівні актуальність
проблем управління персоналом виявляється під час формування та
розвитку системи державної служби, основною метою якої є підвищення
ефективності функціонування державної влади й державного управління, а
також поєднання відповідальності за обіймання державної посади із
соціально-економічними гарантіями державної служби.
Літ.: Бакуменко В. Д. Державне управління: основи теорії, історія і практика :
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Навчальний посібник / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній, М. М. Їжа, Г. І. Арабаджи //
За. заг. ред. Надолішнього П. І. , Бакуменка В. Д. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009;
Гвишиани Д. М. Организация и управление. - 3-е изд., перераб. - М.: Изд-во МГТУ им.
Н. Э. Баумана, 1998; Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. :
Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка,
В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Мескон М. Х. Основы
менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури // Пер. с англ. - М.: Дело ЛТД,
1994; Мильнер Б. З. Теория организаций / Б. З. Мильне. - М.: ИНФРА, 1998.

Бакуменко В.Д.
ФУНКЦІЯ ПЛАНУВАННЯ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ (англ.
PLANNING FUNCTION IN MANAGEMENT) – управлінська функція,
змістом якої є постановка цілей державного управління (цілепокладання), а
також визначення шляхів досягнення цілей, необхідних для цього ресурсів
та розроблення відповідних планів діяльності (цілезабезпечення).
Планування пов’язане, за характеристикою американських учених Т.Сааті
та К.Кернса, з досягненням бажаних майбутніх станів, які є
малоймовірними без втручання людини; містить “формування подій” як у
нинішньому, так і в майбутньому шляхом найкращого розміщення наявних
ресурсів; є прагматичною діяльністю, що пов’язана з вибором ефективних
та перспективних шляхів розвитку держави з низки альтернатив (враховує
такі обмеження, як невідповідна технологія, недосконала і неповна
інформація); включає раціональний вибір і складається з прогнозування
(довгострокове планування), програмування (розробки програм та планів)
та проектування (прив’язки програм і планів до ресурсів, їх конкретизація
у проектах). Ф.п.д.у. має здійснюватися згідно з певними принципами.
Серед них доцільно відзначити, насамперед, принцип універсальності, що
дозволяє розробляти типові схеми планування у різних галузях державного
управління. Згідно з цим принципом процес планування складається з
однакових і тих етапів незалежно від масштабу та специфіки об’єкта
планування. Науково обгрунтоване планування має також базуватися на
принципах об’єктивності, випередження та оптимальності. Принцип
об’єктивності передбачає, що планування є ефективним лише тоді, коли
воно базується на пізнанні специфіки об’єкта планування – його
структури, об’єктивних потреб, закономірностей і можливостей
функціонування та розвитку. Принцип випередження означає постановку
цілей і завдань певної діяльності на основі аналізу і прогнозування
можливостей, потреб і перспектив розвитку об’єкта планування з
використанням науково обгрунтованої методології. Це передбачає активне
виявлення і попередження можливих проблем розвитку об’єкта
планування замість пасивного очікування їх прояву та реагування на
необхідність їх термінового вирішення. Згідно з принципом оптимальності
при визначенні як цільових пріоритетів, так і шляхів досягнення цілей
необхідно проводити раціональний вибір найкращих із можливих варіантів
за певними критеріями. Ефективність планування залежить також від
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дотримання принципу відповідності засобів завданням планування, що
відображає необхідність використання найбільш доцільних засобів,
особливо методологічних, для вирішення завдань планування того чи
іншого типу. Наприклад, суттєво різні методи мають використовуватися
при вирішенні добре структурованих, слабкоструктурованих та
неструктурованих проблем. Ф.п.д.у. реалізується через відповідний
процес, що включає низку етапів. Початковим є аналіз наявного стану
об’єкта і суб’єкта державного управління та на цій основі визначення місії,
тобто головної загальної мети управлінської діяльності стосовно обраного
об’єкта. Місія задає загальний орієнтир, без якого неможливо сформувати
“дерево” цілей державного управління, тому її визначення має передувати
постановці цілей. Якісний виклад місії має включати опис: основних
потреб або особливих проблем, які необхідно вирішити за допомогою
управління; очікувань та вимог зацікавлених сторін; послуг/продукції, що
планується надати, та процесів/ресурсів, що передбачається використати
для задоволення цих вимог. Наступним етапом є визначення цінностей,
тобто тих норм поведінки, управлінських стандартів, етичних вимог,
суспільних ідеалів, на захист та утвердження яких має працювати суб’єкт
державного управління. Цінності спрямовують поведінку членів
організації, ухвалення рішень і вибір стратегій, можуть слугувати могутнім
знаряддям для перетворень в організаційній культурі та мотивації
працівників. Завдяки цьому цінності, поряд з місією, стають основою
постановки цілей. На практиці цінності, як правило, відображаються у
вигляді загальних принципів діяльності організації, здійснення програми
тощо. Наприклад, на даний час система базових принципів належного
урядування набуває загального світового визнання як універсальна основа
побудови та функціонування державного управління. Важливим етапом
планування є прогнозування, тобто одержання науково обгрунтованої
інформації про можливий майбутній стан як об’єкта, так і суб’єкта
державного управління. Це включає передбачення негативних змін, яким
доцільно протидіяти, позитивних змін, яким доцільно сприяти, майбутніх
суспільних потреб, які потребуватимуть задоволення, можливостей
розвитку як об’єктів, так і суб’єктів державного управління тощо.
Прогнозування є невід’ємною складовою випереджального державного
управління, яке не просто реагує на наявні суспільні проблеми, а
передбачає і попереджає їх виникнення. Аналіз наявного стану об’єкта і
суб’єкта державного управління, а також прогнозування їх розвитку
створюють основу для виявлення управлінських проблем, тобто чітко
усвідомлених та сформульованих невідповідностей між існуючим станом
об’єктів державного управління та їх бажаним станом, що визначається
місією та цінностями державно-управлінської діяльності. Це дає підстави
для формування системи цілей державного управління, що полягають у
вирішенні сформульованих проблем, тобто побудова “дерева” цілей та
визначення цільових пріоритетів. На цьому завершується стадія
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цілепокладання та розпочинається стадія цілезабезпечення. Остання
насамперед включає вибір загальних шляхів досягнення цілей державного
управління. При цьому важливе значення має виявлення та оцінка
максимально широкого, бажано повного, переліку альтернативних шляхів,
що забезпечує їх необхідну різноманітність, а значить основу для
оптимального вибору. Наступним етапом є програмування, тобто
відповідно до вибраних шляхів досягнення цілей формування програм або
планів з визначенням завдань, термінів та послідовності їх виконання,
виконавців завдань та обсягів необхідних ресурсів. Завершує процес
планування етап проектування, що включає: формування переліку
конкретних робіт для вирішення завдань; вибір доцільних засобів
виконання робіт; розробку графіків (термінів та послідовності виконання
робіт); добір виконавців за роботами; розрахунок розподілу необхідних
ресурсів. 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. Рішення при плануванні
можна узагальнити у три групи: стратегічні (головні, довгострокові),
оперативні (рутинні, короткострокові) та адміністративні (координуючі дії
щодо реалізації стратегічних та оперативних рішень). Переважно
вважається, що планування охоплює й прогнозування. Водночас є й інша
думка, згідно з якою прогнозування виділяється в окрему функцію
управління і розглядається як метод науково аргументованого
передбачення ймовірних тенденцій і напрямів при розв’язанні стратегічних
завдань суспільства.
Літ.: Саати Т. Аналитическое планирование. Организация систем : пер. с англ. / Т.
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організації державного управління / Н. Р. Нижник, О. А. Машков. – К. : Вид-во УАДУ,
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Бакуменко В.Д., Кравченко С.О.
ФУНКЦІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ
(англ. FUNCTION OF DECISION MAKING IN MANAGEMENT) – це
управлінська функція, змістом якої є вибір однієї з кількох альтернатив,
що здійснюється відповідальними особами в процесі планування,
організації, мотивації та контролю. Ф.п.р.у.д.у (див. рис.) є загальною
функцією соціального управління – однією з базових функцій
менеджменту. Особливості її застосування в державному управлінні
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пов’язані з масштабністю проблем і завдань, їх складністю та високою
відповідальністю виконавців. Діяльність з прийняття рішень є
центральним пунктом теорії управління.. За висловом американського
вченого Г. Гордона, прийняття рішень - це основа основ державного управління, як і всієї організованої людської поведінки. На особливі місце і роль
формування рішень у державному управлінні вказує той факт, що процеси
їх прийняття та реалізації є двома з трьох основних компонентів
управлінської діяльності, де третім компонентом є збір, накопичення,
обробка, збереження і передача інформації, яка необхідна для здійснення
управління. Розумінню місця і ролі державно-управлінських рішень у
системі державного управління сприяє спрощена ланцюгова модель
соціального механізму формування та реалізації державного управління,
яка має вигляд "потреби  інтереси  цілі  рішення  впливи  дії 
результати". Управлінські рішення, які приймаються на рівні держави,
можуть охоплювати все суспільство або найважливіші його сфери і
регулювати поведінку всіх соціальних груп та окремих громадян. Рішення
в системі державного управління дуже різноманітні, багаторівневі і мають
різну владну силу. Одні з них формуються на рівні вищих та центральних
органів державної влади і спрямовані на вирішення найважливіших проблем держави, інші є проміжними або допоміжними та приймаються на
рівні або в межах відповідного апарату. Прийняття рішень розглядається
сучасною наукою управління як одна з основних управлінських функцій,
що має характер пов’язуючої стосовно інших основних управлінських
функцій, зокрема планування, організації, мотивації та контролю.
Прийняття рішень є частиною державно-управлінських процесів та
складається з етапів діагностування проблемних ситуацій у сфері
державного управління, визначення критеріїв та обмежень, виявлення,
оцінки та вибору альтернатив. Проблема, яку необхідно розв’язувати,
може стосуватися не тільки певного об’єкта, а й суб’єкта державного
управління, зокрема, у разі недосконалої структури системи або окремих
органів державної влади. Виходячи із завдань центральних органів
виконавчої влади в Україні ці проблеми, наприклад, можуть стосуватися:
визначення і реалізації державної політики та стратегії як у цілому, так і
щодо розвитку відповідних галузей; інвестиційної та антимонопольної
політики; розвитку економіки; вибору її пріоритетних напрямів;
удосконалення зовнішньоекономічної діяльності; захисту інтересів
українських товаровиробників; розвитку внутрішнього ринку; міжнародної
діяльності; застосування законодавства. Прийняття рішень центральними
органами виконавчої влади виявляється в: організації виконання актів
законодавства; підготовці міжнародних договорів України; розробленні
проектів Державної програми економічного та соціального розвитку
України, Державного бюджету України; розробленні цільових
перспективних програм, відповідних фінансово-економічних та інших
нормативів, механізмів їх упровадження; затвердженні галузевих
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стандартів; виданні в передбачених законодавством випадках спеціальних
дозволів (ліцензій) на проведення окремих видів діяльності; управлінні
майном підприємств, що належать до сфери управління таких органів;
замовленні наукових досліджень; формуванні заходів, спрямованих на
поглиблення економічної реформи; удосконаленні механізму регулювання
розвитку економіки, її структурної перебудови; забезпеченні ринкової
збалансованості, соціального захисту населення, екологічної безпеки та ін.
Діагностування
проблемних
ситуацій
здійснюється
шляхом
структурування проблем до рівня окремо зрозумілих для вирішення
завдань (питань, ситуацій), визначення обмежень, критеріїв та принципів
вибору, після чого здійснюється пошук альтернатив рішення із
застосуванням прийнятного інструментарію організуючих, регулюючих та
контролюючих впливів. Власне прийняття рішення здійснює керівник (так
звана "особа, що приймає рішення") відповідного рівня компетенції. Але
цьому передує робота по підготовці цього рішення, яка може мати дуже
широкий спектр обсягу і складності, вимагати різної кількості та
кваліфікації фахівців-управлінців, а також відповідних витрат часу. Цей
етап у літературі, як правило, називається підготовкою рішення. Якщо
рішення приймається у формі якогось документу, то йдеться про
підготовку проекту цього документу. Його затвердження є прикладом
власне прийняття рішення. Удосконалення прийняття управлінських
рішень на сьогодні стає однією з основних проблем удосконалення систем
управління, оскільки, як справедливо зазначив російський вчений Б.
Литвак, визначальним фактором є все ж таки кінцева якість рішень, що
приймаються, а не технології реалізації основних функцій управління.
Першим і принциповим кроком у напрямі вирішення проблеми якості
управлінських рішень є їх прийняття тільки в разі обґрунтованої
необхідності. Другим кроком є підвищення ефективності їх формування.
Перефразовуючи В. Цвєткова, можна сказати, що ефективність державноуправлінських рішень в кінцевому підсумку є своєрідною мірою їх
корисності, причому, під ефективністю управлінської праці, а відповідно й
її основних елементів - управлінських рішень, прийнято розуміти
досягнення певної мети при найменших витратах. Прийняття і реалізація
державно-управлінських рішень є основним результатом діяльності, що
називається державним управлінням. Саме це створює потенційні можливості відслідковувати та оцінювати його стан та розвиток шляхом відслідковування та оцінювання державно-управлінських рішень, що
приймаються в країні, через впровадження відповідних моніторингів, організацію накопичення та обробку інформації в базах даних та знань, застосування різноманітних інформаційно-пошукових систем з використанням
розподілених мереж, сучасних інформаційних та комп’ютерних технологій. У практиці державного управління різних країн вже широко
використовуються програмні комплекси та комп’ютерні системи, що
накопичують та надають управлінцям оперативну інформацію про
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законодавчі та інші нормативно-правові акти, дають змогу отримувати
прогнозні модельні оцінки з макроекономічних питань і спростити
проектування. На підході широке застосування систем комп’ютерної
підтримки прийняття рішень, зокрема систем їх прогнозної оцінки. При
достатності інформації та відповідній її організації можливе впровадження
систем аналізу та оцінювання процесів державного управління як з
окремих напрямів, так і в цілому. Фактично вирішення цього питання
переведено з теоретичної площини в економічну та технічну.
Літ.: Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: курс лекцій / Г. В.
Атаманчук. - М.: Юрид. лит., 1997; Бакуменко В. Д. Державне управління: основи
теорії, історія і практика : Навчальний посібник / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній, М.
М. Їжа, Г. І. Арабаджи // За. заг. ред. Надолішнього П. І. , Бакуменка В. Д. – Одеса:
ОРІДУ НАДУ, 2009; Гвишиани Д. М. Организация и управление. - 3-е изд., перераб. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1998; Енциклопедичний словник з державного
управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В.
Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Мескон М. Х.
Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури // Пер. с англ. - М.: Дело
ЛТД, 1994; Саймон Герберт А. Адміністративна поведінка : Дослідження поцесів
прийняття рішень в організаціях, що виконують адміністративні функції / Г. А.
Саймон; пер. з англ. вид. - Вид. переробл. і доповн. числен. заув. авт. - К.: АртЕк, 2001.

Бакуменко В.Д
ФУНКЦІЯ КОНТРОЛЮ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ (англ.
FUNCTION CONTROL IN MANAGEMENT) – це обов’язкова функція
державного управління, елемент зворотного зв’язку, що дозволяє
своєчасно відреагувати на будь-які відхилення від запланованого шляху
досягнення поставлених цілей розвитку держави, її регіонів та окремих
територій, основних напрямів і видів її діяльності. За словами Б. Гурне, без
контролю не може бути ефективного управління. За визначенням М.
Мескона, контроль – це процес забезпечення досягнення організацією
своїх цілей. Цілі, плани та структура будь-якої організації, зокрема й
держави, її органів управління, безпосередньо пов’язані з її місією та
визначають напрями діяльності. Щоб контроль був ефективним, він має
бути чітко скоординованим з плануванням. Таким чином, контроль, що
спрямований на досягнення цілей організації, дотримання її планів, має
бути одним з основних елементів сутності самої організації. Ф.к.у.д.у (див.
рис.) є загальною функцією соціального управління – однією з базових
функцій менеджменту, пов’язуючим процесом. Особливості її
застосування в державному управлінні пов’язані з високою
відповідальністю за результати державного управління. Класичний процес
контролю складається з встановлення стандартів (цілей, що піддаються
вимірюванню), оцінювання фактично досягнутих результатів та, у разі їх
суттєвого відхилення від встановлених стандартів, проведення
коригування цілей та планів щодо їх досягнення. Існують різні види.
контролю. Серед основних видів контролю можна виділити попередній
(превентивний), проміжний (поточний) та заключний. За процедурою
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здійснення всі ці види контролю схожі, оскільки спрямовані на сприяння
якомога ближчого досягнення встановлених цілей організації. Різняться
Бажане
виконання

Фактичне
виконання

(стандарт)

Коригування

Оцінка
фактичного
виконання

Аналіз
причин
відхилень

Програма
коригувальних
дій

Порівняння фактичного
виконання із стандартними показниками

Розпізнавання
відхилень

Рис. Процес контролю

вони за часом здійснення. Попередній контроль застосовують перед
реалізацією управлінського рішення, тобто до здійснення управлінського
впливу. Він, як правило, є дуже важливим, оскільки дозволяє попередити
реалізацію неефективного управління. В той же час відомими недоліками
такого контролю є уповільнення управлінських процедур та, фактично,
колективний
поділ
відповідальності
між
ініціаторами
даного
управлінського рішення та суб’єктами попереднього контролю. Поточний
контроль проводиться під час безпосереднього здійснення управлінських
завдань з метою своєчасного попередження відхилення від планів
досягнення певних цілей. Сутність поточного контролю, в першу чергу, в
систематичній перевірці стану виконання завдань, обговоренні проблем,
що виникають, попередженні можливих ускладнень, зокрема з ресурсним
забезпеченням, ініціації пропозицій з удосконалення роботи. Заключний
контроль має характер узагальнюючого, підсумкового. Американський
вчений У. Ньюмен звертає увагу на два суттєві аспекти заключного
контролю. По-перше, він надає дуже важливу інформацію, якщо
передбачається вирішення аналогічних проблем у майбутньому. По-друге,
він необхідний з точки зору мотивації учасників процесу, що
контролюється. З одного боку, такий контроль не гальмує процес
управління відволіканням на процедури поточного контролю та ініціативу
суб’єктів контролю, в той же час він фактично вже фіксує кінцевий
результат управління, коли час, відведений на досягнення цілей,
вичерпано. Якщо цей результат не задовольняє поставленим цілям, маємо
ситуацію незадовільного управління. Тоді необхідно здійснити
коригування або цілей на майбутнє (ситуація зміни цілей розвитку), або
шляхів (ситуація зміни технологій та методів управління) і термінів їх
досягнення (ситуація уповільнення управління, а відповідно й процесів
розвитку). Саме тому управлінська практика доводить недостатність
здійснення тільки заключного контролю. Необхідним є здійснення також
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попереднього та поточного видів контролю. Взагалі види контролю можна
класифікувати за багатьма ознаками. Залежно від того, контролюються
головні функції чи допоміжні, ми говоримо про контроль
адміністративний або технічний. В іншому аспекті контроль застосовують
або до певного аспекту функціонування організації (юридичний,
фінансовий, матеріальний, виконання доручень органів державного
управління, діловодства), або до всього управління нею (контроль системи
управління). Для оцінювання результатів контролю існує безліч засобів та
методів вимірювання. Для сфери державного управління характерні
нормативно-правові та організаційно-розпорядчі
документи, наради,
протоколи, доповіді, інформаційно-аналітичні, пояснювальні та службові
записки, договори, угоди, регламенти, інструкції, акти прийому-передачі,
плани, графіки, звіти тощо. Наукою управління накопичено великий досвід
з теорії та практики здійснення контролю діяльності організацій.
Відповідні положення і висновки наведені у роботах багатьох зарубіжних
та українських вчених, зокрема Г. Атаманчука, В.Бакуменка, О’Доннела, Б.
Гурне, М. Мескона, М. Морисея, Г. Райта, О. Андрійко, Н. Нижник, О.
Машкова, О. Полінця, О. Сушинського та ін. Звернемося до принципів
соціального управління, що безпосередньо стосуються функції контролю у
сфері державного управління. Принцип публічності державного
управління передбачає: доступність державного управління для громадян,
зокрема через їх участь у виборі до складу владних структур; відкритість
функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування;
суспільний контроль через засоби масової інформації та в інших формах за
державно-управлінськими процесами; судовий контроль за дотриманням
при їх здійсненні конституційних і законодавчих норм. Принцип
випереджуючого стану управління знаходить своє відображення при
реалізації функції контролю у вигляді принципу орієнтації контролю на
майбутнє. Останній виходить з того, що, чим більше система контролю
використовує інформацію, орієнтовану на майбутнє, а не на простий
зворотний зв’язок, тим більше її можливість попередити відхилення від
запланованих цілей. Цей принцип спрямований на гарантування
досягнення цілей управління шляхом своєчасного коригування планів. За
принципом ефективності контролю він має здійснюватися у необхідному
обсязі за умови мінімальних витрат. Контроль є допоміжним засобом для
забезпечення максимально повного досягнення визначених цілей й не
повинен при цьому перетворюватися на основний засіб. По-перше,
контроль потребує значних витрат ресурсів, по-друге, надмірне приділення
уваги контролю настільки ж погане, як і нехтування ним. Останнє може
привести до пригнічення волі виконавців та обмеження їх ініціативи, що
потім вже нічим не може бути виправдане та скомпенсоване. За
відсутності нормативів на параметри діяльності неможливо оцінити
досягнення її цілей. Тому обов’язковою умовою ефективного контролю є
наявність об’єктивних, чітких та зручних для використання нормативів, за
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іншою термінологією стандартів. Це положення відповідає принципу
наявності нормативів. Причому встановлення стандартів є точним
визначенням цілей, що мають бути досягненні у визначений термін, й яке
засновується на планах організації. Щоб контроль був ефективним, він має
бути чітко скоординованим з плануванням. Одним з найбільш відомих
методів управління, покликаних тісно скоординувати планування та
контроль, є метод управління по цілях (management by objectives - МВО).
Він складається з чотирьох взаємопов’язаних етапів: розробки чітких
формулювань цілей; формування реалістичних планів їх досягнення;
систематичного відстеження та оцінювання результатів управління;
прийняття коригуючих заходів для досягнення запланованих результатів
(стандартів). Незважаючи на простоту та ясність, реалізація методу
управління по цілях в соціальних системах стикається з великими
труднощами. Наведемо деякі з найбільш суттєвих причин цього (за
визначенням американського вченого Е. Райта): незацікавленість та
відсутність підтримки з боку вищого керівництва; протидія підлеглих
посиленню контролю над ними; труднощі у постановці чітких, конкретних
цілей, а відповідно й вимог; притаманність державному управлінню погано
структурованих та неструктурованих проблем, що, здебільшого, не
піддаються кількісному оцінюванню; опір керівників ускладненню їх праці
внаслідок необхідності постійного визначення пріоритетів, роботі в умовах
обмеженого часу та його ефективного використання тощо; відсутність
відповідної кваліфікації у керівників щодо визначення цілей, планування,
організації, передачі досвіду підлеглим, вміння працювати з інформацією;
слабка інтеграція з іншими системами, зокрема прогнозуванням,
складанням бюджетів тощо; відсутність належної індивідуальної мотивації
в умовах підвищення інтенсивності праці; збільшення потоків та обсягів
документообігу. Вплив цих причин на відношення до контролю,
насамперед у сфері державного управління, можна подолати тільки
дотримуючись наступних принципів: комплексності, що передбачає
охоплення контролем всіх різновидів та напрямів державної діяльності;
дієвості, що потребує обов’язкової, своєчасної та адекватної реакції на
відхилення від запланованих цілей та виявлені порушення; системності,
що проявляється у періодичному проведенні контролю згідно з
визначеними термінами; компетентності, що вимагає проведення
контролю кваліфікованими фахівцями; об’єктивності, що пов’язана з
правдивим висвітленням дійсного стану справ; гласності, що передбачає
ознайомлення з результатами контролю всіх компетентних організацій та
осіб, громадськості. Сутність принципу паралельних повноважень, який
застосовується на верхніх ешелонах державної влади більшості країн світу,
у встановлені системи контролю для врівноваження влади та
попередження грубих помилок і промахів в її діяльності. Зокрема цей
принцип застосовується у взаємодії всіх гілок влади, вищих, центральних
та місцевих органів державної влади. Наприклад, Верховна Рада України
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має схвалити, а Президент України підписати Закони України, щоб вони
набули офіційного статусу. Таким чином можна говорити про паралельні
повноваження Президента України щодо прийняття законів, але, в той же
час, вони обмежені, оскільки його вето може бути відхилено Верховною
Радою України. Наведені вище положення і принципи знайшли своє
відображення в сучасних стандартах системи контролю, які широко
використовуються у сфері державного управління багатьох країн світу.
Літ.: Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: курс лекцій / Г. В.
Атаманчук. - М.: Юрид. лит., 1997; Бакуменко В. Д. Державне управління: основи
теорії, історія і практика : Навчальний посібник / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній, М.
М. Їжа, Г. І. Арабаджи // За. заг. ред. Надолішнього П. І. , Бакуменка В. Д. – Одеса:
ОРІДУ НАДУ, 2009; Воронков А. А. Методы анализа и оценки государственных
программ в США / А. А. Воронков - М.: Наука, 1986; Гвишиани Д. М. Организация и
управление. - 3-е изд., перераб. - М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1998;
Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д.
Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П.
Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Мескон М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М.
Альберт, Ф. Хедоури // Пер. с англ. - М.: Дело ЛТД, 1994; Саймон Герберт А.
Адміністративна поведінка : Дослідження поцесів прийняття рішень в організаціях, що
виконують адміністративні функції / Г. А. Саймон; пер. з англ. вид. - Вид. переробл. і
доповн. числен. заув. авт. - К.: АртЕк, 2001.

Бакуменко В.Д.
ЧИННИКИ
ВПЛИВУ
НА
ПОТЕНЦІЙНІ
НОРМИ
ПІДПОРЯДКУВАННЯ – якісні та кількісні чинники, що прямо чи
опосередковано визначають раціональні норми підпорядкування в
організаційних структурах. При цьому потенційна норма підпорядкування
(керованості) розуміється як максимальна кількість безпосередньо
підлеглих працівників, за якої керівник спроможний ефективно управляти
підпорядкованою йому організаційною одиницею. Зазвичай ця норма
коливається від трьох до семи безпосередньо підлеглих керівникові
працівників залежно від дії Ч.в.п.н.п. Ґрунтовний аналіз таких чинників
впливу проведений польським ученим З. Ковалевські, який поділив їх на
кілька груп. Першу групу складають чинники, що визначаються
дорученими завданнями: значущість завдань; їх складність, різнорідність;
необхідний рівень координації; можливість непередбачених наслідків. До
другої групи належать чинники, що залежать від особистості керівника:
ступінь його самостійності; можливість залучення допоміжного персоналу;
виконання діяльності, не пов’язаної з керівництвом; методи управління;
організація планування. До третьої групи входять чинники, що залежать
від персоналу: кваліфікація персоналу; трудова інтеграція; діяльність
неформальних груп; культура спілкування; плинність кадрів. Четверту
групу утворюють чинники технічного характеру: вертикальний діапазон
керівництва; зв’язок; розміщення у доступному полі діяльності;
можливість отримання навичок виконання завдань; оснащення; структура
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установи; рівномірність темпу роботи; наявність контролю; інформаційна
система підтримки рішень; техніка обробки інформації.
Літ.: Кнорринг В. И. Искусство управления : учебник / В. И. Кнорринг. – М. : БЕК,
1997; Ковалевский С. Руководитель и подчиненный : пер. с польск. / С. Ковалевский. –
М. : Прогресс, 1973; Методологія державного управління : словник-довідник / уклад. :
В. Д. Бакуменко, Д. О. Безносенко, С. В. Бутівщенко та ін. ; за заг. ред. В. І. Лугового,
В. М. Князєва, В. Д. Бакуменка. – К. : Вид-во НАДУ, 2004; Управління наукою / за заг.
ред. Г. М. Доброва. – К. : Наук. думка, 1971.

Бакуменко В.Д., Кравченко С.О.
ЧИННИКИ ПРИЙНЯТТЯ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
(англ.. FACTORS OF THE PUBLIC DECISION MAKING) – ті аспекти, що
виникають у процесі управління у зв’язку з проблемою вибору подальших
рішень та дій. Ступінь їх знання та адекватне реагування на них значною
мірою є ознакою кваліфікації управлінця. Серед основних чинників, що
впливають на прийняття рішень, є економічні, політичні, а також особисті
інтереси суб’єкта прийняття рішення. На думку відомого чеського вченого
Й.Кхола, вибір рішення залежить насамперед від очікування (суб’єктивної
вірогідності) та корисності (суб’єктивної корисності) мети. Аналіз кожної
управлінської ситуації починається з так званої центральної проблеми
рішення, сутність якої полягає у дилемі: вибрати новий чи продовжити
існуючий, вибраний раніше напрям дій. Вибір нового курсу, нової стратегії
здебільшого пов’язаний зі значними потребами в ресурсах та створенням
певних умов, передусім, правових. Для цілепокладання характерні такі
основні чинники вибору: чітке виділення головної мети (місії);
поміркована та обґрунтована структуризація цілей, тобто розклад головної
ети на підцілі, реалізація яких сприяє її досягненню, а також своєчасне
виявлення побічних цілей, що відволікатимуть ресурси від досягнення
головної мети. Під час організації управлінської діяльності виділяють такі
чинники вибору, як максимальне скорочення її терміновості, надання їй, де
це тільки можливо, характеру плановості з виділенням цілей, дій з їх
досягненню, термінів, відповідальних осіб, необхідних або наявних
ресурсів; забезпечення відповідності завдань управління можливостям їх
виконавців; використання різноманітних форм і методів реалізації завдань
залежно від ситуацій; підтримка управлінських рішень сучасними
напрацюваннями науки управління та засобами інформати-зації та
комп’ютеризації; урахування факторів соціальної адаптації учасників
управлінських процесів та ін. Під час розробки організаційної структури
основними чинниками вибору є: приведення структури у відповідність із
визначеними функціями організації; чітке визначення ланцюгів
підпорядкування з певними центрами прийняття рішень; раціональний
розподіл компетенції по горизонталі та повноважень по вертикалі;
вилучення зайвих ланцюгів з урахуванням рекомендацій щодо норм
безпосереднього підпорядкування; встановлення чітких взаємозв’язків між
центрами прийняття рішень. Особливої уваги заслуговують чинники
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аналітичної і політичної доцільності та їх співвідношення під час
прийняття рішень. Серед чинників вибору доцільно зазначити також
чинник забезпечення визначеності, який, зокрема, виявляється в
поширеній схильності людей перетворювати припущення у факти, сумніви
у впевненість та переглядати уявлення про ситуацію в бік задоволення
потреби у визначеності, оскільки невизначеність ситуації не дає змоги
приймати обґрунтовані, а тому й впевнені рішення. У сучасній теорії
прийняття рішень велика увага приділяється також такому чиннику
вибору, як урахування ризику. Найбільше він виявляється під час
оцінювання ефективності та складності досягнення визначених цілей.
Літ.: Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: курс лекций. - М. : Юрид.
лит., 1997; Афанасьев В. Г. Общество : системность, познание и управление / В. Г.
Афанасьев. - М.: Политиздат, 1981; Державне управління : теорія і практика / За заг.
ред. В. Б. Авер’янова. - К.: Юрінком Інтер, 1998; Бакуменко В. Д. Державне управління:
основи теорії, історія і практика : Навчальний посібник / В. Д. Бакуменко, П. І.
Надолішній, М. М. Їжа, Г. І. Арабаджи // За. заг. ред. Надолішнього П. І., Бакуменка В.
Д. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009; Волкова В. Н. Теория систем и методы анализа в
управлении и связи / Волкова В. Н., Воронков В. А., Денисов А. А. - М. : Радио и связь,
1983; Гвишиани Д. М. Организация и управление / Д. М. Гвишиани. – Изд. 3-е, перераб.
– М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998; Дункан Джек У. Основопологающие идеи в
менеджменте. Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики /
Джек. У. Дункан; пер. с англ. - М. : Дело, 1996; Енциклопедичний словник з державного
управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В.
Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Кхол Й.
Эффективность управленческих решений / Й. Кхол; пер. с чешск. - М. : Прогресс, 1975;
Кунц Г. Управление: системный ситуационный анализ управленческих функцій / Кунц
Г., О'Доннел / Пер. с англ, общ. ред. Д. М. Гвишиани. - М. : Прогресс, 1981. - Т. 2;
Мескон М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури // Пер. с
англ. - М.: Дело ЛТД, 1994; Мильнер Б. З. Теория организаций / Б. З. Мильне. - М.:
ИНФРА, 1998; Нижник Н. Р. Державне управління в Україні : організаційно-правові
засади: Навч. посіб. / Н. Р. Нижник, С. Д. Дубенко, В. І. Мельниченко, та ін. – К. : Видво НАДУ, 2002; Нижник Н. Р. Системний підхід в організації державного управління /
Н. Р. Нижник, О. А. Машков. -К. : Вид-во УАДУ, 1998.

Бакуменко
ШКОЛА ЛЮДСЬКИХ ВІДНОСИН (англ. SCHOOL OF HUMAN
RELATIONS) – це підхiд до управлiння й мотивації, що наголошує на
соціальних факторах результативностi групової діяльності, на
зумовленості стабiльності становища, престижу, належності до групи та
участі у справах працiвникiв складною внутрiшньою структурою робочого
колективу (система неформальних зв’язкiв). Засновниками Ш.л.в.
вважають двох учених – М. Фоллет та Е. Мейо, які виходили з того, що
навіть чітко відпрацьовані виробничі операції та висока оплата праці не
завжди приводять до адекватного зростання продуктивності праці без
відповідного задоволення соціальних потреб. Науково-практична цінність
цього підходу полягає в тому, що мотивація виходить за межі суто
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економічного стимулювання праці, базуючись на соціально-психологічних
чинниках групової взаємодії. Передусім, при розгляді процесів прийняття
рішень слід враховувати вплив на них цілеспрямованої (а не реактивної)
поведінки людини, в основу якої покладений прояв волі останньої. Модель
цієї поведінки, за спрощеною схемою, така: уявлення про цінність  дія 
цінність. Цей підхід пов’язує процеси прийняття рішень з психологічною
проблематикою волі людини. Оскільки різні люди мають різну волю та
способи її прояву, то вони різняться й способами прийняття рішень. Серед
характеристик людини, що впливають на прийняття рішень, виділяють:
ступінь схильності до ризику; особисті уподобання при виборі засобів
досягнення результату; досвід реалізації засобів управлінських впливів;
ступінь розвиненості інтуїції; особисті цілі. Останні визначаються:
особистісною системою цінностей; матеріальним становищем; віком;
оточенням, в якому людина функціонує та в якому вона виховувалася;
сімейним станом; станом здоров'я. Саме тому в науці управління
визначився напрям підвищення ефективності організації за рахунок
підвищення ефективності її людських ресурсів, який безпосередньо
вплинув на подальший розвиток теорії прийняття рішень. Були
запропоновані методи і прийоми, які, передусім, стосуються
психологічних та соціологічних аспектів управління людьми і спілкування
між ними. Серед зарубіжних дослідників найбільший внесок в становлення
цього напряму внесли М. Фоллетт, Е. Мейо, К. Арджиріс, Р. Лікерт, Д.
Мак-Грегор, Ф. Герцберг. Їх ідеї є основоположними для численних
сучасних досліджень з проблем професійного відбору та професійної
орієнтації. Основними напрацюваннями в цій сфері є теорії мотивації, що
базуються на двох підходах. Перший пов’язують з теоріями задоволення
(за іншою термінологією - змістовні теорії чи теорії потреб), оскільки він
заснований на способах аналізу індивідуальних потреб та їх задоволення.
Серед відомих теорій задоволення - ієрархія потреб А. Маслоу, теорія
ЖВЗ, теорія двох чинників Ф. Герцберга, теорія трьох потреб Д.
Макклеланда. Другий підхід пов’язують з теоріями процесу (або
процесуальними теоріями). Він ґрунтується на зосередженні, передусім, на
розумових процесах індивідів, а не на їхніх потребах. Серед найбільш
відомих теорій процесу - теорія справедливості, модель Портера-Лоулера
та теорія сподівання В. Врума. Теорії мотивації та їхнє використання в
управлінні слід розглядати з урахуванням культурної специфіки різних
країн. На думку Г. Райта, ключовими поняттями теорій мотивації є
зусилля, організаційні цілі та індивідуальні потреби. Застосовується така
схема дій: задовольняються потреби працівників  вони докладають
енергійних зусиль  в результаті забезпечується досягнення
організаційних цілей. Саме задоволення потреб працівників є основною
метою мотиваційних зусиль. Загальновідома вирішальна роль керівника як
при підготовці, так і при остаточному прийнятті рішень. За допомогою
управлінських рішень керівник реалізує в системі управління ряд
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специфічних функцій, зокрема спрямовуючу (визначає цілі та завдання),
забезпечувальну (визначає механізми реалізації цілей та завдань),
координуючу (координує досягнення цілей та виконання завдань) та
стимулюючу (створює умови для ефективної праці персоналу). Тому
значна увага дослідників зосереджена саме на проблемі керівництва
(лідерства, проводу). При дослідженні цієї проблеми були застосовані різні
підходи: з позицій особистих якостей, поведінський та ситуаційний.
Сучасне ставлення до цього питання таке - повинні вибиратися різні стилі
керівництва залежно від конкретної ситуації. Це ставить досить жорсткі
вимоги до керівників, їх особистісних якостей, знань, досвіду, інтуїції та
здорового глузду. Серед найбільш відомих теорій лідерства: "теорія ікс та
ігрек" (співставлення автократичного та демократичного керівництва), яка
запропонована Д. Мак-Грегором; дослідження стилів керівництва К.
Левіна, Р. Лайкерта; "управлінська сітка" Блейка-Мутона; десять
управлінських ролей керівника, виділені Мінцбергом; ситуаційна модель
керівництва Фідлера; підхід "шлях - мета" Мітчела-Гауза; теорія життєвого
циклу Херсі-Бланшара і модель прийняття рішень керівником ВрумаІтона.
Літ.: Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний
посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1. Теоретико-методологічні засади. - К. : ВПЦ
АМ.У, 2010; Гвишиани Д. М. Организация и управление. - 3-е изд., перераб. - М.: Издво МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1998; Енциклопедичний словник з державного управління /
уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; ред. Ю. В. Ковбасюка,
В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010; Мескон М. Х. Основы
менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури // Пер. с англ. - М.: Дело ЛТД,
1994.
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Науковий доробок В. Д. Бакуменка складає
більше 550 наукових та навчальнометодичних праць (авторських та у
співавторстві),
зокрема
енциклопедію
державного управління, 14 монографій, 2
енциклопедичні словники, 4 словникидовідники, 2 підручники, 32 навчальні
посібники, 20 інших книжкових наукових
видань, численні статті у вітчизняних і
зарубіжних наукових фахових виданнях, 21
авторське свідоцтво на винаходи.
Переважна більшість цих праць присвячена
державному управлінню. Серед найбільш вагомих з них: Енциклопедія
державного управління у 8-томах (118 авт. статей), Енциклопедичний
словник з державного управління (220 авт. статей), монографії: Механізми
імплементації політичних рішень в державному управлінні (2015),
Механізми державного управління демократичними змінами (2015),
Підходи та моделі креативного державного управління (2014),
Реформування державної кадрової політики в Україні (2014), Розвиток
суспільства
(2004),
Європейські
орієнтири
адміністративного
реформування в Україні (2004), Регіоналізація і вибори як засоби
удосконалення владних відносин в Україні: теорія і практика (2003),
Державне управління: філософські, світоглядні та методологічні проблеми
(2003), Сучасні підходи до вирішення проблем Чорнобильської Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення (2000), Формування
державно-управлінських рішень: теорія, методологія та практика (2000).
Для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
державних службовців підготовлені та видані: Базовий підручник з
державного управління у 2-х томах (2012, 20 авт. підрозділів), а також
навчальні
посібники:
Особливості
публічного
управління
та
адміністрування (2016), Людський вимір державного управління (2014),
Основи адміністративного менеджменту (2014), Теоретичні засади
державного управління (2013), Державне управління (2011, 2012),
Державно-управлінські
рішення
(2011), Методологія системних
досліджень у державному управлінні (2011), Державна служба в Україні:
соціально-правовий та організаційний аспекти (2011), Прийняття рішень в
державному управлінні: Ч.1.Теоретико-методологічні засади (2010),
Прийняття рішень в державному управління: Ч.2.Науково-прикладні
аспекти (2010), Інновації в управлінні суспільним розвитком (2009),
Державне управління: основи теорії, історія і практика (2009), Механізми
регулювання інтеграційних процесів в Україні (2009), Міжнародна
інтеграція (2008), Управління суспільним розвитком: вступ до
спеціальності (2006), Теоретичні та організаційні засади державного
управління: навчальний посібник для дистанційної освіти (2003) та інші.
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