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Äîñë³äæåíî ñóòí³ñòü òà çì³ñò äåô³í³ö³é «óïðàâë³ííÿ»,
«äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ», «ïóáë³÷íå óïðàâë³ííÿ», «ïóáë³÷íå
àäì³í³ñòðóâàííÿ», ïðîàíàë³çîâàíî ¿õ âèòîêè, ÷èííèêè, ùî
âïëèíóëè íà ïîÿâó òà îñîáëèâîñò³ òðàíñôîðìàö³é.
Âèçíà÷åí³ îñíîâí³ ñï³ëüí³ ðèñè òà ðîçá³æíîñò³ ì³æ
êàòåãîð³ÿìè, ùî äîñë³äæóþòüñÿ. Òàê, äîâîäèòüñÿ, ùî
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òå ðì³ í «äåðæàâíå óïðàâë³ ííÿ», ÿêèé íàðàç³
âèêîðèñòîâóºòüñÿ â Óêðà¿í³, íå º òî÷íèì â³äïîâ³äíèêîì
òå ðì³ íó «ïóáë³ ÷íå óïðàâë³ ííÿ». Îá´ ðóíòîâàíî
çàñòîñóâàííÿ òåðì³í³â ó øèðîêîìó òà âóçüêîìó
çíà÷åííÿõ. Óçàãàëüíåíî òà ñèñòåìàòèçîâàíî òåîðåòè÷í³
ï³äõîäè ùîäî ô³ëîñîôñüêî-ôóíêö³îíàëüíîãî ðîçóì³ííÿ
ïðîöåñó ïóáë³÷íîãî óïðàâë³ííÿ òà àäì³í³ñòðóâàííÿ ï³ä
âïëèâîì åâîëþö³éíèõ çðóøåíü ó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ
â³äíîñèíàõ òà òðàíñôîðìàö³¿ ñèñòåìè äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ. Çàïðîïîíîâàíî â³çóàë³çàö³þ âçàºìîçâ’ÿçêó òà
âçàºìîïðîíèêíåííÿ äîñë³äæóâàíèõ êàòåãîð³é ó çàãàëüíîìó
ïðîöåñ³ óïðàâë³ííÿ.
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Êëþ÷îâ³ ñëîâà: óïðàâë³ííÿ, ìåíåäæìåíò, äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ, ïóáë³÷íå
óïðàâë³ííÿ, ïóáë³÷íå àäì³í³ñòðóâàííÿ.

Ó ïðîöåñ³ åâîëþö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí â³äáóâàºòüñÿ
òðàíñôîðìàö³ÿ ñèñòåìè äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ó òàê³ ìîäåë³, ÿê³
â³äïîâ³äàþòü ñó÷àñíèì ñâ³òîãëÿäíî-ìåòîäîëîã³÷íèì óÿâëåííÿì, òîáòî
â³äáóâàºòüñÿ ðîçøèðåííÿ òà ïîãëèáëåííÿ çì³ñòó ïîíÿòòÿ ïóáë³÷íîãî
óïðàâë³ííÿ.
Ñüîã îäí³ â Óêðà¿í³ â³äáóâàºòüñÿ ïðîöåñ ñòàíîâë åííÿ
äåöåíòðàë³çîâàíî¿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ, ùî ïîñèëþº íåîáõ³äí³ñòü
îñìèñëåííÿ ñïåöèô³÷íèõ ôóíêö³é ðåã³îíàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàí³â
óïðàâë³ííÿ é îñîáëèâîñòåé ¿õ âçàºìîä³¿ çàäëÿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó
äåðæàâè íà çàñàäàõ äåìîêðàò³¿ ç âèêîðèñòàííÿì ïðîãðåñèâíèõ ìåòîä³â
³ òåõíîëîã³é óïðàâë³ííÿ.
Â³äòàê ñó÷àñíà íàóêà ðîçãëÿäàº íîâ³ ï³äõîäè äî äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ, ïðîïîíóº íîâ³ ìîäåë³ óïðàâë³ííÿ, ùî ïåðåäáà÷àþòü íîâå
áà÷åííÿ â³äíîñèí ì³æ âëàäîþ ³ ãðîìàäñüê³ñòþ.
Ó çàõ³äí³é äåðæàâíî-óïðàâë³íñüê³é òà ô³ëîñîôñüêî-³ñòîðè÷í³é
òðàäèö³¿ ïðîáëåìàòèêà îñìèñëåííÿ é êîíöåïòóàë³çàö³¿ ïèòàíü ïóáë³÷íîãî
óïðàâë³ííÿ º îá’ºêòîì óâàãè òàêèõ çàðóá³æíèõ ôàõ³âö³â, ÿê: Ê. Àëëåí,
Â. Â³ëüñîí, Ä. Îñáîðí, Ò. Ï³òåðñ, À. Òóðåí, Ä. Ôåëüäìàí, Ê. Õóä òà
³íø³. Ñåðåä â³ò÷èçíÿíèõ íàóêîâö³â âàðòî â³äçíà÷èòè ðîçðîáêè
Â. Àâåðÿíîâà, Ã. Àòàìàí÷óêà, Â. Áàêóìåíêà, Þ. Êîâáàñþêà,
À. Êîëîä³é, Î. Îáîëåíñüêîãî òà ³íøèõ.
Ìåòîþ ñòàòò³ º àíàë³òè÷í³ äîñë³äæåííÿ ³ñíóþ÷èõ òåîðåòè÷íèõ
ï³äõîä³â íàóêîâö³â äî òðàêòóâàííÿ ñóòíîñò³ òà çì³ñòó òàêèõ êàòåãîð³é,
ÿê: «óïðàâë³ííÿ», «äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ», «ïóáë³÷íå óïðàâë³ííÿ» òà
«ïóáë³÷íå àäì³í³ñòðóâàííÿ» — ó êîíòåêñò³ ¿õ òëóìà÷åííÿ â ìåæàõ íàóêè
ïóáë³÷íîãî óïðàâë³ííÿ.
Ñüîãîäí³ â íàóö³ ³ñíóº áàãàòî òðàêòóâàíü òåðì³íà «óïðàâë³ííÿ»,
àëå âñ³ âîíè ïîõîäÿòü â³ä àíãë³éñüêîãî ñëîâà «manage» (óïðàâëÿòè).
Ïîõ³äíèì òàêîæ º ñëîâî ìåíåäæìåíò (management), àëå íå áóäåìî
äåòàëüíî íà öüîìó çóïèíÿòèñÿ, îñê³ëüêè ïèòàííÿ âèñâ³òëåíå äóæå
âè÷åðïíî ÷åðåç ³ñòîðè÷íó ïðèçìó íå ëèøå ó çàðóá³æíèõ ôàõîâèõ
äæåðåëàõ, à é ó â³ò÷èçíÿíèõ. Âðàõîâóþ÷è âåëèêó ê³ëüê³ñòü âèçíà÷åíü
(íàïðèêëàä, êîëåêòèâ àâòîð³â íà ÷îë³ ç Ã. Ñ. Îä³íöîâîþ íàâîäèòü
20 âèçíà÷åíü â³äïîâ³äíî¿ êàòåãîð³¿, ÿê³ êëàñèô³êóþòüñÿ çà òàêèìè
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îñíîâíèìè ãðóïàìè: çàãàëüíà, ôóíêö³îíàëüíà, ïðîöåñóàëüíà òà
ñóá’ºêòíî-îá’ºêòíà [1, ñ. 8–9]), ó ìåæàõ ñòàòò³ íåìîæëèâî ðîçãëÿíóòè
âñ³ ï³äõîäè äî óïðàâë³ííÿ, òîìó íàâåäåìî îñíîâí³ âèçíà÷åííÿ êàòåãîð³é
«óïðàâë³ííÿ» òà «ìåíåäæìåíò» (òàáë. 1), ÿê³ äîçâîëÿòü ïðîâîäèòè
ïîäàëüøå äîñë³äæåííÿ [1].
Òàáëèöÿ 1
Âèçíà÷åííÿ ñóòíîñò³ äåô³í³ö³¿ «óïðàâë³ííÿ» òà «ìåíåäæìåíò»
№
Джерело
1. Новий тлумачний
словник української
мови [2]

М. Мескон [3]

3.

П. Друкер [4]

4.

А. Файоль [5]

5.

Філософський
енциклопедичний
словник [6]

6.

Оксфордський
словник англійської
мови [7]

7.

Український
юридичний портал з
посиланням
на
Т. Коломоєць [8]

Òàêîæ ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî âè÷åðïíå äîñë³äæåííÿ áóëî ïðîâåäåíå
Ñ. Â. Ïðèæèâàðîþ ó ñòàòò³ «Óïðàâë³ííÿ ÿê ñïåöèô³÷íèé âèä
ä³ÿëüíîñò³» [9], ó ÿê³é àâòîð êðèòèêóº ³ñíóþ÷³ ï³äõîäè äî âèçíà÷åíü
«óïðàâë³ííÿ» ³ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî óïðàâë³ííÿ º ïåâíîãî ðîäó
ïðîöåñîì, à ñàìå — ä³ÿëüí³ñòþ, ïðåäìåòîì ÿêî¿ º ä³ÿëüí³ñòü ³íøèõ
ëþäåé, à ìåòîþ — ðîçâèòîê îá’ºêòà óïðàâë³ííÿ. Ìè ïîãîäæóºìîñü ç
âèñíîâêàìè äîñë³äíèö³, àëå õî÷åìî çàçíà÷èòè, ùî ¿¿ ï³äõ³ä äî ðîçóì³ííÿ
óïðàâë³ííÿ íå º ïðèíöèïîâî íîâèì. Òàê, Â. Êíîðð³íã ó ñâî¿é íàóêîâ³é
ïðàö³ ÷³òêî çàçíà÷àº, ùî «óïðàâë³ííÿ º ïðîöåñîì, à ñèñòåìà óïðàâë³ííÿ
— ìåõàí³çìîì, êîòðèé çàáåçïå÷óº öåé ïðîöåñ» [10].
Ã. Â. Àòàìàí÷óê ñòâåðäæóº, ùî óïðàâë³ííÿ «ïî÷èíàºòüñÿ òîä³,
êîëè â ÿêèõ-íåáóäü âçàºìîçâ’ÿçêàõ, ñòîñóíêàõ, ÿâèùàõ, ïðîöåñàõ
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2.

Визначення
1) спрямовувати діяльність, роботу кого-, чого-небудь; бути на чолі
когось, чогось; керувати;
2) спрямовувати рух, хід, роботу чого-небудь;
3) спрямовувати хід якогось процесу, впливати на розвиток, стан чогонебудь.
Менеджмент — цілеспрямований вплив на діяльність усіх працівників
організації для успішного досягнення встановлених ними ринкових
завдань у змінному середовищі шляхом продуктивного використання
наявних ресурсів;
Менеджмент — це процес планування, організації, мотивації та
контролю працівників організації, які забезпечують досягнення їх
завдань;
Менеджмент — специфічний вид діяльності, що перетворює
неорганізований натовп на ефективну цілеспрямовану продуктивну
групу;
Управляти — це передбачати, організовувати, розпоряджатися,
узгоджувати, контролювати;
Управління — це елемент, функція організованих систем різної природи
(біологічних, соціальних, технічних), що забезпечує збереження їх
повної структури, підтримку режиму діяльності, реалізацію програми,
мети діяльності;
Менеджмент — це спосіб, манера спілкування з людьми; влада та
мистецтво управління; уміння особливого роду й адміністративні
навички; орган управління, адміністративна одиниця; інтеграційний
процес, за допомогою якого професійно підготовлені спеціалісти
формують організації й управляють ними шляхом постановки завдань і
розробки способів їх досягнення;
Управління — це цілеспрямована сукупність дій, які забезпечують
узгодженість та координацію спільних робіт з метою досягнення
суспільно важливих завдань та вирішення завдань. Виділяють соціальне,
біологічне та технічне (технократичне) управління.
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ïðèñóòí³é ñâ³äîìèé ïî÷àòîê, ³íòåðåñ ³ çíàííÿ, ìåòà ³ âîëÿ, åíåðã³ÿ ³ ä³¿
ëþäèíè» [11, ñ. 41]. Ïåðåë³ê âè÷åðïíèé, àëå íà íàøó äóìêó, äîðå÷íî
ñþäè äîäàòè «ñâ³äîìå áàæàííÿ» ïðàöþâàòè çàðàäè äîñÿãíåííÿ ïåâíèõ
ìåòè ÷è ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³.
Íàïðèê³íö³ Õ²Õ — íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ç’ÿâëÿºòüñÿ íàóêîâà
äèñöèïë³íà ó âèãëÿä³ òåîð³¿ óïðàâë³ííÿ (ìåíåäæìåíòó). Ìåíåäæìåíò ó
çàãàëüíîìó çíà÷åíí³ îçíà÷àº «óïðàâë³ííÿ», àëå ó äåùî çâóæåíîìó
âèãëÿä³, ìàþ÷è íà óâàç³ âèêîíàííÿ êåð³âíèõ ä³é ïðîôåñ³éíèì
óïðàâë ³íöåì. Öÿ äåô³í³ö³ÿ òà êîæ äåòàëüí î äîñë³äæåí à ÿê ó
çàêîðäîííîìó íàóêîâîìó ïðîñòîð³, òàê ³ ó â³ò÷èçíÿíîìó. Íå áóäåìî
ïîâòîðþâàòè â³äîì³ ðå÷³, ëèøå â³äçíà÷èìî, ùî íåìàº çíà÷åííÿ, ÿêî¿
ñôåðè ñòîñóºòüñÿ ìåíåäæìåíò: ÷è òî ïðèâàòíî¿ ñòðóêòóðè, ÷è äåðæàâíî¿,
÷è ñóñï³ëüíî¿, ìåíåäæìåíò — öå ïðîöåñ, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç âèêîíàííÿ
ïåâíèõ ôóíêö³é, ñïðÿìîâàíèõ íà äîñÿãíåííÿ ìåòè ç ðàö³îíàëüíèì
âèêîðèñòàííÿì ïåâíèõ ðåñóðñ³â. Îòæå, ð³çíèöÿ ì³æ «óïðàâë³ííÿì» ³
«ìåíåäæìåíòîì» ïîëÿãàº â òîìó, ùî óïðàâë³ííÿ, â øèðîêîìó ðîçóì³íí³
öüîãî ñëîâà, îçíà÷àº ïðîöåñ âïëèâó ñèñòåìè, ùî óïðàâëÿº, íà ñèñòåìó,
ÿêîþ óïðàâëÿþòü. À ìåíåäæìåíò — öå íå ïðîñòî ïðîöåñ âïëèâó, à
ïðîöåñ äîñÿãíåííÿ áàæàíèõ ðåçóëüòàò³â ÷åðåç óïðàâë³ííÿ ï³äëåãëèìè
³ç âèêîðèñòàííÿì ¿õ ðîçóìîâîãî òà ô³çè÷íîãî ïîòåíö³àëó, ìîòèâàö³¿ òà
î÷³êóâàíü. Öå á³ëüø òðóäîì³ñòêèé ïðîöåñ, ùî âèìàãàº â³ä ìåíåäæåðà
âîëîä³ííÿ òàê çâàíèì «ìèñòåöòâîì óïðàâë³ííÿ».
Ñóòí³ñòü êàòåãîð³¿ «äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ».
Â Óêð à¿í³ ñòà íîâëåííÿ íàóêè äåðæàâíîã î óïðàâë ³ííÿ
ðîçïî÷èíàºòüñÿ ç Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî
çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó ãàëóçåé íàóêè, ç ÿêèõ ìîæå áóòè ïðèñóäæåíèé
íàóêîâèé ñòóï³íü» ¹ 1328 â³ä 29 ëèñòîïàäà 1997 ð. [12]. Ïðîòå íàóêà
äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ íå îáìåæóºòüñÿ ôîðìàëüíèì ³ñíóâàííÿì, àäæå
âîíà êîëèñü áóëà ïðåäìåòîì óâàãè òàêèõ ô³ëîñîô³â, ÿê: Êîíôóö³é òà
Ëàî-Äçè (äåðæàâíî-óïðàâë³íñüê³ ³äå¿ ³ âèñëîâëþâàííÿ), Ñîêðàò, Ïëàòîí
òà Àðèñòîòåëü (âèçíà÷åííÿ ïðèðîäè äåðæàâè ³ ïðàâà), Ø. Ë. Ìîíòåñê’º
òà Ï. Îðëèê (ïðèíöèï ïîä³ëó äåðæàâíî¿ âëàäè) òîùî, — ùî äåòàëüíî
ðîçãëÿíóòî ó ðîáîò³ Â. Ì. Ìîðîç «Ä³àëåêòèêà çâ’ÿçêó çì³ñòó êàòåãîð³é
«óïð àâë³ííÿ» òà «ìå íåäæìåí ò» ó ìå æàõ íàóê è «äåðæ àâíå
óïðàâë³ííÿ» [13].
ßê ââàæàþòü äîñë³äíèêè, ç äóìêîþ ÿêèõ ïîãîäæóþòüñÿ àâòîðè
ö³º¿ ñòàòò³, òåðì³í «äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ», ùî äîñ³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ â
Óêðà¿í³, íå º òî÷íèì â³äïîâ³äíèêîì òåðì³íà «ïóáë³÷íå óïðàâë³ííÿ».
Àëå ÷àñòî äâà ð³çí ³ òåðì³ íè publ ic admi nistration (ïóá ë³÷íå
àäì³í³ñòðóâàííÿ) òà public management (ïóáë³÷íå óïðàâë³ííÿ)
ïåðåêëàäàþòüñÿ ó ð³çíèõ ë³òåðàòóðíèõ äæåðåëàõ ç àíãë³éñüêî¿ íà
óêðà¿íñüêó ÿê «äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ». Íà ñüîãîäí³ â÷åí³ ñôîðìóëþâàëè
òàê³ âèçíà÷åííÿ êàòåãîð³¿ «äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ» (òàáë. 2).
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Âèçíà÷åííÿ äåô³í³ö³¿ «äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ»
№
1.

2.

3.
4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

12.

Г. Атаманчук «Теорія
державного
управління» [18]
В. Цвєтков «Державне
управління як основний
різновид соціального» [19]
В. Авер’янов «Державне
управління: теорія і
практика» [20]
Ф. Шамхалов «Теорія
державного
управління» [21]
«Словник-довідник
Державне управління»
(уклад. В. Бакуменко) [22]
Навчальний посібник
«Державне управління» (за
ред. А. Мельник) [23]

В. Мартиненко
«Демократичне
врядування: проблеми
теорії та практики» [24]
І. Понкін «Загальна теорія
публічного управління:
вибрані лекції» [25]

Òàáëèöÿ 2

Визначення
форма діяльності органів виконавчої влади, яка реалізується через застосування
різноманітних засобів (адміністративних актів), спрямованих на приватних осіб, а
також інших суб’єктів, які не перебувають із відповідними органами виконавчої
влади у стані службового підпорядкування.
діяльність усього державного апарата з регулювання суспільних відносин, з
управління як суспільними, так і його власними справами.
адміністративна діяльність провладних органів з виконання адміністративних
функцій.
зміст державного управління слід визначати таким чином:
1) це спільні зусилля певної групи в контексті держави;
2) охоплює всі три гілки влади — виконавчу, законодавчу й судову, а також їхній
взаємозв’язок;
3) виконує важливу роль у формуванні державної політики, а також є частиною
політичного процесу;
4) істотно різниться від приватного управління;
5) тісно пов’язане з чисельними приватними групами й окремими індивідами в
забезпеченні громадських послуг.
практичний, організуючий і регулюючий вплив держави на суспільну
життєдіяльність людей з метою її упорядкування, зберігання або перетворення, що
спирається на її владну силу.
соціальне явище, форми, методи, принципи, характер якого завжди зумовлюються
потребами суспільного розвитку, що виявляються в інтересах певних соціальних
верств і груп.
діяльність особливого роду, зміст якої полягає у виконанні правових актів шляхом
різних форм організуючого впливу на суспільні явища та процеси.
організуюча, виконавчо-розпорядча діяльність органів держави, яка здійснюється
ними на підставі та на виконання законів і яка являє собою повсякденне практичне
виконання функцій держави;
практичний, організуючий і регулюючий вплив держави на суспільну
життєдіяльність людей з метою її упорядкування, зберігання, або перетворення,
що спирається на її владну силу.
цілеспрямований організований та регулюючий вплив держави на стан і розвиток
суспільних процесів, свідомість, поведінку та діяльність особи і громадянина з
метою досягнення цілей та реалізації функцій держави, відображених у
конституції та законодавчих актах, шляхом впровадження державної політики,
виробленою політичною системою та законодавчо закріпленої, через діяльність
органів державної влади, наділених необхідною компетенцією;
процес здійснення авторитарного врядування через формування та реалізацію
системи державних органів виконавчої влади на всіх рівнях адміністративнотериторіального поділу країни, які застосовують сукупність способів, механізмів,
методів владного впливу на суспільство.
вид державно-владної діяльності з метою досягнення, реалізації, охорони та
захисту громадських інтересів, забезпечення і реалізації регулятивних та інших
функцій держави і ведення справ держави, змістом якої є комплексне планування,
правове забезпечення і здійснення законодавчих, виконавчо-адміністративних,
судових та контрольно-наглядових повноважень органів державної влади,
включаючи правове та організаційно-ресурсне забезпечення, адміністрування та
реалізацію послідовностей і комплексів управлінських рішень і встановлених
законом інструментів (заходів, засобів і механізмів) державно-регулюючого і
державно-адміністративного впливу щодо різних сегментів предметно-об’єктної
сфери такого управління, здійснення контрольно-наглядової та іншої
правоохоронної діяльності в зазначеній галузі.

Äîñë³äæåííÿ äàº çìîãó çàçíà÷èòè, ùî â îñíîâó âèçíà÷åíü
äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ, ÿê³ íàäàþòüñÿ á³ëüø³ñòþ óêðà¿íñüêèõ íàóêîâö³â,
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7.

Автор,
назва праці
О. Сквірський «Новий
погляд на зміст категорії
«державне
управління» [14]
Б. Курашвілі «Нарис теорії
державного
управління» [15]
Б. Гурне «Державне
управління» [16]
Г. Райт «Державне
управління» [17]
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ïîêëàäåíî êëàñè÷íå ðîçóì³ííÿ óïðàâë³ííÿ â äåðæàâíîìó ñåêòîð³, ùî
áóëî çàïðîïîíîâàíå Ì. Âåáåðîì.
Îòæå, ñóòí³ñòü äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ÿê ñàìîñò³éíîãî âèäó
äåðæàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñë³ä ðîçóì³òè ÿê ñèñòåìó åëåìåíò³â äåðæàâíî¿
âëàäè, ÿêà ìàº âèêîíàâ÷î-ðîçïîðÿä÷èé õàðàêòåð ³ âèêîíóº ôóíêö³¿ òà
çàâäàííÿ äåðæàâè ó ïðîöåñ³ ðåãóëþâàííÿ åêîíîì³÷íîþ, ñîö³àëüíîêóëüòóðíîþ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ïîë³òè÷íîþ ñôåðàìè [26].
Ñóòí³ñòü êàòåãîð³¿ «ïóáë³÷íå óïðàâë³ííÿ». Ó êîíòåêñò³ ôîðìóâàííÿ
íîâîãî äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ â Óêðà¿í³ àêòóàëüíèì º ðîçãëÿä äåô³í³ö³¿
«ïóáë³÷íå óïðàâë³ííÿ», îñê³ëüêè ñàìå éîìó â³äâåäåíà îñíîâíà ðîëü ó
ïðîöåñ³ ðåôîðìóâàííÿ äåðæàâíî¿ âëàäè íàøî¿ äåðæàâè (òàáë. 3).
Ïîíÿòòÿ ïóáë³÷íîãî óïðàâë³ííÿ ïîõîäèòü â³ä ëàòèíñüêîãî
«publicus» — ñóñï³ëüíèé, íàðîäíèé, äåðæàâíèé. Íàãàäàºìî, ùî âïåðøå
òåðì³í «ïóáë³÷íå óïðàâë³ííÿ» (àíãë. public management) âèêîðèñòàâ
Äåñìîíä Ê³ë³íã (1972 ð.), çàçíà÷èâøè, ùî «ïóáë³÷íå óïðàâë³ííÿ —
öå ïîøóê ó íàéêðàùèé ñïîñ³á âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â çàäëÿ äîñÿãíåííÿ
ïð³îðèòåòíèõ çàâäàíü äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè» [27]. Îäíèìè ç ïåðøèõ
â³ò÷èçíÿíèõ íàóêîâö³â, õòî âèîêðåìèâ ïîíÿòòÿ «ïóáë³÷íå óïðàâë³ííÿ»,
áóëè À. Ô. Ìåëüíèê òà Î. Þ. Îáîëåíñüêèé [28].
Âèçíà÷åííÿ äåô³í³ö³¿ «ïóáë³÷íå óïðàâë³ííÿ»
№
1.
2.

Автор
Дж. М. Рфіфінер та
Р. Пристюс [29]
Н. Аврамчикова [30]

3.

А. Мельник та
О. Оболенський [27]

4.

Г. Букерт [31]

5.

О. Оболенський [32]

6.

Н. Обушна [33]

7.

К. Поллітт [34]

Òàáëèöÿ 3

Визначення
управління організацією та напрямком людських і матеріальних
ресурсів для досягнення бажаної мети.
вплив суб’єкта, що володіє публічною владою, на об’єкт з метою
будь-яких суспільних інтересів.
включає дві складові:
1) державне управління (суб’єктом є органи державної влади);
2) громадське управління (суб’єктом є громадські інституції).
не є певним нейтральним, технічним процесом, а є діяльністю, яка
тісно пов’язана з політикою, законом і громадянським суспільством
здійснення сукупності раціональних (тобто запрограмованих і
виокремлених за певними ціннісними ознаками і можливих із
урахуванням стану зовнішнього середовища) впливів на
функціонування та розвиток колективу людей на основі програми
управління та інформації про поведінку і стан об’єкта управління,
спрямованих на підтримку, поліпшення та розвиток об’єкта
управління для досягнення наперед визначеної сукупності завдань;
публічне управління як об’єкт наукового пізнання є складним та
багатоплановим утворенням, основою якого є концепція, що
випливає із тісного взаємозв’язку політики і права, управління й
влади, політичної системи та суспільства загалом, а також взаємодії
суспільства з різними елементами соціальної системи;
може вживатися у щонайменше трьох основних значеннях:
— діяльність державних службовців і політиків;
— структури і процедури органів державної влади;
— системне вивчення чи то діяльності, чи то структур та процедур.

Âçàãàë³, ïóáë³÷íå óïðàâë³ííÿ ó êëàñè÷íîìó ðîçóì³íí³ âèçíà÷àºòüñÿ
ÿê âïëèâ ñóá’ºêòà óïðàâë³ííÿ (ùî âîëîä³º ïóáë³÷íîþ âëàäîþ) íà îá’ºêò
— ñóñï³ëüñòâî (ñóñï³ëüí³ ïðîöåñè, â³äíîñèíè) â³äïîâ³äíî äî ïîêëàäåíèõ
íà íüîãî ñóñï³ëüíî çíà÷óùèõ ôóíêö³é ³ ïîâíîâàæåíü. Ñóá’ºêòîì ³
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îäíî÷àñíî îá’ºêòîì ïóáë³÷íîãî óïðàâë³ííÿ º ãðîìàäÿíñüêå ñóñï³ëüñòâî,
íåäåðæàâí³ îðãàí³çàö³¿ (ð³çí³ ñàìîâðÿäí³ ñòðóêòóðè: ãðîìàäñüê³
îðãàí³çàö³¿, îá’ºäíàííÿ òà ¿õí³ îðãàíè), îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè.
Äîðå÷íèì ç öüîãî ïðèâîäó ñòàëî äîñë³äæåííÿ Î. Àìîñîâà òà
Í. Ãàâêàëîâî¿ «Ìîäåë³ ïóáë³÷íîãî àäì³í³ñòðóâàííÿ (àðõåòèïîâà
ïàðàäèãìà)», ùî äåòàëüíî õàðàêòåðèçóþòü ìîäåë³ ïóáë³÷íîãî
àäì³í³ñòðóâàííÿ (Old Public Management, New Public Management, Good
Governance) òà çàçíà÷àþòü, ùî «âîíè ôîðìóþòüñÿ é åâîëþö³îíóþòü ó
÷àñ³ ÿê ó êðà¿íàõ ñâ³òó, òàê ³ â ìåæàõ ïðèéíÿòèõ îñíîâíèõ ìîäåëåé
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì íà àðõåòèïîâ³é ïàðàäèãì³, ¿õ äîñë³äæåííÿ
º âàæëèâèì, ñêëàäíèì ³ ñâîº÷àñíèì ïèòàííÿì» [35].
Àâòîðè ïîâí³ñòþ ï³äòðèìóþòü äóìêó òàêèõ íàóêîâö³â, ÿê:
Î. Àìîñîâ, Â. Ãîëóá, Ã. Ç³í÷åíêî, Â. Êîìàðîâñüêèé òà áàãàòî ³í., —
ÿê³ ââàæàþòü, ùî çàïðîâàäæåííÿ ìåíåäæìåíòó â ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³â
äåðæàâíî¿ âëàäè ïîâ’ÿçàíå ç íåäîñòàòíüîþ åôåêòèâí³ñòþ òðàäèö³éíîãî
àäì³í³ñòðóâàííÿ.
Îñíîâíîþ ðèñîþ òåîð³¿ ïóáë³÷íîãî óïðàâë³ííÿ º òå, ùî âîíà
ðîçãëÿäàº ëþäåé ç ïîçèö³¿ àêòèâíèõ ó÷àñíèê³â äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ.
Ó Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñò. 5) ÷³òêî çàçíà÷åíî, ùî «íàðîä çä³éñíþº âëàäó
áåçïîñåðåäíüî ³ ÷åðåç îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ» [36], îòæå, ñïåöèô³÷í³ ôóíêö³¿ äåðæàâè íàáóâàþòü
îçíàê ïóáë³÷íîñò³.
Î. Áîñàê [37] ñïðàâåäëèâî çàçíà÷àº, ùî, êîëè ìè ãîâîðèìî ïðî
ïóáë³÷íó âëàäó, òî ìàºìî íà óâàç³ âëàäó, äæåðåëîì ÿêî¿ º íàðîä. Êîëè
ìè ãîâîðèìî ïðî ïóáë³÷íå óïðàâë³ííÿ, òî â³äïîâ³äíî ìàºìî íà óâàç³
óïðàâë³ííÿ, ó÷àñòü ó ÿêîìó áåðå íàðîä. Çàçíà÷åíå òàêîæ âêàçóº íà òå,
ùî äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ â Óêðà¿í³ º ïóáë³÷íèì.
Îòæå, íà íàø ïîãëÿä, ï³ä ïóáë³÷íèì óïðàâë³ííÿì äîö³ëüíî ðîçóì³òè
òàêó ó÷àñòü íàðîäó â óïðàâë³íí³ äåðæàâîþ, ùî çàáåçïå÷óº âçàºìîä³þ
ì³æ îðãàíàìè ïóáë³÷íî¿ âëàäè é ãðîìàäñüê³ñòþ òà â ïåðñïåêòèâ³
ï³äâèùóº ðåçóëüòàòèâí³ñòü/åôåêòèâí³ñòü ó íàïðÿì³ ãðîìàäÿíñüêîãî
ïðîãðåñó.
Ñóòí³ñòü êàòåãîð³¿ «ïóáë³÷íå àäì³í³ñòðóâàííÿ».
Àäì³í³ñòðóâàííÿ ñàìå ïî ñîá³ º óïðàâë³íñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ, îñê³ëüêè
ëàò èíñüêå «admi nistratio» îçí à÷àº «ñë óæ³ííÿ», «äîïîìî ãà»,
«óïðàâë³ííÿ». Àäì³í³ñòðóâàííÿ — öå ïðåðîãàòèâà âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â
âëàäè àáî ÷èíîâíèêà [38].
Âèçí à÷åííÿ òåðì³íà «àäì³í ³ñòðóâàííÿ» ò à «ïóáë ³÷íå
àäì³í³ñòðóâàííÿ» íàâåäåí³ â òàáë. 4.
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№

Джерело

1.

Оксфордський
словник [7]

2.

Енциклопедія
державного
управління [39]

3.

В. Вільсон [40]

4.

М. Міненко [41]

5.

К. Колесникова [42]

6.

Т. Семенчук [43]

7.

Т. Кондратюк [44]

Визначення
1) контроль або управління чимось (наприклад, системою,
організацією або бізнесом);
2) група людей, які організовують або контролюють щось;
3) часто в американському тлумаченні — уряд країни, особливо
США.
є різновидом управлінської діяльності інституцій публічної влади,
завдяки якій держава та громадянське суспільство забезпечують
самокерованість усієї суспільної системи та її розвиток у певному,
визначеному напрямку.
є детальним і систематичним виконанням суспільних законів.
Кожне приватне застосування загального є закону є актом
адміністрування <…>. Широкі плани урядових дій не є
адміністративними; детальне виконання цих планів є
адмініструванням.
є формою реалізації публічного управління, яке здійснюють
представницькі органи демократичного врядування через свої
виконавчі структури.
складова публічного управління (врядування), метою якого постає
розвиток держави на засадах демократії з використанням
ефективних новітніх методів і технологій управління та
направлених на забезпечення громадян на рівні світових стандартів.
публічне адміністрування — це метод управління, який з одного
боку забезпечує надання суспільству послуг щодо законодавства, з
іншого — реалізацію обраного типу політики, яку втілюють
державні службовці, яким було делеговано повноваження під час
волевиявлення народу на виборах, як у межах країни, так і
закордоном, у всіх напрямах її прояву.
підсистема соціальної системи, складник суспільства, чиє
функціонування та розвиток перебувають під потужним впливом з
боку всіх інших сфер суспільної життєдіяльності.

Ç àíàë³çó ï³äõîä³â äî êàòåãîð³¿ «ïóáë³÷íå àäì³í³ñòðóâàííÿ» ìîæíà
çðîáèòè âèñíîâîê, ùî â äåðæàâíîìó óïðàâë³íí³ «àäì³í³ñòðóâàííÿ» º
ïåðåâàæíî îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èì ìåòîäîì, òîáòî áþðîêðàòè÷íèì.
Íà äóìêó Ë. Âîë÷êîâî¿ òà Â. Ì³í³íî¿ àäì³í³ñòðóâàííÿ — öå
âïîðÿäêîâàíà ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè é óïðàâë³ííÿ, ÿêà
ôîðìóº îñíîâó äëÿ ñòàá³ëüíèõ â³äíîñèí ³ âçàºìîä³é ñóá’ºêò³â âëàäè,
óïðàâë³ííÿ, ãîñïîäàðñüêîãî é ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ, à äåðæàâíèé
ìåíåäæìåíò ïîëÿãàº ó âèêîðèñòàíí³ ï³äïðèºìíèöüêèõ òà ³ííîâàö³éíèõ
âèä³â óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (çàçíà÷åíå, íà äóìêó àâòîð³â, âïëèâàº
íà åôåêòèâí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â ïóáë³÷íî¿ âëàäè).
Êð³ì òîãî, õî÷åìî ï³äòðèìàòè òî÷êó çîðó àâòîðà, âèñëîâëåíó â
íàóêîâ³é ñòàòò³ «Ìåíåäæìåíò â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè» [45] äå
â³äçíà÷àºòüñÿ, ùî «ñóòí³ñí³ ðèñè ïóáë³÷íîãî ìåíåäæìåíòó ïîð³âíÿíî ç
êëàñè÷íèì àäì³í³ñòðóâàííÿì ïîâèíí³ ïîçíà÷àòèñÿ ñóêóïí³ñòþ òàêèõ
îáñòàâèí: íàö³ëåí³ñòþ íà ê³íöåâèé ðåçóëüòàò; ïîºäíàííÿì á³ëüøî¿ ì³ðè
ñâîáîäè ä³é ³ â³äïîâ³äàëüíîñò³; çíà÷óù³ñòþ îðãàí³çàö³¿ òà îðãàí³çàö³éíî¿
êóëüòóðè; â³äêðèò³ñòþ äëÿ âïëèâ³â íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà;
çâ’ÿçêàìè ç êîðèñòóâà÷àìè ïîñëóã, íàÿâí³ñòþ çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó».
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Ðîçãëÿíóâøè îñíîâí³ òî÷êè çîðó íàóêîâî¿ ñï³ëüíîòè ùîäî çì³ñòó ³
ñóòíîñò³ äîñë³äæåíèõ äåô³í³ö³é, º ï³äñòàâè äëÿ â³çóàë³çàö³¿ àâòîðñüêîãî
ï³äõîäó ñòîñîâíî ì³ñöÿ «ïóáë³÷íîãî óïðàâë³ííÿ» â çàãàëüí³é ñèñòåì³
óïðàâë³ííÿ (ðèñ. 1).
Процес впливу суб'єкту управління
на об'єкт управління
Управління

Можливість залучення до
управління широких верств
населення

Публічне управління
Державно-владний вплив на
суспільну життєдіяльність людей
Державне управління

Адміністрування

Організаційно-розпорядчий метод
менеджменту

Ç îãëÿäó íà çàïðîïîíîâàíó ñõåìó, ìîæíà êîíñòàòóâàòè, ùî â
ñó÷àñíèõ íàö³îíàëüíèõ óìîâàõ º íåîáõ³äí³ñòü çàïðîâàäæåííÿ ä³ºâîãî
«ïóáë³÷íîãî óïðàâë³ííÿ», ï³ä ÿêèì ðîçóì³ºòüñÿ òàêå óïðàâë³ííÿ, ùî
â³äïîâ³äàº î÷³êóâàííÿì äåðæàâè òà ãðîìàäñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. Îäíàê
ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî ðåàë³çàö³ÿ òàêîãî âèäó óïðàâë³ííÿ â Óêðà¿í³
ìàº, íà æàëü, ôîðìàëüíèé õàðàêòåð. Âîäíî÷àñ â³äçíà÷èìî, ùî ä³ºâå
ïóáë³÷íå óïðàâë³ííÿ â äåðæàâ³ íåìîæëèâå áåç âçàºìîä³¿ âñ³õ éîãî
ñêëàäîâèõ åëåìåíò³â.
Âèñíîâîê. Àíàë³ç ñóòíîñò³ ðîçãëÿíóòèõ ó ñòàòò³ äåô³í³ö³é äàº çìîãó
ñòâåðäæóâàòè, ùî «óïðàâë³ííÿ» âêëþ÷àº â ñåáå é «àäì³í³ñòðóâàííÿ», ³
«äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ», ³ «ïóáë³÷íå óïðàâë³ííÿ», à öå äîçâîëÿº íàì
â³äçíà÷èòè, ùî ìåòîþ öèõ êàòåãîð³é ïîâèíåí áóòè ðîçâèòîê äåðæàâè
íà çàñàäàõ äåìîêðàò³¿ ç âèêîðèñòàííÿì åôåêòèâíèõ íîâ³òí³õ ìåòîä³â ³
òåõíîëîã³é óïðàâë³ííÿ, íàïðàâëåíèõ íà çàáåçïå÷åííÿ î÷³êóâàíü
ãðîìàäÿí, ð³âåíü ÿêîãî áóäå â³äïîâ³äàòè ñâ³òîâèì ñòàíäàðòàì.
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Ìèõàéëîâñêàÿ Å. Â., Ôèëèïïîâà Í. Â., Ëàäîíüêî Ë. Ñ., Òêàëåíêî Í. Â.
Àíàëèç òåîðåòè÷åñêèõ ïîäõîäîâ ê îïðåäåëåíèþ ñóùíîñòè ñîñòàâëÿþùèõ
äåôèíèöèé ïóáëè÷íîãî óïðàâëåíèÿ è àäìèíèñòðèðîâàíèÿ
Èññëåäîâàíà ñóùíîñòü è ñîäåðæàíèå äåôèíèöèé «óïðàâëåíèå»,
«ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå», «ïóáëè÷íîå óïðàâëåíèå», «ïóáëè÷íîå
àäìèíèñòðèðîâàíèå», ïðîàíàëèçèðîâàíû èõ èñòîêè, ôàêòîðû, ïîâëèÿâøèå íà
ïîÿâëåíèå è îñîáåííîñòè òðàíñôîðìàöèè. Îïðåäåëåíû îñíîâíûå îáùèå ÷åðòû è
ðàçëè÷èÿ ìåæäó êàòåãîðèÿìè, êîòîðûå èññëåäóþòñÿ. Òàê, äîêàçûâàåòñÿ, ÷òî
òåðìèí «ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå», êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ â Óêðàèíå, íå
ÿâëÿåòñÿ òî÷íûì àíàëîãîì òåðìèíà «ïóáëè÷íîå óïðàâëåíèå». Îáîñíîâàíî
ïðèìå íå íèå òå ðìèíîâ â ø èðîêîì è óçêîì ñìû ñëàõ. Îáîáù å íû è
ñèñòåìàòèçèðîâàíû òåîðåòè÷åñêèå ïîäõîäû ôèëîñîôñêî-ôóíêöèîíàëüíîãî
ïîíèìàíèÿ ïðîöåññà ïóáëè÷íîãî óïðàâëåíèÿ è àäìèíèñòðèðîâàíèÿ ïîä âëèÿíèåì
ýâîëþöèîííûõ ñäâèãîâ â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèÿõ è òðàíñôîðìàöèè
ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ. Ïðåäëîæåíî âèçóàëèçàöèþ âçàèìîñâÿçè
è âçàèìîïðîíèêíîâåíèÿ èññëåäóåìûõ êàòåãîðèé â îáùåì ïðîöåññå óïðàâëåíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: óïðàâëåíèå, ìåíåäæìåíò, ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå,
ïóáëè÷íîå óïðàâëåíèå, ïóáëè÷íîå àäìèíèñòðèðîâàíèå.
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Mykhailovska, O. V.; Filipova, N. V.; Ladonko, L. S.; Tkalenko, N. V. Analysis
of Theoretical Approaches to Determining the Nature Components of Definitions
of Public Administration and Management
The article describes the nature and the content of definitions of «management»,
«governance», «public administration», «public management». The basic similarities
and differences between categories are determined. It is proved that the term
«governance», currently used in Ukraine is not an analogue of the term «public
administration». Theoretical approaches of philosophical and functional understanding
of the process of public management and administration influenced by evolutionary
changes in the socio-economic relations and the transformation of public administration
are generalized and systematized. Visualization of the relationship and interpenetration
of categories which were studied in the overall management process is proposed.
Keywords: management, governance, public management, public administration.

