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2. Основні сучасні наукові школи 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Метою заняття є розкриття передумов виникнення науки управління, 

основні сучасні наукові школи. 

ВСТУП 

 

Стан будь-якого суспільства залежить від рівня державного управління, тому, 

на думку багатьох політиків, науковців і державних діячів, у XXI столітті на 

перший план виходить проблема його ефективності. Особливо актуальним є дане 
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твердження для України, адже переважна більшість прорахунків, допущених за 

роки незалежності, є результатом недосконалої організації влади та 

непрофесійного, слабкого політико-адміністративного управління. Саме 

неефективна діяльність влади є визначальною причиною нинішнього стану 

Української держави. Розв'язання даної проблеми - запорука й необхідна 

передумова вирішення всіх інших проблем українського суспільства, яке 

переживає системну кризу управління. Світовий досвід переконливо свідчить, що 

країни, які прагнуть наздогнати високо розвинуті держави, потребують більш 

сильного політико-адміністративного управління, але й водночас більш 

ефективного, прозорого, доступного для громадян. 

І. ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ НАУКИ УПРАВЛІННЯ 

Історія науки управління веде свій початок з праць античних філософів та 

істориків. В своїх роботах дослідники вивчали загальні основи управління, хоча 

головний акцент робився на державному управлінні.  

Кожен із дослідників по-різному розкриває історичну хронологію 

розвитку управління, однак усі погоджуються з тим, що практика цього явища 

давня так само, як і організація. Виконання управлінських функцій є 

обов'язковим, якщо організація намагається добитися успіху. На глиняних 

табличках, які датовані III тис. до н. е., записані зведення про комерційні угоди 

і закони Стародавнього Шумеру, що є чітким доказом існування там практики 

управління. Цей висновок підтверджується також і тим, що в найстародавніших 

суспільствах – Шумерії, Єгипті та Аккаді – спостерігалася трансформація 

вищої касти священиків у релігійних функціонерів, за своєю суттю, 

управлінців. Це вдалося зробити завдяки вдалому переформулюванню 

священнослужителями релігійних принципів: якщо раніше боги вимагали 

людських жертв, то пізніше, як заявляли жерці, їм стала потрібна суто 

символічна жертва: достатньо, якщо віруючі обмежувалися підношенням 

грошей, худоби, ремісничих виробів і т.д. 
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Все це дає підстави для виділення першої управлінської революції в 

історії людства, в результаті якої з'явився на світ принципово новий тип 

ділових людей – ще не підприємців, але вже і не релігійних діячів. 

Підприємливі жерці незабаром стали багатим та впливовим класом. При цьому 

гроші для них не були самоціллю, вони були побічним результатом релігійної 

та державної діяльності, оскільки жерці, крім дотримання ритуальних 

процедур, займалися збором податків, керували державною казною, 

регулювали державний бюджет, відали майновими справами. Вони старанно 

вели ділову документацію, бухгалтерські розрахунки, юридичні записи, 

здійснювали постачальницькі, контрольні, планові та інші функції, які 

відносяться до практики управління. Побічний результат управлінської 

діяльності жерців – поява писемності, якою потім оволоділи й інші прошарки 

населення. 

Таким чином, в результаті першої управлінської революції управління 

сформувався інструмент комерційної та релігійної діяльності жерців, 

перетворюючись згодом у соціальний інститут та професійне заняття. 

За археологічними розкопками можна простежити і більш старовинні 

докази існування організацій: навіть доісторичні люди часто жили 

організованими групами. 

Друга управлінська революція відбулася приблизно через тисячу років 

після першої і пов'язана з ім'ям вавилонського правителя Хаммурапі (1792-1750 

рр. до н.е.), який видав знамените зведення законів, яке містило в собі 285 

законодавчих актів управління державою. Зведення законів Хаммурапі є 

цінною пам'яткою давньосхідного права і являє собою черговий етап у розвитку 

соціального управління. Унікальне значення цього кодексу, який регулював 

усю різноманітність суспільних відносин між соціальними групами населення, 

полягає в тому, що він був керівним для адміністраторів всієї великої імперії. 

Крім того, Хаммурапі виробив оригінальний лідерський стиль, який 

надавав йому можливість бути в очах своїх підданих їх опікуном та 



6 

 

захисником. Для традиційного методу керівництва, притаманного колишнім 

династіям царів, це було цінним нововведенням. 

Отже, суть другої революції в управлінні полягає в появі чисто світської 

манери управління, виникненні першої формальної системи організації та 

регулювання відносин людей, нарешті, зародженні перших паростків 

лідерського стилю, а заразом і методів мотивації поведінки. 

Через тисячу років після смерті Хаммурапі Вавилон знов нагадує про себе 

як про центр розвитку практики управління. Цар Навуходоносор II (605-652 рр. 

до н.е.) став автором системи виробничого контролю на текстильних фабриках 

та в зерносховищах, який першим використав кольорові ярлики, за допомогою 

яких визначалася продукція, що поступала на фабрики та склади кожного 

тижня. Досягнення Навуходоносора ІІ характеризують третю управлінську 

революцію. Якщо перша була релігійно-комерційною, друга – світсько-

адміністративною, то третя – виробничо-будівельною. 

Значну кількість управлінських нововведень можна знайти в 

Стародавньому Римі, але найвідоміші з них – система територіального 

управління Діоклетіана (243-316 рр. н.е.) та адміністративна організація 

римської католицької церкви, яку і зараз вважають найбільш досконалою 

формальною організацією західного світу. В ній дуже проста структура: папа, 

кардинал, архієпископ, єпископ та приходський священик. Ця структура, яка 

була визначена ще засновниками християнства, успішно функціонує і зараз є 

більш сучасною, ніж структура багатьох організацій, які з'явилися тільки 

сьогодні, її внесок високо оцінюється в таких галузях управління, як управління 

персоналом, система влади та авторитету, спеціалізації функцій. 

Мабуть, це і є істотна причина того, що Римська католицька церква 

процвітає протягом багатьох сторіч, в той час як з'являлися та зникали і окремі 

організації, і цілі народи. 

Четверта управлінська революція практично збігається з 

індустріальною революцією XVII-XVIII віків, яка стимулювала розвиток 

європейського капіталізму і мала набагато істотніший вплив на теорію та 
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практику соціального управління, ніж усі попередні революції в управлінні. 

Саме на цьому етапі почав розвиватися менеджмент у сучасному розумінні 

цього терміну. 

В міру того, як індустрія переростала межі ранньої фабричної системи 

(мануфактури) і дозрівала сучасна система акціонерного капіталу, власники 

капіталу все більше віддалялися від зайняття бізнесом як економічною 

діяльністю. В результаті замість єдиного керівника-власника з'явилося декілька 

найманих управляючих-невласників, яких рекрутували з усіх, а не тільки з 

привілейованих класів. Нова система власності прискорила розвиток 

промисловості та призвела до відокремлення управління від виробництва та 

капіталу, а потім і до перетворення адміністрації та управління на самостійну 

соціально-економічну силу. Поступово в управлінні здійснювалася 

спеціалізація та диференціація функцій, первісні функції організації та 

контролю доповнювалися плануванням, прогнозуванням, діловодством, 

постачанням, аналізом господарської діяльності та ін. Із збільшенням функцій 

управління загострилася проблема їх координації та об'єднання на новій основі. 

Управління та адміністрація набули спеціальних засобів координування 

діяльності людей, цілей політики компанії, філософії управління. 

Отже, початком четвертої революції в управлінні стала буржуазна 

революція, яка символізувала вихід на історичну сцену нової фігури –

капіталіста, а по закінченні певного часу – найманого управляючого. Іншими 

словами, початок цієї епохи – поява капіталіста, кінець – поява управляючого 

(менеджера). Як тільки з'явився клас професійних управляючих, 

відокремившись від класу капіталістів, стає можливим говорити про новий 

радикальний переворот у суспільстві, який можна вважати п'ятою 

управлінською революцією. 

Сучасний етап розвитку суспільства дозволяє стверджувати про 

доцільність виділення шостої управлінської революції, що пов’язана із 

формуванням інформаційного суспільства та глобальної інформаційної 

цивілізації. Цей період характеризується зростанням ролі інформації як 
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продукту соціальної діяльності людей, за якісними характеристиками якої 

вимірюється рівень загальної культури суспільства щодо здатності виробляти, 

сприймати і раціонально застосовувати відомості, дані, знання для ефективного 

управління суспільством. Адже хто володіє інформацією, той володіє світом. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ  

Перелічені управлінські революції відповідають основним історичним 

віхам зміни культур та соціальних станів: влада жерців поступово витісняється 

пануванням військової та цивільної аристократії, на зміну якій прийшли 

підприємливі буржуа, а останніх на історичній арені змінили наймані 

працівники або "пролетарі управління". Підсумовуючи, слід зазначити, що 

вищерозглянуті революції в сфері управління відповідають основним 

історичним етапам зміни культур та соціальних станів. 

ІІ. ОСНОВНІ СУЧАСНІ НАУКОВІ ШКОЛИ 

 

Більшість літератури з соціального управління, яку ми здобули в 

спадщину від колишнього СРСР і та її частина, в якій розглядаються питання 

розвитку управління і науки управління за рубежем, носить ідеологічний 

характер. Вона присвячена, в основному, критиці буржуазних теорій 

соціального управління, таких, зокрема, глобальних теорій, як 

"дендеологізація", "конвергенція", "постіндустріальне", "технотронне", 

"інформаційне", "сервісне" суспільства тощо. Критика, природно, не є 

конструктивною. Українська управлінська наука повинна сказати своє слово в 

цьому напрямку, а це потребує значного переосмислення нашого ставлення до 

багатьох понять. Ми спробуємо подивитись на зарубіжні підходи та основні 

теорії управління з дещо інших, більш об'єктивних позицій, та дати їх короткий 

огляд. 

Вивчення теоретичних підходів, що сформувалися протягом тривалого 

часу і знайшли підтвердження в межах загальносистемних, теоретико-

інформаційних, кібернетичних, економічних, політичних, правових, 

соціологічних досліджень є необхідним для становлення та розвитку науки 
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управління.  

Так, на теперішній час відомі чотири найважливіші підходи, які зробили 

істотний внесок у розвиток теорії та практики управління. Ці підходи були 

запропоновані М. Месконом, який є одним із основоположників вчень про 

менеджмент. Отже, до наукових підходів теорії та практики управління 

відносяться:  

- підхід з позицій виділення різних шкіл в управлінні; 

- процесний підхід; 

- системний підхід; 

- ситуаційний підхід. 

1. Підхід на основі виділення різних шкіл в управлінні. Треба зазначити, 

що цей напрям містить в собі фактично шість різних підходів до управління. Це 

підхід з погляду наукового управління – школа наукового управління (1885-

1920 рр.); адміністративний підхід – адміністративна (або класична) школа в 

управлінні (1920-1950 рр.); підхід з погляду людських відносин – школа 

людських стосунків (1930-1950 рр.); підхід з погляду поведінки – 

біхевіористична школа (або школа "...моделей поведінки... " чи поведінських 

наук) (1950 - донині); підхід з погляду кількісних методів – школа науки 

управління (або кількісний підхід) (1950 – кінець 1960 рр.); підхід з погляду 

„чутливої” („responsive”) адміністрації, поліцентризму, „плоских” структур. 

Перераховані підходи здобули розвиток у першій половині XX сторіччя. 

Прихильники кожної з цих шкіл вважали в свій час, що їм вдалося знайти шлях 

до найбільш ефективного досягнення цілей організації. Пізніші дослідження та 

невдалі спроби використати теоретичні відкриття шкіл на практиці довели, що 

багато відповідей на питання управління були лише частково вірними в 

обмежених ситуаціях. І все таки, кожна з цих шкіл зробила значний внесок у 

відповідну галузь. Навіть найпрогресивні сучасні організації до цього часу 

використовують певні концепції та заходи, які виникли в межах зазначених 

шкіл. Дослідження цих шкіл свідчить про еволюційний характер 

управлінської думки та дає можливість визнати, що заходи, котрі 
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виявилися успішними в одних ситуаціях і в конкретний час, не завжди 

були успішними в інших. Слід мати на увазі, що положення різних шкіл 

часто перехрещуються в питаннях теорії та практики, і в рамках однієї 

організації можна знайти елементи всіх цих підходів. 

Школа наукового управління (1885-1920 рр.). Школа наукового 

управління (або школа наукового менеджменту) найбільш тісно пов'язана з 

працями Ф. У. Тейлора, Ф. та Л. Гілбрейтів, Г. Форда, а також Г. Гантта. Ці 

засновники школи наукового управління вважали, що використовуючи 

спостереження, виміри, логіку та аналіз, можна вдосконалити багато операцій 

ручної праці, добиваючись більш ефективного їх виконання. 

Наукове управління не зневажало людським фактором. Важливим 

внеском цієї школи було систематичне використання стимулювання з метою 

зацікавити працівників у збільшенні продуктивності та обсягів виробництва. 

Передбачалася також можливість невеликого відпочинку та неминучих перерв 

у виробництві з тим, щоб кількість часу, що виділяється на виконання певних 

завдань, була реальною та справедливо визначеною. Це давало можливість 

керівництву встановлювати норми виробництва, котрі можна було реально 

виконати, та платити додатково тим, хто перевищував встановлений мінімум. 

Ключовим моментом у такому підході було те, що люди, які виробляли більше, 

більше і винагороджувалися. Автори праць з наукового управління також 

визнавали важливість відбору людей, які фізично та інтелектуально відповідали 

виконуваній ними роботі, вони також приділяли більше уваги навчанню. 

Наукове управління також виступало на захист відокремлення 

управлінських функцій обмірковування та планування від фактичного 

виконання праці. Ф.У. Тейлор та його однодумці фактично визнавали, що 

управлінська праця – це певний фах, і що організація в цілому виграє, якщо 

кожна група працівників зосередиться на тому, що вона робить успішніше за 

все. Цей підхід різко контрастував зі старою системою, при якій робітники самі 

планували свою роботу. 

Новизна цього підходу полягала в тому, що раніше питання щодо 
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комплексу операцій, які виконуються робітником, його стомлення, професійна 

підготовка та інші аспекти, на підставі яких робітник розглядається як 

програмований фактор виробництва, ніколи не досліджувалися. Адже роль 

цього підходу в підвищенні продуктивності праці була дійсно високою. 

Стосовно органів державного управління, то існували певні перешкоди на 

шляху застосування цих методів підвищення їх продуктивності. Тому його 

прихильники серед реформаторів системи державної служби досягли прийняття 

та істотного вдосконалення закону про державну службу (1883 р.). 

Принцип наукового управління отримав найбільшого застосування під 

час аналізу трудових процесів в системі державного управління, класифікації 

посад державних службовців. Е. Гріффенхаген запропонував низку методів 

класифікацій посад, які із часом почали використовуватися і на рівні 

федерального уряду. 

В цілому, варто визнати, що концепції наукового управління не отримали 

жодного серйозного застосування в роботі державних установ. Але все ж таки 

були і вдалі приклади, до яких можна віднести хронометрування операцій у 

військових організаціях під час війни, а також в державних організаціях. 

Пізніше метод хронометрування застосовувався Товариством Тейлора, яке в 

подальшому перейменували в Товариство ефективності.  

Концепція наукового управління стала серйозним переломним етапом, 

завдяки якому управління стало визнаватися як самостійна галузь наукових 

досліджень. Вперше керівники-практики та вчені побачили, що методи та 

підходи, які використовуються в науці та техніці, можуть бути ефективно 

використані в практиці досягнення цілей організації. 

Не можна не звернути уваги на те, що проблематика представників школи 

наукового управління в нашому традиційному розумінні більше відповідає 

проблематиці наукової організації праці, яка в англійській термінології не 

використовується. Однак ця школа стала базовою для розвитку наукових 

досліджень у цій сфері. 

Класична, або адміністративна школа в управлінні (школа наукового 
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менеджменту) (1920-1950 рр.) (Схема 6). Представники школи наукового 

управління в основному присвячували свої дослідження тому, що називається 

управлінням виробництвом. Вони займалися питаннями підвищення 

ефективності на рівні, нижчому за управлінський (тобто на рівні наукової 

організації праці). З виникненням адміністративної школи фахівці почали 

постійно виробляти підходи до управління організацією в цілому. 

Ф.У. Тейлор та Ф. та Л. Гілбрейти починали свою кар'єру простими 

робітниками, що, безумовно, вплинуло на їх уявлення про управління 

організацією. На відміну від них, засновники школи адміністративного 

управління, більш відомої як класична школа, мали безпосередній досвід 

роботи керівниками вищої ланки управління в великому бізнесі. А. Файоль, з 

ім'ям якого пов'язують виникнення цієї школи і котрого часто називають 

батьком менеджменту, керував великою французькою компанією з 

видобування вугілля. Л. Урвік був консультантом з питань управління в Англії. 

Дж. Д. Муні, який писав праці разом з А. К. Рейлі, працював під керівництвом 

А. П. Слоуна в компанії "Дженерал Моторз" (США). Їх головною турботою 

була ефективність в широкому розумінні слова – стосовно праці всієї 

організації.  

До представників школи адміністративного управління також відносили і 

М. Вебера. До основних заслуг якого можна зарахувати розробку 

фундаментальних засад і принципів теорії державного управління як 

самостійної галузі дослідження.  

Світове визнання здобула теорія «ідеальної бюрократії, або бюрократичної 

організації» М. Вебера. У теорії термін «бюрократія» використовується як 

синонім слів «управління», «адміністрування», означає раціонально 

організовану систему управління, в якій справи вирішуються компетентними 

службовцями на належному професійному рівні і в повній відповідності з 

законами та іншими правилами. 

М. Вебер розглядав бюрократію як професіоналізм у сфері менеджменту, що 

виключає дилетантизм і який, на його думку, передбачає заміну «харизматичного» 
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лідера, що характеризується перш за все яскравими індивідуальними рисами, на 

бюрократичного лідера, який володіє певними адміністративними навичками. 

Незаперечні переваги бюрократизму, у порівнянні з іншими методами, автор вбачав у 

високій точності виконання робіт, суворій дисципліні, стабільності персоналу та 

відповідальності. 

І все-таки запропонована Вебером теорія на практиці не забезпечувала 

оптимальності у розв'язанні проблем і підвищенні ефективності управління. 

Більше того, дотримання вимоги діяти у суворій відповідності до написаних 

правил часом давало протилежні результати, породжуючи формалізм або низьку 

ефективність діяльності апарату управління. 

Бюрократична система управління практично з моменту її зародження була 

піддана критиці, об'єктом якої стали «нелюдяність» бюрократії, її байдужість до 

потреб працівника. Сучасна критика висуває як аргумент той факт, що 

адміністративні структури, які функціонують на основі бюрократичної системи 

управління, неповороткі і позбавлені гнучкості. При цьому випускається з поля зору, 

що в основу бюрократичної системи покладені методи наукової організації праці, 

гнучкі за своєю суттю, але спрямовані тільки на підвищення продуктивності 

організаційно-технічних засобів, а другий бік продуктивності – ефективна система 

управління персоналом (індивідуальна складова продуктивності) не береться до 

уваги. 

Варто зазначити, що з точки зору управління державою „класична‖ школа 

сконцентрувала свої зусилля на вивченні організаційних структур, їх ієрархії, 

взаємодії інформаційних потоків, статусу службовців різних рівнів, 

нормативного врегулювання всіх аспектів діяльності органу управління.  

Прихильники класичної школи, як і школи наукового управління, не дуже 

турбувалися про соціальні аспекти управління. Більш того, їх праці значною 

мірою базувалися на особистих спостереженнях, а не науковій методології. 

"Класики" намагалися подивитись на організації з погляду широкої 

перспективи, намагаючись визначити загальні характеристики та 

закономірності організацій. Метою класичної школи було створення 
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універсальних принципів управління. При цьому вона виходила з ідеї, що 

дотримання цих принципів безумовно приведе організацію до успіху. 

Ці принципи торкалися двох основних аспектів. Одним з них була 

розробка раціональної системи управління організацією. З цим було пов'язано і 

визначення основних функцій управління. Головний внесок А. Файоля в теорію 

управління полягав у тому, що він розглядав управління як універсальний 

процес, який складається із декількох взаємозв'язаних функцій (планування, 

організація, розпорядництво, координування та контроль). А. Файоль відзначав, 

що управляти – це означає передбачувати, організовувати, розпоряджатися, 

координувати і контролювати, передбачати, тобто враховувати майбутнє і 

виробляти програму дії; організовувати, тобто будувати подвійний – 

матеріальний і соціальний – організм установи; розпоряджатися, тобто 

примушувати персонал належним чином працювати; координувати, тобто 

пов’язувати, об’єднувати, гармонізувати всі дії і всі зусилля; контролювати, 

тобто піклуватися про те, щоб все здійснювалось відповідно встановленим 

правилам та відданим розпорядженням. Таким чином, аналіз цього визначення 

дозволив сформулювати шість основних груп функцій управління – технічні, 

комерційні, фінансові, страхові, облікові і адміністративні. Серед цих функцій 

А. Файоль особливу увагу приділяв адміністративним, тому що вважав, що 

саме вони виконують завдання розробки загальної програми установи, підбору 

кадрів, координації зусиль різноманітних підрозділів. 

Другий аспект класичних принципів торкався побудови структури 

організації та керування працівниками. Прикладом може бути принцип 

єдиноначальності, згідно з яким людина повинна одержувати накази 

тільки від одного начальника і підпорядковуватися лише йому. 14 принципів 

управління, які були розроблені А. Файолем, в основному практично є корисні 

й досі, незважаючи на зміни, які відбулися в суспільстві з того часу, як 

А. Файоль вперше їх сформулював. Позитивну роль відіграють 14 принципів 

менеджменту А. Файоля: 
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1. Поділ праці, що дозволяє підвищити кількість і якість виробленого 

продукту при однакових витратах та зусиллях. 

2. Повноваження та відповідальність. Право видавати 

розпорядження та наявність влади, що примушує підкорятися цим 

розпорядженням. 

3. Дисципліна та покірність, що означає дотримання встановлених 

правил у відносинах між організацією та її службовцями.  

4. Єдиновладдя. Єдність керівництва, що означає, що для реалізації 

комплексу дій та операцій, що спрямовані на досягнення певної мети, необхідні 

один керівник та єдина програма. 

5. Єдність напряму діяльності. Зусилля всіх фахівців організації 

повинні бути скоординовані в одному напрямку. Це можливо лише у разі, коли 

всі працівники знають стратегію організації й прагнуть до її реалізації.  

6. Підпорядкування особистих інтересів загальним. Підпорядкування 

приватних інтересів конкретних службовців інтересам організації, інтересів 

окремих громадян інтересам держави. 

7. Винагорода персоналу. Справедлива винагорода персоналу 

покликана стимулювати старанність та ініціативу робітників.  

8. Централізація. Ступінь якої визначається в кожному випадку 

окремо в залежності від умов, в яких працюють конкретні установи, організації, 

підприємства.  

9. Ієрархія управління. Сувора ієрархія керівних посад, що передбачає 

неухильне виконання розпоряджень вищих посадових осіб нижчими. 

10. Порядок. Чітке визначення місця, повноважень і функцій кожного 

робітника. 

11. Справедливість, що передбачає органічне поєднання 

доброзичливості із правосвідомістю. 

12. Стабільність складу персоналу. Постійний характер робочого місця 

виключає плинність кадрів, що є показником несприятливого стану справ на 

підприємстві чи установі.  
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13. Ініціатива. Ініціативність працівників. 

14. Корпоративний дух. Єдність персоналу, що є однією з умов 

життєздатності та ефективності підприємства.  

Ці принципи є невід’ємною частиною школи „наукового менеджменту‖, 

що витримали перевірку часом і на сучасному етапі успішно застосовуються 

багатьма організаціями, установами. 

Школа людських стосунків (гуманістичний менеджмент) (1930-

1950 рр.). Школа наукового управління і класична школа з'явилися на світ, коли 

психологія перебувала ще в зачатковому стані. Багато хто на початку 

XX століття серйозно ставив під сумнів тоді ще нову фрейдівську 

концепцію підсвідомого. Тим більше, оскільки ті, хто цікавився психологією, 

рідко цікавилися й управлінням, існуючі тоді поверхові знання про людську 

свідомість не були ніяк пов'язані з проблемами трудової діяльності. Отже, хоча 

представники шкіл наукового управління та класичної школи визнавали 

значення людського фактора, дискусії їх обмежувалися такими аспектами, як 

справедлива оплата, економічне стимулювання та встановлення формальних 

функціональних відносин. Школа людських стосунків виникла на основі 

своєрідної реакції на нездатність повністю усвідомити людський фактор як 

основний елемент ефективності організації.  

Основним недоліком вищерозглянутих шкіл є той факт, що тези їх 

представників не враховують можливості використання в повному обсязі 

людського фактору. Подолати цей недолік намагались представники школи 

людських стосунків. Варто зазначити, що хоча владні прерогативи і 

повноваження визначаються правовими нормами та законодавчими актами, 

здійснюються все ж таки вони людьми. Саме від їх волі, настрою, знань, 

досвіду багато в чому залежить те, яким чином вони здійснюють ролі і функції, 

що вбудовані як в державно-політичну систему в цілому, так і в систему 

державного управління. З урахуванням викладеного, школу людських стосунків 

іноді називають неокласичною школою.  

Найбільш вдалі розробки і концепції цієї школи викладені в роботах 
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М. Фоллет, А. Маслоу, Е. Мейо, У. Мерфі та інших. Об’єднуючим положенням 

є визнання того, що важливим фактором оптимізації системи державного 

управління, підвищення продуктивності праці є покращення психологічного 

клімату в колективі і посилення мотивації до максимізації трудових зусиль. 

Створення школи людських стосунків у науці управління пов'язують з 

іменами двох вчених – Мері Паркер Фоллет та Елтона Мейо, яких вважають 

найбільш великими авторитетами в цій сфері. М. Фоллет була першою, хто 

визначив менеджмент як "забезпечення виконання робіт за допомогою інших 

осіб". Знамениті експерименти Е. Мейо, особливо ті, що проводилися на заводі 

"Уестерн Електрик" в Хоторні, відкрили новий напрям у теорії управління. 

Е. Мейо виявив, що чітко розроблені робочі операції і добра заробітна плата не 

завжди мали своїм результатом підвищення продуктивності праці як вважали 

представники школи наукового управління. Сили, які виникали при взаємодії 

людей, могли перевищити, і часто перевищували, зусилля керівника. Іноді 

працівники набагато сильніше реагували на тиск з боку колег по групі, ніж на 

бажання керівництва та матеріальні стимули. Пізніші дослідження, які були 

проведені А. Маслоу та іншими дослідниками, допомогли зрозуміти причини 

цього явища. Мотивами вчинків людей, припускає А. Маслоу, є, в основному, 

не економічні сили, як вважають прибічники та послідовники школи наукового 

управління, а різні потреби, які можуть бути лише частково та опосередковано 

задоволені за допомогою грошей. 

Основуючись на цих висновках, дослідники школи людських стосунків 

вважали, що якщо керівництво виявляє велику турботу про своїх працівників, 

то і рівень задоволеності працівників повинен зростати, що буде вести до 

збільшення продуктивності праці. Вони рекомендували використовувати 

прийоми управління людськими стосунками, які включають більш ефективні 

дії безпосередніх начальників, консультації з робітниками і надання їм більш 

широких можливостей спілкування на роботі. 

Найбільшим досягненням представників цієї школи є те, що вони 

розглядали людський фактор в якості одного з основних елементів ефективної 
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організації праці, в тому числі і системи державного управління. 

В межах цієї теорії – теорії людських стосунків – набули розвитку інші 

теорії мотивації, які умовно можна поділити на дві групи: теорії вдоволення 

(до якої відносяться – теорія ієрархії потреб А. Маслоу, теорія ЖВЗ Алдерфера 

(теорія, що базується на трьох рівнях потреб – життєві потреби, потреби 

взаємин, потреби зростання), Херцбергова теорія двох чинників, теорія трьох 

потреб) та процесуальні теорії (теорія справедливості, теорія сподівання). 

Школа „...моделей поведінки...” або школа поведінських наук, 

біхевіористична (від англ. behaviour – поведінка) (з 1950 р.). Основними 

представниками цього напряму є К. Арджиріс, Р. Лайкерт, Д. Мак-Грегор, 

Ф. Херцберг та інші. 

Розвиток таких наук, як психологія і соціологія, та удосконалення методів 

дослідження після Другої світової війни зробили вивчення поведінки на 

робочому місці більшою мірою науковим. Серед найбільш авторитетних 

представників цього напряму (поведінсько-біхевіористського) необхідно, в 

першу чергу, назвати К. Арджиріса, Р. Лайкерта, Д. Мак-Грегора та 

Ф. Херцберга. Ці та інші дослідники вивчали різні аспекти соціальної взаємодії, 

мотивації в організаціях, лідерства, зміни змісту роботи та якості трудового 

життя. 

Школа "...моделей поведінки..." є нібито продовженням школи людських 

стосунків, але вона вже значно відійшла від останньої, зосередившись, 

насамперед, на методах налагодження міжособистих відносин. Новий підхід 

прагнув більшою мірою допомогти працівникові в усвідомленні своїх власних 

можливостей на основі використання концепції "...моделей поведінки..." до 

побудови та управління організаціями. В загальних рисах основною метою цієї 

школи було підвищення ефективності організації за рахунок підвищення її 

людських ресурсів. 

Подібний підхід став настільки популярним, що майже повністю охопив 

всю сферу управління в 60-і роки. Як і більш ранні школи, він відстоював 

"єдино найкращий шлях" вирішення управлінських проблем. Його головний 
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постулат полягав у тому, що правильне використання науки про поведінку 

завжди буде сприяти підвищенню ефективності роботи як окремого працівника, 

так і організації в цілому. Однак, як показала практика, такі прийоми, як зміна 

змісту роботи та участь працівника в управлінні підприємством, не є 

універсальними і виявляються ефективними тільки для деяких працівників та в 

деяких ситуаціях. 

Біхевіористський підхід під час досліджень висвітлював тільки 

можливості свого методу. 

Наука управління, або кількісний підхід (з 1950 р.). Представники цієї 

школи – Р. Аккоф, С. Бір, А. Голдберг, Д. Екман та інші – розглядали 

управління як логічний процес, який може бути відображений математично. 

Математика, статистика, інженерні науки та пов'язані з ними галузі знань 

зробили істотний внесок у теорію управління. Їх вплив простежується вже у 

використанні Ф.У. Тейлором наукового методу при аналізі праці. Але до Другої 

світової війни кількісні методи в управлінні застосовувалися недостатньо. 

Англійці, наприклад, були вимушені шукати спосіб найбільш ефективного 

використання обмеженого числа винищувачів та засобів протиповітряної 

оборони з тим, щоб уникнути знищення об'єктів на своїй території під час 

нанесення німцями масових повітряних ударів, не дати повторити сумний 

досвід Ковентрі. Пізніше довелося шукати спосіб максимізації ефективності 

військових постачань щодо забезпечення висадки союзників у Європі. Кількісні 

методи, згруповані під загальною назвою "дослідження операцій", були 

використані при вирішенні цих та інших проблем, у тому числі під час війни 

підводних човнів та мінування японських портів. 

За своєю суттю дослідження операцій – це застосування методів 

наукового дослідження до операційних проблем організації. Після постановки 

проблеми група фахівців з питань дослідження операцій розробляє модель 

ситуації. Модель – це форма подання реальності. Звичайно, модель спрощує 

реальність, або подає її абстрактно. Моделі полегшують розуміння складної 

реальності. Дорожня карта, наприклад, полегшує можливість побачити 
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просторові співвідношення на місцевості. Без такої моделі було б набагато 

складніше добиратися до місця призначення. Довелось би покладатися на метод 

спроб та помилок. Так само моделі спрощують складні проблеми, зменшуючи 

число перемінних, які піддягають розгляду, до керованої кількості. 

Після створення моделі, перемінним надаються кількісні значення. Це 

дозволить об'єктивно порівнювати та описувати кожну перемінну та 

відношення між ними. Ключовою характеристикою школи науки управління є 

заміна словесних роздумів та описового аналізу моделями, символами та 

кількісними значеннями. Мабуть, найбільшим поштовхом для використання 

кількісних методів в управлінні став розвиток комп'ютерів. Комп'ютер 

дозволив дослідникам операцій конструювати математичні моделі зростаючої 

складності, які максимально наближаються до реальності і, отже, є більш 

точними. 

Вплив школи науки управління, або кількісного підходу, був значно 

меншим, ніж вплив біхевіористського підходу здебільшого тому, що набагато 

більше число керівників щоденно зіштовхуються з проблемами людських 

стосунків, людської поведінки, ніж з проблемами, які є предметом дослідження 

операцій. Крім того, до 60-х років лише зовсім у небагатьох керівників була 

освіта, достатня для розуміння та використання складних кількісних методів. 

Однак на теперішній час положення істотно змінюється, оскільки в рамках 

управлінської підготовки фахівців, які випускаються найрізноманітнішими 

навчальними закладами, все більше уваги приділяється кількісним методам та 

використанню комп'ютерів. 

В 70-ті роки Д. Вальдо, В. Остром та інші американські дослідники 

почали формувати альтернативний підхід до управління. Принципи ієрархічної 

побудови організаційних структур були піддані жорсткій критиці, з’явилися 

концепції „чутливої” („responsive”) системи управління, поліцентризму, 

„плоских” структур (Схема 11). Цей підхід спрямований на децентралізацію 

управління, наближення його до людини та задоволення її потреб.  

У такому ж напрямі сформовано в 1993-1995 рр. Рекомендації Комісії 
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віце-президента США А. Гора з її гаслом „створити уряд, який коштуватиме 

менше, а працюватиме краще‖. 

Творчий доробок основоположників менеджменту мав величезний вплив 

на вітчизняних учених радянського періоду – О.К. Гастєва, П.М. Керженцева, 

М.Д. Кондратьєва, О.В. Чаянова, та інших, які перейшли від критики 

буржуазних учень наукового менеджменту до власних теоретичних розробок. 

На межі 30-х рр. XXст. з початком становлення в СРСР адміністративно-

командної системи дослідження в галузі теорії управління були поступово 

згорнуті й не відновлювалися майже до 60-хрр. XXст., коли Ю.А. Тихомиров, 

В.С. Основін, I.І. Петров, Г.Х. Попов, О.Є. Луньов та інші вчені почали 

досліджувати організаційну діяльність з адміністративно-правових позицій. Їх 

послідовники, І.Л. Бачило, Г.Г. Зуйков, А.П. Іпакян, О.П. Коренєв, В.Д. Малков, 

В.А. Озолін, Г.А. Туманов, Н.С. Троїцький та інші в умовах тоталітарної 

системи закладали підвалини наукової організації керування в органах 

внутрішніх справ. 

В Україні школа управлінців-правників була заснована в II пол. 60-х рр. 

XXст. В.В. Цвєтковим. Питанням, пов'язаним з підвищенням ефективності 

державного менеджменту, і, зокрема, управління в органах внутрішніх справ 

України, присвячені праці провідних учених: В.Б. Авер'янова, М.І. Ануфрієва, 

Г.В. Атаманчука, О.М. Бандурки, О.К. Безсмертного, В.Т. Білоуса, 

Ю.П. Битяка, А.С. Васильєва, В.С. Венедиктова, І.П. Голосніченка, Є.В. Додіна, 

М.М. Дорогих, В.В. Зуй, Р.А. Калюжного, Д.П. Калоянова, Л.В. Коваля, 

А.Т. Комзюка, В.Г. Лукашевича, Н.П. Матюхіної, О.В. Негодченка, 

Н.Р. Нижник, П.І. Орлова, О.І. Остапенка, В.М. Плішкіна, В.П. Пєткова, 

О.П. Рябченко, М.М. Тищенка, Ю.С. Шемшученка, В.К. Шкарупи, Х.П. Ярмакі, 

О.Н. Ярмиша та інших авторів, які розробили теоретичні та методологічні 

основи наукової організації керування в органах внутрішніх справ України. 

Величезним внеском в теорію наукової організації керування, зокрема у 

вивчення нормативних актів щодо організації діяльності ОВС України як 

вираження і основи управління в ОВС України, є дослідження, проведені 
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вченими з наукової школи, очолюваної академіком О.М. Бандуркою. Його 

учнями досліджені різні напрями управлінської діяльності: управління 

виховно-виправним процесом (В.П. Пєтков, С.В. Нікітенко), організаційно-

правові основи інформаційної політики (І.В. Арістова, Б.А. Кормич), 

управління ОВС в особливих умовах (Ю.В. Дубко, С.О. Кузніченко, 

Ю.Б. Оболенський), новітня методологія в управлінні ОВС (О.Г. Фролова, 

В.В. Ковальська). 

На особливу увагу заслуговує такий напрям досліджень, як управління 

персоналом ОВС України. Так, В.Д. Сущенко основну увагу приділив 

теоретичним основам цього питання. В.О. Соболєв конкретизував методи 

роботи з персоналом в органах внутрішніх справ. М.І. Ануфрієв здійснив 

детальний аналіз нормативного забезпечення роботи з персоналом в ОВС 

України. Питанням підвищення ефективності управління персоналом ОВС 

України з урахуванням міжнародного досвіду, зокрема поліцейського 

менеджменту Великобританії, присвячені праці Н.П. Матюхіної. Питання 

взаємодії з громадськістю (паблік рілейшнз) досліджує І.Д. Казанчук. Правові 

способи управління конфліктами в органах внутрішніх справ також опинились 

у центрі уваги дослідників (О.О. Небрат, О.В. Кришевич та ін.). Організаційно-

правові засади професійної підготовки персоналу ОВС України досліджують 

В.С. Венедиктов, М.І. Іншин, В.А. Петухов та інші. 

Таким чином, можемо констатувати, що науковий доробок українських 

учених є фундаментом для вдосконалення сучасної правоохоронної системи 

України і, безпосередньо, управління в органах внутрішніх справ. Наріжним 

каменем цього фундаменту є положення менеджменту – відправної точки 

наукових досліджень і практичного досвіду. 

У сучасних умовах розвитку Української держави використання 

технологій менеджменту, напрацьоване зарубіжними країнами, є не просто 

необхідним, а життєво важливим. 

Решту підходів можна коротко охарактеризувати так: 

2. Процесний підхід (підхід до управління як до процесу) розглядає 
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управління як безперервну серію взаємозв'язаних управлінських функцій. Ця 

концепція, яка означає великий поворот в управлінській думці, широко 

використовується і в наш час. Процесний підхід вперше був запропонований 

прихильниками адміністративної школи управління, які намагалися описати 

функції управління. Однак ці автори були схильні розглядати такого роду 

функції як незалежні одна від одної. Процесний підхід, на противагу цьому, 

розглядає функції управління як взаємозв'язані. Як зазначається в наукові 

літературі, процес управління являє собою інтеграцію всіх функцій, оскільки 

з’являються інтегративні якості процесу управління, що не є просто сумою.  

Управління розглядається як процес, тому що робота для досягнення 

цілей за допомогою інших – це не якась одноразова дія, а серія безперервних 

взаємопов'язаних дій. Ці дії, кожна з яких сама собою є процесом, дуже важливі 

для успіху організації. Кожна управлінська функція також являє собою процес, 

тому що так само складається із серії взаємозв'язаних дій. Процес управління є 

своєрідною загальною сумою всіх функцій.  

На сучасному етапі розвитку управління розрізняють наступні функції: 

прогнозування, планування, організація, розпорядництво (командування), 

мотивація, керівництво, координація, контроль, комунікація, дослідження, 

оцінювання, прийняття рішення, підбір персоналу, представництва та ведення 

переговорів та деякі інші. 

Недоліком цього підходу є те, що його прибічники зосереджували увагу 

на якомусь окремому елементі, а не розглядали ефективність управління як 

результат досягнення певної цілі або певного комплексу цілей, що залежить від 

багатьох різних факторів. 

Підсумовуючи, треба зазначити, що у процесному підході управління 

розглядається як процес, тобто, як сукупність безперервних взаємопов'язаних 

дій. Ці дії, кожна з яких є також процесом, називають функціями менеджменту. 

Сучасний підхід (згідно з підходами Майкла Мескона, Майкла Альберта та 

Франкліна Хедоурі) виділяє чотири функції: планування, організація, 

мотивація, контроль. 
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Управління за своєю сутністю є загальною сумою всіх функцій 

управління. 

3. Системний підхід в зазначеному контексті означає, що керівники 

повинні розглядати організацію (або систему) як сукупність взаємозв'язаних 

елементів, таких як люди, структура, завдання та технологія, котрі зорієнтовані 

на досягнення будь-яких цілей в умовах зовнішнього середовища, яке постійно 

змінюється. Для ефективного використання цього підходу треба добре знати 

теорію системи, що дає змогу інтегрувати в управлінні внески всіх шкіл, які в 

різний час домінували в теорії та практиці управління 

Найбільш широке трактування методології системного підходу належить 

професору Людвигу фон Берталанфі, який ще в 1937 році висунув ідею 

„загальної теорії систем‖. Дослідник розглядає систему як сукупність 

взаємодіючих компонентів , що наділені інтегральними властивостями, не 

притаманними кожному з цих елементів окремо. Особливостями будь-якої 

системи є: цілісність, структурність, ієрархічність та інші. 

Системний підхід базується на використанні теорії систем у менеджменті 

з кінця 50-х років. Система – це сукупність взаємопов'язаних елементів 

(частин), які, постійно взаємодіючи, визначають її характер. Усі організації є 

системами, що складаються з таких елементів, як: структура, завдання, 

технологія, люди і цілі. 

Існують закриті (мають фіксовані жорсткі межі; не залежать від 

навколишнього середовища) та відкриті (взаємодіють із зовнішнім 

середовищем) системи. Всі організації є відкритими системами. 

Великі частини систем самі можуть утворювати системи, які, стосовно 

першої системи, називають підсистемами (цехи, відділи тощо). Цей поділ 

можна продовжити. Слід вивчати всі підсистеми організації (технічну, 

економічну, соціальну та ін.). 

Попередні школи зосереджували увагу на якійсь одній підсистемі, а це 

призводило до невдач (наприклад, біхевіористи вивчали тільки соціальну 

підсистему). 
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Отже, цей підхід дозволяє аналізувати проблему чи синтезувати 

необхідний предмет, що спрямований на досягнення певної мети, у єдності всіх 

його складових, які безперервно взаємодіють як між собою, так і зовнішнім 

середовищем.  

4. Ситуаційний підхід. Розроблений наприкінці 60-х років ситуаційний 

підхід випливає з поняття ситуації як конкретного набору обставин, що діють 

на організацію протягом певного часу. Цей підхід, як подальший розвиток 

системного підходу, надає можливість прямо використовувати досягнення 

науки в конкретних ситуаціях і умовах.  

Ситуаційний підхід використовує здебільшого конкретні фахові знання 

для вирішення конкретних проблем. У той же час ситуаційних підхід, 

використовуючи методологічні засади системного підходу, робить спробу 

пов’язати конкретні фахові прийоми та методи з певними конкретними 

ситуаціями з метою досягнення цілей найбільш ефективним шляхом.  

Він спрямований на підбір прийомів управління для розв'язання 

конкретних управлінських ситуацій з метою найбільш ефективного досягнення 

цілей організації. 

При цьому управлінець повинен: 

- розуміти процес управління, аспекти індивідуальної та групової 

поведінки, процедури системного аналізу, методи планування, мотивації і 

контролю, кількісні методи прийняття рішень; 

- уміти оцінювати сильні та слабкі сторони методик, які 

використовуються; 

- правильно оцінювати фактори, які відіграють найважливішу роль у цій 

ситуації, і ефект від зміни перемінних величин; 

- знаходити прийоми управління, які будуть мати найменший негативний 

ефект. 

Цей підхід концентрується на тому, що придатність різних методів 

управління визначається ситуацією. Оскільки існує така велика кількість 

факторів як в самій організації, так і в навколишньому середовищі, то немає 
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єдиного "кращого" способу керувати організацією. Найефективнішим методом 

у конкретній ситуації є метод, котрий більш за все відповідає цій ситуації. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Підсумовуючи можна зазначити, більшість літератури з соціального 

управління, яку ми здобули в спадщину від колишнього СРСР і та її частина, в 

якій розглядаються питання розвитку управління і науки управління за 

рубежем, носить ідеологічний характер. Вона присвячена, в основному, критиці 

буржуазних теорій соціального управління, таких, зокрема, глобальних теорій, 

як "дендеологізація", "конвергенція", "постіндустріальне", "технотронне", 

"інформаційне", "сервісне" суспільства тощо. Критика, природно, не є 

конструктивною. Українська управлінська наука повинна сказати своє слово в 

цьому напрямку, а це потребує значного переосмислення нашого ставлення до 

багатьох понять. Вивчення теоретичних підходів, що сформувалися протягом 

тривалого часу і знайшли підтвердження в межах загальносистемних, 

теоретико-інформаційних, кібернетичних, економічних, політичних, правових, 

соціологічних досліджень є необхідним для становлення та розвитку науки 

управління.  

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Перелічені управлінські революції відповідають основним історичним 

віхам зміни культур та соціальних станів: влада жерців поступово витісняється 

пануванням військової та цивільної аристократії, на зміну якій прийшли 

підприємливі буржуа, а останніх на історичній арені змінили наймані 

працівники або "пролетарі управління". Підсумовуючи, слід зазначити, що 

вищерозглянуті революції в сфері управління відповідають основним 

історичним етапам зміни культур та соціальних станів. 

2. Більшість літератури з соціального управління, яку ми здобули в 

спадщину від колишнього СРСР і та її частина, в якій розглядаються питання 

розвитку управління і науки управління за рубежем, носить ідеологічний 

характер. Вона присвячена, в основному, критиці буржуазних теорій 
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соціального управління, таких, зокрема, глобальних теорій, як 

"дендеологізація", "конвергенція", "постіндустріальне", "технотронне", 

"інформаційне", "сервісне" суспільства тощо. Критика, природно, не є 

конструктивною. Українська управлінська наука повинна сказати своє слово в 

цьому напрямку, а це потребує значного переосмислення нашого ставлення до 

багатьох понять. Вивчення теоретичних підходів, що сформувалися протягом 

тривалого часу і знайшли підтвердження в межах загальносистемних, 

теоретико-інформаційних, кібернетичних, економічних, політичних, правових, 

соціологічних досліджень є необхідним для становлення та розвитку науки 

управління. 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Метою заняття є розкриття особливостей управлінського процесу в 

публічному секторі, функцій менеджменту, складових процесу управління. 

ВСТУП 

 

Сутність управління структурами публічного сектора (органами, 

організаціями, установами, підприємствами) розкривається у процесі 

здійснення планування, організації, координування, мотивації та контролю з 

тим, щоб сформулювати і досягти цілей, що стоять перед цими структурами. 

Органи публічної влади (органи державної виконавчої влади та місцевого 

самоврядування) належать до класу соціальних систем, основним елементом 

яких є люди. Відомо, якщо існує хоча б двоє людей, діяльність яких свідомо 

координується для досягнення поставленої мети, то ми маємо групу, що 

називається організацією. 

Як і будь-якій іншій організації, організації публічного сектора 

притаманні процеси управління, які є предметом менеджменту. Зміст 

управління органами публічної влади розкривається через виконання цими 

органами конкретних функцій управління, до яких відносять: регіональне 

прогнозування і планування економічного та соціального розвитку; визначення 

соціальної політики, економічне управління, прогнозування зайнятості 

населення тощо. 

І. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО ПРОЦЕСУ В ПУБЛІЧНОМУ 

СЕКТОРІ 
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Організації публічного сектора відрізняються від організацій 

виробничого сектора тим, що є відмінність між адміністративною та іншою 

виробничою діяльністю. Основним ресурсним компонентом системи 

менеджменту державної установи є службовець. Специфікою діяльності 

службовців, що відрізняє їхню діяльність від виробничої діяльності, є 

складність у вимірюванні праці; різноманітність цілей; технологія роботи, коли 

важко виявити залежність між внеском і результатом, між витраченими 

ресурсами та вихідною продукцією. Цю обставину підмітив і в гумористично-

афористичній формі виклав Нортон Паркінсон (N. Parkinson) в середині 60-х 

років минулого століття у вигляді так званих законів Паркінсона: «Загальнові-

домо, що виконання будь-якої роботи розтягується, щоб заповнити весь час, 

відведений на її виконання... Така високоопла-чувана (і особливо пов'язана з 

паперами) робота є, отже, нееластичною за своїм попитом на час, а це свідчить 

про практичну відсутність зв'язку між характером роботи та розмірами 

виконавчого апарату, якому можна її доручити... Політики та платники податків 

без сумніву прийняли гіпотезу про те, що зростання сумарної кількості 

державних чиновників має відбивати зростання обсягів їхньої роботи. 

Скептики, поставивши під сумнів такі твердження, дійшли висновку, що 

внаслідок збільшення числа чиновників деякі з них залишаться без роботи або 

ж тривалість робочого дня для всіх них скоротиться. Проте, це той випадок, 

коли віра та сумнів однаково помилкові. Річ у тому, що кількість службовців та 

обсяг роботи, яку потрібно виконати, зовсім не пов'язані між собою...» 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, щоб зрозуміти поведінку бюрократів, необхідно запитати: 

які дії відповідають інтересам бюрократії? Бюрократи не мають тієї системи 

стимулів, за якої їхня платня була б тісно пов'язана з кінцевим результатом 

роботи. Тому бюрократи прагнуть максимізувати масштаби своєї установи. 

Бюрократів цікавлять питання «їхньої платні, додаткового доходу, репутації в 

очах громадськості, влади, протекції», а всі ці питання пов'язані з розмірами 
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їхньої установи. Нортон Паркінсон стверджує, що в цьому відношенні 

«бюрократи намагаються підтримувати діяльність своєї установи практично в 

такий самий спосіб, у який фірма прагне збільшити свої розміри. Бюрократ 

конкурує з іншими чиновниками за одержання фондів. Ринкова конкуренція 

заміщується бюрократичною конкуренцією». 

Якщо враховувати ці зауваження, то стає очевидною необхідність 

постійної уваги до системи менеджменту структур публічного сектора з тим, 

щоб такі негативні тенденції якщо не зліквідувати, то хоча б зменшити. 

ІІ. ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Виникнення функцій управління – результат диференціації 

цілеспрямованих дій, розподілу та спеціалізації праці у сфері управління. 

Поняття «функція» є одним із вельми поширених понять у теорії та 

практиці менеджменту. У поняття «функція менеджменту» вкладають різний 

смисл – залежно від розглядуваного аспекту: чи сутність та цілі менеджменту, 

чи стадії та види цієї діяльності тощо. Однак у кожному разі функція 

менеджменту являє собою зовнішнє виявлення управлінських відносин, тобто 

особливий вид діяльності, який відображає напрями або стадії здійснення 

цілеспрямованого впливу на стосунки людей, об'єднаних в організацію. Інакше 

кажучи, функція менеджменту – це обсяг роботи, який включає сукупність 

рішень, дій або процесів, що поєднуються спільністю завдань з управління 

організацією як загалом, так і в окремих її складових частинах. 

Дослідження функцій менеджменту має велике практичне значення, 

оскільки вони значною мірою виявляють внутрішню структуру організації та її 

органів управління. 

Уперше управління було розглянуто як процес, що включає в себе серію 

пов'язаних між собою дій, Анрі Файолем – одним із основоположників 

французької школи адміністративного управління. Ці дії, кожна з яких сама по 

собі є процесом, надзвичайно важливі для успіху організації. їх називають 

управлінськими функціями. Кожна управлінська функція також являє собою 
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процес, тому що складається з серії пов'язаних поміж собою дій. Процес 

управління є загальною сумою всіх функцій. У теорії менеджменту такий 

погляд на управління організаціями називають процесним підходом. 

Анрі Файоль, який почав розроблення цієї концепції, вважав, що існує 

п'ять вихідних функцій. За його словами, «управляти – це означає 

передбачувати та планувати, організовувати, розпоряджатися, координувати та 

контролювати». Інші автори розробили інші переліки функцій управління – це 

планування, організація, розпорядництво (або командування), мотивація, 

керівництво, координація, контроль, комунікація, дослідження, оцінювання, 

прийняття рішень, добір персоналу, представництво та проведення перемовин 

або укладання угод тощо. 

Для державної некомерційної установи може підійти підхід, оснований на 

поєднанні суттєвих видів управлінської діяльності в невелику кількість 

категорій, які нині прийнято застосовувати до всіх організацій, а саме: процес 

управління складається з функцій планування, організації, контролю, 

координації, мотивації. Ці п'ять функцій менеджменту (як процес управління) 

утворюють управлінський цикл та поєднані процесами комунікації та 

прийняття рішень. Керівництво (лідерство) слід розглядати як самостійну 

діяльність. Воно являє собою можливість впливу на окремих працівників і 

групи працівників таким чином, щоб вони працювали в напрямі досягнення 

цілей, що вкрай суттєво для успіху організації. 

Аналіз проблем управління з позиції його функцій становить основу для 

встановлення обсягу робіт по кожній із них, визначення кількості управлінців і, 

врешті-решт, проектуванні самої структури та організації апарату управління. 

Слід розрізняти поняття «функція управління» і «функції організації», 

«функції структурних підрозділів організації», «функції управлінського 

апарату» тощо. Так, у структурному підрозділі може не лише здійснюватися 

одна функція управління або її частина, а й поєднуватися кілька функцій. При 

цьому функції управління відображають об'єктивні потреби організації (як 

об'єкта, яким управляють) безвідносно до її масштабів та структури апарату 
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управління. На противагу цьому, функції самої організації, або окремого її 

структурного підрозділу, характеризуючи зміст і сферу їхньої діяльності, 

служать основою формування організаційної структури як організації загалом, 

так і її структурних підрозділів щодо конкретних умов їх функціювання. 

Функції менеджменту поділяють на дві групи: загальні та конкретні. 

Загальні функції не залежать від об'єкта управління і відображають 

характер діяльності суб'єкта управління по відношенню до об'єкта. Завдяки 

загальним функціям менеджменту виявляють сутність процесу управління та 

виявляють управлінський цикл: планування – організація – контроль – 

координація – мотивація. Загальні функції, що визначаються цілями 

управління, притаманні будь-якій управлінській діяльності. Ці функції 

застосовують на будь-якому рівні управління в діяльності будь-якого органу 

управління, незалежно від його специфіки. Дія загальних функцій здійснюється 

на рівні міністерства та відомства, на рівні підприємства та окремого підрозділу 

або робочого місця. 

У процесі управління на кожному його рівні необхідним є комплексне 

використання загальних функцій. Залежно від конкретних цілей управління, 

управлінської ситуації, що складається, послідовність виконання функцій може 

змінюватися. Причому конкретне значення тієї чи іншої функції залежить від 

рівня управління, набору функцій і вирішуваних завдань. 

Процес управління організацією починають з постановки цілей. Тому 

функція планування відіграє провідну роль. Вона визначає цілі управління, 

засоби та шляхи їх досягнення. За допомогою цієї функції формується стан 

об'єкта управління на майбутнє. 

Залежно від часу розрізняють планування довгострокове (понад п'ять 

років), перспективне (середньострокове – три – п'ять років), поточне (рік), 

оперативне (місяць, тиждень, доба). 

Складовою планування як функції управління є прогнозування, метою 

якого є наукове передбачення майбутнього шляхом прояснення тенденцій 

внутрішніх зв'язків, залежностей та особливостей економічних явищ; 
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визначення напрямів і темпів динаміки суспільних та економічних явищ і 

знаходження рішень, які забезпечували б розвиток регіонів, галузей, організації 

в оптимальному режимі. 

Організація як функція управління передбачає формування потрібних 

стосунків у спільній праці в часі та просторі. Ця функція скерована на 

встановлення оптимальної структури управління та найкращого 

співвідношення управляючої та керованої підсистем. По відношенню до 

керованої (операційної) системи вона включає чітке виявлення техніки та 

технології здійснення основних операцій, організації і регламентації праці, 

співвідношення основних фондів та оборотних засобів тощо. При організації 

керованої системи повинен бути розроблений оптимальний режим праці, її 

кооперація з метою найефективнішого використання трудових і матеріальних 

ресурсів на всіх ділянках операційної системи. 

Організація управляючої системи (апарату управління) передбачає 

виявлення структури та штатів управлінських органів, порядку їхньої роботи, а 

також розроблення методів, за допомогою яких функціонує система. 

Велику роль в організації управління відіграє чіткий розподіл прав та 

обов'язків усіх працівників системи управління на всіх рівнях відповідно до 

визначених цілей і завдань. 

Функція організації виявляє основу управління як стійкі зв'язки 

(організаційних відносин) між учасниками діяльності, встановлює основні 

параметри функціювання ланок управління операціями на всіх його рівнях. Ці 

зв'язки закріплюються У відповідних положеннях, статутах, інструкціях. 

В основу організації як функції управління закладені відомі принципи 

організації як функції суспільної праці загалом, а саме спеціалізація, 

пропорційність, безперервність, ритмічність і надійність. 

Облік, контроль і аналіз – це функція управління, що віддзеркалює 

систематичний нагляд за процесами, які здійснюються в керованій системі під 

впливом управлінських та інших Дій. Основне завдання цієї функції – 

виявлення фактичного стану системи порівняно з колишнім станом, а також із 
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запланованим – з тим, щоб на цій основі надати можливість органам управління 

прийняти рішення щодо необхідних дій по забезпеченню її оптимального 

функціювання. 

В основі ефективної реалізації функції контролю, обліку та аналізу, що 

забезпечують зворотний зв'язок між об'єктом управління та його органами 

управління, лежить достовірна, своєчасна та надійна інформація. 

Координування (регулювання) як функція управління встановлює 

гармонію між управляючою та керованою системами. Вона забезпечує 

узгодження накреслених планів, організаційних зусиль, скерованих на 

досягнення поставлених цілей, з фактичним станом об'єкта, що виявився в 

результаті контролю, обліку й аналізу. 

Координування спрямоване на забезпечення поточної відповідності і 

погодженості між різними елементами системи управління шляхом 

встановлення між ними найраціональніших зв'язків. Координування на рівні 

організації виявляється в більш чіткому впорядкуванні дій основних і 

забезпечуючих підрозділів, в усуванні неритмічності, в узгодженні окремих 

процесів праці тощо. 

Координаційні дії пов'язані з регулюванням, яке необхідне для 

приведення керованого об'єкта в належний стан. Регулюючі дії виникають при 

відхиленні фактичного стану об'єкта управління від запланованого. 

Функцію мотивування можна окреслити як певну систему заходів, що 

скеровані на підвищення зацікавленості працювати з більшою активністю. 

Реалізується ця функція через сукупність економічних, соціальних, 

організаційних, психологічних та інших мотиваційних засобів, спрямованих на 

створення таких умов, при яких найбільш потужно розкриваються можливості 

трудових колективів та окремих працівників і підвищується їхня трудова 

активність. 

Зміст управління тісно пов'язаний з характером конкретної організації, її 

цілями та завданнями, конкретними видами діяльності та іншими факторами, 

що характеризують конкретну організацію. Тому зміст управління організацією 
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відбивається в конкретних функціях управління цією організацією. З цього 

випливає, що конкретні функції визначаються об'єктом управління. 

Якщо загальні функції управління показують напрям впливу всієї 

управляючої системи на керовану систему загалом, то конкретні функції 

пов'язують загальні функції з діяльністю окремої організації або її ланок 

управління (відділів, бюро, лінійних та функціональних керівників тощо), чітко 

встановлюють їхні взаємозв'язки з відповідними елементами керованої системи 

та навколишнього середовища. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Дослідження функцій менеджменту має велике практичне значення, 

оскільки вони значною мірою виявляють внутрішню структуру організації та її 

органів управління. 

Зміст управління тісно пов'язаний з характером конкретної організації, її 

цілями та завданнями, конкретними видами діяльності та іншими факторами, 

що характеризують конкретну організацію. Тому зміст управління організацією 

відбивається в конкретних функціях управління цією організацією. З цього 

випливає, що конкретні функції визначаються об'єктом управління. 

 

ІІІ. СКЛАДОВІ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ 

 

Якщо звернутися до суті менеджменту, то в будь-якій організації можна 

виокремити ті області (сфери), якими необхідно керувати. Означені 

функціональні області в сукупності та взаємозв'язку утворюють систему 

управління. Так, щодо державної організації можна виокремити функціональні 

області управління кадрами, фінансами, людьми (управління ресурсами), 

область дій, пов'язаних із наданням послуг громадянам і виробленням 

державних рішень (операційний процес і операційна система). Крім того, є 

процеси, які забезпечують виконання функцій управління ресурсами і функцій 

управління операціями. Це маркетинговий, інформаційний та інноваційні 

процеси. 



37 

 

Процес і система маркетингу в органах державної влади. Концепція 

маркетингу – це наукова система надання послуг і одержання взаємної вигоди. 

Маркетингова концепція знаходить дедалі більшу підтримку не тільки у 

менеджерів у сфері підприємництва, а й у сфері некомерційної діяльності, 

зокрема в урядових органах багатьох країн. Підвищений інтерес до маркетингу 

в нинішній час, як зазначає відомий американський маркетолог Ф. Котлер, 

спостерігається з боку урядових органів США. Так, поштове відомство США і 

Управління залізниць «Амтрак» вже розробили для своїх організацій мар-

кетингові плани. Інші урядові організації США наразі застосовують систему 

маркетингу для пропаганди раціонального використання енергетичних 

ресурсів, боротьби з палінням і для Розв'язання інших суспільних проблем. 

В органах державної виконавчої влади та місцевого самоврядування 

України також було б доцільним розробляти маркетингові програми і 

створювати маркетингові системи через те, що українське суспільство має 

потребу в регулюючих діях з боку органів публічного управління, як і будь-яка 

інша система, що перебуває в періоді становлення і переходу з одного стану в 

інший. При вивченні процесу і системи маркетингу в органах державного 

управління рекомендується керуватися методичними матеріалами та 

розробками із загального маркетингу, а також досвідом застосування 

маркетингової концепції в державних установах розвинутих країн. 

Операційні аспекти діяльності структур публічної влади. Операційна 

функція містить у собі ті дії, внаслідок яких виробляються товари і послуги, що 

постачаються організацією зовнішньому середовищу. Функцію операцій мають 

всі організації, інакше вони просто не зможуть діяти. Термін «операції» і 

«виробництво» є досить часто взаємозамінними. Проте під виробництвом 

переважно розуміється випуск товарів і перероблення сировини. Термін 

«операції» є більш широким, його зміст включає не тільки виробництво 

товарів, але й надання послуг. 

Найбільше організації відрізняються одна від одної за характером 

конкретних видів діяльності, що входять до операційної функції. У 
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виробництві, наприклад, автомобілів і побутової техніки, переробляється 

величезна кількість сировинних матеріалів типу листового металу: спочатку з 

сировини виробляють окремі деталі та вузли, потім їх збирають у готові вироби 

стандартної конструкції. Установи сфери послуг (лікарні, навчальні заклади, 

державні органи) споживають незначну кількість первинних матеріалів, але 

вони пристосовують свої послуги до вимог клієнта. Приміром, авіаційні лінії, 

банки і навчальний заклад пропонують стандартизований набір послуг, 

дозволяючи клієнтові вибрати ті, які він забажає. Правоохоронні органи також 

надають «послуги» клієнтам, які іноді, не зовсім схильні до їх отримання, але в 

цьому зацікавлено все суспільство. Органи публічної влади також надають 

послуги клієнтам. Одержувачами послуг цих органів є громадяни й організації, 

розташовані в зоні їхнього впливу. 

Загалом у менеджменті ми розглядали організацію як відкриту систему, 

яка перетворить вхідні величини у вихідні. Повна система операційної 

діяльності називається операційною системою. Вона складається з трьох 

підсистем: переробної, підсистеми забезпечення, підсистеми планування та 

контролю. 

Переробна підсистема виконує продуктивну роботу, безпосередньо 

пов'язану з перетворенням вхідних ресурсів (сировина, матеріали, енергія, 

інформація) у вихідні результати. 

Для державного органу основним результатом діяльності є надавання 

різного роду державних послуг громадянам, а також розроблення та поширення 

державних рішень. Основна роль людського фактора виявляється у створенні 

цих результатів через діяльність службовців. Матеріал, зокрема папір і 

канцелярські товари, споживаються переробною підсистемою. Потрібні 

капіталовкладення у вигляді кабінетів, приймалень для відвідувачів, меблів, 

обладнання. Необхідно одержувати інформацію про різні галузі публічного 

управління з різноманітних друкованих джерел шляхом проведення нарад, 

засідань, підтримання професійних контактів із законодавчими органами, а 

також із суспільно-політичними та підприємницькими структурами. Потрібне 
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подання енергії від комунальних служб для освітлення, опалення і 

кондиціювання приміщень державних установ, а також енергія для роботи 

комп'ютерів, поліграфічного та іншого обладнання. 

Підсистема забезпечення прямо не пов'язана з виробництвом продукту на 

виході, але виконує необхідні функції забезпечення переробної підсистеми. У 

досить великій державній установі підсистема забезпечення містить бібліотеку, 

обчислювальний центр, ремонтно-експлуатаційну службу, книжкові кіоски, 

буфети та їдальню, друкарню, охорону тощо. 

Підсистема планування та контролю одержує від переробної підсистеми 

інформацію про стан системи. Інформація надходить із внутрішнього 

середовища організації про цілі, політику, основні напрями та інші внутрішні 

параметри. Інформація про попит на послуги, вартість ресурсів, тенденції 

розвитку технології, урядові нормативні акти та інші фактори надходить із 

зовнішнього середовища. Підсистема планування та контролю повинна 

обробляти весь цей, зазвичай, великий обсяг досить складної інформації і 

видати рішення, як саме повинна працювати переробна підсистема. В органах 

державної влади ці функції планування та контролю виконує адміністрація 

державної установи, зокрема начальники управлінь і відділів, секретаріат, а 

також штабні органи, що забезпечують їхню роботу. 

Управління операційними процесами в органах державної влади та 

місцевого самоврядування рекомендується доручити операційним менеджерам, 

численні обов'язки яких розбиті на три основні групи: 

1. Розроблення та реалізація загальної стратегії і напрямів операційної 

діяльності організації. 

Розроблення й упровадження операційної системи, включаючи 

розроблення операційного процесу, рішення про місце-розташування 

необхідних потужностей, проектування організації, проектування продукту 

(послуг), впровадження стандартів і норм на виконання робіт. 

Планування і контроль поточного функціювання системи. Як випливає з 

уже викладеного, керуючому операціями (у державній установі – справами) 
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доводиться мати справу з великими обсягами інформації. Він мусить мислити 

аналітично, мати здібності щодо сприйняття й оцінювання нових технологій, 

зокрема інформаційних. Таким чином, керуючий операціями (справами) 

повинен володіти і вміти користуватися широким спектром знань і навичок у 

галузі аналізу, системотехніки, технології, а також соціальних наук і наук про 

поведінку. 

Інноваційний процес і інноваційна система органів державної влади. 

Інноваційний менеджмент – порівняно нове поняття для наукової 

громадськості і підприємницьких кіл України. У СРСР та інших країнах 

соціалістичної орієнтації введення всього нового здійснювалося методами 

активного державного втручання і, як правило, централізованого бюджетного 

фінансування. За ринкових умов господарювання старі механізми 

впровадження нового вже не працюють, а нові лише формуються. 

У колишніх соціалістичних країнах поняття «інноваційний менеджмент» 

широко не застосовувалось. У спеціальній літературі і офіційних документах 

найчастіше використовувалися поняття «управління науково-технічним 

прогресом», «впровадження досягнень науки і техніки у виробництво» тощо, 

що є характерним для централізовано керованої економіки. У ринкових умовах 

господарювання, де комерційні організації мають повну юридичну й 

економічну самостійність, ні про яке впровадження будь-чого не може бути й 

мови. Цими принциповими відмінностями можна пояснити розбіжність у змісті 

окремих понять у галузі інноваційного менеджменту. 

Прийнято вважати, що поняття «нововведення» є батьківським варіантом 

англійського слова innovation. Буквальний переклад з англійської означає 

«введення новацій». Під нововведенням мислиться новий порядок, новий 

звичай, новий метод, винахід, нове явище. Словосполучення «нововведення», у 

буквальному значенні «введення нового», означає процес використання 

нововведення. 

Таким чином, з моменту прийняття до свого поширення новина отримує 

нову якість – стає нововведенням (інновацією). Процес просування 
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нововведення на ринок прийнято називати процесом комерціалізації. Період 

часу між появою новації та її втіленням називають інноваційним лагом. 

У повсякденній практиці, як правило, поняття: нововведення, новація, 

новина, інновація ототожнюють, що цілком природно. Будь-які винаходи, нові 

явища, послуги або методи лише тоді дістають суспільне визнання, коли 

приймаються до поширення (комерціалізації), і вже в новій якості вони висту-

пають як нововведення (інновації). 

Наукова діяльність традиційно вважається сферою активної державної 

політики. Річ у тім, що наукові ідеї не можуть бути безпосередньо використані 

у господарчій діяльності, метою якої є прибуток. Відтак організації і компанії 

вельми стримано йдуть на пряме фінансування досліджень, хоча відчувають 

чималу потребу в їхніх результатах. У сучасних умовах держава здебільшого 

повинна брати на себе функцію забезпечення бізнесу одним із найважливіших 

ресурсів інноваційного процесу – науковими знаннями й ідеями. Саме тому в 

офіційних документах провідних країн науково-технічний прогрес 

розглядається як єдиний ланцюг: наукові ідеї і розробки інноваційний бізнес» 

широкомасштабне використання. 

Активно працюючи в науковій та інноваційній сфері, держава в особі 

органів публічного управління покликана сформувати цілі та принципи своєї 

політики і власні пріоритети в цій галузі. Цілями наукової й інноваційної 

політики провідних країн світу, як правило, є збільшення внеску науки і техніки 

в розвиток економіки країни; забезпечення прогресивних перетворень у сфері 

матеріального виробництва; підвищення конкурентоспроможності 

національного продукту на світовому ринку; зміцнення безпеки і 

обороноздатності країни; поліпшення екологічної обстановки; збереження та 

розвиток наукових шкіл, що склалися. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

В адміністративному менеджменті управління розглядається як процес, 

оскільки досягнення цілей забезпечується за допомогою безперервних 

взаємопов'язаних дій. Ці дії, кожна з яких сама по собі є процесом, вельми 
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важливі для успіху будь-якої організації. їх називають управлінськими 

функціями. Кожна управлінська функція теж стоновить процес, бо складається 

з серії взаємопов'язаних дій. Процес управління є сумою всіх функцій. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Таким чином, щоб зрозуміти поведінку бюрократів, необхідно 

запитати: які дії відповідають інтересам бюрократії? Бюрократи не мають тієї 

системи стимулів, за якої їхня платня була б тісно пов'язана з кінцевим 

результатом роботи. Тому бюрократи прагнуть максимізувати масштаби своєї 

установи. Бюрократів цікавлять питання «їхньої платні, додаткового доходу, 

репутації в очах громадськості, влади, протекції», а всі ці питання пов'язані з 

розмірами їхньої установи. Нортон Паркінсон стверджує, що в цьому 

відношенні «бюрократи намагаються підтримувати діяльність своєї установи 

практично в такий самий спосіб, у який фірма прагне збільшити свої розміри. 

Бюрократ конкурує з іншими чиновниками за одержання фондів. Ринкова 

конкуренція заміщується бюрократичною конкуренцією». 

2. Якщо враховувати ці зауваження, то стає очевидною необхідність 

постійної уваги до системи менеджменту структур публічного сектора з тим, 

щоб такі негативні тенденції якщо не зліквідувати, то хоча б зменшити. 

3. Дослідження функцій менеджменту має велике практичне значення, 

оскільки вони значною мірою виявляють внутрішню структуру організації та її 

органів управління. 

3. Зміст управління тісно пов'язаний з характером конкретної організації, 

її цілями та завданнями, конкретними видами діяльності та іншими факторами, 

що характеризують конкретну організацію. Тому зміст управління організацією 

відбивається в конкретних функціях управління цією організацією. З цього 

випливає, що конкретні функції визначаються об'єктом управління. 
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4. В адміністративному менеджменті управління розглядається як процес, 

оскільки досягнення цілей забезпечується за допомогою безперервних 

взаємопов'язаних дій.  

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 
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ТТЕЕММАА  №№  33..  ММЕЕННЕЕДДЖЖММЕЕННТТ  ППЕЕРРССООННААЛЛУУ  ДДЕЕРРЖЖААВВННИИХХ  ООРРГГААННІІВВ  

  

(6 години) 
 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

1. Організаційні структури публічного сектора 

2. Суть, мета і завдання публічного менеджменту 

3. Служба в органах державної влади та органах місцевого самоврядування 
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школьников. – М.: МЗУУП, 1992. 

4. Иващенко В.И. Труд и развитие личности школьника. – М.: 

Просвещение, 1987. 
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Метою лекції є з'ясування сутності саме менеджменту персоналу 

державних органів. 

ВСТУП 

 

Поняття «менеджмент» є багатогранним. Це поняття має досить 

універсальний характер і може докладатись до будь-яких соціальних систем, 

тобто систем, де однією зі складових є люди. 

Найчастіше менеджмент розглядають як форму практичної діяльності, що 

пов'язана з процесом прийняття рішень щодо найкращого використання 

ресурсів (капіталу, матеріалів та людей) з метою досягнення запланованих 

завдань, які забезпечують постійний розвиток організації. 

Менеджмент можна також розглядати як вид людської діяльності, що 

становить систему функцій (планування, організацію, координацію, контроль, 

мотивування). Ці функціональні компоненти менеджменту і являють собою 

його сутність. 

Існують різні класифікації складових менеджменту, які віддзеркалюють 

погляди різних наукових шкіл.  

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ ПУБЛІЧНОГО СЕКТОРА 

 

Органи публічної адміністрації забезпечують виконання закону та 

здійснюють інші публічно-управлінські функції, надають управлінські або 

адміністративні послуги. 

Такі структури публічного сектора, як державні і комунальні установи, 

організації та підприємства, призначені для надання публічних послуг, як 

правило, інтелектуального (або складного технологічного) характеру, у разі, 

якщо надання таких послуг потребує фінансування за рахунок публічних 

коштів. 

Установи створюються за умови прямого бюджетного фінансування. 
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Підприємства утворюються державними органами та органами місцевого 

самоврядування для виконання робіт та надання послуг, які не може надавати 

приватний сектор, але вони є необхідними для громадян та/або держави. Статус 

підприємства надається у разі, якщо діяльність суб'єкта спрямована на 

отримання доходу. Державні підприємства доцільно утворювати (чи залишати 

державними), якщо необхідно зберегти довготривалий контроль над життєво 

важливими для держави та суспільства ресурсами чи є інші стратегічні інтереси 

держави або якщо необхідні капіталовкладення, які не може забезпечити 

приватний сектор. Особливістю державних підприємств є те, що в організації 

своєї діяльності, на відміну від інших публічних суб'єктів, вони повинні 

функціювати на базі приватного права. При цьому державне чи комунальне 

підприємство не може утворювати інших суб'єктів господарювання. 

Публічному суб'єкту не можуть надавати статус підприємства, якщо він 

здійснює розроблення політики, контрольні або наглядові функції за іншими 

суб'єктами, повністю фінансується з державного чи місцевого бюджету. 

Публічні установи та підприємства доцільно ліквідовувати чи 

приватизувати, якщо приватний сектор повністю забезпечує надання 

відповідних послуг і приватна особа має можливість вільного вибору послуги. 

Слід наголосити, що публічний сектор не повинен конкурувати з 

приватним сектором. Держава робить тільки те, що не може, не «хоче» або не 

повинен робити приватний сектор. У цьому сенсі доцільно розрізняти такі види 

публічних послуг, як: 

а) державні послуги – це послуги, що надають органи державної влади 

(як правило, лише виконавчої) та державні установи, організації, підприємства; 

б) муніципальні послуги – послуги, що надають органи місцевого 

самоврядування та комунальні установи, організації, підприємства. 

За суб'єктом, який несе відповідальність за надання публічної послуги та 

джерело її фінансування (вид бюджету), до державних послуг можна віднести 

також послуги, які надають органи місцевого самоврядування та недержавні 

установи, організації, підприємства в порядку виконання делегованих 
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державою повноважень тощо, а до муніципальних послуг – послуги, які 

надають за рахунок місцевих бюджетів. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Діяльність структур публічної влади та інших структур публічного 

сектора має низку спільних рис. Головною є та, що ці структури діють за 

рахунок публічних (бюджетних) ресурсів. Поза того, організація діяльності 

(менеджмент) у цих структурах як організаційних одиницях здійснюється за 

спільними правилами публічного менеджменту, що суттєво відрізняється від 

менеджменту у підприємницькому секторі (бізнес-менеджменту). 

 

ІІ. СУТЬ, МЕТА І ЗАВДАННЯ ПУБЛІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Терміни «державна установа», «державне управління», «менеджмент 

державної установи» тощо будуть вживатись у широкому розумінні і 

стосуватися публічного управління, публічного сектора тощо, тобто 

охоплювати діяльність суб'єктів та інших явищ державної влади (у вузькому 

розумінні) і місцевого самоврядування. 

З погляду теорії та практики менеджменту, державна установа – це 

організація, тобто група людей, діяльність яких свідомо координується для 

досягнення спільної мети або цілей. 

Поряд із цим державні організації відрізняються від недержавних двома 

важливими відмінностями. Перша відмінність: у демократичному суспільстві 

особи, які відповідають за управління державною організацією, обираються або 

призначаються кимось, хто був обраний (або призначений кимось, хто був 

призначений якоюсь іншою обраною особою...). «Право» особи обіймати певну 

посаду безпосередньо чи опосередковано залежить від процесу обрання. 

Відмінності механізмів призначення або обрання адміністраторів (менеджерів) 

державних і приватних організацій можуть істотно впливати на діяльність 

самих організацій. 
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Друга відмінність: держава користується певними правами примусу, яких 

позбавлені приватні компанії. Наведемо кілька прикладів. Держава має право 

примусити сплачувати податки. Держава має право примусити молодих людей 

чоловічої статі проходити службу у збройних силах. Крім того, річ не лише в 

тому, що приватні компанії та особи позбавлені цих прав, а й у тому, що 

держава реально позбавляє окремих осіб права дозволяти іншим вдаватися до 

примусу. Приміром, держава не дозволить вам продати себе в рабство. 

Натомість всі приватні обміни є добровільними. Хтось може хотіти, щоб інші 

працювали на нього, але не може їх примусити. Хтось, щоб збудувати 

приміщення під офіс, може потребувати ділянку, яка є власністю іншої особи, 

але він не може примусити ту особу віддати чи продати цю власність. Можна 

вважати, що певний бізнес є вигідним для нас обох, але я не маю права 

примушувати вас вкласти в нього гроші. Можливість використання примусу 

означає, що держава здатна вдаватися до певних дій, неможливих для 

приватних організацій. 

Державні організації можна розрізняти за різними ознаками. Скажімо, за 

видами діяльності це можуть бути виробничі організації (підприємства), 

невиробничі, тобто ті, що надають послуги (вузи, школи, театри, лікарні), 

торгові (магазини, бази); за сферами діяльності (галузями) – це виробничі, 

транспортні, наукові, культурні, освітні, адміністративні тощо; за напрямом 

діяльності – орієнтовані на отримання прибутку або неприбуткові. До останніх 

належать також державні органи влади та управління. 

Специфіка органів публічного управління полягає в тому, що в результаті 

їхньої діяльності суспільство отримує рішення, які відносять до різних сфер 

діяльності суспільства – це політичні, економічні, соціальні, міждержавні, 

екологічні тощо, які найчастіше набирають інформаційної форми (закони, 

постанови, розпорядження, довідки тощо). 

З погляду менеджменту державна організація, як і інша організація, має 

внутрішнє та зовнішнє, яке її оточує, середовище. Вирізняють зовнішнє 

середовище прямого та непрямого (опосередкованого) впливу. 
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До середовища, що прямо впливає на державний орган, належать: 

споживачі (організації, громадяни) послуг, поставники ресурсів, законодавчі та 

інші нормативні акти держави, вищі органи. 

До середовища непрямого впливу можна віднести, наприклад, політичні 

фактори, стан економіки, науково-технічний прогрес, соціально-культурні 

фактори, міжнародні події. 

У випадку, коли предметом праці в державних органах є інформація, яка є 

також одним із ресурсів цих органів, говорять про адміністративний 

менеджмент. Адміністративний менеджмент повинен враховувати зовнішнє 

оточення у цілому, оскільки державна організація є відкритою системою, 

залежною від обміну ресурсами і результатами діяльності із зовнішнім світом. 

Значущість зовнішніх факторів змінюється від організації до організації і 

від підрозділу до підрозділу в однієї і тієї самої організації. Фактори, що 

справляють безпосередній вплив на організацію, належать до середовища 

прямого впливу; всі інші – до середовища непрямого впливу. 

Усі фактори зовнішнього оточення взаємозалежні і взаємодіють між 

собою. Під складністю зовнішнього оточення розуміють кількість і розмаїття 

зовнішніх факторів, на які організація змушена реагувати. Рухомість 

середовища характеризується швидкістю, з якою у середовищі відбуваються 

зміни. Невизначеність середовища перебуває в залежності від кількості 

інформації, що має у своєму розпорядженні організація або особа щодо 

конкретного фактора, а також від впевненості в цій інформації. Державні 

організації мають ефективно реагувати і пристосовуватися до змін зовнішнього 

середовища з тим, щоб забезпечити виживання й досягнення поставлених 

цілей. 

Щоб отримати успіх у міжнародному середовищі, службовці органу, що 

контактує із організацією за кордоном, мають усвідомлювати і зважати на 

розбіжності в культурі, економіці, законодавстві й політичній обстановці. 
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Основні фактори, що змінюються в самій державній організації та які 

вимагають уваги адміністративного менеджменту, це цілі, структура, завдання, 

технологія і люди. 

Цілі державної організації – це те, заради чого вона, власне, створюється і 

функціонує. Відомо, що будь-яка організація (чи то державна установа, чи 

недержавне підприємство), незалежно від форми власності, у процесі 

здійснення менеджменту накреслює цілі, тобто конкретні кінцеві стани або 

бажаний результат, якого хоче досягти організація. Організації можуть мати 

різні цілі, особливо якщо це організації різних типів. Організації, що 

займаються бізнесом, зосереджені, переважно, на створенні певних видів 

товарів і послуг у межах специфічних обмежень – за витратами та отриманим 

прибутком. Це їх завдання відображено в таких цілях, як рентабельність 

(прибутковість) і дохідність. Державні органи, а також некомерційні організації 

(спілки, партії, громадські організації тощо) не прагнуть отримувати прибуток – 

їх хвилюють витрати. І це знаходить відображення у складі цілей, 

сформульованих як надання конкретних послуг у межах окреслених 

бюджетних обмежень. 

Організації зазвичай мають не одну, а кілька цілей. Наприклад, щоб 

отримати прибуток, бізнес повинен сформулювати цілі в таких галузях, як 

частка ринку, розроблення нової продукції, якість послуг, підготовка та додбір 

керівників і навіть соціальна відповідальність. Некомерційні організації, до 

яких належать і державні установи, також мають різноманітні цілі, але, певна 

річ, вони приділятимуть більше уваги соціальній відповідальності. Орієнтація, 

що визначається цілями, пронизує всі наступні рішення адміністративного 

менеджменту. Сукупність цілей державних органів складає державну політику. 

В органах державної влади, що належать до групи державних 

некомерційних організацій, цілі можуть бути встановлені вищим органом 

управління або формуватися адміністративним менеджментом даного 

державного органу. Особливістю встановлення цілей системи державного 

управління, зокрема конкретних органів виконавчої влади, є безперечне 
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використання нормативних документів (Конституції держави, законів про 

органи влади, програм дій уряду, національних і державних програм тощо). Як 

правило, в цих документах цілі всієї системи чи її окремих елементів 

визначаються досить чітко і ясно. До того ж, є можливість звернутися до 

матеріалів з історії системи та виявити за їх допомогою ті реальні суспільні 

проблеми, що зумовили створення того чи іншого органу, а також 

відслідкувати генеральну тенденцію його розвитку. Формування цілей системи 

здійснюється за схемою від загальних соціально-економічних цілей через 

довгострокові стратегічні цілі організації, місію (головна мета), спеціальні цілі 

організації в окремих сферах і цілі окремих підрозділів – аж до особистих 

цілей. 

Одним із найприйнятніших методів формування цілей в органах 

публічного управління є метод управління за цілями. Крім того, він ще є й 

способом мотивації, який допомагає перебороти деякі негативні впливи 

контролю на поведінку працівника. Процес управління за цілями містить 

чотири взаємозалежних і взаємопов'язаних етапи – це формування цілей, 

планування дій, перевірка й оцінювання роботи, коригування дій і цілей. 

Структура державної організації – це логічні взаємовідносини рівнів 

управління і функціональних областей, побудовані за такої форми, яка дає 

змогу найефективніше досягати цілей даної організації. 

Спеціалізований поділ праці є в державній організації – так само, як і в 

будь-якій іншій. Під спеціалізованим розподілом праці розуміють закріплення 

даної роботи за фахівцями, тобто за тими, хто здатний виконати її краще за всіх 

з погляду організації як єдиного цілого. Враховуючи, що в органах державного 

управління перевжно працюють адміністративні менеджери і фахівці з 

виконання конкретних функцій управління (фінансисти, економісти, юристи, 

соціологи, політологи тощо), то й спеціалізований розподіл відбувається 

залежно від специфіки виконання розумової діяльності, здебільшого за 

функціональною ознакою, або згідно із вирішуваними завданнями. 
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Вертикальний поділ праці, тобто відокремлення роботи з координації від 

безпосереднього виконання завдань, необхідний для успішної групової роботи 

для здійснення контролю над виконанням. 

Кількість осіб, підпорядкованих одному керівникові, являє собою сферу 

контролю. Сфера контролю – це важливий аспект організаційної структури 

державного органу. Якщо одному керівникові підпорядковується значна 

кількість людей, то говорять про широку сферу контролю, яка дає в результаті 

плоску структуру управління. Якщо сфера контролю вузька, тобто кожному 

керівникові підпорядковується небагато людей, можна говорити про 

багаторівневу структуру. Загалом великі організації з плоскою структурою 

мають менше рівнів управління, ніж організації зіставлюваного розміру з 

багаторівневою структурою. На практиці ж сфера контролю в державній 

організації почасту варіюється значною мірою як за рівнями управління, так і за 

функціональними сферами. Напрацьовані деякі рекомендації для визначення 

кількості підпорядкованих, зайнятих розумовою працею в одного керівника. 

Зокрема, виходячи із законів психології: в одного керівника у безпосередньому 

підпорядкуванні може перебувати від двох до восьми осіб. 

Необхідність у координації також притаманна і державній організації. Без 

відповідної формальної координації різні рівні, функціональні зони й окремі 

особи (державні службовці) легко можуть зосередитися на забезпеченні своїх 

особистих інтересів, а не на інтересах організації загалом, що особливо 

небезпечно для державних органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування. 

Ще одним напрямом поділу праці в організації є формулювання завдань. 

Завдання – це визначена серія робіт або частина однієї роботи, яка має бути 

виконана заздалегідь установленим способом у заздалегідь обумовлені терміни. 

З технічного погляду, завдання ставлять не перед працівником, а перед його 

посадою. На основі рішення керівництва про структуру, кожна посада містить 

низку завдань, які розглядають як необхідний внесок у досягнення цілей 
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організації. Вважається: якщо завдання виконується таким способом і в ті самі 

терміни, як це визначено, організація діятиме успішно. 

Як відомо, завдання недержавної організації традиційно ділять на три 

категорії, а саме: з людьми, предметами (машинами, сировиною, 

інструментами) та інформацією. 

Технологія – четверта важлива внутрішня змінна – має значно ширше 

значення, ніж вважають традиційно. Більшість людей розглядає технологію як 

дещо пов'язане з винаходами та машинами, наприклад, напівпровідниками і 

комп'ютерами. Льюїс Дейвіс, який писав про проектування робіт, пропонує 

таке визначення: «Технологія – це сполучення кваліфікованих навичок, 

обладнання, інфраструктури, інструментів і відповідних технічних знань, 

необхідних для здійснення бажаних перетворень у матеріалах, інформації або 

людях». 

 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Люди – найважливіша змінна для державної організації. Сучасний 

менеджмент охоплює людей, зайнятих у організаціях, не просто як трудових 

ресурсів, робочої сили, кадрів або персоналу, а як особистостей. У разі, якщо 

керівництво, окремі менеджери не визнають, що кожен працівник – це 

особистість з її неповторними потребами й запитами, здатність організації 

досягти намічених цілей буде під загрозою. Керівництво, врешті, досягає цілей 

організації завдяки людям. Отже, люди є центральним фактором у будь-якій 

моделі управління, включаючи й ситуаційний підхід. 

 

ІІІ. СЛУЖБА В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНАХ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Основою якісного публічного врядування є професійна та політично 

нейтральна державна служба, а також служба в органах місцевого 
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самоврядування (муніципальна служба). Оскільки в обох випадках йдеться про 

службу в органах і структурах публічної влади та публічного управління, їх 

часто об'єднують під загальною назвою «цивільна служба» чи «публічна 

служба». 

Наразі загальновизнано, що будь-яка найсучасніша організаційна 

структура, обладнання, технологія та процедура неспроможні замінити людські 

ресурси. Люди (персонал) – це основний ресурс і цінність будь-якої організації. 

Важливою ознакою державної служби є її стабільність. Тому, як правило, 

призначення на державну службу має безстроковий характер, а перелік підстав 

для звільнення є чітким і вичерпним. 

Задля гарантування політичної нейтральності державних службовців вони 

не повинні бути членами політичних партій та публічно висловлювати свої 

політичні уподобання. Державні службовці повинні бути політично лояльними 

до будь-якого легітимно обраного чи призначеного керівництва органу або 

іншої структури публічного управління. 

Всебічне правове врегулювання питань державної служби та служби в 

органах місцевого самоврядування здійснюють відповідні закони. Державна 

служба в Україні – це професійна діяльність осіб, які обіймають посади в 

державних органах та їхньому апараті щодо практичного виконання завдань і 

функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів. 

Аналогічним чином визначається служба в органах місцевого самоврядування. 

Служба в органах місцевого самоврядування – це професійна, на постійній 

основі діяльність громадян України, які обіймають посади в органах місцевого 

самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною громадою свого 

права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої 

влади, наданих законом. До ухвалення в 2001 р. Закону України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування» статус службовців цих органів 

прирівнювався до державних службовців. 

Прокоментуємо правові основи діяльності державних службовців. 
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Особи, що проходять державну службу, є державними службовцями і 

мають відповідні службові повноваження та обіймають певні посади. Посада –

це визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця 

державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене норма-

тивними актами коло службових повноважень. Посадовими особами, 

відповідно до Закону України «Про державну службу», вважають керівників та 

заступників керівників державних органів та їхнього апарату, інших державних 

службовців, на яких законами або іншими нормативними актами покладено 

здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-Дорадчих функцій. 

До основних принципів державної служби Закон відносить: а) служіння 

народу України; б) демократизм і законність; в) гуманізм і соціальну 

справедливість; г) пріоритет прав людини й громадянина; д) професіоналізм, 

компетентність, ініціативність, чесність, відданість справі; е) персональну 

відповідальність за виконання службових обов'язків і дисципліну; ж) 

додержання прав і законних інтересів органів місцевого та регіонального 

самоврядування; и) додержання прав підприємств, установ та організацій, 

об'єднань громадян. 

Право на державну службу мають громадяни України незалежно від 

походження, соціального та майнового стану, расової й національної 

належності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця 

проживання, які здобули відповідну освіту і професійну підготовку та пройшли 

в установленому порядку конкурсний добір або за іншою процедурою, пе-

редбаченою Кабінетом Міністрів України. 

Державний службовець повинен: а) сумлінно виконувати свої службові 

обов'язки; б) шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, 

додержуватися високої культури спілкування; в) не допускати дій і вчинків, які 

можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно позначитись на 

репутації державного службовця. 

Регулювання правового становища державних службовців, які працюють 

в апараті органів прокуратури, судів, дипломатичної служби, митного 
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контролю, служби безпеки, внутрішніх справ та інших структурах, 

здійснюється відповідно до цього Закону, якщо інше не передбачено законами 

України. 

Закон покладає низку обов'язків на державних службовців, зокрема це: 

• додержання Конституції України та інших актів законодавства України; 

• забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних 

органів відповідно до їх компетенції; 

• недопущення порушень прав і свобод людини й громадянина. 

Державний службовець повинен діяти в межах своїх повноважень. У разі 

одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний 

службовець зобов'язаний невідкладно в письмовій формі доповісти про це 

посадовій особі, яка дала доручення, а в разі наполягання на його виконанні 

повідомити вищу за посадою особу. 

Можливість виконання обов'язків службовця забезпечують права, що за 

ним закріплює закон. З-поміж них, наприклад, такі права: 

• користуватися правами й свободами, які гарантують громадянам 

України Конституція та закони України; 

• брати участь у розгляді питань і прийнятті у межах своїх повноважень 

рішень; 

• одержувати від державних органів, підприємств, установ і організацій, 

органів місцевого та регіонального самоврядування необхідну інформацію з 

питань, що належать до їхньої компетенції; 

• на соціальний і правовий захист відповідно до його статусу; 

• захищати свої законні права й інтереси у вищестоящих державних 

органах та в судовому порядку. 

Конкретні обов'язки та права державних службовців визначаються на 

основі типових кваліфікаційних характеристик і відображаються в посадових 

положеннях та інструкціях, що їх затверджують керівники відповідних 

державних органів у межах закону та їхньої компетенції. 
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Не можуть бути обраними або призначеними на посаду в державному 

органі та його апараті особи, які: визнані у встановленому порядку 

недієздатними; мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади; у разі 

прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, 

які є їхніми близькими родичами чи свояками; у решті випадків, що обумовлені 

законами України. 

Вищенаведені обмеження на зайняття посад державними службовцями є 

ілюстрацією застосування в Україні поширеної у світі практики висування 

вимог до осіб, що займають чи намагаються зайняти посаду в органах публічної 

влади. У сукупності обмеження на зайняття посад називають принципами не-

сумісності. Принципи несумісності на зайняття певних посад закріплюються 

законом чи Конституцією. 

Наприклад, статтею 120 Конституції вводиться принцип несумісності 

статусу члена Кабінету Міністрів України та обіймання посади керівника 

центрального та місцевого органів виконавчої влади України з іншою роботою, 

включаючи входження до складу правління чи ради підприємства, яке має на 

меті одержання прибутку, крім викладацької, наукової та творчої роботи, 

здійснюваної у позаробочий час. Не має жодних сумнівів щодо мети, яку 

переслідують запровадженням цього принципу: він повинен сприяти 

незалежності державних службовців від будь-якого неналежного стороннього 

впливу. Причому особи, які претендують на вищезазначені посади, мають бути 

попереджені про встановлені Конституцією обмеження. 

Докладніше цей принцип відображено у статтях 1, 5 Закону України «Про 

боротьбу з корупцією» від 5 жовтня 1995 року. За цим Законом державний 

службовець або інша особа, уповноважена на виконання функцій держави, не 

має права сприяти, використовуючи своє службове становище, фізичним і 

юридичним особам у здійсненні ними підприємницької діяльності, а так само в 

отриманні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг із метою незаконного 

одержання за це матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг; займатися 

підприємницькою діяльністю безпосередньо чи через посередників або 
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підставних осіб, бути повіреним третіх осіб у справах державного органу, в 

якому вона працює, а також виконувати роботу на умовах сумісництва (крім 

наукової, викладацької, творчої діяльності, а також медичної практики); 

входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу 

правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових 

установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об'єднань, 

кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність; відмовляти фізичним 

та юридичним особам в інформації, надання якої передбачено правовими 

актами, умисно затримувати її, надавати недостовірну чи неповну інформацію. 

Державний службовець, який є посадовою особою, не має також права 

сприяти, використовуючи своє службове становище, фізичним і юридичним 

особам у здійсненні ними зовнішньоекономічної, кредитно-банківської та іншої 

діяльності з метою незаконного одержання за це матеріальних благ, послуг, 

пільг або інших переваг; неправомірно втручатися, використовуючи своє 

посадове становище, у діяльність інших державних органів чи посадових осіб з 

метою перешкодити виконанню ними своїх повноважень; бути повіреним 

третіх осіб у справах державного органу, діяльність якого він контролює; 

надавати незаконні переваги фізичним і юридичним особам під час підготовки і 

прийняття нормативно-правових актів чи рішень. 

Дозвіл суміщати службову діяльність державним службовцям та особам, 

уповноваженим на виконання функцій держави, із зайняттям творчою 

діяльністю пояснюється тим, що остання має індивідуальний характер і 

виконується в галузі культури, науки, освіти, медицини, які є доволі 

віддаленими від здійснення державної влади. 

До службовців органів публічної влади ставлять вимоги несумісності, які 

висувають не тільки до державних службовців та службовців органів місцевого 

самоврядування. Подібні вимоги існують і до вищих посадових осіб держави, 

зокрема Президента України та до депутатів Верховної Ради, депутатів 

місцевих рад і сільських, селищних, міських голів, суддів, прокурорських 

працівників тощо. Принципи несумісності для кожної з груп службовців чи 
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посадовців установлюються у відповідному законі (про статус депутатів 

Верховної Ради, про статус депутатів місцевих рад та сільських, селищних, 

міських голів, про прокуратуру, про статус суддів тощо). 

Усі принципи несумісності мають на меті запобігти корупції, 

зловживанню владою, усуненню конфлікту інтересів (особистих і службових, 

корпоративних і партійних, державних і місцевих, службових і громадських 

тощо). Одним із заходів запобігання корупції є декларування майна та доходів. 

Відповідно до Закону України «Про державну службу», щорічно та при 

зайнятті посади службовець має задекларувати свої доходи та подати також 

відомості про належні йому та його членам сім'ї нерухоме та цінне рухоме 

майно, вклади у банках і цінні папери тощо. 

До службовця застосовують дисциплінарні стягнення за невиконання чи 

неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, 

порушення обмежень, пов'язаних із проходженням державної служби, а також 

за вчинок, що порочить його як державного службовця або дискредитує 

державний орган, в якому він працює. До службовців, окрім дисциплінарних 

стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, можуть 

застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу: попередження про 

неповну службову відповідність; затримка до одного року у присвоєнні 

чергового рангу або у призначенні на вищу посаду. 

Для гарантування професійності службовців добір на державну службу та 

просування по службі має здійснюватися на підставі відкритого конкурсу, а 

регулярним явищем на державній службі має бути підвищення кваліфікації. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Державна служба в Україні – це професійна діяльність осіб, які 

обіймають посади в державних органах та їхньому апараті щодо практичного 

виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок 

державних коштів. Аналогічним чином визначається служба в органах 

місцевого самоврядування. Служба в органах місцевого самоврядування – це 

професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які обіймають 
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посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію 

територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих 

повноважень органів виконавчої влади, наданих законом. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Діяльність структур публічної влади та інших структур публічного 

сектора має низку спільних рис. Головною є та, що ці структури діють за 

рахунок публічних (бюджетних) ресурсів. Поза того, організація діяльності 

(менеджмент) у цих структурах як організаційних одиницях здійснюється за 

спільними правилами публічного менеджменту, що суттєво відрізняється від 

менеджменту у підприємницькому секторі (бізнес-менеджменту). 

2. Люди – найважливіша змінна для державної організації. Сучасний 

менеджмент охоплює людей, зайнятих у організаціях, не просто як трудових 

ресурсів, робочої сили, кадрів або персоналу, а як особистостей. У разі, якщо 

керівництво, окремі менеджери не визнають, що кожен працівник – це 

особистість з її неповторними потребами й запитами, здатність організації 

досягти намічених цілей буде під загрозою. Керівництво, врешті, досягає цілей 

організації завдяки людям. Отже, люди є центральним фактором у будь-якій 

моделі управління, включаючи й ситуаційний підхід. 

3. Державна служба в Україні – це професійна діяльність осіб, які 

обіймають посади в державних органах та їхньому апараті щодо практичного 

виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок 

державних коштів. Аналогічним чином визначається служба в органах 

місцевого самоврядування. Служба в органах місцевого самоврядування – це 

професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які обіймають 

посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію 

територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих 

повноважень органів виконавчої влади, наданих законом. 
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Метою заняття є розкриття управлінських технологій: поняття та види, 

застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у публічному 

менеджменті, суть «паблік рілейшнз», організація служб «паблік рілейшнз» в 

установах публічної влади. 

ВСТУП 

 

Управлінська технологія є одним із проявів соціальних технологій, що 

безпосередньо відображає управлінські процеси. її сутність полягає в 

системному поєднанні наукового знання, управлінських потреб та інтересів 

суспільства, цілей і функцій державного управління, можливостей і елементів 

управлінської діяльності. Вона поділяється на послідовно взаємопов'язані 

процедури й операції, метою яких є досягнення високої результативності й 

ефективності. 
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І. УПРАВЛІНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ 

 

Розвиток управлінської думки та практики привів до формування 

управлінських технологій. 

Становлення управлінських технологій є наслідком посилення 

системності державного управління, його наукового осмислення і спробою 

типового, вивіреного досвідом, широкого використання, що дає високі 

результати. 

Зміст управлінської технології полягає в обов'язковому масовому 

застосуванні в управлінській діяльності найкращих передових досягнень науки, 

мистецтва і досвіду державного управління. Тому як управлінську технологію 

слід розглядати тільки ту організацію управлінської діяльності, яка 

вирізняється результативністю, ефективністю й раціональністю. Залежно від 

специфіки органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, а 

також керованих об'єктів розрізняють такі види управлінських технологій: 

діагностування, прогнозування, проектування та реформування відповідних 

підсистем; інформаційні, впроваджувальні й навчальні технології; вирішення 

соціальних конфліктів; інноваційний розвиток керованих компонентів. 

Виділяють кілька аспектів управлінської діяльності, що в сучасних 

умовах запровадження управлінських технологій є дуже актуальним. 

Насамперед це: 

• процеси діагностування, аналізу, оцінювання стану керованого об'єкта, 

прогнозування, програмування, вироблення критеріїв оцінювання й моніторинг 

наслідків управлінських рішень і відповідно реформування організації та 

функціюван-ня компонентів суб'єкта державного управління; 

• встановлення загальних, уніфікованих критеріїв (показників), які 

адекватно характеризують відповідні процеси, та їх систематизація, що сприяє 

відображенню реальної картини суспільної життєдіяльності; 

• створення організаційних і технологічних умов для оперативної і 

поточної передачі необхідної інформації через усі структурні підсистеми; 
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• застосування ідентичних методів, процедур і операцій для аналізу й 

характеристики об'єктів, які вивчають і програмують; 

• програмування і планування комплексного розвитку території, 

функціональної сфери управління, галузі; 

• підготовка, прийняття та реалізація управлінських рішень, починаючи з 

уніфікації поняттєво-категоріального арсеналу і завершуючи графічними 

формами представлення конкретних документів; 

• технології контролю, пов'язані з безперервним моніторингом керованих 

процесів, їх вивченням, вимірюванням і порівнянням, об'єктивним зіставленням 

їх з управлінськими моделями, які виражені в рішеннях, їхніх нормах і вимогах; 

• технології організаційних форм управлінської діяльності. 

Неможливо забезпечити результативність, ефективність і раціональність 

функціювання системи державного управління без розроблення і засвоєння 

управлінських технологій за всіма найважливішими аспектами організації й 

функціювання державного управління. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Отже, зміст управлінської технології полягає в обов'язковому масовому 

застосуванні в управлінській діяльності найкращих передових досягнень науки, 

мистецтва і досвіду державного управління. Тому як управлінську технологію 

слід розглядати тільки ту організацію управлінської діяльності, яка вирізняєть-

ся результативністю, ефективністю й раціональністю.  

 

ІІ. ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПУБЛІЧНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ 

 

Застосування інформаційних систем у діяльності органів публічного 

управління пройшло певну еволюцію, пов'язану з технологічним прогресом.  

Останній етап характеризується упровадженням у практику управлінської 

діяльності Інтернету. Поєднання концепції інформаційних систем окремих 

органів чи організацій і розвиток комунікаційних технологій, насамперед, 
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Інтернету та мобільного зв'язку, а також узагальнення накопиченого досвіду 

застосування інформаційних і комп'ютерних технологій у діяльності органів 

публічної влади, призвело до появи концепції «електронного урядування», 

«електронного уряду», «електронної держави». 

Електронне урядування – це управлінська діяльність, що суттєво 

базується на сучасних комунікаційно-комп'ютерних програмно-технічних 

комплексах (інформаційних системах). Система електронного урядування 

передбачає що є внутрішня урядова інформаційна інфраструктура, аналог 

корпоративної мережі, та зовнішня інформаційна інфраструктура, що 

забезпечує взаємодію з громадянами, підприємствами та організаціями. 

У межах концепції «електронної держави», або «електронного уряду», 

інтегруються інформаційні ресурси органів державної влади (передусім, 

виконавчої влади) та органів місцевого самоврядування, забезпечується доступ 

до них, а також створюється система он-лайнових послуг (зокрема тих, що 

мають вартісне вираження). 

Поняття «електронне урядування» містить у собі три основні складові: 

• доступ громадян, організацій і службовців відповідно до рівня їхньої 

компетентності до будь-якої інформації, зокрема оперативної, якою володіють, 

збирають або створюють органи публічної влади. У цьому аспекті такий засіб, 

як єдиний веб-портал місцевої влади і є тим інструментом, який забезпечує 

такий доступ з будь-якої точки в будь-який час. Безумовно, тут і далі не йдеться 

про інформацію, яка, відповідно до чинного законодавства України, не може 

бути оприлюднена, насамперед та, що становить державну таємницю; 

• збирання, опрацювання й аналіз інформації передусім через 

максимальну автоматизацію всіх процесів і процедур в органах виконавчої 

влади та місцевого самоврядування, введення електронного документообігу, 

створення баз даних тощо; 

• надання органами публічної влади всіх рівнів своїх послуг громадянам, 

підприємствам та організаціям в он-лайновому режимі. Цей аспект передбачає 

можливість подання ними в електронному вигляді всієї звітності, інформації 
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про себе, як нової, так і тієї, що змінилася, направлення звернень і запитів 

(наприклад, на реєстрацію/перереєстрацію, для отримання довідок, інформації 

тощо). Тут знову інструментом виступає єдиний веб-портал, на якому 

розміщуються відповідні бланки для заповнення. 

Відповідно до вітчизняного та закордонного досвіду, результати, які дає 

впровадження системи «електронного уряду», можна розділити на три 

сегменти: для органів публічної влади; для приватного та громадського 

секторів, зокрема, безпосередньо для жителів міста, району чи місцевості. 

Що дає публічній владі діюча система електронного урядування? Це: 

- удосконалення системи управління, оптимізацію структури 

управлінського апарату, значне зниження фінансових і матеріальних витрат на 

його утримання; 

- єдиний захищений простір інформаційних ресурсів і документообігу 

між усіма органами виконавчої влади та місцевого самоврядування; 

- введення системи постійного контролю за ситуацією та розвитком 

регіону загалом і окремих районів за всіма параметрами життєдіяльності міста, 

регіону або місцевості; 

- підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності 

регіону; 

- введення дієвої системи внутрішнього контролю за роботою органів 

публічної влади і окремих посадових осіб з боку керівництва цих органів, а 

також їхніх підрозділів; 

- доступ державних і муніципальних службовців у режимі реального часу 

до необхідної інформації в межах їхньої компетенції, можливість підвищувати 

їхню кваліфікацію без відриву від місця роботи; 

- об'єднання інформаційних ресурсів і послуг органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування; 

- зміцнення довіри до органів публічної влади і до держави загалом з 

боку громадян і суб'єктів підприємницької діяльності; 
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- більш ефективні взаємодія і співробітництво з державними органами 

зарубіжних країн і міжнародних неурядових організацій. 

Приватний бізнес також виграє від запровадження цієї системи. Це: 

- ефективне підтримання економічної діяльності місцевих суб'єктів 

підприємницької діяльності, що дасть змогу ефективно інтегруватись у 

загальнонаціональний і світовий економічний простір; 

- створення єдиної платформи регіону чи міста для просування 

інвестиційних та інноваційних проектів; 

- значне зменшення рівня бюрократії і рівня корупції шляхом 

переведення державних послуг, що мають вартісне вираження, у систему 

державних мережевих (он-лайнових) послуг (реєстрація і перереєстрація 

компаній, надання статистичних даних, подання звітності, митне декларування 

тощо); 

- вільний доступ до об'єктивної, достовірної та оперативної інформації 

про діяльність органів державної влади і місцевого самоврядування та прийняті 

ними рішення; 

- можливість проходження всіх процедур звітності в податкові та інші 

органи влади в он-лайновому режимі за допомогою єдиного інтерфейсу 

спілкування; 

- публічні, відкриті процедури проведення державних закупівель і 

конкурсів; 

- контроль за роботою органів публічної влади й окремих посадових осіб. 

Запровадження системи електронного урядування матиме такі позитивні 

наслідки для громадян: 

- створення інтерфейсу спілкування громадянина з органами державної 

влади та місцевого самоврядування; 

- надання в он-лайновому режимі всіх публічних послуг (реєстрація за 

місцем проживання, замовлення довідок, інших особистих документів, 

реєстрація автомобіля тощо); 
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- доступ до необхідної інформації, зокрема до матеріалів громадських 

бібліотек; 

- можливість отримання освіти шляхом он-лайнового дистанційного 

навчання; 

- можливість отримання невідкладної та планової медичної допомоги і 

консультацій; 

- вільний доступ до об'єктивної і достовірної інформації про діяльність 

органів державної влади і місцевого самоврядування та прийняті ними рішення; 

- контроль за роботою органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування і окремих посадових осіб; 

- пошук роботи, зокрема в органах виконавчої влади та місцевого 

самоврядування через відкриті кадрові конкурси на заміщення вакантних 

посад; 

- можливість брати активну участь у суспільно-політичному житті міста, 

району або місцевості. 

Додатково слід відзначити політичні дивіденди, які отримає влада 

внаслідок запровадження системи «електронного уряду». Насамперед, мова йде 

про зростання рівня довіри та популярності серед населення, громадськості та 

представників бізнесу у такої влади після запровадження системи електронного 

урядування. 

Наразі в Україні діє понад 50 законодавчо-нормативних актів, починаючи 

із законів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів до 

зареєстрованих в Міністерстві юстиції нормативно-правових актів міністерств і 

відомств, які пов'язані зі створенням та функціюванням систем електронного 

урядування. У січні 2007 року парламент України затвердив програму розвитку 

інформаційного суспільства до 2015 р. Деякі базові нормативно-законодавчі 

документи наведені у списку джерел в кінці книги. 

ІС ранніх поколінь реалізували, як правило, розрахункові, облікові 

функції, передання повідомлень або функції найпростішого опрацювання. 

Збільшення продуктивності досягалося при цьому завдяки тому, що в полі зору 
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системи менеджменту знаходилася значно більша кількість партнерів, клієнтів, 

процесів виробництва, товарів, одиниць збереження й обліку. Сучасні ІС є 

системами підтримки прийняття рішень. Призначення таких систем переслідує 

мету не автоматизації функцій менеджера, а підтримку його дій для пошуку 

ліпшого рішення. Особлива увага в системах підтримки приділяється діалогу й 

«дружності» інтерфейсу системи особи, що приймає рішення. 

Системи першого покоління мало відрізнялися від традиційних 

інформаційних систем. Тому замість терміна «система підтримки прийняття 

рішень» почасту використовувався термін «системи управлінських рішень». 

Проблемні ситуації – джерело управлінських рішень. Поява проблемної 

ситуації перед управлінцями, що вимагає від них ухвалення рішення, може 

бути поєднана з двома різними фазами управління державним органом: 

- стан органу відхиляється від наміченого (запланованого), що може 

зірвати досягнення кінцевої мети; 

- проблемна ситуація виникає через необхідність визначення 

майбутнього стану об'єкта управління, що забезпечує мету, задану особою, яка 

приймає рішення, а також сукупність проміжних станів, які формують 

найбільш ефективну траєкторію руху до заданого кінцевого стану. 

Проблему трактують, звичайно, як ситуацію, в якій є два стани – 

реальний і бажаний. У кожному з цих двох станів є набір об'єктів, властивостей 

і зв'язків, що об'єднуються в деякому процесі. Для переходу від наявного до 

бажаного стану необхідно змінити існуючий набір об'єктів, зв'язків і власти-

востей, спочатку прийнявши про це рішення, а потім реалізувавши його. 

Прийняття рішення є актом вольової дії, який передбачає здійснення 

низки інтелектуальних процесів: усвідомлення мети і засобів дії, уявного 

моделювання дії, обґрунтованого вибору найкращого варіанту дій. Такий підхід 

до розуміння рішення дає можливість показати його з різних точок зору. У 

широкому сенсі рішення розглядається як процес вибору однієї (у визначеному 

змісті найкращої) альтернативи дій або деякої припустимої їхньої підмножини з 
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безлічі можливих альтернатив. У вузькому ж сенсі рішення можна трактувати 

як результат конкретного вибору альтернативи дій. 

Одним із різновидів систем підтримки прийняття рішень є експертні 

системи, які акумулюють досвід фахівців у даній проблемній царині. Між тим 

практика показала, що експертні системи виявляються ефективними тільки для 

проблем, що мають обмежену безліч причинно-наслідкових зв'язків на 

елементах системи або процесу і які мають незначний обсяг фактографічної 

інформації про елементи соціально-економічної системи або процесу. 

Будь-яка система підтримки прийняття рішень, незалежно від її 

призначення, внутрішньої структури і прийнятих підходів до побудови, має 

забезпечувати такі характеристики: інтерактивність; інтегрованість; 

потужність; доступність; гнучкість; надійність; робастність; керованість. 

Інтерактивність означає, що система відгукується на різного роду дії, на 

процес вирішення якої людина хоче впливати в діалоговому режимі. 

Інтегрованість – це властивість забезпечувати сумісність складових частин 

системи у процесі підтримки ухвалення рішення. Потужність означає здатність 

системи відповідати на найістотніші запитання. Доступність – це здатність 

забезпечувати видачу відповідей на запити користувача в необхідній формі і в 

необхідний час. Гнучкість характеризує здатність системи адаптуватися до змін 

вимог і ситуацій. Надійність полягає у здатності системи виконувати необхідні 

функції протягом заданого періоду часу. Робаст ність – це міра здатності 

системи відновлюватися при виникненні помилкових ситуацій як зовнішнього, 

так і внутрішнього походження. Керованість означає можливість користувача 

контролювати дії системи і втручатись у хід вирішення завдання. 

У досконалій системі підтримки прийняття рішень реалізовано низку 

загальних принципів створення (архітектури) таких систем. Зокрема це: 

погодженість, ортогональність, відповідність, економічність, прозорість, 

спільність, відкритість, повнота. Узгодженість означає, що гарна архітектура 

узгоджена, коли часткове знання системи дає змогу передбачати інше. 

Ортогональність – цей принцип вимагає, щоб функції були незалежні одна від 
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одної і специфіковані по окремості. Відповідність означає, що в архітектуру 

варто включати тільки ті функції, що відповідають істотним вимогам до 

системи (у гарній архітектурі немає непотрібних функцій). Економічність: 

жодна функція в описі архітектури не повинна ні в якому вигляді дублювати 

іншу. Прозорість – коли функції, знайдені у процесі виконання, повинні бути 

відомі користувачу. Спільність – знову введена у систему функція повинна 

вводитись у такому вигляді, щоб вона відповідала якомога більшій кількості 

призначень. Відкритість – користувачу має бути дозволено використовувати 

функцію інакше, ніж це передбачалося під час проектування. Повнота – 

принцип, за якого введені функції повинні з урахуванням економічних і 

технологічних обмежень щонайповніше відповідати вимогам і побажанням 

користувача. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Отже, застосування інформаційних систем у діяльності органів 

публічного управління пройшло певну еволюцію, пов'язану з технологічним 

прогресом. Останній етап характеризується упровадженням у практику 

управлінської діяльності Інтернету. Поєднання концепції інформаційних 

систем окремих органів чи організацій і розвиток комунікаційних технологій, 

насамперед, Інтернету та мобільного зв'язку, а також узагальнення 

накопиченого досвіду застосування інформаційних і комп'ютерних технологій у 

діяльності органів публічної влади, призвело до появи концепції «електронного 

урядування», «електронного уряду», «електронної держави». 

ІІІ. СУТЬ «ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ» 

 

Проблематика свідомого впливу на імідж є предметом спеціальної 

діяльності, яку називають «паблік рілейшнз» або піар (ПР), що в перекладі з 

англійської «риblіс relations*, або PR означає «відносини з публікою» або 

«зв'язки з громадськістю». Тут терміном «громадськість» позначено всі групи, 

прошарки й категорії населення, які живуть у тому регіоні чи місті, де діє 

відповідний орган влади чи організація. PR є однією з функцій управління, яка 
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сприяє встановленню та підтриманню спілкування для виявлення спільних 

інтересів та досягненню взаєморозуміння й співпраці між відповідною 

організацією та представниками її оточення. Наразі PR сприймається як 

важливий елемент ділових відносин усіх сфер повсякденного життя. 

Сьогодні відомо, що без добрих PR, не може ефективно впроваджуватися 

і демократія, яку визначають як «влада народу, що створена народом для 

народу». Громадяни мають знати, як влада працює, мати інформацію про 

прийняті від їхнього імені рішення, бути освіченими, щоб повністю 

використовувати надавані їм можливості та послуги. PR повинно допомогти 

громадянам знати про їхні права та обов'язки за будь-якого уряду. Це 

вимагається як від місцевих органів управління, так і від центральних органів 

влади. 

За понад 60 років існування PR напрацьовані універсальні підходи, що 

можуть бути застосовані в будь-якій країні – як у суспільному, так і в 

приватному секторах. 

Мета взаємодії із громадськістю органу публічної влади – встановлення 

двостороннього спілкування для виявлення спільних інтересів та досягнення 

взаєморозуміння між громадянами та цим органом чи організацією. 

Батьківщиною РИ вважаються США і за останні 60 років ця діяльність знайшла 

своє визнання в багатьох країнах світу. В Україні цей термін почав входити у 

практику управління з кінця 80-х років XX ст. 

Сутність PR пояснюють такі визначення: 

1. «Паблік рілейшнз» – це плановані тривалі зусилля, спрямовані на 

створення та підтримку доброзичливих відносин і взаєморозуміння між 

організацією та її громадськістю» (Інститут суспільних відносин, 

Великобританія, 1987). 

2. PR – це мистецтво і наука аналізу тенденцій, передбачення їхніх 

наслідків, надання порад керівництву організацій та здійснення програм дій в 

інтересах і організацій, і громадськості. 
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3. PR – це одна з функцій управління, що сприяє встановленню та 

підтримці спілкування, взаєморозуміння, приваблювання та співпраці між 

організацією та громадськістю. Ця функція включає в себе вирішення різних 

проблем: забезпечення керівництва організації інформацією у громадській 

думці та надання йому допомоги у виробленні відповідних заходів; 

забезпечення діяльності керівництва в інтересах громадськості; підтримування 

його в стані готовності до різних змін шляхом своєчасного передбачення 

тенденцій; відкрите спілкування як основний засіб діяльності. 

4. PR – це сприяння встановленню взаєморозуміння і доброзичливості між 

особою, організацією та іншими людьми, групами людей або суспільством 

загалом за допомогою розповсюдження роз'яснювального матеріалу, розвитку 

обміну (інформацією) та оцінка суспільної реакції. 

В основі PR лежить теорія спілкування. Недоліки спілкування 

породжують безліч випадків непорозуміння, і тому поліпшення каналів 

спілкування, розроблення нових засобів створення двостороннього потоку 

інформації та порозуміння є головним завданням будь-якої програми PR. 

Недоліками спілкування пояснюється багато складнощів у публічному 

управлінні. Керівники державних установ та службовці постійно чують заклики 

та вимоги оперативніше, регулярніше інформувати громадян і громадськість. У 

цій сфері, як підкреслюють спеціалісти, можна досягти багато чого за допомо-

гою методів PR. 

Шар і пропаганда. Слід чітко відрізняти PR від пропаганди. Зокрема, у 

пропаганді слово використовують в основному для того, аби щось довести чи 

роз'яснити з особистої вигоди чи інтересів певної структури. Для досягнення 

мети застосовують перекручення або фальсифікацію фактів. У PR, навпаки, 

намагаються переконати і досягти взаєморозуміння через добровільне 

прийняття думок та ідей. PR можуть бути успішними лише тоді, коли вони 

базовані на етичних нормах і коли вони здійснюються чесними засобами. У PR 

мета ніколи не виправдовує використання неправдивих, шкідливих або 

сумнівних заходів. Мета PR – досягнення згоди; мета пропаганди – створення 
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руху. PR прагне до досягнення чесного діалогу, пропаганда до цього не прагне. 

Методи PR убачають повну відкритість; пропаганда за необхідності приховує 

факти. PR прагне до розуміння; пропаганда – до схильності прибічників. В 

українській практиці, особливо під час політичної боротьби з опонентом, 

бажаючи створити йому негативний імідж, досить широко використовують 

методи пропаганди, називаючи їх «чорним піаром». 

Якщо розглядати PR як функцію управління, то для системи публічного 

управління об'єктом управління PR становитиме громадськість в особі 

громадян, виборців, партій, громадських організацій, корпорацій тощо. 

Суб'єктом цих відносин виступають державні органи та органи місцевого 

самоврядування. 

Етика PR Фактично всі службовці органів публічної влади мають 

займатися PR. Тому незалежно від їхньої вузької спеціалізації або посади, яку 

вони обіймають, вони повинні засвоїти базові знання та мати досвід володіння 

методами та заходами PR, додержуватися певних правил і норм професійної 

поведінки у цій галузі діяльності. Такі норми і правила як професійний кодекс 

прийняті Міжнародною Асоціацією суспільних відносин (ІРКА) у 1962 р. На 

зустрічі в Афінах у травні 1965 року ІРИА прийняла міжнародний етичний 

кодекс суспільних відносин – «Афінський кодекс». Ці кодекси регулюють 

професійну поведінку всіх тих, хто займається PR, по відношенню до інших 

громадян, а тому повинні відповідати законам, традиціям і звичаям відповідної 

країни. Тому в більшості країн були прийняті відповідні національні кодекси. 

Кодекси окреслюють моральні норми, яких слід додержуватись усім, хто бере 

участь у суспільних відносинах з тим, щоб захистити загальнолюдські цінності 

та цілісність вільного спілкування між народами. Дотримання відповідного 

кодексу професійної поведінки значною мірою сприяє досягненню якості РИ-

діяльності. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Репутація, або імідж, та похідні від цього – добре ставлення з боку 

оточення та добрі відносини із оточенням, для будь-якої організації чи особи є 
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важливим ресурсом її діяльності. Це стосується також органів, організацій, 

установ, керівників та службовців сектора публічного управління. 

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБ «ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ» В УСТАНОВАХ 

ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ 

 

На практиці здійснення PR у державній установі здійснюється за трьома 

основними схемами. А саме: шляхом створення відділів або управлінь зв'язків з 

громадськістю та шляхом залучення консультантів з PR, або використовуючи й 

те і інше. 

В Україні поки що практично відсутні консультативні агентства в галузі 

PR, а також далеко не в усіх органах публічного управління (навіть на рівні 

районних адміністрацій) створені власні служби PR. Тому при виборі між 

створенням власної служби PR або зверненням до послуг стороннього 

консультативного агентства корисні поради відомого американського PR-

фахівця Сема Блека. 

Аргументи на користь залучення консультативного агентства:  

1) плата за послуги безпосередньо пов'язана с обсягом цих послуг, і 

кошторис можна щороку переглядати;  

2) співробітники, що працюють за підрядом, виконують замовлення 

багатьох різних клієнтів у різних сферах PR і тому накопичують значний 

досвід. До того ж, можна використовувати груповий досвід співробітників для 

розв'язання особливо складних проблем;  

3) керівники консультативних агентств незалежні і тому можуть дати 

неупереджену і об'єктивну пораду. До порад незалежних фахівців 

прислуховуються, як правило, уважніше, ніж до таких самих якісних порад 

свого штатного консультанта;  

4) якщо організацію не влаштовує робота агентства, завжди можна 

розірвати контракт після відповідного попередження. 

Аргументи проти використання консультативного агентства:  
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1) чужа фірма може не мати достатньої інформації про політику і 

повсякденну діяльність організації, і тому її доведеться посвящати в кожну 

деталь структури і роз'яснювати суть кожного намічуваного заходу;  

2) можлива і непостійність обслуговування, оскільки штат 

консультативних фірм більш схильний до плинності, ніж власні спіробітники; 

3) запити засобів масової інформації різної складності доведеться 

передавати вищим керівним співробітникам фірми, що негативно позначиться 

на оперативності відповіді. 

Аргументи на користь створення власної служби PR:  

1) власні співпрацівники сприймають себе частиною організації і мають 

зацікавленість в успіху;  

2) вони можуть самостійно, без залучення керівних кадрів, співпрацювати 

із засобами масової інформації;  

3) їхній статус повноправних членів організації дає їм змогу вільно 

рухатися в межах організації і встановлювати дружні відносини з усіма 

співробітниками на усіх рівнях. Це створює сприятливі умови для здійснення 

внутрішніх заходів PR;  

4) залежно від розмірів організації можна підвищити ефективність 

власної служби PR шляхом організації відділів з різних напрямів по PR – преси, 

публікацій, фотоінформації тощо. 

Ураховуючи досвід західних країн, а також специфіку діяльності органів 

державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, які повинні 

проводити постійні кампанії зі зв'язків із громадськістю, доцільно при 

установах публічної влади створювати власні підрозділи, які відповідали б за 

PR. 

Цілі та завдання служб «паблік рілейшнз» в органах державної 

виконавчої влади і місцевого самоврядування полягають у такому: 

•постійно інформувати громадськість про політику державного органу і 

його повсякденну діяльність; 
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•надавати громадськості можливості виголошувати свою думку про нові 

важливі проекти і плани до прийняття остаточних рішень; 

•просвіщати громадськість щодо діяльності системи місцевого 

самоврядування, інформувати людей про їхні права та обов'язки; 

•розвивати в людей почуття громадянської гідності. 

Із досвіду закордонної та вже й вітчизняної практики відділи міських рад 

та місцевих районних державних адміністрацій зі зв'язків із громадськістю – це 

зазвичай дуже невеликі підрозділи, які складаються зі спеціаліста, одного або 

кількох помічників та секретаря. Тому найбільш важливим аспектом PR завжди 

залишається особистий контакт членів і співпрацівників місцевого органу 

влади з громадськістю, яка їх обрала і якій вони зараз служать. Якщо 

відвідувача, що прийшов зі своєю проблемою, прийняли погано та неуважно, 

жодні зусилля, що потім настануть, вже не зможуть усунути недобре враження. 

Саме тому місцева влада повинна бачити основне завдання своїх зв'язків з 

громадськістю в тому, щоб докласти максимальних зусиль для встановлення 

дружніх відносин між співпрацівниками апарату відповідного органу та 

відвідувачами. Усі види контактів PR особисті, листування, спілкування 

телефоном – повинні бути максимально чемними та невимушеними. 

Коли відвідувач приходить до органу публічного управління, він повинен 

без зайвих труднощів знайти потрібний йому відділ або службу. Однак будівлі, 

в яких містяться державні установи, нерідко спроектовані таким чином, що не 

дають можливості розташувати різні відділи та служби в будь-якій логічній 

послідовності. Надзвичайно важливо розмістити всередині споруди відповідні 

вказівки. 

Основними функціями відділу PR при органах державної виконавчої 

влади та місцевого самоврядування є зв'язки із засобами масової інформації; 

зв'язки з місцевим населенням; 

взаємозв'язки з інформаційними центрами; створення та підтримування 

узагальненого іміджу органу публічного управління; організація виставок; 
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організація зборів і лекцій; добиватися підвищення ролі та авторитету органу 

публічного управління. 

У Секретаріаті Кабінету Міністрів України працює Департамент 

комунікації влади та громадськості, який регулярно проводить PR-заходи у 

вигляді консультацій із громадськістю з проектів законів для громадянського 

суспільства та прозорості дій влади, випускає друкований бюлетень «Влада для 

громадян», інформує громадськість через сайт Кабміну www.kmu.gov.ua. 

У всіх ЦОВВ та обласних адміністраціях створені спеціальні структури 

взаємодії з громадськістю. Часто на них покладено і співпрацю із ЗМІ. 

Крім того, в усіх центральних відомствах і місцевих державних 

адміністраціях утворені та діють Громадські Ради, до яких входять 

представники інститутів громадянського суспільства за профілем відомства чи 

регіону діяльності відповідно, їхнім завданням є попередній розгляд проектів 

нормативних актів відповідних структур. 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Найбільш важливим аспектом PR завжди залишається особистий контакт 

членів і співпрацівників місцевого органу влади з громадськістю, яка їх обрала і 

якій вони зараз служать. Місцева влада повинна бачити основне завдання своїх 

зв'язків з громадськістю в тому, щоб докласти максимальних зусиль для 

встановлення дружніх відносин між співпрацівниками апарату відповідного 

органу та відвідувачами. Усі види контактів – особисті, листування, 

спілкування телефоном – повинні бути максимально чемними та 

невимушеними. 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Отже, зміст управлінської технології полягає в обов'язковому масовому 

застосуванні в управлінській діяльності найкращих передових досягнень науки, 

мистецтва і досвіду державного управління. Тому як управлінську технологію 

http://www.kmu.gov.ua/
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слід розглядати тільки ту організацію управлінської діяльності, яка 

вирізняється результативністю, ефективністю й раціональністю.  

2. Застосування інформаційних систем у діяльності органів публічного 

управління пройшло певну еволюцію, пов'язану з технологічним прогресом. 

Останній етап характеризується упровадженням у практику управлінської 

діяльності Інтернету. Поєднання концепції інформаційних систем окремих 

органів чи організацій і розвиток комунікаційних технологій, насамперед, 

Інтернету та мобільного зв'язку, а також узагальнення накопиченого досвіду 

застосування інформаційних і комп'ютерних технологій у діяльності органів 

публічної влади, призвело до появи концепції «електронного урядування», 

«електронного уряду», «електронної держави». 

3. Репутація, або імідж, та похідні від цього – добре ставлення з боку 

оточення та добрі відносини із оточенням, для будь-якої організації чи особи є 

важливим ресурсом її діяльності. Це стосується також органів, організацій, 

установ, керівників та службовців сектора публічного управління. 

4. Найбільш важливим аспектом PR завжди залишається особистий 

контакт членів і співпрацівників місцевого органу влади з громадськістю, яка їх 

обрала і якій вони зараз служать. Місцева влада повинна бачити основне 

завдання своїх зв'язків з громадськістю в тому, щоб докласти максимальних 

зусиль для встановлення дружніх відносин між співпрацівниками апарату 

відповідного органу та відвідувачами. Усі види контактів – особисті, 

листування, спілкування телефоном – повинні бути максимально чемними та 

невимушеними. 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-
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методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 
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влади, основних сучасних концепцій держави, поняття і ознак правової 
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ВСТУП 

 

Аналіз цієї теми передбачає висвітлення теоретичних аспектів питання 

організації і діяльності органів державної влади, а також особливостей 

правового регулювання цього питання в Україні. Необхідно проаналізувати 

зміст державної влади з теоретичних положень юридичної науки, дослідити 

питання співвідношення легалізації та легітимації державної влади, розкрити 
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основні сучасні концепції держави. 

І. ЛЕГІТИМНІСТЬ І ЛЕГАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

 

Будь-яка влада поєднує дві ознаки - примушування до дій та узаконення 

права на таке примушування (легітимність). 

Термін «легітимність» виник на початку XIX століття у Франції для 

характеристики державної влади як влади законної. Проте протягом тривалого 

часу обсяг змісту цього терміна значно розширився. Легітимність стала 

означати не тільки законність походження та способу отримання влади, а й 

такий стан влади, коли громадяни (піддані) держави визнають (згодні, 

переконані) право зазначеної влади нав'язувати їм той чи інший спосіб 

поведінки. Із зазначеного також витікало, що існуючі державні інститути в 

крайньому разі були не гіршими, ніж будь-які інші можливі інститути, і тому 

їм слід коритися. 

Сучасне розуміння легітимності поєднало не лише моральний момент 

легітимності (переживання людей з приводу дії інститутів державної влади), а й 

законність формування зазначених органів, тобто їх утворення відповідно до 

процедури, що передбачена правовими нормами. 

Легітимність – це прийняття населенням країни законної влади, а також 

визнання її права управляти соціальними процесами, готовність їй підкорятися. 

Існує три класифікації форм легітимності – за мотивами підпорядкування 

владі, за організаторами та за визнанням. Так, за мотивами підпорядкування 

владі легітимність може бути традиційною, легальною або харизматичною. За 

організаторами – народною, зовнішньою та внутрішньою. За визнанням –

ліберально-демократичною і прагматичною. 

Традиційна легітимність виникає завдяки звичаям, звичці коритися владі, 

вірі в непорушність та святість віддавна існуючих порядків. Традиційне 

панування є притаманним монархії. Суттєва сила традиції призводить до того, 

що люди знову і знову відновлюють відносини влади і підпорядкування 

протягом багатьох поколінь. За своєю мотивацією традиційна легітимність 
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багато в чому подібна відносинам у патріархальній родині, що заснована на 

безперечній покорі старшим і на особистому, неофіційному характері 

взаємовідносин. Влада традицій є такою, що, коли лідери порушують її, вони 

можуть втратити легітимність в очах народних мас. У цьому сенсі державна 

влада жорстко обмежена тією ж традицією, що і надає їй легітимності. 

Традиційна легітимність відрізняється особливою стійкістю. Тому вважається, 

що для стабільності демократії корисним є збереження спадкоємного монарха, 

що підкріплює авторитет держави багатовіковими традиціями шанування 

влади. 

Легальна, або раціонально-правова, легітимність заснована на 

добровільному визнанні встановлених правових норм, спрямованих на 

врегулювання відносин влади-підпорядкування. Найбільш розвиненим типом 

цієї форми легітимності є конституційна держава, в якій неупереджені норми 

чітко визначають правила її функціонування. З іншого боку, ці норми є 

відкритими для змін, для чого існують встановлені законом процедури, У 

системах подібної форми влада держави легітимізується своєрідним «царством 

закону» і для обґрунтування своєї влади правлячі верства звичайно звертаються 

до чинного законодавства (Конституції). 

Харизматична легітимність заснована на вірі народу у виняткові якості 

керівника, якими він наділений Богом, тобто віра в його харизму. Тому він 

іноді навіть обожнюється, створюється культ його особи. Харизматична влада є 

відносно нестабільною порівняно з традиційною або легальною. Харизма 

міцно пов'язана з якостями особи, тоді як традиція і закон є фактами 

суспільного життя. Харизматичний спосіб легітимації часто використовується 

в епохи революційних змін, коли нова влада для визнання населенням не може 

спиратися на авторитет традицій або ж демократично виражену волю 

більшості. У цьому випадку свідомо культивується велич самої особи вождя, 

авторитет якого освячує інститути влади, сприяє їх визнанню та прийняттю 

населенням. Харизматична легітимність базується на емоційних, особистісних 

відносинах вождя і мас. 



86 

 

Народна легітимність – це визнання суспільством правомочності 

правлячої еліти, що може бути закріпленою як ідеологією чи традиціями, так і 

конституцією і виборами. 

Зовнішня легітимність – це визнання державної влади окремої країни з 

боку інших держав, міжнародних організацій та тих впливових верств, що 

формують міжнародну суспільну думку. 

Внутрішня легітимність, або легітимність для себе – це те коло уявлень, 

яким держава виправдовує свою владу та заходи для її утримання. 

Ліберально-демократична форма легітимності полягає у визнанні влади, 

що сформувалася в результаті демократичних процедур. 

Прагматична форма легітимності надає перевагу владі не стільки 

виборній, скільки здатній оволодіти складного ситуацією і підтримати 

суспільний порядок. 

Легальність. Юридичним вираженням легітимності влади є її 

легальність. 

Легальність – нормативність, здатність втілюватися в нормах права, 

обмежуватися законом, функціонувати в рамках права.  

Право є найбільш ефективним механізмом здійснення державної влади 

внаслідок наявності лише в нього низки характеристик: 

- відкритість, гласність використовуваних правом норм, законів; 

- різноманітність застосовуваних в рамках права санкцій, що дозволяє 

вибрати найдоцільніші способи регламентації суспільного життя; 

- право будує ієрархію відповідальності, чітко поділяючи права і обов'язки 

учасників правовідносин; 

- достатньо жорстка фіксація в правових нормах прав і обов'язків 

учасників суспільних відносин, що вносить у їх діяльність необхідні для влади 

якості чіткості та визначеності. 

Поняття і класифікація узурпації. Нелегітимна влада визнається 

узурпаторською. 

Узурпація – насильницьке протизаконне захоплення влади будь-
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якого особою або групою осіб, а також присвоєння собі чужих владних 

повноважень. 

Існує два варіанти класифікації узурпації. Перший пов'язаний зі 

способом узурпації, а другий – з її метою. 

За способом узурпація виражається в терористичній та 

ненасильницькій формі. 

Щодо класифікації за метою встановлення, то узурпація може бути 

деструктивною і конструктивною. 

Терористична форма передбачає насильницьке протизаконне 

захоплення влади. 

Як приклад, можна навести ситуацію в Чилі, де 11 вересня 1973 року 

в умовах гострої соціально-політичної кризи стався військовий переворот. 

Це був не звичайний заколот гарнізону, а добре спланована військова 

операція, центром якої було здійснення комбінованої атаки з допомогою 

авіації, артилерії і піхоти. За цими діями почувалася рука 

висококваліфікованого військового фахівця, що методично і 

холоднокровне здійснював усі необхідні підготовчі кроки. Армія відразу ж 

зайняла всі державні й урядові установи. Були вжиті певні заходи, щоб 

перешкодити виступу будь-яких регулярних військових частин на захист 

законного уряду. Усі офіцери, що відмовилися підтримати путч, були 

розстріляні. Під час операції військові зуміли блискуче проявити всі свої 

навички. Зокрема, авіація продемонструвала такий високий клас 

бомбометання, руйнуючи президентський палац, що це стало 

несподіваним для самого глави заколоту. 

У ході цих бойових дій було вбито конституційне обраного 

президента Чилі Сальвадоре Альєнде, заарештовано або знищено тисячі 

мирних жителів. Владу в Чилі захопила військова хунта на чолі з 

генералом Аугусто Піночетом Угарте. 

На відміну від терористичної ненасильницька форма узурпації є більш 

м’якою. У зв'язку з цим досить цікавим є приклад А. Гітлера. Річ у тому, що 



88 

 

погляди, які пропагують його прихід до влади як законний, без будь-якого 

натяку на узурпацію, на нашу думку, не відповідають дійсності. Так, звісно, 

НСДАП на виборах 1932 року отримала 230 депутатських місць, тоді як інші 

партії – лише 145 мандатів. Однак це нічого не доводить, адже лідерами 

партії, крім А. Гітлера, були Г. Штрассер та Е. Рем. Хто з них найбільше 

вплинув на виборців, сьогодні сказати важко. Проте той факт, що 

призначення під тиском провідних підприємців Німеччини рейхс-

президентом П. фон Гінденбургом А. Гітлера рейхсканцлером виявилося 

вдалим, не викликає сумнівів. За часів виконання останнім обов'язків голови 

уряду в Німеччині було ліквідовано безробіття, підвищено рівень життя 

широких мас і рівень охорони здоров'я, було запроваджено класовий мир між 

працею та капіталом, якісна освіта стала доступною. Цілеспрямована 

політика сприяння материнству та дитинству виражалася в таких заходах, як 

шлюбна позичка, турбота про вагітних, надання їм найкращих санаторіїв у 

мальовничих куточках Німеччини, створення груп підтримки жінок тощо. 

Проте після смерті П. Гінденбурга А. Гітлер став фюрером німецької нації. 

Ніхто ніколи не обирав А. Гітлера главою держави, а, отже, у 1934 році 

відбулася саме узурпація влади. 

Деструктивна узурпація спрямована на обмеження демократичних 

засад політичного життя, політичного плюралізму тощо, її прикладом є 

«військова революція» у травні 1961 року в Республіці Корея на чолі з Пак 

Чжон Хі. Хунта оголосила військовий стан, розпустила Національні збори, 

закрила багато газет та журналів. Країною стала управляти Вища рада 

державної реконструкції, що складалася з 32 офіцерів. Пак Чжон Хі вважав, 

що економічний добробут в умовах Азії є можливим лише на базі 

тоталітаризму з обмеженням демократичних засад на користь економічному 

розвитку. Саме тому він розправився з опозицією, частину представників 

якої розстріляли, а близько 20 тисяч кинули до в'язниці. 

На відміну від деструктивної конструктивна узурпація є менш 

відомою, її мета полягає у відновленні або встановленні демократизму, 
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свободи для ЗМІ, а також у поваленні існуючої диктатури тощо. Прикладом 

конструктивної узурпації є «революція гвоздик» у квітні 1974 року в 

Португалії, яка усунула від влади генерала М. Каетану. Переворот провели 

молоді офіцери з «Руху збройних сил». У результаті сили безпеки були 

нейтралізовані, а війська зайняли ключові міністерства, радіостанції, пошту, те-

лефон та аеропорти. Ранком 25 квітня на вулиці Лісабону вийшли 

португальські громадяни, які вітали солдат і засовували їм у дула гвинтівок 

гвоздики. Ввечері диктатор М. Каетану здався новій владі, а наступного дня 

виїхав з Португалії. Так закінчилася диктатура Салазара-Каетану, що тривала з 

1926 року. 

Чилі Сальвадоре Альєнде, узурпував владу. 17 грудня 1974 року 

Піночетсам стає президентом Чилі. Підтиском американської адміністрації 

Дж. Картера в 1978 році в Чилі проводиться референдум на підтримку 

військової диктатури. Вміло використовуючи антиамериканські настрої 

чилійців, їх любов до виборів, поняття суверенітету і гідності нації, а також, 

можливо, підтасовуючи факти при підрахунку голосів, Піночет одержав 

переконливу перемогу: 75% голосів на свою підтримку. Тим самим режим 

одержав видимість легітимності.. І лише через 15 років після встановлення 

диктатури 5 жовтня 1988 року 52% чилійців відмовили в довірі уряду А. 

Піночета Угарте, і режим втратив чинність. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ.  

Отже, питання легітимності та легальності тісно взаємопов’язані. 

Відповідно, легітимність – це прийняття населенням країни законної влади, а 

також визнання її права управляти соціальними процесами, готовність їй 

підкорятися. Легальність – нормативність, здатність втілюватися в нормах 

права, обмежуватися законом, функціонувати в рамках права.  

 

ІІ. ОСНОВНІ СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВИ 

 

На відміну від минулих концепцій держави, які розглядають її як 
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знаряддя класового панування, сучасні концепції в умовах формування 

цивілізованого суспільства, нового державно-політичного мислення на засадах 

деідеологізованості міжнародних відносин, пріоритету загальнолюдських 

цінностей здебільшого вбачають у ній механізм забезпечення цілісності 

суспільства, вирішення загальних справ, соціального компромісу. 

Теорія правової держави 

Ця теорія належить до юридичного напряму державознавства. Держава і 

громадянське суспільство розглядаються як суб'єкти права, тобто рівні і вільні. 

Публічна влада є прерогативою держави і здійснюється на засадах державного 

суверенітету у формі публічного права. Громадянське суспільство виступає як 

матеріальна основа правової держави, що підпорядкована йому і діє в інтересах 

громадян. Народ – це джерело публічної влади держави. Він формує державну 

владу і контролює її діяльність, безпосередньо створює право. Призначення 

держави формулювати конкретні правові відносини, правові звичаї, правові 

норми, створені суспільством, в юридичних нормативних документах і 

охороняти право від порушень з боку окремих громадян. Громадяни володіють 

природними правами і свободами, які невід'ємні і є виразом самообмеження 

держави. 

Право панує у суспільстві, воно відображує як загальні, так і інтереси 

окремих осіб. Правові норми утворюються на широкому соціальному грунті, 

вбирають у себе цінності, що існують у суспільстві, формально відображають їх 

і охороняють за допомогою держави. 

Ідеї правової державності не поглинають усіх інших характеристик, вони 

акцентують увагу на засадах (рівності, свободи, справедливості) здійснення 

соціальних відносин, у тому числі і державних. Для теорії правової держави 

властиві єдність і розрізнення права і закону, тлумачення останнього як форми 

волевиявлення держави, зовнішнього виразу норм права. Норми права і 

законодавство співвідносяться як зміст і форма з усіма протиріччями, що з 

цього витікають. Правова держава здійснює свою діяльність у правових формах 

правотворчості, правозастосування, правореалізації, що забезпечує контроль за 
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державою з боку суспільства і взаємну відповідальність між нею і громадянами. 

Теорія "держави загального благоденства" 

Створена ще в період між двома світовими війнами Дж. Кейнс вона ще й 

сьогодні має досить широке коло прихильників. За цією теорією сучасні 

буржуазні суспільство і держава вже позбулися або Інтенсивно позбуваються 

класового характеру, а держава стає органом, що функціонує на благо всіх 

членів суспільства. Йдеться про різке звуження сфери державного примусу. 

Репресивно-каральні функції держави відмирають за рахунок розширення 

соціально-економічних функцій: державного регулювання економіки, 

соціальних послуг (охорони здоров'я, пенсійного забезпечення, культурно-

освітньої функції і т. ін.). 

Своє соціальне призначення така держава реалізує шляхом 

а) націоналізації найважливіших галузей промисловості; б) впливу на ринок 

шляхом політики цін, інвестицій, державних замовлень, кредитної політики і т. 

ін.; в) планування і прогнозування економічного та соціального розвитку; г) 

здійснення широкої політики соціальних послуг, соціального забезпечення і 

страхування, допомоги малозабезпеченим, підтримки високого рівня 

законності; д)  захисту трудівників від надмірної експлуатації з боку 

роботодавців. 

Отже, ця теорія передбачає існування сильної держави, що поширює свій 

вплив на широке коло суспільних відносин. 

Теорія еліт 

Теорія еліт була заснована італійськими політологами Г, Моска та 

В. Парето в 20-30-х роках XX ст. і грунтується на ідеї нездатності широких мас 

населення до управління державою. За цією теорією політика – це сфера 

боротьби двох протилежних груп: пануючої меншості (еліти), що оволоділа 

державою, та підпорядкованої їй більшості (все інше населення країни). При 

цьому демократія розглядається як утопія, міраж, у гонитві за яким 

некомпетентні маси населення стають інструментом у руках демагогів і 

прокладають шляхи до диктатур, якими, зокрема, є соціалізм і фашизм. Саме 
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тому Г. Моска пов'язував свободу людства не з демократією, а з компетентною 

правлячою елітою. 

Другий засновник цієї теорії – В. Парето – вважав, що державою, 

суспільством завжди править еліта. Вона утворюється у трьох головних сферах 

– політичній, економічній та інтелектуальній – шляхом висування індивідів, які 

досягли в своїй справі найбільших успіхів. Але кожна правляча еліта рано чи 

пізно заспокоюється на досягнутому, втрачає свої найкращі якості, творчу 

енергію і вироджується. У суспільстві з'являється нова потенційна еліта, що 

прямує до влади. Пануюча еліта, проте, добровільно не віддає владу. Тому 

"циркуляція" еліт проходить, як правило, шляхом насильства, переворотів і 

революцій, що в цілому корисне для суспільства. 

У наш час теорія еліт існує з деякими "редакційними поправками", що 

зводяться до такого: у сучасному суспільстві є декілька еліт; між ними існує 

вільна конкуренція, заснована на принципах політичного і партійного 

плюралізму, вони намагаються у співробітництві здійснювати керівництво 

державою і суспільством; еліти не відірвані від народу, а контролюються ним 

за допомогою здійснення загального виборчого права, незалежних засобів ма-

сової інформації тощо. 

Однією з течій теорії еліт є доктрина технократії, за якою, із зростанням 

впливу науки, техніки на всі сфери суспільного життя учені, технічні 

спеціалісти зосереджують у своїх руках не тільки виробничі та науково-

дослідницькі функції, але й політичну владу. Тому, враховуючи значення 

впливу науково-технічної революції на життя суспільства, керівництво 

державою має здійснюватися кращими представниками науково-технічної 

інтелігенції. Отже, виникає нова суспільно-політична система – технократія. 

Фашистські ідеї державності 

Ідеологія фашизму – це суміш різних положень, метою яких є 

виправдання, заохочення найнижчих людських інстинктів. Спираючись на такі 

положення можна виправдати будь-які дії, навіть найжорстокіші, які 

застосовують для досягнення бажаної мети. Однією з головних складових 
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фашистської ідеології є расизм, що поділяє людей за біологічними та 

соціальними ознаками на декілька груп (рас). При цьому представники однієї 

раси проголошуються істинними представниками людського роду, а інші – 

напівтваринами, завдання яких – забезпечувати процвітання панівної раси. 

Історія людства проголошується віковою боротьбою "культурної" раси з расами 

"дикими", неповноцінними. 

Основне завдання держави за фашистською ідеологією – забезпечити 

процвітання панівної раси шляхом захоплення інших держав для розширення 

"життєвого простору", поширення "культурної" раси. Фашизм проповідує 

тоталітарну державу, що регламентує всі сфери життя суспільства, його членів. 

При цьому держава проголошується "живою організацією", якій усі громадяни 

повинні повністю підкорятися. Парламентаризм проголошується як віджилий. 

Обґрунтовується злиття фашистської партії і держави. При цьому вони не 

повинні бути пов'язані правом, а здійснювати свою діяльність, керуючись 

насамперед, ідеологічними настановами. 

Фашизм відстоює ідею вождизму: на чолі нації і держави стоїть вождь, 

який не пов'язаний ніякими законами, а його думки, слова, дії – це істина в 

останній інстанції. Обґрунтовується схема: право – це те, чого хоче народ, а 

волю народу виражає вождь, який бере свою силу безпосередньо з містичної 

душі нації. Принцип вождизму тлумачиться не тільки як необхідність 

підкорення верховному вождю, а й як основна форма побудови всієї державної 

ієрархії. Чиновник фашистської держави повинен визнаватись беззастережним 

авторитетом, вождем на певній території або по відношенню до всіх підлеглих 

у сфері своєї діяльності. Ця система проголошується кращою формою 

управління державою і найвищим виразом народовладдя. 

У сфері міжнародних відносин фашизм виходить з культу грубої сили. 

Насилля проголошується найважливішим чинником розвитку, а гуманізм – 

виправданням слабовілля, боягузтва. 

Термін "тоталітаризм" уперше застосований фашистським теоретиком 

К. Шміттом для обгрунтування скасування різниці між суспільством і 
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державою. 

Теорія національної держави 

Нині ця теорія набула поширення у країнах колишнього СРСР, Східної та 

Південно-Східної Європи. У деяких державах, наприклад Естонії, Латвії, вона 

поступово набуває статусу офіційної доктрини. Але теорія може бути і небез-

печною, коли її будуть тлумачити виключно в етнічному плані. У цьому 

випадку вона може стати теорією національної винятковості, поширення якої 

на державу може знайти свій вираз у дуже небезпечних гаслах типу "Україна 

для українців". Ця теорія у такому тлумаченні небезпечна тим, що породжує 

недовіру між людьми різних національностей. В умовах багатонаціональних 

держав це неминуче веде до конфронтацій, і врешті-решт – до насильства і 

ворожнечі, що ми бачимо у колишній Югославії, на Кавказі та інших регіонах 

світу. 

У свій час гасло про створення національної держави в умовах 

формування національного ринку за часів феодалізму мало позитивне значення, 

сприяло історичному прогресу. Нині, особливо в умовах багатонаціональних 

країн, воно може мати місце лише за певних умов, і насамперед, коли 

враховуються реальний стан міжнаціональних стосунків, інтереси національних 

меншин. Завжди слід зважати на ті правові і фактичні наслідки, що стоять за 

ідеєю національної державності у кожному окремому випадку. 

Ідея національної держави далеко не однаково оцінюється у теорії 

держави і права, не говорячи вже про політичну практику. Про це свого часу 

писав В. Винниченко, виступаючи проти правонаціоналістичних позицій у 

Центральній Раді. Як міщанську характеризував ідею національної держави 

М. Бердяєв, різко критикував націоналізм у будь-якій формі Альберт Швейцер, 

інші представники вчених кіл гуманістичного напряму. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Особливість сучасної державно-політичної думки позначена 

різноманітністю теорій і концепцій держави, що обумовлено історичними 
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особливостями розвитку тих чи інших країн; різноманітністю методологічних 

підходів щодо вирішення питань сутності, соціального призначення держави; 

існуванням країн різного рівня розвитку та іншими чинниками. 

 

ІІІ. ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ 

 

При характеристиці правової держави слід пам'ятати, що хоч вона і має 

специфічні ознаки, проте залишається власне державою, у якої є загально-

родові ознаки. 

Політична влада в будь-якій державі в цілому організується і функціонує 

у правовій формі, що, однак, не виключає можливості її порушення владою на 

окремих етапах розвитку. Започаткування правової держави означало 

прагнення до розбудови державності, в якій влада була б максимально 

обмежена правом і правами людини. Правова держава певною мірою є 

поняттям ідеологічним з історично змінюваним змістом (від ліберальної до 

соціальної моделі). З цього випливає: те, що вважалося ідеалом на момент 

започаткування теорії, на початку XXI ст. не повністю відповідає сучасним 

уявленням про роль і місце держави в житті суспільства. 

Правова держава – це організація державної влади, заснована на 

визнанні та реальному забезпеченні прав і свобод людини, верховенстві права і 

взаємній відповідальності особистості і держави. 

Правова держава незалежно від специфіки країни характеризується 

наявністю ознак, ступінь реалізації яких є показником успішного просування 

суспільства на шляху наближення до ідеалу, що містить теорія правової 

держави. Відповідно ознаки правової держави виступають тими критеріями, які 

дозволяють в кожному конкретному випадку виділити ту чи іншу державу як 

правову. Це такі ознаки. 

1. Безумовне визнання, законодавче закріплення, реальне здійснення і 

гарантування державою невід'ємних прав і свобод людини. Цей принцип 

передбачає визнання кожної людини найвищою соціальною цінністю. Завдяки 
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інтегруючій функції права особистості на життя, свободу та гідність всі 

категорії прав людини перебувають у єдності, вони взаємопов'язані і 

взаємозумовлені. Ці права створюють своєрідне ядро незмінних і непорушних 

прав, навколо якого формуються похідні від них категорії прав (політичні, 

соціально-економічні, культурні та ін.). Кожна з категорій прав конкретизує 

певний аспект змісту цього ядра, сприяє його захисту. Зворотний зв'язок 

полягає в тому, що саме завдяки визнанню державою непорушності життя, 

свободи та гідності людини розцінюються як недоторканні і невідчужувані всі 

інші права і свободи. Про ступінь важливості цієї ознаки для утвердження і 

функціонування правової держави свідчить той факт, що в конституціях і 

правовій доктрині багатьох сучасних європейських держав, зокрема в 

Німеччині, панує думка про те, що ні парламентська більшість, ні виборчий 

корпус у цілому не можуть змінити конституційні принципи правової держави і 

непорушності прав і свобод людини і громадянина. 

В правовій державі права і свободи людини не тільки характеризують 

відносини між індивідом і державою, а й виступають дієвим інструментом 

обмеження державної влади, її підпорядкування потребам громадянського 

суспільства. Пов'язана правами і свободами як безпосередньо діючим правом, 

держава несе відповідальність перед людиною і громадянським суспільством за 

свою діяльність у цій сфері. 

Соціальна сутність правової держави означає законодавче закріплення 

рівних прав і рівних шансів їх реалізації представниками різних соціальних 

верств, а відтак, досягнення соціального плюралізму. Це створює можливість 

різним соціальним групам рівною мірою брати участь у формуванні органів 

влади, впливати на політику, а також нести відповідальність за стан справ у 

суспільстві і державі. Цей вплив справляється індивідами та їх об'єднаннями за 

допомогою конституційно-правових інститутів. Постійний контроль з боку 

громадськості за діяльністю державних органів, доповнений демократичною 

процедурою їх формування, унеможливлює використання влади в егоїстичних 

інтересах певних соціальних верств і груп населення.  
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Наголошуючи на важливості забезпечення прав людини для розбудови 

правової держави, слід вказати на таку умову реальності прав людини, як 

здійснення контролю за додержанням та захистом прав і свобод людини і 

громадянина. Декларування пріоритетності прав людини і навіть їх формальне 

закріплення в конституції і чинному законодавстві, якщо воно не 

супроводжується створенням дієвого механізму контролю за додержанням 

проголошених прав, перетворює їх на фікцію. Завдання стосовно захисту та 

контролю за додержанням прав людини в правовій державі адресується трьом 

гілкам влади, діяльності всього державного апарату. Захист прав і свобод 

людини в правовій державі є не тільки конституційно-правовим, а й 

міжнародно-правовим обов'язком, який реалізується за допомогою системи 

принципів, інститутів, механізмів, що прямо або опосередковано передбачені 

для цих цілей. Після приєднання держави до міжнародно-правових актів щодо 

прав людини останні набувають пріоритету над національним законодавством і 

у разі, коли закріплені у цих документах права порушуються, людина має право 

звернутися за їх захистом до міжнародних установ, наприклад, Європейського 

суду з прав людини, якщо усі інші внутрішні можливості правового захисту 

порушених прав вичерпано. 

2. Принцип верховенства (панування) права. Право стосовно держави є 

первинним. Держава не створює право, а тільки дає юридично завершені 

формулювання, в яких закріплюються уявлення про справедливість та інші 

правові цінності! Отже, за допомогою законів, судових прецедентів тощо 

держава лише надає праву формальної визначеності. У реальній діяльності вона 

повинна втілювати право в життя. 

Принцип верховенства права вимагає, щоб як мета діяльності держави, 

так і сама ця діяльність визначалися на основі правових рішень законодавців. їх 

реалізація забезпечує незалежність державного апарату від зміни правлячих 

політичних сил, а також відносну безперервність розвитку держави. 

За допомогою права відтворюється існуюча соціальна система. Право 

утворює ту ланку, завдяки якій досягаються узгодження і взаємодія між 
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правовою і соціальною державністю, між соціальною державою і ринковою 

економікою. 

У цілому верховенство права означає, що не тільки громадяни, а й 

передусім сама держава, її органи та державні службовці повинні діяти 

виключно в межах права. За допомогою права і через правові закони правова 

держава самообмежує себе. У ній повинні управляти не окремі особи, а 

правовий закон. У правовій державі неприпустиме адміністративне свавілля, а 

тому доти, доки держава не буде реально обмежена правом, правовим законом, 

вона не може вважатися правовою. Пов'язаність усіх суб'єктів правовідносин 

правом протистоїть будь-яким формам свавілля, анархії, правопорушень. 

3. Правова держава зароджується і функціонує в умовах 

громадянського суспільства. Питання щодо громадянського суспільства, які 

щодо правової соціальної держави, було поставлене історією як питання про 

найбільш розумний і доцільний устрій людського буття. Процес їх розвитку 

хоча і був різношвидкісним, але йшов паралельно і супроводжувався 

узгодженням між собою цих інститутів. Тому, коли під громадянським 

суспільством розуміють сукупність відносин, що утворюють сферу 

специфічних інтересів вільних індивідів-власників та їх об'єднань, то це аж ніяк 

не означає його абсолютної виокремленості від держави. Навпаки, вони завжди 

були досить тісно пов'язаними між собою, оскільки громадянське суспільство 

розвивається в діалектичній єдності і суперечності з соціальною правовою 

державою. 

Поняття правової держави складається поступово, відповідно до 

усвідомлення громадянським суспільством об'єктивної потреби в зміні сутності 

держави. Особливої переконливості ця теза набуває в разі трансформації 

ліберальної правової державності в соціальну правову. Цей процес 

супроводжувався теоретичними пошуками лібералів, християнських демократів 

і соціал-демократичного руху, де концепція правової держави розглядається як 

підсумок зусиль громадянського суспільства. Процес становлення правової 

держави в 50-60-х роках XX ст. супроводжувався, як правило, паралельним 
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розробленням і відповідної моделі громадянського суспільства. З цих позицій 

можна зрозуміти гальмування процесу розбудови України як правової держави, 

оскільки громадянське суспільство в нас ще не склалося. 

4. Принцип поділу влади. Цей принцип, що його вперше сформулював 

Ш. Монтеск'є, традиційно вважається обов'язковою ознакою конституційного 

ладу в демократичній державі. Сучасний підхід до розкриття змісту принципу 

поділу влади передбачає висвітлення декількох аспектів. Необхідно, по-перше, 

виходити з того, що державна влада являє собою цілісну систему, яка 

складається з рівнозначних і рівноцінних гілок влади, що підпорядковуються 

єдиним для всіх них правовим цінностям і покликані забезпечити реалізацію 

спільних цілей. Цей принцип засновано на визнанні незалежності та 

самостійності кожної з гілок влади – законодавчої, виконавчої та судової. 

Однак незалежність і самостійність гілок влади мають відносний характер, 

оскільки, наприклад, парламент, як правило, бере участь у формуванні вищого 

органу виконавчої влади та органів судової влади, а уряд у парламентській 

республіці має право ініціювати перед президентом процедуру розпуску 

парламенту і призначення дострокових виборів. Поділ влади засновано, по-

друге, на існуванні та ефективному функціонуванні конституційного механізму 

взаємних стримувань і противаг. 

Систему «стримувань і противаг» було започатковано в США. Вона являє 

собою сукупність правових обмежень кожної гілки влади з боку інших гілок. 

Традиційно до таких обмежень відносять: видання законів виключно 

парламентом, обмеження підзаконної та делегованої нормотворчості; чітке 

визначення повноважень вищих органів державної влади, строків їх виконання і 

випадків їх припинення; здійснення правосуддя виключно судом, визнання 

судом неконституційними нормативно-правових актів тощо. Разом з тим 

система «стримувань і противаг» може набувати специфічних ознак, що 

зумовлено існуючою в країні формою правління. Так, у системі противаг 

парламентської республіки важливе місце відведено праву парламенту 

висловити уряду вотум недовіри, що тягне за собою його відставку, і 
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контрповноваження уряду – можливість розпуску парламенту президентом за 

поданням прем'єр-міністра і призначення дострокових виборів. 

По-третє, цей принцип має на меті запровадження такої форми організації 

державної влади, коли в її структурі існують внутрішні дієві механізми 

попередження та припинення свавілля щодо права. Передусім йдеться про 

конституційні або верховні суди, які покликані вирішувати питання про 

відповідність конституції (конституційність) нормативних актів, прийнятих 

парламентом, главою держави, урядом, а також давати офіційне тлумачення 

конституції і законів. У разі, коли нормативно-правові акти не відповідають 

конституції або було порушено встановлену процедуру їх розгляду, ухвалення 

або набрання ними чинності, вони визнаються неконституційними і втрачають 

чинність з дня ухвалення судом рішення стосовно їх неконституційності. 

5. Принцип взаємної відповідальності особи і держави. Захищеність 

інтересів держави та індивіда в правовій державі повинна знаходитися на 

одному рівні. Це, зокрема, передбачає відповідальне ставлення держави до 

людини, її прав і свобод, а також їх охорону всіма передбаченими законом 

засобами. Ця вимога випливає з конституційних положень, які визнають 

людину, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпеку 

найвищою соціальною цінністю. Саме права і свободи людини, їх гарантії 

повинні визначати зміст і спрямованість діяльності держави, становити основу 

демократичної державності. 

Основними показниками взаємовідносин особи і правової держави є 

правова захищеність людини і громадянина; постійне розширення їх прав і 

свобод; гармонійне поєднання інтересів держави і особи; підвищення 

соціальної активності особистості, її відповідальності, самодисципліни при 

виконанні обов'язків. При цьому забезпечення правової захищеності людини і 

громадянина повинно мати першочерговий і комплексний характер. 

Комплексність цього принципу полягає в тому, що він лежить в основі всіх 

взаємозв'язків людини як з державою, її органами, так і з іншими індивідами та 

їх громадськими об'єднаннями в межах правових відносин. Принцип правової 
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захищеності в змістовому плані має специфічні правові ознаки – це правова 

рівність сторін і взаємна відповідальність усіх суб'єктів права; особливий 

режим правового регулювання; стабільний правовий статус громадянина і 

система юридичних гарантій його непорушності. 

Правові відносини ґрунтуються на основі рівності і взаємної 

відповідальності сторін. У конкретних правовідносинах держава і громадянин 

мають рівні права і відповідні їм обов'язки. Створення стабільного правового 

статусу громадянина (системи його прав і обов'язків) і чіткого механізму 

забезпечення дають можливість людині відчувати своє стабільне становище в 

суспільстві, а повномасштабна реалізація принципу взаємної відповідальності 

особистості і держави сприяє поступовому відродженню довіри людини до 

держави. 

6. У правовій державі поведінка людини регулюється на основі 

загальнодозвільного правового режиму. Правовий режим, що регулює 

поведінку людей, існував і до започаткування правової державності, проте у 

поліцейській державі він був іншим за змістом, а саме: людині заборонялося 

все, крім того, що було прямо дозволено законом. У 1789 р. в США вперше 

було сформульовано принципово інший підхід до бачення змісту цього режиму 

– людині було дозволено все, що прямо не заборонялося законом. У 

Конституції України (ч. 1 ст. 19) цей режим також закріплюється, але його 

викладено по-іншому: «Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, 

відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не 

передбачено законодавством»-Безумовно, цей режим передбачає наявність 

високого рівня правової свідомості і правової культури особистості і 

суспільства в цілому – тільки за цієї обставини забезпечується позитивний 

ефект від його впровадження в суспільне життя. 

7. У правовій державі діє й інший правовий режим, відповідно до якого 

державним органам і посадовим особам дозволено робити лише те, що для них 

прямо передбачено законом. Так, держава має право і навіть зобов'язана за 

порушення законів застосовувати в межах своєї компетенції примус до особи, 
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але при цьому особа повинна мати реальні юридичні засоби захисту своїх прав. 

8. Особливо важливого значення для ефективного функціонування 

правової держави набуває незалежний і ефективний суд. Забезпечення 

провідної ролі в суспільному житті справедливого, демократичного суду як 

найбільш дійової гарантії прав людини і громадянина є переконливим доказом 

того, що держава набула правового характеру. Це зумовлюється специфікою 

судових органів: демократизмом їх формування, змістом їх повноважень, 

процедурою судочинства. Провідну роль суд може відігравати тільки за умови 

здійснення правосуддя виключно судом і відповідно до закону, забезпечення 

незалежності і кваліфікованості суддів, доступності судового захисту для 

громадян тощо. При здійсненні судочинства державні органи та їх посадові 

особи, з одного боку, і індивід чи об'єднання індивідів – з другого, мають 

розглядатися як рівноправні суб'єкти, що є запорукою уникнення будь-якого 

свавілля з боку держави. В результаті здійснюваної в державі реформи судової 

системи ці умови повинні бути створені і поступово реалізовуватися. 

9. У правовій державі на належному рівні перебувають 

правосвідомість і правова культура як окремого індивіда, посадової особи, так 

і суспільства в цілому. Це, зокрема, передбачає наявність досить високого рівня 

правових знань, знання основних принципів права, стійких переконань у 

необхідності виконання законів тощо. Досягнути такого рівня правосвідомості, 

який конче потрібний як для правотворчості, так і для реалізації права, дуже 

важко. Для запровадження системи правового навчання і виховання потрібен 

тривалий час. Державну програму правового навчання вже створено і зараз 

вона вдосконалюється державними правничими установами. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Отже, правова держава – це організація державної влади, заснована на 

визнанні та реальному забезпеченні прав і свобод людини, верховенстві права і 

взаємній відповідальності особистості і держави. Ознаками цієї держави є: 1. 

Безумовне визнання, законодавче закріплення, реальне здійснення і 

гарантування державою невід'ємних прав і свобод людини. 2. Принцип 
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верховенства (панування) права. 3. Правова держава зароджується і функціонує 

в умовах громадянського суспільства. 4. Принцип поділу влади. 5. Принцип 

взаємної відповідальності особи і держави. 6. У правовій державі поведінка 

людини регулюється на основі загальнодозвільного правового режиму. 7. У 

правовій державі діє й інший правовий режим, відповідно до якого державним 

органам і посадовим особам дозволено робити лише те, що для них прямо 

передбачено законом. 8. Особливо важливого значення для ефективного 

функціонування правової держави набуває незалежний і ефективний суд. 9. 

Забезпечення провідної ролі в суспільному житті справедливого, 

демократичного суду як найбільш дійової гарантії прав людини і громадянина є 

переконливим доказом того, що держава набула правового характеру 10. У 

правовій державі на належному рівні перебувають правосвідомість і правова 

культура як окремого індивіда, посадової особи, так і суспільства в цілому. 

 

ІV. ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ 

 

Важливою соціальною рисою правової держави є її здатність безперервно 

розвиватися відповідно до потреб суспільного життя. Розпочавши з 

демократизації політичної сфери, громадянське суспільство наприкінці XIX ст. 

закономірно приходить до аналогічних процесів в економічній і соціальній 

сферах. Протягом двох століть чітко простежується еволюція поглядів на 

співвідношення держави і особистості з погляду виконання державою 

соціальних обов'язків перед особистістю та суспільством – від повного 

заперечення таких обов'язків правовою державою в її ліберальній інтерпретації 

(так званою «державою нічного сторожа») до підняття соціально-економічних 

прав на рішень конституційних соціальною, правовою державою. З огляду на 

це слід зазначити, що формування концепції соціальної держави слід 

розглядати як наступний, якісно новий історичний етап у процесі розвитку і 

удосконалення вчення про правову державу. 

Теоретична конструкція соціальної держави складалася поступово, 
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відповідно до усвідомлення громадянським суспільством об'єктивної потреби в 

зміні сутності держави. Прагнення пов'язати політику з мораллю, глибинними 

потребами людини сприяло консенсусу соціал-демократичного руху, 

лібералізму та християнства в питанні формулювання цінностей (свобода, 

справедливість, солідарність), на яких має бути заснована діяльність цієї 

держави, і визначення цілей (сприяння функціонуванню громадянського 

суспільства, досягненню його консолідації тощо), які вона переслідує. 

При характеристиці соціальної держави слід урахувати те, що хоча вона, 

як і правова держава, має специфічні ознаки, однак залишається власне 

державою, у якої є загальнородові з правовою державою ознаки і риси. При 

визначенні змісту соціальної держави треба виходити з єдності правової, 

демократичної, соціальної державності. Як демократична держава вона слугує 

свободі як вищій цінності, сприяє її піднесенню до рівного доступу до 

власності, рівних виборів, рівності прав на участь у здійсненні політичної 

влади, забезпечення багатоманітності політичного і культурного життя; як 

правова – забезпечує організацію суспільного і державного життя на принципах 

права, гарантує правопорядок, сприяє досягненню особистістю самостійності і 

відповідальності за свої дії, дбає про раціональну обґрунтованість юридичних 

рішень, стабільність правової системи; як соціальна – визнає людину найвищою 

соціальною цінністю, надає соціальну допомогу індивідам, які потрапили у 

важку життєву ситуацію, з метою забезпечення кожному гідного рівня 

життя, перерозподіляє економічні блага відповідно до принципу соціальної 

справедливості і своє призначення вбачає в забезпеченні громадянського миру і 

злагоди в суспільстві. 

Таким чином, втілення принципів демократичної, правової держави 

створює певні передумови для досягнення соціальної рівності, тоді як 

реалізацію положень соціальної держави можна розглядати як діяльність, котра 

у підсумку сприяє попередженню руйнації цінностей демократичної і правової 

держави. 

Дослідження досвіду становлення і функціонування соціальної держави 
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доводять відсутність її єдиної моделі не тільки у світі, а й навіть в Європі. Це 

пов'язано з тим, що соціальна держава є гранично загальною категорією. Саме 

тому вона не може бути піддана докладній правовій стандартизації. Навпаки, 

питання про її зміст відкривається для вільної політичної дискусії. Існує значна 

кількість класифікацій соціальної держави. Так, якщо в континентальній Європі 

панує власне модель «соціальної держави», то в США, Великій Британії та 

Скандинавських країнах – «держава добробуту». Відмінність між ними полягає 

в обсязі їх змісту. Якщо під поняттям «соціальна держава» слід розуміти 

виключно сукупність власне соціальних функцій держави, діяльність, 

спрямовану на пом'якшення наслідків економічних криз за допомогою 

соціальної політики, то зміст держави добробуту значно ширший. Останнім 

поняттям охоплюється вся система заходів, спрямованих на подолання 

різноманітних «вузьких місць» у суспільному розвитку, в тому числі в 

економіці, тоді як діяльність соціальної держави прямо не зачіпає 

функціонування економічного фундаменту суспільного життя. 

Відповідно до специфічних систем соціального страхування і державної 

соціальної політики, взятих у співвідношенні зі специфічними варіантами 

капіталізму (моделями ринкової економіки), соціальні держави прийнято 

поділяти на «позитивну державу», власне «соціальну державу» і «державу 

загального добробуту». Зустрічаються й інші загальні та регіональні 

класифікації соціальних держав. 

Незважаючи на зростаючу інституціональну диференціацію моделей 

соціальної держави, існує щось загальне, що їх об'єднує, – це усвідомлення 

того, що соціальна справедливість і соціальне вирівнювання йдуть на користь 

економічному розвиткові, оскільки не є лише витратними чинниками. І 

навпаки, економічний розвиток має йти на користь соціальному вирівнюванню. 

Отже, за багатоманітністю інституційних особливостей соціальних держав 

стоїть спільність цілей, завдань та принципів. 

У процесі дослідження соціальної держави важливе місце відведено 

визначенню її принципів. Принципи соціальної держави відображають 
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закономірності її розвитку і функціонування. Внаслідок свого об'єктивного 

характеру їм притаманні, по-перше, стабільність – вони залишаються не 

мінними протягом тривалого часу; по-друге, імперативний характер вимог. Це 

означає, що вони мають незаперечний характер; ілюструють зв'язок соціальної 

держави з такими явищами суспільного життя, як демократія, право, 

громадянське суспільство тощо; властиві саме соціальній державі як одному з 

найважливіших елементів у механізмі державно-політичної системи 

розвинутих країн Заходу, а тому не характерні для інших держав, хоча останні і 

виконують соціальні функції. 

Незалежно від специфіки тієї чи іншої національної моделі соціальної 

держави для неї характерні такі спільні ознаки: 

1) соціальна держава є закономірним продуктом еволюції громадянського 

суспільства в напрямку до громадянського суспільства соціальної демократії; 

2) вона завжди визнається якісною характеристикою правової держави; 

3) проголошення держави соціальною є важливою конституційною 

гарантією забезпечення і захисту соціальних прав людини; 

4) оскільки як мета діяльності соціальної держави, так і сама ця діяльність 

(соціальна політика) визначаються правовими рішеннями, то її функціонування 

передбачає наявність розвинутого соціального законодавства; 

5) соціальна держава слугує забезпеченню громадянського миру і злагоди 

в суспільстві; 

6) утвердження соціальної державності сприяє трансформації ринкової 

економіки на соціальну ринкову, служінню власності інтересам як власника, 

так і суспільства. 

В конституціях деяких країн (наприклад, Македонії, Франції та Хорватії) 

термін «соціальна держава» вживається без будь-яких посилань на правову 

державу. Це викликає запитання: а чи може ця держава існувати в іншій якості, 

крім характеристики правової держави? З цього приводу варто нагадати, що 

правова держава належить до принципів конституційного ладу, які набувають 

своєї конкретизації за допомогою низки конституційних норм. Тому, якщо 
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навіть в конституції прямо не визнано державу правовою, то це лише означає, 

що даний принцип в ній існує як збірне поняття (сукупність норм, що 

закріплюють ознаки правової держави). На підставі аналізу текстів таких 

конституцій можна стверджувати, що принцип правової держави в них нібито 

«розчинений» у відповідних конституційних нормах і може бути 

реконструйований з їх допомогою. Все це дає підстави визнати, що і в цих 

випадках соціальна держава повинна бути визначена як характеристика 

правової держави. 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

При характеристиці соціальної держави слід урахувати те, що хоча вона, 

як і правова держава, має специфічні ознаки, однак залишається власне 

державою, у якої є загальнородові з правовою державою ознаки і риси. При 

визначенні змісту соціальної держави треба виходити з єдності правової, 

демократичної, соціальної державності. 
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V. ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ, ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В 

УКРАЇНІ 

 

Завдяки вибореній Україною незалежності відроджено ліберально-

демократичну традицію у вітчизняному конституціоналізмі. Про це свідчить 

розвиток концепції демократичної, соціальної, правової держави, яка стала 

складовою частиною української державницької ідеології. Проголошення в 

Конституції України соціальної, правової держави зумовлює необхідність 

розвитку її конституційної моделі. Ця модель, зміст якої визначається системою 

притаманних соціальній, правовій державі рис і принципів, стала предметом 

більш пильної уваги з боку не тільки вітчизняних науковців, а й суспільства в 

цілому. Прикладом цього є формування в середовищі українських правознавців 

двох підходів щодо назви такої держави, які відображають певні відмінності в 

баченні її сутності. Так, В. Копєйчиков і М. Козюбра відстоювали формулу 

«демократична, соціальна, правова держава», що згодом була втілена в 

Конституції, тоді як П. Рабінович пропонував назву «держава соціально-

демократичної орієнтації». 

Термін «соціальна, правова держава» можна розглядати як теоретичне і 

як практичне поняття, таке, що спирається на конституційне проголошення 

країни соціальною і правовою. Конституція, проголосивши Україну 

соціальною, правовою державою, закріпила не стільки реальний, скільки 

бажаний стан держави, що констатується в її преамбулі. Таким чином, в Україні 

на сьогодні створено лише правові передумови для становлення і подальшого 

розвитку цієї концепції. 

Метою проведення правової реформи має стати: скасування тих законів, 

які не відповідають потребам суспільного життя; розроблення нових 

нормативних актів, прийняття яких продиктоване сучасними умовами і 

об'єктивно існуючими потребами правового регулювання; здійснення адаптації 

національного законодавства до законодавства Європейського Союзу, що 
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зумовлено намірами України інтегруватися в об'єднану Європу; формулювання 

чіткої правової політики держави тощо, її результатом мають бути: 

забезпечення верховенства права, правового характеру чинного законодавства, 

істотне обмеження відомчої нормотворчості, оскільки нерідко підзаконні 

нормативно-правові акти (різні інструкції, розпорядження та ін.) приймаються 

всупереч закону і паралізують його дію. Важливою складовою правової 

реформи стали завершення процесу формування нової судової системи, 

впорядкування процесу правотворчості, розмежування правотворчих 

повноважень органів законодавчої та виконавчої гілок влади. 

Однак слід мати на увазі, що правову державу не можна побудувати, 

обмежившись прийняттям законів. Крім демократичного, прогресивного 

законодавства, необхідно забезпечити систему суворого додержання і 

виконання законів усіма суб'єктами: державою, державними органами, 

громадськими організаціями, посадовими особами і громадянами. Це тим більш 

важливо в умовах перехідного періоду, коли на рівні з попередніми формами 

суспільних відносин розвиваються нові. Поряд з удосконаленням законодавства 

не менш важливою умовою побудови правової держави є підвищення якості 

юридичної практики, яка у свою чергу залежить від правової, професійної 

культури тих, хто створює і застосовує законодавство. 

Головною метою здійснюваної політичної реформи є: завершення 

конституційної реформи з метою налагодження ефективної взаємодії між 

вищими органами державної влади відповідно до принципу поділу влади, 

розроблення і законодавче закріплення процедури формування і 

функціонування парламентської більшості, створення дійового механізму 

взаємодії та взаємної відповідальності президента, парламенту та уряду щодо 

розроблення та здійснення державної політики, структурування політичної 

системи суспільства тощо. 

Не менш важливими для формування правової держави в Україні є 

підвищення рівня правової культури і правосвідомості громадян, посадових 

осіб і суспільства в цілому, виховання почуття поваги до права, забезпечення 
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знанням своїх прав і свобод, юридичних обов'язків, уміння їх правильно 

реалізовувати та виконувати. Високий рівень правової культури і правової 

свідомості необхідний для утвердження в суспільстві законності, 

справедливості, встановлення такої атмосфери, в якій людина може вільно 

жити і розвиватися як особистість. Таким чином, знання права, повага до нього, 

переконаність в обов'язковості його виконання – необхідна умова створення 

правової держави. З цього випливає, що ще однією умовою на шляху 

формування правової держави є переборення правового нігілізму. Однією з 

причин того, що українському суспільству став притаманний правовий нігілізм, 

є тривале існування Російської імперії, а згодом – СРСР, для яких було 

характерним негативне ставлення до права і закону. З огляду на це слід 

зазначити: значна частина суспільства досі скептично ставиться до думки, 

згідно з якою закріплені в Конституції цінності можуть прижитися в наших 

умовах і позитивно впливати на процес розв'язання існуючих проблем. Цю 

ситуацію можна подолати лише за умови, що ідея розбудови України як 

соціальної, правової держави стане цільовою настановою діяльності не тільки 

політиків і державних діячів, а й суспільства в цілому. 

ВИСНОВКИ ДО П’ЯТОГО ПИТАННЯ 

Формування соціальної, правової держави – складний і тривалий процес. 

Щоб побудувати в Україні правову державу, треба передусім, аби ті вимоги, які 

становлять її зміст, а це: забезпечення панування права, захист і гарантування 

основних прав і свобод людини і громадянина, поділ влади та ін., були реально 

втілені в життя, що у свою чергу потребує завершення правової, політичної, 

економічної та соціальної реформ. 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Отже, питання легітимності та легальності тісно взаємопов’язані. 

Відповідно, легітимність – це прийняття населенням країни законної влади, а 

також визнання її права управляти соціальними процесами, готовність їй 
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підкорятися. Легальність – нормативність, здатність втілюватися в нормах 

права, обмежуватися законом, функціонувати в рамках права.  

2. Особливість сучасної державно-політичної думки позначена 

різноманітністю теорій і концепцій держави, що обумовлено історичними 

особливостями розвитку тих чи інших країн; різноманітністю методологічних 

підходів щодо вирішення питань сутності, соціального призначення держави; 

існуванням країн різного рівня розвитку та іншими чинниками. 

3. Правова держава – це організація державної влади, заснована на 

визнанні та реальному забезпеченні прав і свобод людини, верховенстві права і 

взаємній відповідальності особистості і держави. Ознаками цієї держави є: 1. 

Безумовне визнання, законодавче закріплення, реальне здійснення і 

гарантування державою невід'ємних прав і свобод людини. 2. Принцип 

верховенства (панування) права. 3. Правова держава зароджується і функціонує 

в умовах громадянського суспільства. 4. Принцип поділу влади. 5. Принцип 

взаємної відповідальності особи і держави. 6. У правовій державі поведінка 

людини регулюється на основі загальнодозвільного правового режиму. 7. У 

правовій державі діє й інший правовий режим, відповідно до якого державним 

органам і посадовим особам дозволено робити лише те, що для них прямо 

передбачено законом. 8. Особливо важливого значення для ефективного 

функціонування правової держави набуває незалежний і ефективний суд. 9. 

Забезпечення провідної ролі в суспільному житті справедливого, 

демократичного суду як найбільш дійової гарантії прав людини і громадянина є 

переконливим доказом того, що держава набула правового характеру 10. У 

правовій державі на належному рівні перебувають правосвідомість і правова 

культура як окремого індивіда, посадової особи, так і суспільства в цілому. 

4. При характеристиці соціальної держави слід урахувати те, що хоча 

вона, як і правова держава, має специфічні ознаки, однак залишається власне 

державою, у якої є загальнородові з правовою державою ознаки і риси. При 

визначенні змісту соціальної держави треба виходити з єдності правової, 

демократичної, соціальної державності 
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5. Формування соціальної, правової держави – складний і тривалий 

процес. Щоб побудувати в Україні правову державу, треба передусім, аби ті 

вимоги, які становлять її зміст, а це: забезпечення панування права, захист і 

гарантування основних прав і свобод людини і громадянина, поділ влади та ін., 

були реально втілені в життя, що у свою чергу потребує завершення правової, 

політичної, економічної та соціальної реформ. 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Метою заняття є розкриття змісту законності в державному управлінні, 

забезпечення законності в державному управлінні, відповідальносты державних 

службовців. 

ВСТУП 

 

У демократичній державі закон є наслідком певного компромісу та 

балансу інтересів, він містить певні цілі й інтереси, загальні (абстраговані й 

концентровані) потреби суспільства. У зв'язку з цим практична реалізація 

законів є способом правового розв'язання суперечностей і конфліктів інтересів. 

У даному аспекті механізми та засоби забезпечення практичної реалізації 

законів є об'єктивною необхідністю підтримки суспільства в нормальному 

стані. 

І. ЗМІСТ ЗАКОННОСТІ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ 

 

Модель державного управління сформульована в конституції, законах та 

інших законодавчих документах. У них також виражена нормативна модель 

державного і суспільного життя, що підлягає реалізації через державне 

управління, набуваючи реального значення за умови, коли вони справді стають 

орієнтиром, фактором і складовою свідомості, поведінки та діяльності людей. 

Для надання дієвості нормативно-законодавчим актам необхідно виробити 

певний механізм забезпечення їх практичної реалізації. 

Досконалість дій органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування визначається тим, наскільки вони забезпечують: 

• практичну доцільність влади, не допускаючи її відриву від реальних 

інтересів, потреб і думки нації про законність дій влади, не допускаючи її до 

скільки-небудь помітних відхилень від наперед законодавчо встановлених і 

публічно оголошених шляхів дії; 
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• силу влади, не допускаючи, щоб вона стала безсилою. Правове 

регулювання будь-якого процесу, відносин, явища, будь-яких їхніх 

взаємозв'язків утрачає сенс, якщо воно не підкріплене силою влади, авторитету, 

традиції, звичаю, громадської думки тощо. Закон (у широкому розумінні) не 

може існувати без законності – механізму і засобів втілення його в життя. 

Реальна проблема полягає в тому, щоб навчитися не лише розробляти 

актуальні та перспективні закони (об'єктивізувати законотворчість), а й 

послідовно і наполегливо втілювати ці закони в життя (об'єктивізувати 

законодавство). 

Під законністю в державному управлінні розуміють метод і режим 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 

Трактуючи як метод, законність зводять до сукупності способів, прийомів 

і засобів, за допомогою яких управлінська діяльність спрямовується на 

виконання законів, причому у встановлених законами формах і визнаними 

законами методами. 

Розгляд законності як режиму породжує ототожнення її з таким 

прийнятим у державі порядком, відповідно до якого всі правові акти й 

організаційні дії органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

здійснюються, виходячи з положень законів. 

Значення законності полягає в тому, щоб виражені у правових нормах 

позитивні зобов'язання було виконано, заборон дотримано, і закон реально 

виконував свою роль у житті держави, суспільства та конкретної людини. Тому 

під законністю слід розуміти систему юридичних правил, норм, засобів і 

гарантій з відповідними їм державними структурами, покликану забезпечувати 

практичну реалізацію законів та інших правових актів. 

За такого підходу законність має відповідати певним властивостям, а 

саме: 

- бути однаково зрозумілою і здійснюваною в різних місцях, різними 

людьми й організаційними структурами та за різних життєвих обставин; 
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- бути універсальною, тобто тільки єдиною, й охоплювати всю державу, 

всі структури державного управління і місцевого самоврядування; однаково 

стосуватися всіх і бути однаково обов'язковою для кожного в державі, причому 

на всій її території і під час реалізації будь-яких приватних і суспільних 

відносин, що підлягають законодавчому регулюванню; 

- поширюватись як на самі органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування і державних службовців, так і на громадські структури й 

громадян; 

- забезпечувати рівність у правовідносинах сторін; 

- забезпечуватися публікацією закону (неопубліковані закони не 

застосовуються); 

- бути гарантованою і стійкою, чого можна досягти за допомогою 

спеціальних заходів забезпечення законності. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Отже, під законністю в державному управлінні розуміють метод і режим 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 

Законність зводять до сукупності способів, прийомів і засобів, за допомогою 

яких управлінська діяльність спрямовується на виконання законів, причому у 

встановлених законах формах і способах. 

 

ІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ 

 

Законність є бажаною в усіх відношеннях, у тому числі і перш за все у 

взаємодії між громадянином і органами влади та управління і всередині владної 

системи. Законності можна досягнути лише завдяки узгодженим зусиллям 

всього суспільства, кожної людини з використанням ними всього арсеналу 

засобів «боротьби» за законність. 

Важливе місце серед таких засобів належить побудові державної влади, з 

одного боку, її поділу по горизонталі (законодавча, виконавча, судова) і по 

вертикалі (центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої 
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влади), а з іншого – формуванню між її підсистемами необхідних стримувань і 

противаг, а також відносин взаємного контролю. Законність має місце тоді, 

коли жодна структура влади не може перевищувати своїх повноважень і буде, в 

разі таких спроб, спільними діями інших структур влади підпорядкована 

закону. 

Визначальна роль у забезпеченні законності в державному управлінні 

відводиться судовій владі. Особливий статус органів цієї влади робить її 

функціювання незалежним від інших підсистем державної влади і перетворює 

їх на справжнього стража законності. Так, у Конституції України (ст. 124) 

зазначається: «Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що 

виникають у державі». Великі можливості для забезпечення законності в 

державному управлінні має Конституційний Суд України, який, згідно зі 

статтею 147 Конституції України, вирішує питання про відповідність законів та 

інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення 

Конституції України та законів України. 

Розгортання у правовій державі судового контролю за законністю в 

державному управлінні не знижує, а навпаки, підвищує роль у цьому процесі 

прокуратури. 

Особливе місце у підтриманні законності в державному управлінні 

посідають органи виконавчої влади. У системі виконавчої влади 

використовують різні засоби забезпечення законності в державному управлінні. 

їх сутність зводиться до того, що в даній системі створюються контрольні 

механізми, які дають змогу відстежувати управлінські рішення та дії під кутом 

зору їх відповідності законам та іншим нормативним правовим актам. 

Йдеться, насамперед, про зовнішній контроль, який у системі виконавчої 

влади одні органи здійснюють щодо інших. Оскільки виконавча влада має 

строгу ієрархію, у ній вищі за організаційно-правовим статусом органи 

контролюють законність управлінської діяльності нижчих за статусом органів. 

Це так званий загальний контроль, який полягає в нагляді за законністю 

реалізації встановленої компетенції кожним органом. Крім того, має місце 
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спеціалізований зовнішній контроль за певними видами управлінської 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Такий 

контроль покладається на уповноважені стосовно його ведення органи та їхні 

підсистеми, наприклад, митний контроль, антимонопольний контроль, 

контроль якості продуктів і товарів народного вжитку, екологічний контроль 

тощо. 

Суттєвим для забезпечення законності в державному управлінні є 

внутрішній контроль, який здійснюється в органах державної влади та в 

органах місцевого самоврядування їхніми керівниками, а також виділеними з 

цією метою посадовими особами або підрозділами. Внутрішній контроль є 

недостатньо надійним, оскільки покладається на тих, хто сам приймає 

управлінські рішення або бере участь у їх підготовці. Проте розвиток правової 

культури державних службовців, зміцнення загалом стану законності в 

державному управлінні здатні позитивно впливати і на внутрішній контроль. 

Дедалі більшу роль у забезпеченні законності в державному управлінні 

власне демократичної держави має відігравати саме суспільство. Громадські 

об'єднання та інші структури громадян, засоби масової інформації, 

профспілкові організації, трудові колективи, соціальні прошарки і професійні 

групи мають навчатися захищати свої законні інтереси, конституційно 

гарантовані права та свободи й активно виступати проти порушень норм, вимог 

законності в рішеннях і діях органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, їхніх керівників та інших посадових осіб. 

Законність у державному управлінні формується в певних умовах. З 

одного боку – це логічне моделювання бажаних суспільних відносин і 

закріплення його в законодавчій нормі, а з другого – це реальний стан 

суспільних відносин, що є результатом практичної реалізації юридичних норм. 

Останнє позначається поняттям «правопорядок» і розглядається як система 

стабільних правових зв'язків і відносин, що є в державі, суспільстві, між 

людьми, і які забезпечують їхні потреби, інтереси та цілі, а також сприяють 
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гармонізації й раціоналізації суспільного розвитку. Правопорядок виступає 

кінцевим пунктом реалізації права. 

Закони є набором загальних норм поведінки, орієнтованих на 

застосування невизначеним числом людей у невідомих наперед обставинах. У 

цьому розумінні законність інтерпретують як механізм «законного» 

пристосування законів до конкретних відносин конкретних осіб у конкретних 

умовах. 

Закони створюють і забезпечують органи законодавчої влади з метою 

задоволення юридичних потреб та інтересів суспільства загалом. Оскільки 

суспільство складається з вільних особистостей, які мають свої потреби й 

інтереси, при реалізації законів доводиться робити вибір поміж суспільно-

доцільним і особистісно-бажаним. 

Без належної законності й правопорядку демократична, правова 

державність не може розвинутись у принципі. Якщо управлінська система не 

впорядкована, не введена в межі законності та правопорядку, допускає чималу 

частку свавілля, корисливості, егоїзму і суб'єктивістських поглядів, то немож-

ливо сподіватися, що вона може зробити щось корисне для керованої системи, 

позитивно вплинути на свідомість, поведінку та діяльність людей, суспільства 

загалом. 

Законність і правопорядок у державному управлінні згуртовують 

персонал державного апарату, створюють поміж його членами належні 

формальні й неформальні відносини, посилюють координацію різних рівнів і 

видів управлінської діяльності, взагалі посилюють результативність і 

раціональність державного управління. 

ВИСНОВКИ ДОДРУГОГО ПИТАННЯ 

Важливим засобом забезпечення законності, раціональності та 

правопорядку в державному управлінні, а через нього – і в суспільстві, є 

дисципліна. Дисципліна є формою суспільного зв'язку, яка свідчить про 

визнання й дотримання людиною узгоджених правил, норм, процедур 

поведінки, спілкування, ведення певних справ. 
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IІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

 

Законність і дисципліна в державному управлінні великою мірою 

визначаються відповідальністю, яка є відносинами, що забезпечують інтереси 

та свободу взаємопов'язаних сторін і гарантуються суспільством та державою. 

Вона формується на основі послідовної взаємодії трьох складових:  

а) усвідомлення обов'язку;  

б) оцінки поведінки;  

в) накладання санкцій. 

Для забезпечення належної повноцінності відносин відповідальності 

необхідно створити і розумно використовувати цілу низку умов. З-поміж них: 

• постійне й активне вдосконалення організації та функціювання системи 

державного управління; 

• поліпшення нормативного регулювання різноманітних управлінських 

взаємозв'язків; 

• використання у відповідних відносинах таких громадських інститутів 

впливу на свідомість, поведінку і діяльність людей, як моральні норми, традиції 

та звичаї, громадська думка, засоби масової інформації. 

Із теоретичного та нормативного поглядів найдієвішою є юридична 

відповідальність, тобто відповідальність за порушення конкретних норм 

законів, яку застосовують у певних процесуальних формах уповноважені 

органи державної влади та місцевого самоврядування. Юридична 

відповідальність безпосередньо пов'язана з неправомірними рішеннями, 

вчинками і діями людей, а в суб'єкті державного управління – з 

правопорушеннями з боку посадових осіб та інших державних службовців. 

Правопорушення – це відхилення від норми (правил) поведінки, встановленої в 

законі або іншому нормативно-правовому акті. 
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Законодавство передбачає мірою необхідності застосування юридичної 

відповідальності державних службовців, а саме дисциплінарної, 

адміністративної, матеріальної та кримінальної. 

Відповідальність державних службовців настає за порушення законності 

та службової дисципліни, невиконання або неналежне виконання ними 

посадових обов'язків. Вона полягає в застосуванні до державних службовців 

тих чи інших покарань, стягнень, передбачених законодавством, за винне 

вчинення ними правопорушень, тобто за провини та дії, що юридично визнані 

протиправними. Як відомо, правопорушення поділяють на злочини та провини 

(делікти). 

Протиправне винне невиконання чи неналежне виконання державним 

службовцем покладених на нього обов'язків (порушення трудової дисципліни), 

яке не тягне за собою кримінальної відповідальності, прийнято називати 

посадовою (дисциплінарною) провиною. Та чи інша дія (або бездіяльність) 

працівника є порушенням трудової дисципліни лише за наявності водночас 

трьох умов: 

• якщо дія (бездіяльність) є протиправною, тобто порушується певна 

вимога чи положення нормативно-правового акта; 

• якщо протиправна дія (бездіяльність) є винною, тобто вчинена навмисно 

або через необережність (інакше кажучи, невиконання працівником службових 

обов'язків з причин, що від нього не залежать: недостатня кваліфікація або 

працездатність, відсутність належних умов роботи, неотримання службовцем 

інформації й матеріалів, потрібних для виконання посадових обов'язків тощо – 

така дія не може розглядатись як невиконання службових обов'язків, бо 

працівник у цьому разі не винний у її невиконанні); 

• якщо не виконано саме посадові обов'язки, тобто обов'язок, що випливає 

з певних державно-службових відносин (прикладами таких порушень 

посадових обов'язків є, зокрема, недотримання державної та іншої таємниці, що 

охороняється законом, розголошення відомостей, які стали відомі державному 
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службовцеві у зв'язку з виконанням посадових обов'язків і стосуються 

приватного життя, честі та гідності громадян). 

Дисциплінарна відповідальність – це застосування заходів 

дисциплінарного впливу в порядку службового підпорядкування за порушення 

правил державної служби, що не підпадають під дію кримінальної 

відповідальності. Вона визначена на загальних засадах для всіх громадян. 

Поряд із цим характер професійної діяльності державних службовців 

передбачає певні особливості регулювання їхньої відповідальності. Для 

державних службовців установлено підвищену відповідальність, санкції, що 

можуть бути застосовані тільки до них (наприклад: попередження про неповну 

службову відповідність, затримання присвоєння чергового рангу). 

Дисциплінарні стягнення можуть накладатися на державного службовця 

за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків 

(посадова провина). При цьому необхідно враховувати й те, що дисциплінарну 

відповідальність може бути накладено і на тих державних службовців, хто 

надав інформацію, яка спонукала до незаконних дій. 

Найбільш серйозними посадовими провинами є ті, що призводять до 

порушення або невиконання законів, указів Президента України, нормативно-

правових актів Кабінету Міністрів України та рішень судів. Найчастіше 

посадовими провинами постають порушення порядку реалізації та термінів 

виконання доручень, встановлення непередбачених законами чи іншими 

нормативно-правовими актами процедур реалізації прав особи та громадянина, 

у виконанні норм та доручень не в повному обсязі або перекрученні їхнього 

змісту. 

Окрім перелічених, можуть бути й інші випадки невиконання або 

неналежного виконання державним службовцем посадових обов'язків, що 

розцінюються як посадова провина. 

Видами дисциплінарних стягнень є зауваження, догана, сувора догана, 

попередження про неповну службову відповідність, звільнення. 
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Дисциплінарне стягнення накладається органом державної влади або його 

керівником, які мають право на призначення державного службовця на посаду. 

Це правило зумовлено характером стягнень. Право попереджати про неповну 

службову відповідність і вирішувати питання про звільнення з посади 

надається тим органам і керівникам, які мають право призначати на посаду. 

Державний службовець, який скоїв службову провину, може бути тимчасово 

(не більше місяця), до вирішення питання про його дисциплінарну 

відповідальність, відсторонений від виконання службових обов'язків зі 

збереженням заробітної плати. 

Порядок проведення службових розслідувань, застосування й оскарження 

дисциплінарного стягнення визначається законодавством і відповідними 

нормативно-правовими актами. 

Дисциплінарну відповідальність потрібно відрізняти від адміністративної 

відповідальності. 

Як правило, державні службовці (посадові особи) є спеціальними 

суб'єктами адміністративної відповідальності. Підставою для адміністративної 

відповідальності посадових осіб є порушення загальнообов'язкових правил, 

передбачених законами України прямої дії, іншими нормативними актами, 

якщо дотримання цих правил визначено за посадовий обов'язок державного 

службовця. Підставою для адміністративної відповідальності службовців є 

діяння, яке водночас може бути як адміністративною, так і посадовою 

провиною. До державних службовців застосовують лише два види 

адміністративних покарань – попередження і штраф, які накладаються 

суб'єктами функціональної влади (представниками влади, посадовими особами 

контрольно-наглядових органів). 

Адміністративну відповідальність застосовують органи або посадові 

особи, з якими порушник не пов'язаний відносинами підлеглості по роботі чи 

по службі (наприклад: судді, державні інспектори з охорони праці, інспектори 

державної протипожежної служби, головні санітарні лікарі та ін.). 
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Чинним законодавством передбачено кримінальну відповідальність 

посадових осіб за зловживання посадовими повноваженнями, перевищення 

посадових повноважень, відмову в наданні інформації, присвоєння 

повноважень посадової особи, незаконну участь у підприємницькій діяльності, 

одержання хабара, дачу хабара, службовий підлог і халатність. Залежно від 

характеру цих суспільно небезпечних дій суд призначає різні міри 

кримінального покарання, зокрема позбавлення права обіймати певні посади 

або займатися певною діяльністю. 

До державних службовців має також застосовуватися матеріальна 

відповідальність. Вона виконує функцію відновлення права та настає за 

посадовий проступок, який завдав матеріальних збитків державній організації 

(органу державної влади). Матеріальна відповідальність передбачає 

відшкодування винним службовцем завданих ним збитків. 

Орган державної влади (посадова особа), який застосував покарання, 

може зняти його до закінчення року за власною ініціативою, за клопотанням 

безпосереднього керівника чи трудового колективу, якщо покараний не вчинив 

нового проступку й виявив себе як сумлінний працівник. 

Протягом терміну дії дисциплінарного покарання міри заохочення до 

державного службовця не застосовують. 

В умовах зміни парадигми суспільства, трансформаційного періоду 

розвитку держави найактуальнішим питанням є реальне запровадження 

обов'язку державних службовців визнавати, дотримуватися та захищати права й 

свободи людини і громадянина. 

У цьому аспекті рішення органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, установ, підприємств та їх об'єднань, громадських об'єднань 

чи посадових осіб, державних службовців можуть бути оскаржені через суд, 

якщо внаслідок цих дій: 

• порушено права та свободи громадян; 

• створено перепони для реалізації громадянином його прав і свобод; 
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• незаконно накладено на громадянина будь-який обов'язок або він 

незаконно притягнений до будь-якої відповідальності. 

Варто зауважити, що вказані дії можуть мати як колегіальний, так і 

особистий характер. 

Громадянин має право оскаржити також бездіяльність посадових осіб, 

державних службовців, якщо це призвело до названих вище наслідків. Кожен 

громадянин має право одержати, а посадові особи, державні службовці 

зобов'язані надати йому можливість ознайомитися з документами та 

матеріалами, що безпосередньо торкаються його прав і свобод, якщо немає пе-

редбачених законом обмежень на інформацію, яка міститься в цих документах і 

матеріалах. 

Суд, установивши обґрунтованість скарги громадянина, визначає 

відповідальність посадової особи, державного службовця за рішення, що 

спричинили порушення прав і свобод громадянина. Щодо державних 

службовців, які прийняли рішення, що визнані незаконними, суд визначає 

передбачену законом міру відповідальності, аж до подання про звільнення. 

Відповідальність може бути накладена як на тих, чиї рішення визнано 

незаконними, так і на тих, хто надав інформацію для незаконних дій. 

Розвиток адміністративної юстиції має в законодавчому порядку 

визначити порядок розгляду скарг державних службовців. Окрім 

адміністративного порядку розгляду скарг, можливий також судовий порядок 

оскарження дій керівників органів державної влади, посадових осіб, державних 

службовців. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Законодавство передбачає мірою необхідності застосування юридичної 

відповідальності державних службовців, а саме дисциплінарної, 

адміністративної, матеріальної та кримінальної. Відповідальність державних 

службовців настає за порушення законності та службової дисципліни, 

невиконання або неналежне виконання ними посадових обов'язків. Вона 

полягає в застосуванні до державних службовців тих чи інших покарань, 
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стягнень, передбачених законодавством, за винне вчинення ними 

правопорушень, тобто за провини та дії, що юридично визнані протиправними. 

Як відомо, правопорушення поділяють на злочини та провини (делікти). 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Під законністю в державному управлінні розуміють метод і режим 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 

Законність зводять до сукупності способів, прийомів і засобів, за допомогою 

яких управлінська діяльність спрямовується на виконання законів, причому у 

встановлених законах формах і способах. 

2. Важливим засобом забезпечення законності, раціональності та 

правопорядку в державному управлінні, а через нього – і в суспільстві, є 

дисципліна. Дисципліна є формою суспільного зв'язку, яка свідчить про 

визнання й дотримання людиною узгоджених правил, норм, процедур 

поведінки, спілкування, ведення певних справ. 

3. Законодавство передбачає мірою необхідності застосування юридичної 

відповідальності державних службовців, а саме дисциплінарної, 

адміністративної, матеріальної та кримінальної. Відповідальність державних 

службовців настає за порушення законності та службової дисципліни, 

невиконання або неналежне виконання ними посадових обов'язків. Вона 

полягає в застосуванні до державних службовців тих чи інших покарань, 

стягнень, передбачених законодавством, за винне вчинення ними 

правопорушень, тобто за провини та дії, що юридично визнані протиправними. 

Як відомо, правопорушення поділяють на злочини та провини (делікти). 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 
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Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Метою заняття є розкриття поняття та сутті управлінського рішення, 

процесу підготовки управлінського рішення, технології процедури прийняття 

рішень у державному управлінні. 

ВСТУП 

 

Управління завжди здійснюється задля досягнення певних цілей, а 

реалізація цілей будь-якого організаційного формування забезпечується 

шляхом прийняття й виконання численних рішень. 

Вироблення рішення – це творчий процес вибору однієї або кількох 

альтернатив із множини можливих варіантів дій, спрямованих на досягнення 

поставлених цілей. Воно є процесом, який реалізується суб'єктом управління та 

визначає дії, спрямовані на досягнення наперед визначеної цілі у певній 

фактичній чи запроектованій ситуації. 

 

І. ПОНЯТТЯ ТА СУТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ 

 

Потреба у прийнятті рішення виникає у зв'язку із зовнішніми (припис 

вищестоящого органу управління, координація і регулювання відносин з 

іншими органами управління) і внутрішніми (відхилення від заданих 

параметрів діяльності, виникнення резервів, порушення дисципліни, 

заохочення працівників тощо) обставинами. Рішення є відповідною реакцією на 

внутрішні та зовнішні впливи. Вони спрямовані на розв'язання проблем і 

максимальне наближення до заданої мети. 

Для визначення загальних і конкретно-специфічних підходів до 

розроблення, реалізації й оцінювання управлінських рішень, з метою 

підвищення їхньої результативності, ефективності, якості та послідовності, 

застосовують їхню певну класифікацію. 

Управлінські рішення можна класифікувати за: 
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• характером цілей; 

• функціональним змістом, характером завдань, що вирішуються 

сферою дій); 

• рівнями ієрархії систем управління; 

• характером організації розробки; 

• причинами виникнення; 

• вихідними методами розроблення; 

• організаційним оформленням. 

За характером цілей рішення, які приймаються, можуть бути стратегічні, 

тактичні та оперативні. 

За функціональним змістом, тобто за відношенням до загальних функцій 

управління, управлінські рішення поділяють на планові, організаційні, 

технологічні та прогнозуючі. 

За рівнями ієрархії систем управління розрізняють управлінські рішення 

на рівні великих систем; на рівні підсистем; на рівні окремих елементів 

системи. 

Залежно від характеру організації розроблення вирізняють одноособові, 

колегіальні, колективні рішення. 

За причинами виникнення управлінські рішення поділяють на: 

• ситуаційні, пов'язані з характером обставин, що виникають; 

• рішення, що виникають за приписом (розпорядженням) 

вищестоящих органів; 

• програмні, пов'язані з включенням даного об'єкта управління в 

певну структуру програмно-цільових відносин, заходів; 

• ініціативні, пов'язані з виявленням ініціативи системи, наприклад, у 

сфері виробництва товарів, послуг, посередницької діяльності; 

• епізодичні й періодичні, що випливають із періодичності 

відтворювальних процесів у системі. 

Залежно від методів розроблення управлінські рішення бувають: 
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• графічні, з використанням графоаналітичних підходів (сіткових моделей 

і методів», стрічкових графіків, структурних схем); 

• математичні, які передбачають формалізацію уявлень, відносин, 

пропорцій, термінів, подій, ресурсів; 

• евристичні, що пов'язані з широким використанням експертних оцінок, 

розроблення сценаріїв, ситуаційних моделей. 

За організаційним оформленням управлінські рішення поділяють на: 

• жорсткі, які однозначно задають подальший шлях їхнього втілення; 

• орієнтовні, що визначають напрям розвитку системи; 

• гнучкі, що змінюються відповідно до умов функціювання та розвитку 

системи; 

• нормативні, що задають параметри перебігу процесів у системі. 

Другий підхід до класифікації пов'язаний із характером вирішуваних 

завдань – економічних, організаційних, технологічних, технічних, екологічних 

тощо. Зазвичай класифікаційні підходи використовують комплексно, що дає 

змогу всебічно оцінити обставини, в яких приймають управлінські рішення. 

До управлінських рішень висувають низку вимог, зокрема: 

- всебічну обґрунтованість; 

- своєчасність; 

- необхідну повноту змісту; 

- повноважність (владність); 

- узгодженість з раніше прийнятими рішеннями. Всебічна 

обґрунтованість рішення означає, що воно має 

охоплювати весь спектр питань, всю повноту вимог управлінської 

системи (на основі аналізу ресурсного забезпечення, науково-технічних 

можливостей, цільових функцій розвитку економічних і соціальних перспектив 

регіону, галузі, національної економіки). 

Своєчасність управлінського рішення передбачає недопущення 

відставання або випередження потреб і завдань соціально-економічної системи. 
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Необхідна повнота змісту рішень означає, що рішення має охоплювати 

весь об'єкт управління, всі сфери його діяльності, всі напрями розвитку. У 

найбільш загальній формі управлінське рішення має охоплювати: 

• сукупність цілей функціювання та розвитку об'єкта управління; 

• основні шляхи та способи досягнення цілей; 

• засоби і ресурси, які використовують для досягнення цих цілей, а також 

джерела надання ресурсів; 

• призначення відповідального за все управлінське рішення та 

відповідальних за досягнення конкретних цілей і надання необхідних ресурсів; 

• терміни досягнення цілей та надання необхідних ресурсів; 

• порядок взаємодії між виконавцями; 

• організацію виконання робіт на всіх етапах реалізації рішення. 

Важливою вимогою, яка висувається до управлінського рішення є 

повноважність (владність) рішення – суворе дотримання суб'єктом управління 

наданих йому прав і повноважень, збалансованість прав і відповідальності 

кожного органу, кожної ланки, кожного рівня управління. 

Узгодженість з раніше прийнятими рішеннями означає, насамперед, 

послідовність, несуперечливість розвитку, необхідність збереження та 

дотримання причинно-наслідкового зв'язку суспільного розвитку. 

Урахування наведених вимог забезпечує якість управлінських рішень, під 

якою слід розуміти рівень його відповідності характеру вирішуваних завдань 

функціювання та розвитку певних соціальних систем. 

До чинників, які визначають якість, результативність і ефективність 

управлінських рішень, належать: 

• об'єктивні закони суспільного розвитку, пов'язані з прийняттям і 

реалізацією управлінського рішення; 

• чітке формулювання мети – для чого приймається управлінське рішення, 

які реальні результати можуть бути досягнуті, як виміряти і зіставити 

поставлену мету і досягнуті результати; 

• обсяг і цінність інформації, на підставі якої приймають рішення; 
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• термін розроблення управлінського рішення; 

• організаційні структури управління; 

• форми і методи здійснення управлінської діяльності; 

• методи і методики розроблення та реалізації управлінських рішень; 

• суб'єктивність оцінювання варіанта вибору рішення; 

• стан управлінської і керованої системи (психологічний клімат, авторитет 

керівника, професійно-кваліфікаційний склад); 

• система експертних оцінок рівня якості й ефективності управлінських 

рішень. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Отже, управлінське рішення розглядається як акт реалізації влади з 

вибором способу дій у конкретній ситуації, що становить основу процесу 

управління. В науці державного управління існує велика кількість підходів до 

класифікації управлінських рішень, що свідчить про їх широке застосування та 

багатогранну сутність. 

ІІ. ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ 

 

Результативності, ефективності та якості управлінських рішень досягають 

лише за умови дотримання певної послідовності їх підготовки, прийняття та 

реалізації. Для цього встановлюють порядок здійснення окремих операцій, 

пов'язаних зі збиранням, рухом, зберіганням, обробкою, аналізом інформації, 

забезпеченням нею структурних підрозділів і окремих виконавців, а також 

визначають інші дії, зумовлені потребою розв'язання певних завдань. 

Складність завдань державного управління вимагає застосування 

системного підходу до підготовки й реалізації управлінських рішень, який 

передбачає: 

• розгляд керованого об'єкта як системи; 

• віднесення розглядуваної проблеми, до компетенції окремого рівня 

управління, який виступає складовою загальної системи управління; 

• локалізацію ситуації в межах системи, що розглядається; 
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• типізацію процесу прийняття рішень (з окресленням у ньому 

загального для вирішення завдань у межах досліджуваної системи). 

Загалом процес підготовки, прийняття та реалізації управлінського 

рішення включає такі етапи і стадії: 

1. Підготовка управлінського рішення. Етап передбачає: визначення мети 

(сукупності цілей); збирання й аналіз інформації про завдання, яке підлягає 

вирішенню; визначення, прогнозування розвитку ситуації та формування 

проблем; генерування варіантів можливих управлінських рішень; формування 

критеріїв і вибір ефективних варіантів управлінських рішень. 

2. Прийняття та реалізація управлінського рішення. Етап охоплює: 

прийняття рішення (вибір одного найефективнішого варіанта дій); доведення 

управлінських рішень до виконавців; складання плану реалізації управлінських 

рішень; організацію виконання управлінських рішень; контроль за виконанням 

управлінського рішення. 

Безперечно, такий поділ є умовним. За характером проміжного 

результату цей процес можна поділити на три етапи, а саме: виявлення цілей, 

розроблення та прийняття рішень, організація виконання і контроль. 

Вибір мети – відповідальна стадія процесу розроблення управлінського 

рішення, в основі якої лежать аналіз стану керованої системи, виявлення 

тенденцій її розвитку і бажаного стану в майбутньому. Намічену мету 

порівнюють і погоджують з цілями розвитку інших об'єктів управління, які 

реалізуються різними суб'єктами управління у вертикальному та гори-

зонтальному плані. При цьому встановлюють, наскільки дана мета відповідає 

досягненню цілей вищого порядку. На цій стадії доцільно розробити «дерево 

цілей», що дасть змогу виробити струнку схему послідовного здійснення 

заходів у конкретній ситуації. 

Для прийняття рішення потрібна наукова, нормативна, інструктивна, 

правова, статистична, планова та інша інформація, яка має відповідати вимогам 

актуальності, достовірності, достатності, доступності та автентичності. 



135 

 

Джерелами інформації для прийняття управлінських рішень можуть бути 

норми законодавчих та інших актів; звернення громадян до державних органів 

щодо реалізації своїх законних інтересів і суб'єктивних прав; обов'язкові 

вказівки вищих за організаційно-правовим статусом органів державної влади, 

які підлягають виконанню нижчими за цим статусом органами і забезпечують 

реальність державного управління; факти, відносини, виявлені у процесі 

контролю, які відображають стан керованих об'єктів; проблемні, конфліктні, 

екстремальні та інші складні ситуації, що потребують оперативного і активного 

втручання державних органів; опитування експертів тощо. Крім того, 

створюються комісії або творчі групи для вивчення питання, проводяться 

анкетні опитування, інтерв'ювання тощо. 

У результаті глибокого і всебічного вивчення ситуації вдається виявити 

проблеми, вирішення яких є передумовою розв'язання поставлених завдань. 

Виявлення проблеми – це усвідомлення того, що виникло відхилення від 

встановлених спочатку правил. Оцінювання проблеми – це установлення її 

масштабів і природи тоді, коли проблему виявлено. 

Для діагностування проблеми вивчають її характер (економічний, 

соціальний, моральний, комплексний), установлюють причини виникнення та 

фактори, що її зумовили, можливі наслідки невчасного розв'язання, складність, 

межі тощо. 

Про підготовку рішення може йтися лише в разі, якщо для досягнення 

мети продумано різні варіанти, є різні шляхи та засоби, з-поміж яких можна 

зробити вибір. Альтернативи потрібно визначати з урахуванням конкретного 

місця (рівня управління) і часу (тривалості періоду реалізації рішення). 

Виявлення та вироблення повної сукупності альтернатив, які містять усі 

допустимі варіанти дій для досягнення поставленої мети, належать до 

найскладніших проблем державного управління. 

Вироблення альтернативних варіантів рішень має базуватися на 

врахуванні досвіду розв'язання подібних проблем, активізації творчого пошуку 

нових ідей, моделюванні варіантів управлінських рішень із різним поєднанням 



136 

 

постановок і цілей, визначенні шляхів і розподілу ресурсів. Для порівняння 

альтернатив і вибору найкращої з них використовують критерії оцінювання 

досягнення цілей управлінського рішення. Критерій (оцінка) рішень – це 

мірило економічного і соціального ефекту, правило порівняння та вибору 

альтернатив. 

Використання об'єктивних критеріїв оцінювання варіантів рішення дає 

змогу порівняти варіанти і вибрати найкращий. При підготовці рішень у 

державному управлінні принципово важливо висунути й застосувати по 

можливості несуперечливі критерії внутрішньої (з погляду даної організації, 

органу) і кінцевої (суспільної, економічної тощо) доцільності тих чи інших дій 

керованої системи. Тому значна увага на даному етапі має бути приділена 

узгодженню державних і відомчих інтересів. У принципі ефективність 

внутрішнього функціювання керованого об'єкта має «працювати» на 

ефективність суспільної життєдіяльності. Саме ті параметри, які збігаються, 

мають братися за критерії управлінських рішень. 

Вибір критеріїв управлінських рішень у державному управлінні має 

здійснюватися відповідно до того, як кінцевий результат управлінського 

рішення вписується в запит суспільства і задовольняє суспільний розвиток. Це 

вимагає при порівнянні альтернатив управлінських рішень використовувати 

комплекс економічних, соціальних, політичних, організаційних критеріїв. За 

основу необхідно взяти критерії загальної соціальної та спеціальної соціальної 

ефективності державного управління. 

Системний підхід до підготовки й реалізації управлінських рішень 

вимагає не тільки структуризації цього етапу процесу управління, типізації 

відповідних робіт і операцій, умов їх здійснення, а й комплексного його 

забезпечення стосовно змісту. Основними складовими такого комплексу є 

правове, інформаційне і документальне, організаційне, технічне, психологічне, 

консультативно-дорадче забезпечення. 

Правове забезпечення передбачає всебічне використання засобів і форм 

юридичного впливу на суб'єкт і об'єкт управління задля забезпечення високої 
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якості підготовки та реалізації управлінського рішення і включає: вироблення, 

що регулюють функціональні та правові відносини підлеглості та відповідаль-

ності у процесі вироблення і реалізації рішення; підготовку пропозиції про 

зміну чинних чи застарілих і фактично таких, що втратили силу, нормативних 

актів, які стримують якісне розв'язання проблеми; укладання необхідних угод з 

різними організаціями, що залучаються до розроблення та реалізації рішень; 

документальне оформлення результатів реалізації рішень. 

Інформаційно і документально забезпечення охоплює комплекс робіт 

стосовно змісту й умов здійснення кінцевого етапу процесу управління. 

Організаційне забезпечення охоплює сукупність організаційно-

нормативних актів, технологічних норм, стандартів управління організаційно-

розпорядчого, техніко-економічно-го, соціально-психологічного аспектів, 

типових проектів організації процесу управління та інші розробки і матеріали, 

що сприяють чіткому й якісному впровадженню конкретної технології й 

організації кінцевого етапу процесу управління. їх практичне застосування 

сприяє підвищенню ефективності використання трудових, матеріальних, 

фінансових ресурсів у процесі управління. 

Технічне забезпечення охоплює весь комплекс завдань оснащення 

необхідними технічними засобами процесу управління, зокрема даного етапу. 

Метою психологічного забезпечення є створення такого ділового клімату, 

психологічної атмосфери, які б стимулювали всіх учасників процесу 

вироблення та реалізації рішення до творчої, активної й цілеспрямованої 

діяльності. 

Консультативно-дорадче забезпечення покликане організувати надання 

допомоги керівникові, колегіальному органу управління у сприйнятті 

поставленої для розв'язання проблеми та визначенні ефективних шляхів її 

вирішення, виборі оптимальних рішень. Різноманітність, масштабність, 

складність проблеми державного управління, швидке накопичення інформації, 

виникнення управлінських і організаційних нововведень не завжди дають змогу 

спеціалістам, які беруть участь у підготовці управлінських рішень, з 
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достатньою повнотою оцінювати зміни, що стосуються вирішуваної проблеми. 

Тому до розроблення управлінських рішень доцільно залучати консультантів з 

управління. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

В цілому, процес підготовки, прийняття та реалізації управлінського 

рішення включає такі етапи і стадії: Підготовка управлінського рішення. Етап 

передбачає: визначення мети (сукупності цілей); збирання й аналіз інформації 

про завдання, яке підлягає вирішенню; визначення, прогнозування розвитку 

ситуації та формування проблем; генерування варіантів можливих 

управлінських рішень; формування критеріїв і вибір ефективних варіантів 

управлінських рішень. Прийняття та реалізація управлінського рішення. Етап 

охоплює: прийняття рішення (вибір одного найефективнішого варіанта дій); 

доведення управлінських рішень до виконавців; складання плану реалізації 

управлінських рішень; організацію виконання управлінських рішень; контроль 

за виконанням управлінського рішення. 

 

ІІІ. ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕДУРИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У 

ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ 

 

Процедура прийняття рішень передбачає висунення на передній план 

раніше обговорених властивостей управлінського рішення. На стадії прийняття 

рішення дають оцінку альтернативних варіантів і добирають альтернативу з 

найсприятливішими загальними наслідками. 

Організаційна процедура прийняття та виконання найважливіших 

повторюваних рішень вимагає розв'язання таких питань: 

• на якому рівні й хто приймає рішення (одноосібно чи колегіально); 

• хто готує наукове обґрунтування проекту рішення, економічне та 

соціальне обґрунтування, проект рішення; 

• з ким погоджується рішення; 

• які періодичність і форма контролю за ходом виконання рішення; 



139 

 

• хто контролює і відповідає за правильність виконання рішення; 

• кого наділяють правом вносити зміни у зміст рішення та терміни 

його виконання; 

• яка форма звітності про виконання рішень; 

• хто дає висновок про виконання рішень і ступінь досягнення 

поставленої мети. 

Технологія прийняття управлінських рішень базується на використанні 

системи методів, які можна прокласифікувати на три групи – це евристичні, 

колективні, кількісні. 

Доцільно підкреслити, що будь-яке управлінське рішення стратегічного 

або тактичного характеру повинне мати обов'язкове наукове обґрунтування. 

Евристичні методи прийняття рішень базуються на аналітичних 

здібностях осіб, які приймають управлінські рішення. Ці методи спираються на 

інтуїцію, порівняння альтернатив з урахуванням набутого досвіду, вони 

оперативні, але не гарантують вибору безпомилкових рішень. 

Колективні методи прийняття рішень передбачають визначення учасників 

певної процедури і відбір форм групової роботи: засідання, наради тощо. 

Ефективними є такі методи колективної підготовки управлінських рішень, як 

мозковий штурм (спільне генерування ідей і наступне прийняття рішень) і 

Дельфі (багатоетапна процедура анкетування). 

В основу кількісних методів прийняття рішень покладений вибір 

оптимального, шляхом комп'ютеризованої обробки великих масивів інформації, 

рішення. 

Процедура прийняття управлінських рішень у державному управлінні 

почасту пов'язується з таким явищем, як лобізм. Лобізм – це діяльність 

соціальних груп, які обстоюють свої інтереси, тиск груп на органи влади та 

управління. Спектр форм і методів цивілізованої лобістської діяльності 

включає збирання інформації, її подання законодавцям; виступи на слуханнях у 

комітетах, фінансування виборчих кампаній тощо. 
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Процедура прийняття управлінського рішення завершується діями з його 

реалізації, до яких належать: доведення управлінських рішень до виконавців, 

визначення календарних термінів (кінцевих і проміжних) виконання, 

призначення відповідальних виконавців, конкретизація завдань і 

відповідальності, забезпечення ресурсами, координація дій виконавців, 

коригування раніше прийнятого рішення, мотивація діяльності, облік і 

контроль виконання. 

У досягненні ефективності рішень особливу роль відіграють методи 

доведення прийнятих рішень до виконавців. Вважається, що вміння передати 

завдання виконавцям є основним джерелом ефективності прийнятого рішення. 

З огляду на це, розрізняють чотири основні причини невиконання рішень: 

• рішення було не досить чітко сформульоване; 

• рішення було зрозуміле і чітко сформульоване, але виконавець його 

погано усвідомив; 

• рішення було чітко сформульоване і виконавець його добре зрозумів, 

але в нього не було необхідних умов і засобів для його виконання; 

• рішення було грамотно сформульоване, виконавець його усвідомив і мав 

усі необхідні засоби для його виконання, але в нього не було внутрішньої 

погодженості з варіантом запропонованого рішення. Виконавець у цьому разі 

може мати свій, більш ефективний, на його погляд, варіант вирішення даної 

проблеми. 

Головний зміст усієї роботи з доведення завдань до виконавців полягає в 

тому, щоб побудувати у свідомості певний образ (технологію) майбутньої 

роботи з його виконання. Важливою вимогою на цій стадії є оперативність 

передачі інформації у точній відповідності до адресності та змісту. 

Передумовами успішної організації виконання є узгодженість розподілу 

завдань відповідно до реального потенціалу виконавців і дотримання балансу 

між зрозумілими обов'язками і наданими правами (ресурсами). 
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Організація виконання управлінських рішень передбачає активне 

використання механізму стимулювання і відповідальності, який реалізується в 

межах можливостей переконувати, спонукати та примушувати. 

Контроль виконання рішення є завершальною стадією управлінського 

циклу. Він набуває форми зворотного зв'язку, за допомогою якого можна 

отримати інформацію про виконання рішення, досягнення поставлених цілей. 

Головне призначення контролю полягає у своєчасному виявленні можливих 

відхилень від заданої програми реалізації рішення та вчасному вжитті заходів з 

їх ліквідації. У процесі контролю початкові цілі можуть модифікуватися, 

уточнюватися і змінюватися з урахуванням отриманої додаткової інформації 

про виконання прийнятих рішень, тобто основне завдання контролю полягає в 

тому, щоб вчасно виявити і спрогнозувати очікувані відхилення від заданої 

програми реалізації управлінських рішень. 

Дотримання вимог щодо технології прийняття та реалізації 

управлінського рішення є важливим фактором його результативності й 

ефективності. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Технологія процедури прийняття рішень у державному управлінні 

полягає в організаційній процедурі прийняття та виконання найважливіших 

повторюваних рішень та вимагає розв'язання низки питань. Крім того, 

технологія прийняття управлінських рішень базується на використанні системи 

методів, які можна прокласифікувати на три групи – це евристичні, колективні, 

кількісні. 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Управлінське рішення розглядається як акт реалізації влади з вибором 

способу дій у конкретній ситуації, що становить основу процесу управління. В 
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науці державного управління існує велика кількість підходів до класифікації 

управлінських рішень, що свідчить про їх широке застосування та багатогранну 

сутність. 

2. В цілому, процес підготовки, прийняття та реалізації управлінського 

рішення включає такі етапи і стадії: Підготовка управлінського рішення. Етап 

передбачає: визначення мети (сукупності цілей); збирання й аналіз інформації 

про завдання, яке підлягає вирішенню; визначення, прогнозування розвитку 

ситуації та формування проблем; генерування варіантів можливих 

управлінських рішень; формування критеріїв і вибір ефективних варіантів 

управлінських рішень. Прийняття та реалізація управлінського рішення. Етап 

охоплює: прийняття рішення (вибір одного найефективнішого варіанта дій); 

доведення управлінських рішень до виконавців; складання плану реалізації 

управлінських рішень; організацію виконання управлінських рішень; контроль 

за виконанням управлінського рішення. 

3. Технологія процедури прийняття рішень у державному управлінні 

полягає в організаційній процедурі прийняття та виконання найважливіших 

повторюваних рішень та вимагає розв'язання низки питань. Крім того, 

технологія прийняття управлінських рішень базується на використанні системи 

методів, які можна прокласифікувати на три групи – це евристичні, колективні, 

кількісні. 
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Метою заняття є розкриття поняття та видів контролю, контроль, 

інституціалізований за гілками державної влади, громадський контроль. 

ВСТУП 

 

Важливою ланкою будь-якої системи управління є контроль. Відповідно 

до системного погляду, призначення контролю – це вчасно фіксувати 

відхилення від норми (плану, графіка, мети тощо) і вносити корективи у процес 

діяльності (у хід робіт) для усунення відхилення. Завдання полягає в тому, щоб 

виявити відхилення на можливо більш ранньому етапі, коли коригування не 

надто складні і можна швидко й без особливих витрат усунути ці відхилення. 

Призначення контролю зводиться до зворотного зв'язку. Це вельми важливо, 

оскільки неможливо наперед урахувати всі труднощі, які доведеться 

перебороти для досягнення поставленої мети. Таким чином, за його допомогою 

виявляються відхилення від норм і коригується діяльність організації на етапі, 

коли відхилення легко можна усунути. 

І. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ КОНТРОЛЮ 

 

Контроль у державному управлінні – це одна з найважливіших функцій, 

яка дає змогу: 

• порівняти фактичний стан у тій чи інші галузі з вимогами, що 

поставлені перед нею; 

• виявити недоліки й помилки в роботі та попередити їх; 

• оцінити відповідність здійснення інших функцій управління 

завданням, що поставлені перед ним. 

Контроль стає можливим завдяки наявності суб'єкта, об'єкта управління 

та взаємозв'язку поміж ними. Відповідно контроль як тип відносин є 
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ставленням суб'єкта до власної діяльності або до діяльності інших суб'єктів з 

погляду дотримання певних норм. За допомогою контролю, суб'єкт управління 

отримує інформацію для коригування управлінської діяльності. Діяльність 

об'єднаних у певну структуру суб'єктів контролю, спрямована на досягнення 

управлінських цілей і базована на використанні принципів, типів, методів і 

технологій контролю, визначається як процес контролю. 

Суб'єктами контролю в державному управлінні виступають органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, відомчі органи, 

структурні підрозділи зазначених органів, громадські організації, колективні та 

колегіальні органи управління тощо. 

Об'єктами контролю є цілі, стратегії, процеси, функції та завдання, 

параметри діяльності, управлінські рішення, організаційні формування, їхні 

структурні підрозділи та окремі виконавці. Взаємопов'язана сукупність 

контролюючого суб'єкта, контрольних дій та контрольованого об'єкта є 

організаційною системою контролю. 

З погляду організаційного взаємозв'язку контролюючого суб'єкта і 

контрольованого об'єкта розрізняють такі види контролю: внутрішній 

(внутрівідомчий) і зовнішній (надвідомчий). 

Внутрішній контроль здійснюється за діяльністю органів, які 

перебувають в адміністративній підпорядкованості (здебільшого як 

інспектування). Зовнішній контроль здійснюється органами, наділеними 

контрольними повноваженнями щодо організаційно непідпорядкованих 

об'єктів, і переважно стосується однієї зі сторін їхньої діяльності. 

У державному управлінні розрізняють такі види контролю, як 

управлінський і бюджетний. 

Управлінський контроль – це процес спостереження і регулювання 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їхніх 

матеріальних доповнень задля полегшення виконання організаційних завдань. 
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Бюджетний контроль здійснюють у формі різного роду перевірок задля 

виявлення відповідності здійснюваних видатків попередньо затверджуваним 

кошторисам. 

Управлінський контроль має такі докорінні відмінності від бюджетного 

контролю: 

• бюджетний контроль поширюється виключно на економічні дані, тим 

часом як управлінський контроль включає показники, які не можна 

безпосередньо вартісно оцінити (наприклад, програму навчання); 

• управлінський контроль спирається на цілі, завдання, функції органу, 

технології їх досягнення та реалізації, спрямований на підвищення 

результативності та раціональності діяльності органу, а бюджетний контроль – 

на підвищення ефективності діяльності органу; 

• управлінський контроль передбачає участь усієї організації і може 

здійснюватися лише комплексно. 

За етапами проведення контролю щодо часового його здійснення у 

процесі державного управління розрізняють попередній (превентивний), 

поточний, або оперативний, та підсумковий контроль. 

Мета попереднього контролю полягає в попередженні й профілактиці 

можливих порушень. Його основні важелі закладено у процесі реалізації таких 

функцій управління, як планування, організація взаємодії. Він починається до 

початку роботи і його зміст полягає у визначенні правил, процедур, ліній 

поведінки, тобто це контроль на вході. Цей вид контролю використовують 

щодо ресурсів. Він має забезпечувати ефективний добір людських, 

матеріальних і фінансових ресурсів, необхідних для нормального 

функціювання організації у процесі досягнення поставлених цілей. 

Поточний контроль відбувається безпосередньо у процесі роботи і 

передбачає регулювання поведінки підлеглих, обговорення проблем, що 

виникають, виявлення відхилень від планів, інструкцій тощо. Його мета полягає 

у з'ясуванні стану законності й дисципліни, в оцінюванні дій об'єктів контролю. 

Поточний контроль здійснюють через систему зворотного зв'язку, який має 
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характер управлінської необхідності, мету; коригує відхилення, які виникають 

у процесі управління задля забезпечення досягнення цілей. Тобто зворотний 

зв'язок полягає в отриманні інформації і є поштовхом до наступних дій. Поточ-

ний контроль дає більший ефект, ніж підсумковий, він сприяє систематичному 

оцінюванню стану справ, їх регулюванню за допомогою цілеспрямованих 

заходів, які розробляються безпосередньо після виявлення відхилень від 

нормального стану. 

Мета підсумкового контролю полягає у порівнянні одержаних результатів 

із запланованими та перевірці виконання рішень, винесених контролюючими 

органами. Він є найбільш поширеним видом контролю, хоч і здійснюється з 

великим інтервалом поміж подією, що відбулася, та її наслідками. У цьому разі 

доводиться констатувати ситуацію, що фактично вже склалася після виконання 

рішення, тобто з певним запізненням. Він необхідний для врахування 

майбутніх ситуацій, з якими матиме справу організація. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Сучасний менеджмент рекомендує: щоб контроль був ефективним, він 

повинен мати такі складові: стратегічну спрямованість, орієнтацію на 

результати, відповідність справі, своєчасність, гнучкість, простоту та 

економічність. 

Для забезпечення ефективності контролю він має відповідати таким 

вимогам: об'єктивності; плановості; систематичності; комплексному підходу до 

оцінки стану справ; гласності; дієвості; особистої відповідальності керівника за 

стан і організацію контролю. 

У системі контролю над державним апаратом і органами місцевого 

самоврядування розрізнюють президентський контроль, державний контроль, 

який інституціалізований за гілками та органами державної влади, і 

громадський контроль. 

ІІ. КОНТРОЛЬ, ІНСТИТУЦІАЛІЗОВАНИЙ ЗА ГІЛКАМИ ДЕРЖАВНОЇ 

ВЛАДИ 
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Контроль, інституціалізований за гілками державної влади, 

представлений парламентським, судовим (зокрема конституційним) контролем 

і контролем органів виконавчої влади. 

Здійснення парламентського контролю забезпечує Верховна Рада 

України. 

Цілями парламентського контролю є розв'язання різноманітних проблем у 

різних сферах суспільного життя. Об'єктом парламентського контролю 

виступає діяльність органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій різних форм власності. 

Конституція України закріпила такий класичний інструмент 

парламентського контролю, як депутатський запит. Народний депутат України 

за статтею 86 Конституції має право на сесії Верховної Ради звернутися із 

запитом до органів Верховної Ради, Кабінету Міністрів, керівників інших 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також 

керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на території 

України незалежно від їх підпорядкування та форм власності. Депутатському 

запитові кореспондує обов'язок відповідних керівників повідомляти народному 

депутатові результати розгляду його запитів. 

У складі парламенту – Уповноважений Верховної Ради з прав людини. 

Він здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і 

свобод людини і громадянина України. Уповноваженого з прав людини 

призначає на посаду та звільняє з посади Верховна Рада. 

Важливим органом парламентського контролю є Рахункова палата, яка 

здійснює контроль використання коштів Державного бюджету України від 

імені Верховної Ради. 

Згідно з Конституцією до відання Верховної Ради належить здійснення 

контролю виконання державного бюджету та контролю діяльності Кабінету 

Міністрів. 

Конституційний контроль здійснює Конституційний Суд України – 

єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні, завданням якого є 
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гарантування верховенства Конституції України як основного Закону держави 

на всій території України. 

Конституційний Суд України забезпечує контроль за: 

• конституційністю законів та інших правових актів Верховної Ради 

України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових 

актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 

• відповідністю Конституції України чинним міжнародним договорам 

України або тим міжнародним договорам, що вносяться до Верховної Ради 

України для надання згоди на їх обов'язковість; 

• додержанням конституційної процедури розслідування та розгляду 

справи про усунення Президента України з посади порядку імпічменту в 

межах, визначених статтями 111 і 151 Конституції України; 

• відповідністю законопроектів про внесення змін до Конституції України 

відповідним статтям Конституції; 

• додержанням Верховною Радою Автономної Республіки Крим 

Конституції та законів України в разі розгляду Верховною Радою України 

питання про дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим. 

Судовий контроль в Україні здійснює система судів загальної та 

спеціальної юрисдикції. Головна мета судового контролю полягає в 

забезпеченні дотримання передбачених Конституцією прав і свобод людини та 

громадянина, а об'єктом судового контролю є всі правовідносини, що 

виникають у нашій державі. Суди загальної юрисдикції забезпечують контроль 

за дотриманням прав і свобод громадян шляхом розгляду цивільних, 

кримінальних, адміністративних та інших справ. Дещо докладніше судова 

система буде розглянута в наступному розділі. 

Цілями контролю в системі виконавчої влади є забезпечення законності 

функціювання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

бюджетних установ і організацій, суб'єктів господарювання всіх форм власності 

в різних галузях, сферах і видах діяльності. Контроль у сфері державного 



151 

 

управління тією чи іншою мірою здійснюють усі органи виконавчої влади. 

Проте зміст контрольної діяльності, обсяг, форми та методи й власне 

призначення мають у різних суб'єктів істотні відмінності. Для одних органів 

контроль є основною діяльністю, для інших – елементом під час виконання 

основної функції. Тому контроль у сфері управління здійснюють як спеціальні 

органи контролю, так і органи загальної компетенції. 

Об'єктами контролю органів виконавчої влади є матеріально-трудові, 

фінансові ресурси, господарська діяльність, творча діяльність, управлінські 

рішення. 

В Україні створюється складна система органів контролю, які мають 

різну організаційну форму та правовий статус у системі органів виконавчої 

влади. В її складі міністерства, які переважно здійснюють внутрішньовідомчий 

контроль за діяльністю підпорядкованих підрозділів або контроль у сфері 

реалізації закріплених за ними функцій. 

Центральне місце у здійсненні позавідомчого контролю належить 

державним комітетам і центральним органам виконавчої влади зі спеціальним 

статусом. Для них є характерним контроль з окремих функцій і щодо 

непідпорядкованих в адміністративному порядку органів і організацій. Вони 

мають право приймати у межах своєї компетенції обов'язкові для міністерств, 

відомств, підприємств і організацій акти, давати обов'язкові для виконання 

вказівки. 

До цієї групи суб'єктів контролю слід віднести Антимонопольный комітет 

України. Це державний орган, зобов'язаний забезпечувати, згідно зі своєю 

компетенцією, контроль за дотриманням антимонопольного законодавства, 

захист інтересів підприємств і споживачів від його порушення, сприяння 

розвитку сумлінної конкуренції в усіх сферах економіки. До системи 

антимонопольних органів, окрім Антимонопольного комітету, входять 

територіальні відділення. 

До органів з функціями міжгалузевого контролю належать Державний 

комітет стандартизації, метрології та сертифікації України, органи статистики, 
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органи з питань безпечної життєдіяльності населення, органи контролю за 

цінами. 

Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України 

здійснює державний нагляд за дотриманням стандартів, норм і правил, за 

станом засобів вимірювання, а також за іншими вимогами, що пов'язані з 

якістю продукції. Мета діяльності даного органу полягає в захисті інтересів 

держави і права споживачів з питань якості продукції (послуг, робіт), передусім 

тих, що гарантують безпечність продукції для життя і здоров'я людей, охорони 

навколишнього середовища. 

Органи державної статистики здійснюють контроль за станом первинного 

обліку та статистичної звітності, перевіряють достовірність статистичних даних 

у підзвітних одиницях. 

Органи з питань безпечної життєдіяльності населення, здійснюючи 

державний нагляд за охороною праці, діють самостійно згідно з положеннями, 

затвердженими Кабінетом Міністрів, їхні посадові особи мають широкі 

повноваження. Вони можуть безперешкодно відвідувати підконтрольні 

підприємства для перевірки дотримання законодавства про охорону праці, 

отримувати від власника необхідні пояснення, матеріали та інформацію з 

охорони праці. Надіслані для керівників усіх рівнів органів державної 

виконавчої влади розпорядження про усунення порушень і недоліків у галузі 

охорони праці обов'язкові для виконання. 

Важливе місце в контрольній діяльності органів виконавчої влади посідає 

фінансовий контроль, який поширюється на всі галузі та сфери державного 

управління. Кабінет Міністрів України і Міністерство фінансів здійснюють 

загальний контроль за фінансово-кредитними відносинами. 

В основу фінансового контролю покладено дотримання принципів 

своєчасних надходжень у державний бюджет, цільове використання та 

повернення в установлені терміни кредитів, раціональне витрачання коштів і 

матеріальних цінностей та їхнє зберігання. Органи, які здійснюють державний 

контроль у сфері фінансової діяльності, мають спільну мету, але в законодавчих 
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актах кожному з них визначені завдання, що стоять перед ними для досягнення 

цієї мети. 

Головним завданням Державної контрольно-ревізійної служби є 

державний контроль витрачання коштів і матеріальних цінностей, їхнє 

збереження, контроль за станом і достовірністю бухгалтерського обліку й 

звітності у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, 

державних фондах, бюджетних установах, а також на підприємствах і в 

організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів і державних 

валютних фондів, розроблення пропозицій щодо усунення виявлених помилок і 

порушень та запобігання їм у майбутньому. 

Структурно служба складається з Головного контрольно-ревізійного 

управління, контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, 

областях, містах Києві та Севастополі, контрольно-ревізійних підрозділів 

(відділів, груп) у районах, містах і районах у містах, які є фінансовими органа-

ми та діють при Міністерстві фінансів України. Діяльність цієї служби 

визначено Законом України «Про державну контрольно-ревізійну службу 

України». 

Свою діяльність структурні підрозділи контрольно-ревізійної служби 

виконують шляхом перевірок і ревізій грошових і бухгалтерських документів, 

звітів, кошторису та інших документів, які підтверджують надходження і 

витрачання коштів і матеріальних цінностей, проводять перевірки фактичної 

наявності цінностей. Вони мають право безпосереднього обстеження та 

з'ясування питань на підприємствах, в установах та організаціях, де 

проводиться перевірка чи ревізія. 

Контроль за справлянням податків, зборів та інших обов'язкових платежів 

здійснює податкова служба. Законодавством про Державну податкову службу в 

Україні закріплено три рівні органів Державної податкової служби. До них 

віднесено: 

- Державну податкову адміністрацію України; 
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- державні податкові адміністрації в Автономній Республіці 

Крим, областях, містах Києві та Севастополі; 

- державні податкові інспекції в районах, у містах, а також 

міжрайонні об'єднані податкові інспекції. 

Головним завданням Державної податкової адміністрації є здійснення 

контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю 

обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів податків, зборів, 

інших обов'язкових платежів. 

Державна податкова адміністрація веде велику роз'яснювальну роботу 

через засоби масової інформації, що є попереджувальною стадією контролю. 

Проведення контролю у попереджувальній формі дає змогу уникнути порушень 

податкового законодавства тими суб'єктами, для яких це порушення є не 

умисним, а результатом недостатнього знання законів. Попереджувальний 

характер має контроль за своєчасним поданням платниками відповідних 

документів, платежів у бюджет, а також перевірка документації щодо 

правильності визначення прибутку, доходу, інших об'єктів оподаткування й 

обчислення податків. 

Контрольна функція Національного банку полягає у здійсненні контролю 

за додержанням банками банківського законодавства, економічних нормативів 

та власних нормативних актів. Важливу функцію контролю виконує 

Національний банк щодо ліквідності комерційних, страхових та інвестиційних 

компаній з метою запобігання їх банкрутству. Національному банку України 

відведено роль головного органу валютного контролю. Він здійснює контроль 

за виконанням правил регулювання валютних операцій на території України з 

усіх питань, що не віднесені до компетенції інших державних органів, а також 

забезпечує виконання уповноваженими банками всіх процесів щодо здійснення 

валютного контролю. Своєю чергою уповноважені банки здійснюють контроль 

за валютними операціями, що проводяться резидентами і нерезидентами через 

ці банки. 
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Поряд із банками функцію валютного контролю виконують органи 

податкової служби, Державний комітет зв'язку та інформатизації України, а 

також Державна митна служба України. 

Державна податкова адміністрація України здійснює фінансовий 

контроль за валютними операціями, які проводяться резидентами та 

нерезидентами на території нашої країни. На Державний комітет зв'язку й 

інформатизації України покладено контроль за додержанням правил поштових 

переказів та пересилання валютних цінностей через митний кордон України, а 

Державна митна служба здійснює контроль за додержанням правил 

переміщення валютних цінностей через митний кордон України. 

Серед органів фінансового контролю окреме місце належить Державній 

митній службі України. До неї входять Державна митна служба України, 

територіальні митні управління, митниці та інші митні установи. Органи митної 

служби здійснюють контроль за ввезенням та вивезенням за межі України 

товарів та інших предметів. Проте такий контроль має свої складнощі, 

характерні для інших видів контролю, а також ознаки, що притаманні лише 

йому – це протяжність кордонів, кадрове і технічне забезпечення; чимало 

проблем, пов'язаних із недосконалістю законодавства, необхідністю 

регулювати велику кількість питань тощо. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Цілями парламентського контролю є розв'язання різноманітних проблем у 

різних сферах суспільного життя. Об'єктом парламентського контролю 

виступає діяльність органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій різних форм власності. 

Головна мета судового контролю полягає в забезпеченні дотримання 

передбачених Конституцією прав і свобод людини та громадянина, а об'єктом 

судового контролю є всі правовідносини, що виникають у нашій державі. 

Цілями контролю в системі виконавчої влади є забезпечення законності 

функціювання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 
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бюджетних установ і організацій, суб'єктів господарювання всіх форм власності 

в різних галузях, сферах і видах діяльності. 

 

ІІІ. ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Одним із видів контролю за діяльністю органів державного управління і 

місцевого самоврядування є громадський контроль. Громадський контроль – 

один з видів соціального контролю, який здійснюється об'єднаннями громадян 

та самими громадянами. Він є важливою формою реалізації демократії і 

способом залучення населення до управління суспільством та державою. 

Згідно зі статтею 38 Конституції України «Громадяни мають право брати 

участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих 

референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування». Така конституційна норма передбачає як у 

теоретичному, так і в практичному контексті громадський контроль за 

органами державного управління й місцевого самоврядування . 

Суб'єктами громадського контролю є громадські об'єднання та політичні 

партії, професійні спілки, молодіжні та інші громадські організації, органи 

самоорганізації населення, трудові колективи, збори громадян за місцем 

проживання, а також окремі громадяни. 

Громадський контроль як засіб забезпечення законності в діяльності 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування суттєво 

відрізняється від інших видів контролю. Ця відмінність полягає насамперед у 

тому, що всі суб'єкти громадського контролю виступають від імені 

громадськості, а не держави. їхні контрольні повноваження зазвичай не мають 

юридично владного змісту, а рішення за результатами перевірок носять, як 

правило, рекомендаційний характер. 

Характерною рисою громадського контролю є запобігання порушенням у 

сфері державного управління за допомогою засобів суспільного впливу. 
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Об'єктом громадського контролю є діяльність органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування підприємств-установ-організацій, а також 

поведінка окремих громадян. 

Своє право контролю над державними інституціями громадяни 

реалізують через різноманітні громадські об'єднання, що створюються на 

основі Закону України «Про об'єднання громадян». Об'єднанням громадян є 

добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для 

спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод. Деякі об'єднання громадян 

незалежно від назви (рух, конгрес, асоціація, фонд, спілка тощо) підпадають під 

дію Закону України «Про політичні партії». Такі об'єднання можуть 

визнаватися політичною партією. 

Для здійснення цілей і завдань, визначених у статутних документах, 

зареєстровані об'єднання громадян користуються правом: 

• виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і 

немайнових прав; 

• представляти та захищати свої законні інтереси, а також інтереси своїх 

членів у державних і громадських органах; 

• брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, 

мітинги, демонстрації тощо); 

• одержувати від органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань; 

• вносити пропозиції до органів влади й управління; 

• поширювати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі; 

• засновувати засоби масової інформації. 

У порядку, передбаченому законодавством, політичні партії також мають 

право: 

- брати участь у виробленні державної політики; 

- брати участь у формуванні органів влади, представництв у їхньому 

складі; 
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- доступу під час виборчої кампанії до державних засобів масової 

інформації. 

Використовуючи зазначені права, об'єднання громадян здійснюють 

контроль за діяльністю органів державної влади та суспільства, стосуються 

реалізації загальних потреб, інтересів і цілей. За межами цього відтворювальна 

активність людей є вільною і керується іншими видами управління або взагалі 

самокерується. 

Є різні підходи до класифікації об'єктів управління. Залежно від якостей і 

призначення вирізняють організаційні, соціальні та інші об'єкти управління. За 

рівнями управління розглядаються такі типи об'єктів, як людина, колективи й 

об'єднання людей, суспільство загалом. Відповідно до організаційно-

структурного критерію в державі об'єктом управління виступають формально 

визначені організаційні структури (область, місто, підприємство), а за 

функціональним критерієм – види діяльності (роздержавлення, інформатизація, 

приватизація тощо). Відповідно до основних сфер суспільства об'єкти управ-

лінської діяльності державної влади поділяють на такі видові групи: 

економічні, соціальні та духовні. 

Як об'єкти управлінської діяльності з боку органів виконавчої влади 

виступають ті суспільні відносини, види діяльності та соціальні ролі, які 

безпосередньо пов'язані з відтворенням матеріальних і духовних продуктів та 

соціальних умов життєдіяльності людей. 

Об'єктам управлінської діяльності органів влади у державі притаманні 

такі властивості: 

• цілеспрямованість, яка формує основу для аналізу й класифікації 

об'єктів управління залежно від цілей, що ставляться, зіставлення таких цілей з 

реальними об'єктивними можливостями; 

• активність, що виражається у здатності до самостійного руху на основі 

внутрішніх (власних) спонукальних причин і реалізується через перетворення 

навколишніх умов і взаємозв'язків шляхом установлення з ними активної 

взаємодії або через пристосування до ситуації; 
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• здатність до самоуправління своєю життєдіяльністю і особистим 

розвитком; 

• адаптивність до умов і факторів природного та соціального буття; 

• залежність від об'єктивних умов і факторів суспільної життєдіяльності 

та відтворення їх у своєму функціюванні й організації. 

Комплекс властивостей об'єктів управлінської діяльності з боку влади у 

державі, особливо таких, як активність, цілеспрямованість, адаптивність, 

здатність до самоуправління, визначає ступінь управлінських впливів з боку 

держави. Чим розвинутіші об'єкти управлінської діяльності, тим сильніше і 

раціональніше виявляються їхні властивості, тим саме управління може бути 

«м'якшим» і зводитися лише до управлінських впливів координаційного 

характеру. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Громадський контроль – один з видів соціального контролю, який 

здійснюється об'єднаннями громадян та самими громадянами. Він є важливою 

формою реалізації демократії і способом залучення населення до управління 

суспільством та державою. 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Сучасний менеджмент рекомендує: щоб контроль був ефективним, він 

повинен мати такі складові: стратегічну спрямованість, орієнтацію на 

результати, відповідність справі, своєчасність, гнучкість, простоту та 

економічність. 

2. Для забезпечення ефективності контролю він має відповідати таким 

вимогам: об'єктивності; плановості; систематичності; комплексному підходу до 

оцінки стану справ; гласності; дієвості; особистої відповідальності керівника за 

стан і організацію контролю. 

3. У системі контролю над державним апаратом і органами місцевого 

самоврядування розрізнюють президентський контроль, державний контроль, 
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який інституціалізований за гілками та органами державної влади, і 

громадський контроль. 

4. Цілями парламентського контролю є розв'язання різноманітних 

проблем у різних сферах суспільного життя. Об'єктом парламентського 

контролю виступає діяльність органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій різних форм власності. 

Головна мета судового контролю полягає в забезпеченні дотримання 

передбачених Конституцією прав і свобод людини та громадянина, а об'єктом 

судового контролю є всі правовідносини, що виникають у нашій державі. 

Цілями контролю в системі виконавчої влади є забезпечення законності 

функціювання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

бюджетних установ і організацій, суб'єктів господарювання всіх форм власності 

в різних галузях, сферах і видах діяльності. 

5. Громадський контроль – один з видів соціального контролю, який 

здійснюється об'єднаннями громадян та самими громадянами. Він є важливою 

формою реалізації демократії і способом залучення населення до управління 

суспільством та державою. 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 
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Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 

 

 

 


