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ВСТУП
Глобалізаційні та євроінтеграційні процеси України висувають нові 

вимоги до державного та регіонального управління. Розбудова сучасної 
системи державного та регіонального управління зумовлює необхідність 
впровадження нових цінностей та принципів публічного менеджменту 
в діяльність владних інститутів, вимагає підвищення результативності 
їх функціонування та якості послуг, що надаються населенню, а також 
забезпечення відкритості влади й співучасті громадян в управлінні.  
Це обумовлює нагальну потребу до підвищення кваліфікації та особи-
стих якостей працівників усіх сфері господарської діяльності. Вивчення 
теоретичних і практичних основ державного та регіонального управ-
ління – обов’язкова умова успішного навчання майбутнього менеджера.

Мета викладання дисципліни: формування в студентів сучасного 
мислення та соціальних знань у галузі управління на національному 
й регіональному рівнях; набуття умінь та формування компетенцій, 
необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень органів 
державної влади та місцевого самоврядування.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є опану-
вання відповідної сукупності знань, вмінь та навичок, які повинні спри-
яти загальнопрофесійній підготовці майбутніх фахівців і забезпечити 
належне виконання ними покладених завдань у сфері управління.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 
методичні та організаційні основи та принципи управління на держав-
ному та регіональному рівнях; розуміти особливості здійснення дер-
жавного управління в різних сферах суспільного життя; аналізувати 
роль різних гілок влади у процесі державного управління; засвоїти нор-
мативно-правову базу функціонування органів публічної влади; знати 
структуру, компетенції та повноваження органів державної влади та міс-
цевого самоврядування; засвоїти основи менеджменту органу державної 
влади; засвоїти принципи побудови системи державної служби в Україні; 
володіти способами прийняття управлінських рішень; оцінювати ефек-
тивність державного управління; вміти формулювати проблеми функціо-
нування органів публічної влади; пропонувати шляхи реформування сис-
теми державного управління в Україні.

Навчально-методичний посібник може бути цікавий науково-педаго-
гічним працівникам закладів вищої освіти, студентам, державним служ-
бовцям, органам державної та місцевої влади, а також широкому колу 
читачів, які цікавляться державним та регіональним управлінням.
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1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ  
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

1.1. Основні теорії та школи державного управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основні теорії становлення держави 

Політико-філософський підхід 
(Арістотель, Цицерон)  

Держава розглядається як засіб задоволення повсякденних потреб, 
вирішення спільних справ та регулювання відносин «народ – 
держава». 

Класовий (марксистський) підхід  
(К. Маркс, Ф. Енгельс) 

Держава вважається результатом поділу суспільства на класи і засобом 
класової боротьби. 

Економічний підхід, зокрема теорія суспільного вибору 
(Дж. М. Бьюкенен)  

Держава виникає внаслідок укладання соціального договору, 
оскільки люди намагаються організувати свої соціальні відносини  
на ринкових принципах. Виникає особливий політичний ринок,  
на якому встановлення державної влади відбувається в результаті 
проведення «торгів», предметом яких стають голоси виборців. 

Організаційно-правовий підхід 
Визначає державу як правовий та інституційний засіб регулювання 
суспільних відносин. 

Рис. 1.1. Основні теорії становлення держави
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Основні підходи в розвитку теорії та практики управління

Школи 
в управлінні

Процесний
підхід

Системний
підхід

Ситуаційний
підхід

Наукового управління (1885–1920)

Класична, або адміністративна (1920–1950)

Людських відносин (1930–1950)

Біхевіористична (поведінкова) (1950 – донині)

Науки управління, або кількісний підхід
(1950 – кінець 1960)

Підхід із погляду «чутливої» адміністрації,
поліцентризму, «плоских» структур 

(1970-ті роки)

Управління як процес (діяльність), як здій-
снення певної серії взаємопов’язаних послі-
довних дій (функцій)

Дає змогу аналізувати проблему чи синтезувати
необхідний об’єкт, спрямований на досягнення
певної мети, у єдності всіх його складових, що 
безперервно взаємодіють як між собою, так 
і з зовнішнім середовищем. Він розглядає орга-
нізацію як відкриту систему, що складається 
з певної кількості взаємопов’язаних підсистем

Центральним моментом є ситуація, тобто 
конкретний комплекс обставин, що впливають на 
об’єкт дослідження в певний час. Ситуаційний
підхід використовує значною мірою конкретні 
фахові знання для вирішення конкретних 
проблем.

Рис. 1.2. Основні підходи в розвитку теорії  
та практики управління
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 Основні школи державного управління 

Європейська школа  
Державне управління ґрунтується на 
традиціях статутного права, яке 
вводить його в площину юридичної 
науки та практики, тобто це підгалузь 
права. 

Американська школа 
Державне управління є комплексною 
сферою відносин, яка складається  
з багатьох галузей знань (економіки, 
організації, кібернетики, психології, 
соціології), сфокусованих на процесах 
і функціях управління. 

Рис. 1.3. Основні школи державного управління

 

 

 

 

 

 

 Школа наукового управління  
(Ф. У. Тейлор, Ф. Гілберт, Л. Гілберт, Г. Гант) 

Школа забезпечила використання наукового аналізу для визначення 
найкращих способів досягнення необхідних результатів, ввела поняття 
хронометражу у виконання роботи, аналіз операцій, що виконуються, 
враховувала людський фактор, акцентувала увагу на важливості підбору 
кадрів. Наукове управління також визнавало необхідність відокремлення 
управлінських функцій від фактичної виробничої діяльності. 

Рис. 1.4. Характеристика школи наукового управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класична, або адміністративна школа  
(А. Файоль, Л. Урвік, Дж. Д. Муні, А. К. Рейлі, Ал. П. Слоун) 

Метою класичної школи було забезпечення ефективності роботи всієї 
організації, визначення універсальних принципів управління. Останні 
стосувалися двох основних аспектів: розробки раціональної системи 
управління на базі основних функцій бізнесу; побудови структури організації 
та управління працівниками. Її здобутком можна вважати запропоноване 
описання функцій управління та систематизований підхід до управління всією 
організацією. Необхідно наголосити, що система управління має забезпечити 
реалізацію основних функцій бізнесу, тобто отримання прибутку від 
діяльності. 

З погляду 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. 

Рис. 1.5. Характеристика класичної, або адміністративної школи
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Школа людських відносин
(М. П. Фоллет, Е. Мейо, А. Маслоу)

Пропонувала використовувати прийоми регулювання відносин між
працівниками не тільки економічного плану, а й різні мотивації та потреби, що
можуть бути задоволені частково або опосередковано фінансовими засобами.
Основний акцент було спрямовано на організацію як людську систему, 
на соціологічні та соціально-психологічні аспекти поведінки її співробітників.

Рис. 1.6. Характеристика школи людських відносин

 

 

 

 

 

 

 

 Біхевіористична школа 
(К. Арджіріс, Р. Лайкерт, Д. Мак-Грегор, Ф. Герцберг) 

Зосередила свою увагу на різних аспектах соціальної взаємодії, 
мотивації, організаційної структури, комунікації в колективі, характеру влади 
та авторитету, гармонізації міжособистісних відносин не лише між 
керівниками та підлеглими, а й усередині колективу. 

Рис. 1.7. Характеристика біхевіористичної школи

Школа науки управління, або кількісний підхід 

Безпосередньо пов’язана з використанням таких напрямів науки, як
дослідження операцій та моделювання. Ключовою ознакою науки управління 
є заміна словесних розмірковувань і описового аналізу моделями, символами 
та кількісними показниками параметрів моделі.

Рис. 1.8. Характеристика школи науки управління  
або кількісного підходу

Підхід із погляду «чутливої» адміністрації, поліцентризму, 
«плоских» структур (Д. Вальдо, В. Остро)

Альтернативний підхід до управління сформований в 1970-ті роки, що
піддавав фундаментальній критиці принципи ієрархічної побудови органі-

заційних структур. З’явилися концепції «чутливої» («responsive») системи 
управління, поліцентризму, «плоских» структур тощо. Відхід від ієрархічних 
структур, перехід до функціонального управління спрямовані на децентра-
лізацію управління, наближення його до людини та задоволення її потреб. 

Рис. 1.9. Характеристика школи науки управління  
або кількісного підходу
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1.2. Державне та регіональне управління  
у системі суспільних наук

 

 

 

 

 

 

 Державне управління 

є цілеспрямованим, організаційним та регулятивним державним впливом на 
розвиток соціальних процесів та діяльність громадян з метою досягнення цілей 
та виконання функцій держави шляхом реалізації державної політики через 
діяльність органів державної влади.  

Рис. 1.10. Визначення державного управління

 

 

 

 

 

 Об’єкт дослідження  
державного управління як науки 

Діяльність органів державної влади 

Рис. 1.11. Об’єкт дослідження державного управління як науки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Предмет дослідження  
державного управління як науки 

Організація 
державного 

управління на 
різних рівнях – 
центральний, 
регіональний  
та місцевий. 

Методи державного 
управління 
(розробка 

теорії прийняття 
рішень, 

програмування та 
прогнозування, 

інструменти 
державного 
управління). 

Проблема відбору 
кадрів та підготовки 

посадових осіб. 

Рис. 1.12. Предмет дослідження державного управління як науки
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1.3. Методи державного та регіонального управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методологічні підходи до державного управління 

У публічному 
управлінні акценти 

робляться на 
необхідності 

сильної державної 
влади, здійснюється 

фактичне злиття 
органів держави, 
правлячої партії, 

суспільні 
об’єднання підлеглі 

правлячій партії  
та органам держави, 

але місцеве 
самоврядування 

скасовується. 

Демократичні 
концепції 

спираються на 
загальні постулати 

управління – 
загальнолюдські 

цінності, принципи 
демократії, 

політичного та 
ідеологічного 

плюралізму, поділу 
влади, панування 
права, визнання 
місцевого само- 

врядування та ін. 
Вони відкидають 

тоталітаризм  
та авторитаризм, 

затверджують 
підконтрольність 
влади населенню, 
ставлять владу на 
службу загальним 

інтересам. 

Концепції 
мусульманського 
фундаменталізму 
щодо управління 
пов’язані з ідеями 

халіфату  
як кращої форми 

управління,  
із запереченням 
виборів у органи 
держави. Замість 
участі громадян  

в управлінні 
використається 

практика 
меджлісу (прийом 
за встановленими 
днями будь-якого 

правовірного 
главою держави,  

що одночасно  
є імамом – 

релігійною главою). 

Тоталітарний Демократичний Державно-
релігійний 

Рис. 1.13. Підходи до державного управління


