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ВСТУП
В умовах розвитку інформаційного суспільства та

нинішньої геополітичної конкуренції, за яких виграє та
держава, яка у внутрішній політиці дотримується вищо.
го пріоритету розвитку науки, в центр державної стра.
тегії ставить освіту та її якість, дослідження поняття
державного управління вищою освітою в Україні стає
все більш актуальним у контексті визначення об'єкта
управління, оскільки характер функціонування об'єкта
визначає способи та методи управління ним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

ПРОБЛЕМИ
Існуюча джерельна база з питання визначення по.

няття державного управління вищою освітою в Україні
представлена значною кількістю досліджень вчених,
серед яких, зокрема, доцільно виділити роботи Г Ата.
манчука, В. Бакуменка, А. Волощука, С. Григанської,
Л. Карамушки, В. Коваленко, В. Лугового, І. Сікорської
та ін. У працях науковців здійснено глибокий, поліас.
пектний аналіз поняття державного управління з виді.
ленням широкого спектра теоретичних і практичних
проблем державного управління, державної політики,
механізмів управління, державного управління вищою
освітою. Відзначаючи значний доробок учених, вважає.
мо за доцільне продовжити дослідження визначеного
поняття.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Мета даної статті полягає у здійсненні історіогра.

фічного аналізу поняття державного управління вищою
освітою України в контексті конкретизації об'єкта уп.
равління в умовах продовження реформування систе.
ми вищої школи.
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РЕЗУЛЬТАТИ
У ході дослідження встановлено, що при визначенні

поняття державного управління науковці здійснювали
глибокий, різноплановий аналіз теоретичних та прак.
тичних аспектів з виокремленням механізмів управлін.
ня.

Зокрема, у дослідженні В. Лугового "Управління
освітою" розкрито принципи формування та реалізації
освітньої політики держави в контексті державного
управління освітньою галуззю на основі статистичних
даних, пропонуються реальні кроки на шляху подаль.
шого реформування системи освіти України [15].

Цінною з точки зору дослідження організаційно.
правових засад державного управління в Україні є пра.
ця "Державне управління в Україні: наукові, правові,
кадрові та організаційні засади", в якій різнопланові
аспекти становлення та розвитку системи державного
управління розглядаються крізь призму ретроспектив.
ного аналізу суспільно.політичних умов, характерних
для розвитку держави відповідно до часу дослідження.
Наука державного управління розглядається авторами
як специфічна галузь, метою якої є вироблення найбільш
оптимальних форм і методів організації управлінської
діяльності з метою досягнення максимальних резуль.
татів при мінімальних затратах часу, сил і ресурсів [7].

Доцільно, на нашу думку, виділити навчальний по.
сібник Л. Карамушки "Психологічні основи управління
в системі середньої освіти", в якому розкриваються пси.
хологічні особливості процесу управління, наводяться
визначення понять "управління", "менеджер", "керів.
ництво" тощо, грунтовно аналізуються питання розу.
міння психологічної готовності керівника до виконан.
ня ним управлінських функцій, розкриваються принци.
пи, методи та моделі прийняття і реалізації ефективно.
го управлінського рішення на основі глибокого, різно.
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бічного аналізу конкретної ситуації; перераховуються
основні види та стилі керівництва з виділенням як пози.
тивних, так і негативних рис, які характерні кожному з
них [11]. Відзначаючи грунтовність даного досліджен.
ня, вважаємо доцільним відзначити, що воно стосуєть.
ся розгляду конкретного питання — керівництва сис.
темою середньої освіти.

Важливими у контексті визначеного дослідження
є узагальнюючі роботи, в яких розглядаються концеп.
туальні засади державної політики як системи теоре.
тично розроблених і законодавчо закріплених загаль.
них принципів і пріоритетів державного управління
[6; 8]. У даних роботах з позицій системного аналізу
розглядаються зміст, цілі, структура державної пол.
ітики, наводяться конкретні приклади практичної ре.
алізації політики державного управління в ряді зару.
біжних країн. Пріоритетним у вказаних досліджен.
нях є положення про необхідність науково обгрун.
тованих підходів при розробці моделей державної
політики та їх відповідність соціально.економічним,
політичним, історичним умовам розвитку конкретної
країни.

Слід констатувати, що аналіз поняття "державне
управління" зустрічається у багатьох дослідженнях і має
різне трактування. Зокрема, у дисертаційному дослі.
дженні "Удосконалення механізму державного управ.
ління післядипломною педагогічною освітою в Україні"
В. Коваленко відзначає, що "… на даний час існують дві
моделі поняття "державне управління" — "широка" та
"вузька" [12, с. 30]. Аналіз наукової літератури даного
спрямування дозволяє умовно виокремити подібні на.
прями. Наприклад, А. Волощук у широкому розумінні
розглядає державне управління як специфічну систему
взаємодії всіх гілок державної влади та посадових осіб,
спрямовану на реалізацію основних напрямів держав.
ної політики (як внутрішньої, так і зовнішньої). У вузь.
кому розумінні — виконання окремо взятих, чітко виз.
начених завдань, покладених на органи державного уп.
равління, зокрема:

— забезпечення умов для реалізації громадянами
своїх прав, захист їхніх інтересів;

— здійснення контролю за належним виконанням
посадовими особами нормативних актів вищестоящих
органів;

— вжиття необхідних заходів адміністративного
впливу за умов порушення чинного законодавства і т.д.
[4, с. 185—192].

І. Сікорська, аналізуючи поняття "державне уп.
равління", акцентує увагу на тому, що його слід розг.
лядати у двох аспектах: політичному та адміністра.
тивному. "Воно існує для того, щоб пізнавати
суспільні потреби й інтереси, оцінювати їх, структу.
рувати, ставити цілі, розробляти рішення і діяти з
метою їх практичної реалізації. Державне управлін.
ня — це соціальна діяльність, в котрій беруть участь
інституції не тільки економічного, але й суспільного
характеру" [20, с. 47].

У цілому, висловлюючи подібні погляди, В. Бакумен.
ко відзначає: "…досі немає усталеного, загальноприй.
нятого визначення державного управління. Існує два
різні підходи щодо розуміння змісту державного управ.
ління:

— перший — американський — розглядає державне
управління як галузь, що охоплює багато дисциплін,
зорієнтована на всі процеси й функції управління в
спектрі повноважень держави та включає законодавчу,
виконавчу й судову гілки влади;

— другий — європейський — розглядає державне
управління як підгалузь права" [2, с. 71].

С. Григанська вважає, що "… державне управління
є необхідною умовою розвитку суспільства, спільної
праці людей для досягнення певних цілей у відповідних
сферах і галузях діяльності. Ця діяльність здійснюєть.
ся людьми — суб'єктами управління — й може бути оха.

рактеризована як цілеспрямована сукупність дій, що
забезпечує узгодження й координацію спільної праці з
метою досягнення суспільно значимих цілей та розвит.
ку поставлених завдань" [5, с. 12].

В. Цвєтков визначає державне управління як керів.
ництво будь.ким чи будь.чим. Управління визначається
ним як функція організованої системи різної природи
(біологічної, технічної, соціальної), яка забезпечує її
цілість, тобто досягнення поставленої перед ними мети
[23, с. 119]. Погоджуючись з автором у тому, що дер.
жавне управління, в першу чергу, є соціальною функ.
цією владно.організуючої діяльності, вважаємо доціль.
ним відзначити, що воно також є елементом більш ши.
рокого поняття — соціального управління — і являє со.
бою складну систему, яка характеризується специфікою
виконуваних функцій.

Л. Карамушка відзначає, що "… управління — це
діяльність, спрямована на створення в інших людей
(підлеглих, партнерів, інших керівників тощо) психо.
логічних станів і якостей, які сприяють досягненню
мети управління" [11, с. 6]. З позицій психології по.
няття управління вченим розглядається як процес "…
неперервних, взаємопов'язаних дій, що забезпечують
успіх функціонування будь.якої організації". Л. Ка.
рамушка вважає, що саме сукупність цих дій і можна
називати управлінськими функціями [11, с. 14]. І про.
довжує свою думку: "Керівництво — це здійснення
впливу на людей та налагодження з ними міжособис.
тісних стосунків. Засобами впливу є переконання,
особистий приклад, наказ, розпорядження тощо" [11,
с. 15—16].

Дане трактування, на жаль, іноді розуміють без.
посередньо як прямий вплив на підлеглих, вимогу ви.
конання прямих наказів без будь.яких роздумів з боку
виконавців. Наприклад, за часів існування командно.
адміністративної системи такий підхід був досить по.
пулярним, що мало як позитивні, так і негативні на.
слідки. Т. Парсонс акцентує увагу на наступних аспек.
тах такої системи в СРСР:

— "…боротьба СРСР за стратегічні інтереси та по.
силення обороноздатності спричинили швидке зростан.
ня науково.технічного потенціалу. Виникли та розви.
нулись наукові школи. За багатьма позиціями вітчизня.
на освіта вийшла на передові позиції;

— ідеологізована, волюнтаристська, технократич.
на, мілітаризована політика, жорстко централізоване
державне управління призвели до серйозних дефор.
мацій кадрового та мотиваційного потенціалу освіти,
різкого падіння його використання в цілях прогресу
країни;

— через освіту здійснювалась індоктринація, тобто
цілеспрямоване поширення відповідних політичних ідей
у суспільстві. Насильство з боку тоталітарного суспіль.
ства призвело до формування психічно нездорового
менталітету з притаманною йому внутрішньою несво.
бодою та безвідповідальністю людей;

— провідною ідеєю радянської командно.адмініст.
ративної системи було формування людини з "задани.
ми параметрами", що відповідають суспільним ідеалам"
[19, с. 169.]

Поділяючи погляди вчених з даного питання, на
нашу думку, державне управління доцільно розгляда.
ти як суб'єкт.суб'єктний процес взаємодії влади та сус.
пільства, керівника та підлеглого, оскільки лише такий
варіант забезпечує найбільшу ефективність під час
прийняття та реалізації будь.якого управлінського
рішення.

У праці "Системний підхід в організації державного
управління" Н. Нижник та О. Машков визначають дер.
жавне управління як " ... позитивну, організуючу і твор.
чу діяльність органів виконавчої влади, які здійснюють
керівництво господарським, соціально.культурним і
державно.політичним будівництвом" і пропонують роз.
глядати його як "… діяльність органів і установ усіх гілок
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державної влади з вироблення та здійснення регулятор.
них, організуючих і координуючих впливів на всі сфери
суспільства з метою задоволення його потреб, що
змінюються" [17, с. 89—90].

В. Жуков та В. Скуратівський розглядають держав.
не управління як вид суспільної діяльності [10, с. 32].

А. Аблов, розглядаючи поняття "державне управлі.
ння", акцентує увагу на взаємодії влади та політики [1,
с. 14]. Подібні погляди мають В. Токовенко: " … держав.
не управління — відносини гілок влади між собою" [22,
с. 37] — та О. Оболенський, який розглядає дане понят.
тя через відносини державного управління та місцево.
го самоврядування [6, с. 21].

В. Тертичко в праці "Державна політика: аналіз та
здійснення в Україні" стверджує, що державне управ.
ління необхідно розглядати як " … механізм впливу
держави на суспільство, у рамках чого формується ди.
хотомія: "держава — громадянське суспільство" на
основі механізму прямих і зворотних зв'язків" [21, с.
97].

Управління як взаємопов'язаність циклічно повто.
рюваних процесів вироблення і впровадження рішень,
орієнтованих на стабільне функціонування системи ос.
віти в цілому, розглядає Ю. Булигін [3]. Процес здійс.
нення управлінської діяльності, на думку автора, перед.
бачає наявність обов'язкових компонентів: планування,
організації, керування, контролю. У даному контексті
управління, інформація про їх об'єкти, умови, резуль.
тати разом з суб'єктами управлінської діяльності утво.
рюють системи управління, і управління доцільно роз.
глядати як систему.

Поняття системи, як і поняття державного управл.
іння, має різне трактування. Наприклад, С. Оптнер вва.
жає, що система — це набір об'єктів, які мають певні
властивості, та зв'язків між об'єктами і їх властивостя.
ми. При цьому під об'єктами він розуміє параметри сис.
теми — вхід, процес, вихід, зворотній зв'язок та обме.
ження. Під властивостями — якісні параметри об'єктів,
що можуть змінюватися в результаті діяльності систе.
ми. Зв'язки визначає як те, що об'єднує об'єкти і влас.
тивості в систему; вхід — фактичний стан того, що має
змінитися під час реалізації процесу; вихід системи —
кінцевий результат; зворотній зв'язок — порівняння
кінцевого результату з критерієм [18].

Аналіз наукової літератури з даної теми дозволяє
визначити, що ознаками системи є наявність:

— певної кількості (не менше двох) обов'язкових
елементів, наділених характерними ознаками даної си.
стеми;

— зв'язків і взаємовідношень між елементами сис.
теми, тобто її структурованість;

— інтегративних якостей (взаємодія елементів);
— функціональних характеристик як системи в ціло.

му, так і її елементів;
— цілеспрямованості системи (досягнення певної

мети);
— комунікативних властивостей для ефективної

взаємодії з іншими системами;
— хронологічності (зв'язків між минулим, сучасним

та майбутнім);
— управління [24].
Доцільно відзначити, що за способами класифікації

дослідники поділяють системи на два типи: предметний
і категоріальний. У предметному науковці виділяють
соціальні, біологічні та механічні види, у категоріаль.
ному: за станом (статичні, динамічні), ступенем склад.
ності (прості, складні), розмірами (малі, великі), харак.
тером зв'язків між елементами, що входять до їх складу
(детерміновані, ймовірні), ступенем замкненості (зак.
риті, відкриті).

Аналіз наукової літератури з питань державного
управління засвідчує, що значна частина вчених виді.
ляє поняття закономірностей управління. При цьому О.
Кузьмін, О. Мельник розглядають закономірності як "…

об'єктивні, стійкі, загальні та повторювані зв'язки між
явищами, процесами, категоріями менеджменту" [13, с.
18].

М. Лесечко, А. Чемерис, Р. Рудніцька акцентують
увагу на наступних закономірностях:

— "цілісність системи полягає у виникненні в сис.
темі нових якостей, не властивих компонентам, що ут.
ворюють систему;

— ієрархічність виявляється в тому, що на кожному
рівні ієрархії можуть виникати такі властивості, які не є
сумою властивостей елементів нижчого рівня;

— комунікативність виявляється в тому, що соціаль.
на система (організація) не є ізольованою від навколиш.
нього середовища, а пов'язана з ним множиною кому.
нікацій, на які варто зважати, приймаючи управлінське
рішення;

— історичність полягає в тому, що будь.яка соціаль.
на система не тільки функціонує, а й розвивається, про.
ходячи певні етапи свого життєвого циклу;

— еквіфінальність виявляється для відкритих сис.
тем, зокрема соціальних, у здатності досягати ними пев.
ного стану, який не залежить від вихідних умов і визна.
чається винятково параметрами системи;

— стабільність організації виявляється в залежності
оптимальних рішень від ступеня стабільності системи,
а сама ця стабільність одночасно пов'язана оберненим
відношенням зі складністю системи;

— ефективність управлінських рішень та дій вияв.
ляється в залежності від типу управлінських проблем
та організаційних умов, у яких приймаються рішення і
виконуються управлінські дії" [14, с. 16—19].

Зацікавленість дослідженнями поняття "державне
управління" та конкретизацією об'єкта управління зрос.
ла після відкриття академії української державного
управління при Президентові України (центральне
відділення у м. Києві та філіали у мм. Дніпропетровсь.
ку, Львові, Одесі, Харкові), створеної Указом Президен.
та України 30 травня 1995 р. На виконання доручення
Президента України від 11 липня 1996 р. № 1.14/441
щодо проведення комплексу заходів, пов'язаних із роз.
витком Академії, постановою ВАК України від 31 жовт.
ня 1996 р. № 38/7 до номенклатури спеціальностей на.
укових працівників уведено нову галузь науки — 25.00.00
— державне управління — за спеціальностями: теорія
державного управління, філософія державного управ.
ління, організація і управління в державних установах,
галузеве управління, регіональне управління, місцеве
самоврядування, започатковується видання "Вісника
Української Академії державного управління при Пре.
зидентові України".

Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що
сьогодні в науці державного управління не існує єди.
ного, чітко визначеного тлумачення поняття "держав.
не управління". Пов'язане це, на нашу думку, в першу
чергу, з багатогранністю та багатофункціональністю
як даної науки, так і сфер її застосування. При цьому
ми поділяємо думку С. Майбороди, що на даному етапі
розвитку визначеного наукового напряму "… необхід.
ним є наукове осмислення сутності державного управ.
ління освітою, зокрема вищою, та знаходження широ.
кого тлумачення цього поняття, яке не звужувало б
його, а давало теоретичну базу для подальшого дослі.
дження, ефективного управління освітньою галуззю"
[16, с. 25].

Одним з найбільш конкретних та узагальнюючих,
на наш погляд, є визначення В. Бакуменка: "Державне
управління — діяльність держави (органів державної
влади), спрямована на створення умов для якнайповн.
ішої реалізації функцій держави, основних прав і сво.
бод громадян, узгодження різноманітних груп інте.
ресів у суспільстві та між державою і суспільством,
забезпечення суспільного розвитку відповідними ре.
сурсами" [9, с. 157]. Також він акцентує увагу на важ.
ливості трансформації взаємовідносин держави і



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

127www.economy.in.ua

громадянського суспільства: сьогодні це переважно
взаємодія, на відміну від традиційного бачення держав.
ного управління як організуючого і регулюючого впли.
ву держави на суспільну життєдіяльність людей з ме.
тою її упорядкування, зберігання або перетворення,
що спиралося на її владну силу. Ми поділяємо думку
вченого, що " … державне управління може бути ефек.
тивним лише за умови наявності діяльнісної системи,
яка характеризуватиметься місією (ієрархією цілей,
стратегією розвитку, державною політикою), функці.
ональною структурою (сукупність органів державної
влади з їх функціями і завданнями), засобами (держав.
но.управлінські технології, методи, процедури), ресур.
сами (фінансові, матеріально.технічні, технологічні,
інформаційні, кадрові), адміністративною культурою,
професійною державною службою, наукою державно.
го управління" [9, с. 157].

Відзначаючи значний доробок попередників у роз.
критті поняття "державне управління", пропонуємо ав.
торський варіант його визначення: державне управлін.
ня — це система органів державної влади, що функціо.
нують на принципах адаптивного управління, пріоритет.
ним завданням яких є паритетна взаємодія з громадянсь.
ким суспільством для найбільш ефективної практичної
реалізації виконавчо.розпорядчих функцій держави як
у внутрішній, так і зовнішній політиці.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У

ДАНОМУ НАПРЯМІ
Таким чином, здійснивши у даному дослідженні істо.

ріографічний аналіз становлення процесу державного
управління вищою освітою в Україні, ми дійшли певних
висновків. Термін "державне управління" в контексті
конкретизації об'єкта управління розглядався науко.
вцями неодноразово і з різних позицій. Доцільно, на
нашу думку, виділити кілька пріоритетних напрямів
трактування державного управління:

— як систему взаємодії всіх гілок влади та посадо.
вих осіб, спрямовану на реалізацію державної політики
(А. Волощук, В. Авер'янов, C. Григанська, Н. Нижник,
В. Жуков, В. Тертичко та ін.);

— як функцію виконання окремих, чітко визначе.
них завдань (В. Авер'янов, А. Волощук, В. Коваленко,
В. Цвєтков та ін.);

— як взаємозв'язок влади і політики (А. Аблов,
В. Токовенко, І. Сікорська та ін.).

Але, зважаючи на багатогранність та багатофунк.
ціональність державного управління, єдиного, чітко виз.
наченого тлумачення не існує. Відзначаючи значний до.
робок вчених.попередників, вважаємо доцільним зап.
ропонувати авторське бачення даного поняття: держав.
не управління — це система органів державної влади,
що функціонують на принципах адаптивного управлін.
ня, пріоритетним завданням яких є паритетна взаємо.
дія з громадянським суспільством для найбільш ефек.
тивної практичної реалізації виконавчо.розпорядчих
функцій держави як у внутрішній, так і зовнішній пол.
ітиці.

Подальші дослідження будуть спрямовані на аналіз
науково.теоретичних досліджень державного управління
системою вищої освіти в цілому та післядипломної педа.
гогічної зокрема з метою вироблення пропозицій щодо
подальшого реформування системи освіти України.
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