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трансформація до сучасних умов. Подано принципи відкритості державного 
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Вступ. 
В умовах розширення демократизації в Україні, питання принципів 

державного управління в Україні та їх трансформація до сучасних умов набуває 

певної актуальності і потребує окремого дослідження. В умовах сьогодення, 

науковців хвилює не лише сутність принципів державного управління в країні, 

а і принцип відкритості державного управління. 

Основний текст. 

Як зазначено у праці [1, с. 561], принцип відкритості державного 

управління – принцип організації і функціонування системи державного 

управління в умовах демократичного політичного режиму, який передбачає 

доступ громадян до інформації щодо діяльності органів державної влади, до 



процедур прийняття рішення в органах державної влади. Реалізація зазначених 

принципів є необхідною умовою для здійснення контролю за діяльністю 

державної влади з боку громадськості і тим самим для забезпечення статусу 

народу як носія суверенітету та єдиного джерела влади в Україні. 

Питаннями принципів державного управління опікувались як відчизняні 

так і закордонні вчені. 

Автори у праці [2], зазначають, що ключовою проблемою сучасного 

державного управління в Україні є проблема вироблення та становлення 

принципів державного управління. Ця категорія науки в системі державного 

управління синтезує в собі визначені закономірності управління, як 

цілеспрямований процес і характерні риси реальної практики державного 

управління в умовах сьогодення. 

На думку автора статті, на сьогодні бракує цілісний, комплексний підхід 

до визначення системи принципів при створенні та зміні державних структур. 

Слід погодитись, що під принципами управління потрібно розуміти правила 

для керування, основні положення та норми поведінки, якими керуються 

учасники державного управління внаслідок умов, що склалися у суспільстві. Ці 

принципи повинні бути науково обґрунтовані та законодавчо закріплені. У 

відповідності до прийнятих принципів формується і функціонує система 

державного управління. Прикладом наведеного вище можуть бути праці [3–5], 

де автор доводить необхідність: 

– законодавчого забезпечення впровадження єдиного органу управління 

регіональними силами охорони правопорядку; 

– обґрунтування напрямів взаємодії органів влади з органами сил охорони 

правопорядку держав нового шолкового шляху); 

– затвердження державницької позиції щодо існуючих протиріч 

застосування оперативного штабу як органу управління сучасними 

регіональними силами охорони правопорядку. 

Принципи управління визначають вимоги до системи та її структури, а 

також організації та процесу державного управління. Крім того, принципи 



державного управління виражають основні вимоги щодо побудови органів 

управління (структурно-функціональний або інформаційно-структурний 

методи [6]) та методів здійснення управління. 

Отже, принципи управління відображають сутність явищ та реальних 

процесів в системі державного управління. Зазначені принципи – це керівні 

ідеї, основоположні засади, що відображають закономірності розвитку відносин 

складових в системі державного управління. Принципи управління виступають 

у вигляді певних наукових положень в системі державно-управлінської 

діяльності органів державної влади. 

Як зазначено у праці [7], виявити принципи нового, сучасного 

демократичного державного управління в Україні, описати їх у поняттях та 

достовірній формі, систематизувати та розробити конкретні механізми їх 

використання – складне завдання. В таблиці 1 подано сутність окремих 

принципів, які визначили закордонні вчені [2]. 

У праці [8] подано, що Гарінтону Емерсону (1853–1931) належить 

особливе місце серед закордонних спеціалістів-організаторів. Він вперше 

поставив питання про ефективність виробництва в широкому масштабі. 

Написана ними праця «Дванадцять принципів виробника» звернув на себе 

увагу фахівців виробничої сфери не лише в США, а ів інших державах світу. 

За допомогою цих принципів може бути досліджене не лише будь-яке 

виробництво, а і такі організаційні системи як системи державного або 

військового управління. 

У праці [9] А. Файола (1841–1925) зазначено, що автор розробив загальний 

підхід до аналізу діяльності адміністрації та сформулював деякі обов’язкові 

принципи управління. 

Таблиця 1 

Принципи управління за визначенням закордонних вчених 
Автор Принципи управління 

   Гарінтон Емерсон (1853–1931)    1. Чітко поставлені цілі. 
   2. Економічний підхід. 
   3. Залучення фахівців. 
   4. Повний контроль та облік. 



   5. Регулювання процесів. 
   6. Економічність норм. 
   7. Забезпечення умов. 
   8. Стандартизація операцій. 
   9. Винагорода 

   Анрі Файол (1841–1925)    1. Відповідальність за рішення. 
   2. Єдиноначальність. 
   3. Ієрархічність управління. 
   4. Підлеглість індивідуальних інтересів 
загальним. 
   5. Справедливість винагород. 
   6. Спеціалізація. 
   7. Дисципліна. 
   8. Задоволення оплатою праці. 
   9. Відповідність роботи та працівника. 
   10. Стабільність персоналу. 
   11. Заохочення ініціативи. 
   12. Спільність інтересів 

   Ф. У. Тейлор (1865–1915)    1. Науковий відбір працівників. 
   2. Наукове навчання працівника. 
   3. Спеціалізація роботи. 
   4. Важливість спонукальних мотивів заробітної 
плати. 
   5. Справедливий розподіл відповідальності між 
робітниками і управлінцями 

   Макс Вебер (1864–1920)    1. Чіткий розподіл праці, що приводить до 
появи висококваліфікованих фахівців. 
   2. Ієрархічність рівнів управління, коли кожний 
нижчий рівень контролюється вищим та 
підпорядковується йому. 
   3. Наявність взаємопов’язаної системи 
узагальнених формальних правил та стандартів, 
що забезпечують однорідність обов’язків та 
координованість завдань. 
   4. Формальна знеособленість ролі офіційної 
особи, що дає змогу знизити ефективність 
суб’єктивність помилок. 
   5. Приймання на роботу у суворій відповідності 
до кваліфікаційних вимог, що захищає 
службовців від свавілля керівництва 

Дотримання управлінцем зазначених вище принципів дозволить: 

1. Появи висококваліфікованих фахівців. 

2. Дати змогу знизити ефективність суб’єктивність помилок. Питання 

оцінювання імовірності безпомилкової роботи посадових осіб органу 

управління досліджені автором статті у працях [10–12]. 



3. По новому організувати систему державного управління як у мирний 

час, та і у разі ускладнення обстановки. Роль управлінців в такій системі 

досліджено автором статті у працях [13, 14]. 

Крім цього, знання сутності окремих принципів позитивно сприяють 

розвитку окремих компетенцій управлінця у майбутньому. При цьому: 

1. Розподіл праці дозволяє деталізувати спеціалізацію робіт, що необхідно 

для ефективного використання наявних людських ресурсів системи державного 

управління. 

2. Дисципліна спонукає управлінців до виконання умов угоди між ними та 

керівництвом організації. До порушників дисципліни повинні застосовуватися 

справедливі санкції. 

3. Повноваження та відповідальність дозволяє визначити якій посадовій 

особі системи управління надані визначені повноваження та чи достатні вони 

для реалізації визначених обов’язків особи за посадою. 

4. Єдність дій дозволяє визначити увесь перелік дій, які спрямовані на 

визначену мету. Такі дії повинні об’єднуватися в групи і реалізуватися за 

єдиним планом керівника організації. 

5. Централізація є запорукою єдності порядку в організації, що має центр 

правління. Кращим центром такого управління може бути єдиний орган 

державного управління в регіоні держави [6]. 

6. Порядок в організації і на робочому місці забезпечує ефективне 

використання часу управлінцем системи державного управління. 

7. Справедливість по відношенню до підлеглого може спонукати до 

встановлення правил та угод, які втілюються в організації як правило до 

керування. 

8. Ініціатива може забезпечити заохочення працівників (управлінців) до 

вироблення незалежних поглядів у межах делегованих повноважень та 

виконаних робіт. 

Отже, посилаючись на подане вище, можна сформулювати систематизацію 

принципів, якими може керуватися управлінець системи державного 



управління:  

1. Загальні принципи, до яких можна віднести принцип системності, 

об’єктивності, інформаційної достатності, гласності та відкритості, 

стимулювання та саморегулювання. 

2. Окремі принципи, до яких слід віднести принципи, що застосовуються в 

системі державного управління (наприклад, єдиноначальність, ієрархічність 

управління. підлеглість індивідуальних інтересів загальним, справедливість 

винагород, спеціалізація, дисципліна тощо). 

3. Організаційно-технологічні, такі як поєднання загальнодержавного, 

регіонального і місцевого управління, конкретність при організації управління і 

взаємодії, делегування повноважень (повноваження надаються не особі, а 

посаді) тощо. 

4. Суспільно-політичні принципи, що відображають та розкривають 

соціальну природу державного управління, його детермінованість і 

зумовленість суспільством. Систему цих принципів характеризують: а) 

відкритість та гласність, б) прогнозування та закономірність, в) демократизм і 

соціальне спрямування. 

5. Структурні принципи, що синтезовані через дослідження 

функціональної та організаційної структури державного управління. До них 

належить [2]: 

– функціональний – сутність якого полягає в тому, щоб потребу розглядати 

як сукупність функцій, які потрібно реалізувати для її задоволення; 

– диференціація та фіксування функцій за допомогою видання правових 

норм; 

– сумісність функцій (сумісність розглядається як властивість об’єкта, 

процесу чи системи вступати у взаємодію з іншими об’єктами, процесами або 

системами, при цьому об’єкти, процеси або системи не повною мірою 

виключають прояв один одного); 

– концентрація функцій (концентрація розглядається як необхідність 

управління визначеними об’єктами); 



– комбінування функцій уразі необхідності; 

– відповідність функцій потребам і запитам об’єктів управління. 

6. Принцип оптимізації управління, який має на меті вдосконалення 

структури системи державного управління, збільшувати її функціональні 

можливості та підвищувати ефективність управління визначеними об’єктами. З 

практики управління силами охорони правопорядку [13] відомо, що цей 

принцип диктує необхідність скорочення ієрархічних рівнів системи 

управління, зменшення регламентуючої ролі органів управління, а значить 

підняття компетенцій та компетентності управлінців у зазначеній системі. 

Як відомо, важливою метою будь-якої системи управління є збереження 

свого стану, тобто здатність до самозбереження і встановлення рівноваги. В 

системі державного управління це досягається застосуванням принципу 

саморегулювання.  

Як відомо, складовими зазначеного принципу є: 

– системність, коли будь-яка система розглядається як сукупність 

взаємопов’язаних елементів, що мають вхід і вихід та зв’язок зі зовнішнім 

середовищем і зворотній зв’язок між елементами; 

– комплексність, коли застосування розгорнутої системи повинно 

враховувати технічні, екологічні, економічні, організаційні, соціальні, 

психологічні та інші аспекти управління та їх взаємні зв’язки; 

– інтеграційність – націлений на дослідження та посилення взаємних 

зв’язків між: а) окремими підсистемами і елементами системи управління; б) 

стадіями життєвого циклу об’єкта управління; в) рівнями управління за 

вертикаллю; д) об’єктами управління по горизонталі. 

Заключення і висновки. 

Отже, розглянуті принципи державного управління в Україні й 

трансформація їх до сучасних умов розкривають відносини та взаємні зв’язки 

методів, форм, стадій діяльності державних органів під час здійснення ними 

відповідних управлінських функцій. 



Розглянуті принципи у певній мірі можуть бути застосовані для 

військового управління (організації управління визначеними силовими 

структурами). 
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Abstract  

In the article, that the key problem of modern state administration in Ukraine is a problem of 

making and becoming of principles of state administration. This category of science in the system 

of state administration synthesizes in itself certain conformities to law of management, as a 

purposeful process and personal touches of the real practice of state administration in the conditions 

of present time. 

In opinion of author of the article, for today bracks the integral, complex going near 

determination of the system of principles at created and to the change of state structures. 

These principles must be scientifically reasonable and legislatively envisaged. In accordance 

with the accepted principles the system of state administration is formed and functions. The marked 

idea an author strengthens the row of authorial labours, where an author leads to a necessity: 

legislative providing of introduction of only organ of management of guard of law and order 

regional forces; a ground of directions of co-operation of government bodies is with the organs of 

forces of guard of law and order of the states of new way; claim of state position is in relation to 

existent contradictions of application of operative staff as organ of management of guard modern 

regional forces. 

Keywords: state administration, principles, principle of openness of state administration, 

modern terms. 

Аннотация. В статье отмечено, что ключевой проблемой современного 

государственного управления в Украине является проблема выработки и становления 

принципов государственного управления. Эта категория науки в системе государственного 

управления синтезирует в себе определенные закономерности управления, как 

целеустремленный процесс и характерные черты реальной практики государственного 

управления в условиях нынешнего времени. 

По мнению автора статьи, на сегодня отсутствует целостный, комплексный подход 

к определению системы принципов при создании и изменении государственных структур. 

Эти принципы должны быть научно обоснованы и законодательно закреплены. В 

соответствии с принятыми принципами формируется и функционирует система 

государственного управления. Отмеченную мысль автор усиливает рядом авторских 

трудов, где автор доводит необходимость: законодательного обеспечения внедрения 

единственного органа управления региональными силами охраны правопорядка; обоснования 

направлений взаимодействия органов власти с органами сил охраны правопорядка 

государств; утверждения государственнической позиции относительно существующих 



противоречий применения оперативного штаба как органа управления современными 

региональными силами охраны правопорядка. 

Ключевые слова: государственное управление, принципы, принципы открытости 

государственного управления, современные условия. 
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