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Публічне управління є особливою систе-
мою, яка включає в собі ряд унікальних для 
такого процесу, елементів. Попри це, вона 
пройшла складний історичний шлях. Основ-
ною метою дослідження є характеристика 
і визначення основних аспектів сутності 
публічного управління. Доведено, що склад-
ність процесу публічного управління сфери 
вищої освіти зумовлює той факт, що 
система освіти нашої країни знаходиться в 
стані перманентного реформування. І попри 
те, що всі  впроваджені реформи мають на 
меті лише поліпшити стан сьогоденної сис-
теми вищої освіти, така непостійність не 
дає в повній мірі реалізувати всі механізми 
публічного управління. Охарактеризова-
ний історичні аспекти розвитку понять 
управління, державне управління і публічне 
управління. Встановлено, що науковці 
трактують процес управління, акценту-
ючи на важливості елементу свідомого та 
цілеспрямованого впливу, зазначаючи, що 
головною метою застосування управління 
в перетворені неорганізовану групу людей у 
цілеспрямовану робочу групу, які здатні вико-
нати поставлені на них завдання на відпо-
відному якісному та кількісному рівні. Визна-
чено, що активний розвиток українського 
суспільства, формування орієнтирів нашої 
держави, які спрямовані на підтримку проце-
сів євроінтеграції та демократизації також 
зумовили поступовий перехід з державного 
на публічне управління. За результатами 
проведеного аналізу, було представлено 
основну схему диференціації понять «дер-
жавне управління» та «публічне управління». 
Визначено, що під публічним управлінням слід 
розуміти нормативну взаємодію між такими 
сторонами як органи публічної влади та 
ряд юридичних та фізичних суб’єктів діяль-
ності з метою створення таких умов, що 
дозволять ефективно розвивати основний 
об’єкт публічного управління. Подальших 
досліджень потребує питання аналізу 
основних проблем системи публічного 
управління вищою освітою. Також, в майбут-
ніх дослідженнях слід приділити увагу наслід-
кам війни, які суттєво вплинути на систему 
публічного управління в Україні.
Ключові слова: управління, державне 
управління, публічне управління, історичний 
аспект, сутність понять.

Public administration is a special system that 
includes a number of elements unique to such 
a process. Despite this, she went through a 
difficult historical path. The main purpose of the 
study is to outline and define the main qualities 
of the essence of public administration. It has 
been proved that the complexity of the process of 
public administration of higher education leads to 
the fact that the education system of our country 
is in a state of permanent reform. And despite the 
fact that all the implemented reforms are aimed 
only at improving the state of today's higher 
education system, such inconsistency does not 
allow to fully implement all the mechanisms of 
public administration. The historical aspects of 
the development of the concepts of management, 
public administration and public administration 
are characterized. It has been established that 
scientists interpret the management process, 
emphasizing the importance of the element of 
conscious and purposeful influence, noting that 
the main goal of applying management to a 
transformed unorganized group of people into a 
purposeful working group capable of performing 
the tasks assigned to them at the appropriate 
qualitative and quantitative level. It is determined 
that the active development of Ukrainian society, 
the formation of guidelines for our state, which 
are aimed at supporting the processes of 
European integration and democratization, also 
led to a gradual transition from state to public 
administration. Based on the results of the 
analysis, the main scheme for differentiating the 
concepts of "public administration" and "public 
administration" was presented. It has been 
determined that public administration should 
be understood as the normative interaction 
between such parties as public authorities 
and a number of legal and physical subjects 
of activity in order to create conditions for the 
effective development of the main object of 
public administration. Further research requires 
the question of analyzing the main problems 
of the system of public administration of higher 
education. Also, in future studies, attention 
should be paid to the consequences of the war, 
which will significantly affect the system of public 
administration in Ukraine. 
Key words: management, public administration, 
public administration, historical aspect, essence 
of concepts.

Постановка проблеми. Складність про-
цесу публічного управління сфери вищої 
освіти зумовлює той факт, що система освіти 
нашої країни знаходиться в стані перманент-
ного реформування. І попри те, що всі  впрова-
джені реформи мають на меті лише поліпшити 
стан сьогоденної системи вищої освіти, така 
непостійність не дає в повній мірі реалізувати 
всі механізми публічного управління.

Та перш ніж розглянути сутність публічного 
управління в системі вищої освіти нашої кра-

їни, важливим буде розглянути і дослідити 
саме явище публічного управління, основні 
передумови його трансформації з держав-
ного управління, а також особливості самого 
поняття управління.

Метою статті є характеристика і визна-
чення основних аспектів сутності публічного 
управління.

Виклад основного матеріалу. Для того, 
щоб в повній мірі зрозуміти усі особливості 
процесу публічного управління, важливим буде 



  ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

25

дослідити історичні передумови формування 
поняття «управління». Відповідно до сьогоден-
них історико-наукових досліджень, поняття 
управління у своєму первісному вигляді було 
лише проявом важелів влади вождя племені, 
королівської чи царської влади [1-4].

Відповідно до концепції Ходжеттса [5, с. 74], 
на сьогоднішній день виділяють три види пер-
вісних «революцій» поняття «управління», зав-
дяки яким воно сформувалось як самостійне 
поняття:

1. Релігійно-комерційна. Виникла у Шумер- 
ській державі приблизно в 3 тисячолітті до 
нашої ери. Суть цієї революції полягає в тому, 
що жреці, які спеціалізувались на жертвопри-
ношенні богам продуктів та худоби, усвідо-
мили той факт, що кількість подаянь є надто 
великою, та почали обмінюватись ними на 
необхідні їм речі. Використовуючи при цьому 
велику кількість посередників, вони стали пер-
вісним образом менеджерів.

2. Світсько-адміністративний. Дана «рево-
люція» виникла в часи царя Хаммурапі, 
який вперше у своєму трактаті, який містив 
285 законів, впровадив принципи управління 
різними ланками суспільного життя, делегу-
ючи управлінські функції до інших осіб, при 
цьому зруйнувавши непорушність приналеж-
ності управління до царської влади.

3. Виробничо-будівнича. Виникла за 
часів правління у Вавилонській державі царя 
Навуходоносора, який вперше впровадив прин-
ципи ефективного управління робочою силою 
на текстильних фабриках та зерносховищах.

В подальшому, теорія управління активно 
розвивалась за часів Древнього Риму та Греції 
[6, с. 33]. Платон визначав поняття «управління» 
як «науку про  харчування та життя людей», під-
креслюючи про важливість матеріальної скла-
дової поняття «управління». Цей філософ вва-
жав, що процес управління країною повинен 
спиратись виключно на закони, а не на суб’єк-
тивну думку одного правителя. На його думку, 
закони в той час були надто абстрактними та 
містили мало конкретики, процес державного 
управління повинен був впровадити політик, 
який має необхідні для цього знання та навички 
та усвідомлювати ступінь свого зобов’язання 
перед державою. При чому він завжди наголо-
шував, що основна мета управлінської діяльно-
сті полягає не в сліпому слідуванню законам, 
а в адаптації існуючих догматичних законо-
давчих норм до реальних життєвих ситуацій. 
Таким чином теорія управління все ще нероз-
ривно була пов’язана з державною владою.

Наступного витку свого розвитку теорія 
управління зазнала в епоху Середньовіччя, де 
вперше науковці спробували розділити сфери 

управління суспільством поміж знаттю та цер-
квою. Така теорія управління стала називатись 
теологічною, і спирається на праці науков-
ців-теологів, яскравим представником яких є 
Фома Аквітанський, автор концепції «двох гра-
дів», згідно якої церква та знать повинні чітко 
усвідомити межі своїх повноважень, взаємо-
доповнювати та не посягаючи на владу одне 
одного [7, с. 50].

Лише в епоху Пізнього Відродження теорія 
управління почала доповнюватись та розвива-
тись в контексті формування критеріїв ефек-
тивності, і вперше управління почало розгля-
датись не лише як невід’ємне право монарха 
чи церкви. Згідно наукових праць Ніколо 
Макіавеллі, управління державою повинно роз-
глядатись не лише як звід моральних норм та 
правил, а повинно формуватись в адміністра-
тивно-технологічному ключі. При чому критерій 
ефективності управління стає визначальним, 
і демонструє чи відповідає чинні управлінські 
норми існуючим суспільним реаліям. У випадку, 
якщо управління є неефективне, то і людина, 
що наділена правом управляти, повинна бути 
замінена, в доказ цього Ніколо Макіавеллі 
у своїх працях пропонує людину, яка наділена 
владою управляти називати не королем, а 
лідером. Таким чином, вперше за усю історія 
теорії управління, саме явище управління сус-
пільством стало вищим по важливості за особу, 
яка була наділена такою владою [1, с. 103].

Зарубіжні вчені трактують процес управ-
ління, акцентуючи на важливості елементу 
свідомого та цілеспрямованого впливу, 
зазначаючи, що головною метою застосу-
вання управління в перетворені неорганізо-
вану групу людей у цілеспрямовану робочу 
групу, які здатні виконати поставлені на них 
завдання на відповідному якісному та кількіс-
ному рівні. До прикладу, на думку Друкера П. 
[8, с. 96] сутність процесу управління полягає 
в науково обґрунтованому виборі та реалізації 
відповідного впливу на керований об’єкт, який 
погоджений з існуючими механізмами управ-
ління та направлений на підтримку відповідної 
структури керованого об’єкту та необхідного 
рівня функціональної активності.

Найбільш конкретно та раціонально поняття 
«державне управління» на нашу думку, сфор-
мовано Бакуменком В. [9, с. 157], який визна-
чає даний термін як «функціональні можливо-
сті держави в ролі органів державної влади, які 
направлені на формування необхідних умов 
для найбільш ефективної реалізації функцій 
держави, основних прав і свобод громадян 
держави, узгодження різноманітних груп інте-
ресів у суспільстві та між державою і суспіль-
ством,  а також забезпечення оптимального 
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суспільного розвитку необхідними ресур-
сами». Окрім того науковець наголошує на 
виключній ролі трансформації відносин орга-
нів державної влади та суспільства, що поля-
гає у поступовому відході від традиційного 
наказово-регулюючого впливу до такого, який 
би в повній мірі забезпечував права та сво-
боди сьогоденного соціуму.

З огляду на значну актуальність дослі-
дження питання публічного управління, вже 
багато років науковці намагаються сфор-
мувати найбільш узагальнююче визначення 
цього терміну.

До прикладу, на думку, Оболенського О. 
[10, с.94], поняття «публічне управління» слід 
трактувати як сферу застосування ключо-
вих теоретичних надбань системи публічного 
адміністрування, які зосереджені на діяльно-
сті державних установ та направлені на вирі-
шення основних теоретичних питань, зокрема 
таких як контроль, керування, планування, 
організація, забезпечення інформаційними 
технологіями, моніторинг ефективності діяль-
ності та управління персоналом.

Як частину державного управління, термін 
«публічне управління» розглядає Сурмін Ю, 
Гусєв В. [11, с. 32], визначаючи його як «тео-
рію та практику державного управління, яка 
полягає в реалізації основних адміністратив-
них функцій за допомогою публічної діяль-
ності, за допомогою застосування таких 
публічних інструментів як демократичне 
врядування, впорядкування та оптимізація 
організаційного ладу суспільної діяльності, 
а також надання адміністративних послуг як 
основного механізму забезпечення прав та 
свобод громадян держави».

В той час як Понкін І. [12, с. 84] визначає 
процес публічного управління як реалізацію 
визначеного на державному рівні інтеграль-
ного системного механізму, основними еле-
ментами та підсистемами якого є політичні 
програми та суспільні орієнтири, а також 
законодавче регулювання, виконавчі проце-
дури, що фінансуються за рахунок державних 
коштів або ж через матеріальне забезпечення 
окремих органів місцевого самоврядування. 
Відповідно його трактуванню, суб’єктами 
виступають «централізовані і децентралізо-
вані організаційно-управлінські структури та їх 
персонал, що відповідають за адміністрування 
діяльності у певній галузі суспільних відносин 
на національному, субнаціональному та місце-
вому рівнях».

Активний розвиток українського суспіль-
ства, формування орієнтирів нашої держави, 
які спрямовані на підтримку процесів євро-
інтеграції та демократизації також зумовили 
поступовий перехід з державного на публічне 
управління. З огляду на це, на сьогоднішній 
день диференціація понять «державне управ-
ління» та «публічне управління» є важливим 
питанням в контексті наукових досліджень та 
подальшого розвитку публічного управління 
(рис. 1).

З огляду на це, поняття «публічне управ-
ління» слід трактувати як нормативно-врегу-
льовану взаємодію між такими сторонами як 
органи публічної влади та ряд юридичних та 
фізичних суб’єктів діяльності в контексті здійс-
нення і виконання основних нормативно-пра-
вових актів, а також формування стимулюючих 
соціально-правових умов для повноцінної реа-
лізації інтересів громадян держави.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державне управління Публічне управління 

1. В більшій мірі 
розпорядчо-наказовий 
вплив держави. 
2. Практично не опирається 
на думку та інтереси 
публічного сектору. 
3. Реалізує функції 
примусового управління 
економічною, соціально-
культурною та політичною 
сферою країни. 

1. Забезпечення 
взаємозв’язку та взаємодії 
інтересів держави та 
громадян. 
2. Опирається на силу 
держави 
3. Активне залучення 
суспільства, суспільної 
думки у соціально-
економічних, громадських 
та економіко-політичних 
процесах країни 

Рис. 1. Схема диференціації понять «державне управління»  
та «публічне управління» 
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Висновки. За результатами проведе-
ного дослідження, нами було проведено ана-
ліз історичних аспектів розвитку управління, 
державного управління та публічного управ-
ління. Для кращого розуміння відміннос-
тей між поняттями державного і публічного 
управління, ми продемонстрували відповідну 
схему диференціації між ними. В результаті 
проведеного аналізу, ми дійшли до висновку, 
що під публічним управлінням слід розуміти 
свого роду нормативну взаємодію між такими 
сторонами як органи публічної влади та ряд 
юридичних та фізичних суб’єктів діяльності 
з метою створення таких умов, що дозволять 
ефективно розвивати основний об’єкт публіч-
ного управління.
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