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ТЕМА 5 

СУЧАСНІ ПРАВОВІ ОСНОВИ 

МОДЕЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ 

ВЛАДИ УКРАЇНИ 
 

 

План лекції 

1. Роль правового регулювання в забезпеченні наукоємкості 

управління. 

2. Поняття законності та її роль у державному управлінні. 

3. Системи нормативно-правових актів, що регулюють порядок 

організації та діяльності органів публічної влади в Україні. 

 

1. Роль правового регулювання в забезпеченні 

наукоємкості управління 

 

Надання державному управлінню наукового характеру передбачає 

широке використання наукових досягнень на всіх рівнях і ланках 

системи державного управління, передусім результатів досліджень у 

сфері політології, права, філософії, соціології, економіки, екології та 

інформатики; сприяння розвитку наукових досліджень з актуальних 

проблем державного управління, зокрема розробленню нових 

управлінських технологій та впровадженню їх досягнень у практику; 

залучення науковців до аналітичної роботи в органах державної влади; 

підвищення рівня забезпеченості апарату системами підтримки 

прийняття рішень на базі сучасної управлінської методології та 

використання засобів інформатизації і комп’ютеризації. 

В умовах складності і масштабності проблем державного управління 

наукові підходи й методи їх вирішення набувають особливого 

значення. Перспективне прогнозування, стратегічне управління та 

планування, вибір раціональної структури органів державної влади та 

її кадрового забезпечення, створення високоефективних мотиваційних 

підходів, розроблення сучасних методів контролю, комунікацій, 

прийняття рішень – це далеко неповний перелік завдань, вирішення 

яких неможливе без розвитку науки державного управління в напрямі 

створення нових і удосконалення існуючих концепцій, теорій, 

принципів і методів, запровадження інновацій. 
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Зростання в суспільному житті ціннісного виміру реальних 

соціальних явищ і процесів, а серед них права, закону і управління, 

зумовлене, насамперед, підвищенням їх ролі в сучасній соціальній 

взаємодії, в процесах державно-правового розвитку країн світу, в тому 

числі і України, суспільної трансформації, яка не може бути зведена до 

вирішення тільки економічних проблем. 

Перед державним управлінням пострадянських країн, де мають 

знайти свій розвиток регулюючі засади держави, постало нове головне 

завдання – сприяння побудові нової організації суспільних відносин, 

де був би знайдений оптимальний баланс між стабільністю економічної 

ефективності й соціальної справедливості. Як свідчить світовий досвід, 

про що пише В. Цветков, «для досягнення економічної стабілізації і 

дальшого розвитку економіки необхідно забезпечити безумовний 

пріоритет державного регулювання над стихійними ринковими 

саморегулюючими процесами, які часто призводять до руйнівних 

наслідків». 

Стрижнем нової парадигми сучасного державного управління в 

Україні має реально виступати людина, а не ринок, що має розглядатися 

лише як один із засобів досягнення економічної ефективності. 

Справедливе задоволення зростаючих потреб кожної людини в процесі 

забезпечення цілісності суспільства – головна причина соціальної 

зумовленості сучасного державного управління. Лише за цієї умови 

громадяни України можуть бути активними учасниками перетво-

рювальних процесів, які відбуваються і мають відбуватися в суспільстві. 

Саме тому, як видається, вітчизняна теорія державного управління, 

якою зобов’язані володіти всі службовці державного апарату, має 

досліджувати сучасні суспільні процеси, що зумовлюють необхідність 

державного управлінського впливу на суспільство на основі і в межах 

правового, в тому числі адміністративного, закону, визначати 

найоптимальніші шляхи і форми цього впливу на основі задоволення 

життєво важливих потреб та інтересів українського народу, вивчати 

практичні результати зазначеного впливу, оформленого у певні 

юридичні акти. 
Cвітова інтеграція, створення загального правового громадянського 

суспільства неможливі без національно-духовної ідентичності, 
сформованої на власних соціальних цінностях. При цьому не можна 
об’єднати суспільство, якщо до цього не буде прагнути кожна людина, 
доки об’єднуюча ідея не пройде через свідомість і волю кожного 
індивіда. Нав’язування однобічного розуміння належного, хоча і може 
відповідати юридичному закону, але є протиправним та неправомірним. 
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Слушним у цьому плані є зауваження Л. Горбунової, що закон і 
законність ні в якому разі не повинні ототожнюватися, оскільки лише 
факт наявності юридичних норм ще не означає механічного 
встановлення в суспільстві режиму законності. Тільки коли внутрішнє 
визнання об’єднуючої ідеї опанує все більшою і більшою частиною 
громадськості, тоді будуть зменшені політичні суперечності; вони, 
навпаки, можуть стати додатковим джерелом суспільного розвитку. 
Тому, з урахуванням прогресивних здобутків всесвітнього соціального 
руху, і, безумовно, свого власного, необхідно розробляти свою 
національну доктрину демократичного, в тому числі правового, руху, 
щоб потім не зіставляти реальні кроки з абстрактно прогресивнішими 
варіантами. 

Сучасні процеси суспільної трансформації, в тому числі систем 
державного управління у світі, серед них і в Україні, пов’язані передусім 
із зумовленим утвердженням в інституціалізованій суспільній свідомості, 
в загальній ієрархії соціальних цінностей «людино-центристської» 
ідеології, ідей людяності, особистості, її правового статусу. Наприклад, 
в Україні лише недавно конституційно закріплена (ч. 1 ст. 3) норма, 
відповідно до якої «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 
цінністю». При цьому, як зазначається у ч. 1 ст. 34 Конституції 
України: «Кожному гарантується право на свободу думки і слова, 
вільне вираження своїх поглядів і переконань». 

Історичний досвід суспільного руху людства доводить, що 
соціальні, в тому числі правові, цінності рухаються в своєму 
розвиткові відповідно до руху як об’єктивних умов, так і суб’єктивних 
чинників конкретно-історичного суспільства. А цей рух у своїй 
узагальненості, як відомо, не є висхідним, лінійно-поступальним. Він 
не тільки завжди складний, а й конкретний. На думку Гегеля, кожна 
епоха породжує такі специфічні обставини, становить собою таку 
індивідуальну якість, що в цю епоху необхідно і можливо приймати 
лише такі рішення, які випливають саме з цієї якості, яка відповідає 
даному історичному стану. 

Історичний процес, зокрема правовий – це не просто лінійний 
соціальний рух, де минуле однозначно визначає майбутнє, тобто його 
неправильно було б розуміти тільки як прогрес, розвиток. Справді, він 
у принципі єдине ціле, функціонування кожної частки якого є 
взаємопов’язаною з іншою і з усіма в цілому. Взаємозалежність усіх 
часток цілого є абсолютною, навіть якщо людина не бачить (не 
усвідомлює) всіх часток і їхніх взаємозв’язків. Але історичний 
правовий рух – це не тільки розвиток певного правопорядку, 
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основаного на цінності індивідуальної свободи, де остання виконує 
функцію одного з критеріїв соціального прогресу, в тому числі і в 
галузі державно-правових форм. Прогрес можливий лише на основі 
збалансування індивідуальної і колективної свободи, приватних і 
публічних суспільних інтересів. 

Тобто, конкретний історичний процес, у тому числі і правовий – це 

не завжди прогрес в усвідомленні свободи, а отже – не завжди 

соціальний розвиток. Справді, цей процес складається з історично 

спадкоємних елементів (зокрема, етапів), але якісно різних. Як 

доводить всесвітній історичний досвід, зміни, зокрема в праві, 

законодавстві, управлінні, за певних умов можуть перетворити якість 

будь-якого соціального явища у свою протилежність – істинне стає 

хибним, корисне – шкідливим і навпаки. Зміни можуть бути пов’язані 

як із соціальним прогресом, розвитком, порядком, так і з регресом, 

хаосом, безладом, у певному розумінні рухом назад від досконалішого 

до менш досконалого. Тому і діапазон дії соціальних, у тому числі і 

правових, цінностей дуже широкий – від пріоритету публічних 

інтересів, суспільного блага, колективності на основі раціонального до 

панування приватноправових засад, пріоритету індивідуальної свободи 

волі, ірраціонального в пізнанні і перетворенні соціальної дійсності. 

Саме тому мистецтвом управління вважається, зокрема, вчасне 

розуміння зміни ролі того чи іншого чинника в системі соціальних 

взаємовідносин, серед нього державного, управління, яке продовжує 

залишатися органічним елементом цієї системи, що розглядається, 

хоча і воно може бути в конкретний час або суб’єктом, або об’єктом 

управління. Проте слід наголосити, що розуміння доброго і злого для 

волі того чи іншого суб’єкта управління визначається, як правило, 

тими, ким керують (об’єкт управління). Тому в системі державного 

управління важливими є як прямі (від влади), так і зворотні (від 

народу, суспільства) зв’язки. Ніщо не підриває довіру до влади 

сильніше, ніж збіднення людей. Що ж до бідності, відповідно до 

моделей як успадкованого незалежною Україною від колишнього 

СРСР державного управління, так і нинішнього вітчизняного, то вона, 

фактично, є способом нашого існування, наслідком того, що й досі 

наші політики своє найвище призначення вбачають у тому, щоб 

керувати всім і вся, не виконувати свої повноваження, а давати всім 

наряди, тобто, управлінські команди «зверху». Звідси – й ідея 

збалансування політичної системи України лише через закріплення в 

Конституції України необхідного балансу відносин у системі 

державної влади без реальних змін у статусі народу як об’єкта 
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управління, зокрема, без конституційного закріплення норми про 

відповідальність державної влади за належне управління країною, не 

має шансів на перспективу. 

Розкрити сутність юридичного забезпечення вітчизняного 

державного управління, зрозуміти його істину можна тільки беручи до 

уваги всю сукупність обставин, реальних умов, в яких перебувають 

суб’єкт і об’єкт управління (в юридичних дослідженнях це завжди 

вольові діяння людини), враховуючи діалектику їх взаємозв’язку. При 

цьому відносна істина не мусить ототожнюватися з абсолютною 

істиною, яка мусить розглядатися не стільки як результат, скільки як 

динамічний суперечливий процес постійного пізнання управлінських 

відносин, коли раніше одержані знання, що вважалися істинними, за 

нових історичних умов можуть перетворюватися в оману, навіть 

помилку, тобто суб’єктивно перекручене, що вже не відображає 

динамічної соціальної дійсності, але продовжує становити основу 

управлінських рішень, які приймаються. 

Критерій істинності у вітчизняній теорії державного управління 

при дослідженні управлінської дійсності не повинен бути пов’язаний 

лише із суб’єктивною стороною, зокрема, з обраним методом, з 

оцінкою результатів пізнання, хоча і сам метод не може бути зведений 

тільки до об’єктивної сторони (реального предмета дослідження). 

Суб’єкт і об’єкт пізнання, метод і засоби наукового дослідження 

мають розглядатися як взаємозумовлені, але відносно самостійні. 

Об’єктивне і суб’єктивне в процесі пізнання управлінської дійсності є 

взаємододатковими, взаємодіючими явищами. 

Формально-прагматичні концепції управління і управлінська 

практика, що обмежуються рамками лише повсякденного «здорового 

глузду», тобто свідомості, яка стихійно складається на основі 

суб’єктивних миттєвих інтересів, применшують роль теоретичного 

знання під приводом «прагнення винятково до корисних знань», без 

теоретичних узагальнень. Ця прагматична настанова проголошує 

основним критерієм оцінки істинності дійсності тільки успіх, корисність, 

зиск, доцільність. Звідси походить, зокрема, теза: «Виходячи із свого 

інтересу, здобувай користь з будь-чого». А оскільки інтереси людини 

відображаються врешті-решт у цілях, які вона ставить за мету в 

процесі своєї діяльності, то корисним вважається все, що сприяє 

досягненню цілі. «Для досягнення цілі усі засоби добрі» або «Мета 

виправдує усі засоби» – гасла, що ґрунтуються на філософії 

прагматизму. Коли користь, успіх, зиск стають критерієм істини і 

асоціюються головним чином з багатством, грішми, владою, 
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насолодою тощо вони здатні обґрунтувати будь-яку мерзенність, будь-

які злодіяння. Тобто, іншими словами, коли вони наказують захищати 

власні інтереси і нічим не жертвувати в ім’я загального блага. У цьому 

випадку, зокрема, конкретна воля до влади може стати сильнішою за 

будь-яку наукову теорію, що суперечить прагненням конкретного 

можновладця, або конкретна воля людини до збагачення може стати 

самодостатнім явищем (фактом), що гіпертрофує сенс її життя. 

Слушно, як видається, зазначає всесвітньо відомий режисер Франко 

Дзеффіреллі: «Матеріальний добробут – це, безумовно, чудово. Але 

європейська демократія в гонитві за ситістю загубила найголовніше – 

духовне. На жаль, західне суспільство цього досі не розуміє». 

Будь-які наукові знання, у тому числі і управлінські, цінні самі по 

собі не тому, що вони сприймаються як результат пізнання, а тому, що 

вони задовольняють у конкретний час реальні основи, матеріальні і 

духовні потреби людини і суспільства. Наукові знання як система ідей, 

понять лише тоді є цінними для людини, коли вони стають 

предметними, тобто людські властивості і здібності перетворюються у 

певні соціально-культурні предмети (матеріальні або духовні), що 

оточують людину і якими вона користується, але з метою не тільки 

свого розвитку, а й суспільного прогресу. Суспільна практика органічно 

пов’язана з пізнавальною діяльністю людини, з істинністю її 

теоретичних знань. Як суспільна практика є джерелом наукового 

пізнання, так і наукові знання, як видається, активно сприяють прогресу 

суспільної практики. Від того, наскільки істинними є знання людини 

як результат наукового пізнання (зокрема, соціальної дійсності), багато 

в чому залежить суспільний прогрес. 

Не можна однобічно тлумачити зв’язки між суспільством і природою, 

бачити як перше, так і другу лише сферою втілення суб’єктивних 

потреб і прагнень людини, що призводить до суб’єктивного розуміння 

історичного процесу, предметної практики людей. Водночас не можна 

і утилітарно сприймати людську практику лише як безпосередню 

фізичну участь індивіда у виробничій або управлінській діяльності. 

Теорія і практика утворюють єдність діалектично взаємопов’язаних 

протилежностей, усвідомлення чого має становити основу вітчизняного 

державотворення і державного управління. Людина завжди перебуває 

у трьох часових вимірах – колишньому, теперішньому і майбутньому, 

а також у сферах сущого і належного, хоча може і не усвідомлювати 

цього, її життя не обмежується лише кон’юнктурним вирішенням 

поточних завдань задоволення миттєвих людських потреб і інтересів. 
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«Голий прагматизм» або філософія «корисливості», як правило, 

повстають проти «мріянь», «ідеалів» і навіть «ідей». «Розчарувавшись» у 

пошуках істини, теоретичних знань, представники цієї філософії життя 

вимагають чистої «конкретної» практики, яка сповідує корисливість, 

успіх як пріоритетні цінності суспільного життя, навіть за рахунок 

інших. Хоча користь апелює до суспільного (публічного) інтересу» 

бачиться при цьому як своєкорисливість. Засади зазначеної філософії 

орієнтують лише на практичні висновки і цілі, ігноруючи при цьому 

першопричини явищ і процесів, які пізнаються і з якими людина має 

справу. Відповідно під істиною ефективності управління розуміються 

уявлення і дії, що сприяють економізації упорядкованої суспільної 

праці, при досягненні загальної мети. Тобто, по суті, йдеться про 

інструментальне розуміння поняття істини. 

Тим самим провідники ідеї корисливості відводять від цілісного 

системного розуміння процесу суспільного руху, зокрема, державного 

механізму його розвитку, створюють оманні ілюзії. Вони вбачають 

покликання науки в «наведенні порядку» шляхом конструювання 

«авторитетної» системи, але при цьому свідомо чи несвідомо виганяють із 

науки і практики «неприємні» для правлячих сил узагальнення, 

принижують роль теорії, мислення, наукових пропозицій. У науці так 

званими прагматиками цінуються тільки емпіричні, прикладні знання. 

Вся ж підготовча, фундаментальна теоретична робота фактично 

ігнорується. Теорія розглядається прихильниками «здорового глузду» 

не як засіб пізнання сутності явища, пояснення істини, а як засіб 

довільного тлумачення фактів. 

Внаслідок сприймання реальної дійсності на підставі «здорового 

глузду», тобто такою, якою вона лише видається конкретній людині в 

процесі задоволення її приватних інтересів, поза увагою залишається 

багато зв’язків, явищ, причин, що навіть не усвідомлюються як 

складові елементи більш складної системи взаємодії, більш складного 

багатоаспектного процесу, в тому числі державного управління, і які 

можна виявити лише на рівні теоретичної абстракції, на основі 

теоретичного всебічного пізнання об’єктивної реальності в її суттєвих 

зв’язках і закономірностях, умовиводів, які не є природною здатністю 

людей, а набуваються ними в процесі життєдіяльності, зокрема, в 

процесах навчання і виховання. 

«Мислення, що ґрунтується лише на «самоочевидному» здоровому 

глузді і емпіричному досвіді, який пов’язаний головним чином з 

досягненням корисного в соціальній взаємодії, – зазначає один з 

відомих фахівців у галузі теорії соціального прогнозування Араб-Огли, – 
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нездатне не тільки передбачати нове, але, як правило, навіть 

розпізнати його, коли воно вже виникло і реально існує. Для такого 

мислення поведінка складних систем, до яких належить і суспільство, і 

держава, і політика, і право, державне управління виглядає не тільки 

парадоксальною, а й незбагненною». Таке мислення не вибудовує 

ланцюжка причинно-наслідкових зв’язків і не порівнює свої висновки 

з досвідом. Як слушно зазначає С. Г. Кара-Мурза, за умови такого 

бачення світу причини явищ, з якими стикається людина, мають 

містичний характер. 

Через те, що в основі здорового глузду і емпіризму знаходиться 

спотворений теоретичним атомістським розумінням психічного життя 

досвід, то, з емпіричної точки зору, соціальному пізнанню недоступна 

сутність явищ і процесів, зокрема, управлінських, що вивчаються. Це 

зумовлено передусім тим, що невідомими залишаються субстанціональні 

причини породження цих явищ і процесів, вважаються несуттєвими 

ідеї щодо їх внутрішньої природи або сутності, нема і загальних 

апріорних понять, які є результатом свідомої розумової творчої діяльності 

людини і відображають формальний зв’язок усього існуючого 

(природного і соціального). Лише на основі і за допомогою конкретного 

життєвого досвіду, здорового глузду людини неможливо ані тривалий 

час і ефективно управляти певною формою соціальної взаємодії, ані 

всебічно пізнати конкретний елемент реальної системи управління. Як 

відомо, окрім певного споглядання для пізнання конкретного предмета 

необхідні ще аналіз і закінчений синтез, які сприяють усвідомленню 

його повноти, що не дається жодними емпіричними знаннями. Тому, 

як образно говорив І. Кант про емпіричне вчення про право, слова, які 

можна поширити на будь-яке емпіричне соціальне вчення, – «це 

голова (подібно до дерев’яної голови у байці Федра), яка може бути 

головою, та на жаль, безмозкою». 

Під емпіричним кутом зору певному суб’єкту управління (в 

кінцевому підсумку людині як носію певних управлінських функцій, 

прав, обов’язків і відповідальності) доступні лише фактичні явища, які 

даються нам у конкретному досвіді, в їх фактичних взаємовідносинах 

подоби, співіснування (у просторі) і послідовності (у часі). Виходячи з 

того, що за допомогою емпіричного досвіду, пов’язаного завжди із 

задоволенням конкретних індивідуальних потреб та інтересів, можна 

пізнавати тільки реально існуючі явища або певні факти, то навіть 

якщо ми і зможемо пізнати їх закономірності на основі цього досвіду, 

вони будуть лише певним узагальненням, зробленим на підставі цих 

конкретних фактів. Тобто з суто емпіричної точки зору неможливе 



Історія та практика державного управління і 

місцевого самоврядування в Україні 

 

107 

навіть пізнання будь-яких управлінських явищ або процесів у їх 

необхідності чи закономірностях. 

Як наслідок – не враховуються і не можуть бути враховані більш 

віддалені суспільні наслідки конкретних управлінських заходів. 

Особливо треба наголосити, що з-під контролю випадають соціальні 

наслідки сумарних дій цих заходів. І якщо на рівні міжособистих 

стосунків це може бути неважливим чинником, то на рівні політичних 

і державних владно-управлінських відносин, коли йдеться про 

досягнення певних публічних цілей, від цього безпосередньо залежить 

якість, а отже – ефективність політичних рішень і юридичних та 

управлінських актів, а від них – і ефективність державного регулювання 

суспільних відносин у будь-якій сфері. Саме тому однією з основних 

умов формування сучасної стратегії трансформації і розвитку 

українського суспільства, управлінської реформи має бути насамперед 

розроблення ідеології і концепції вітчизняного державного управління, 

що, безумовно, передбачає сучасну методологічну базу. 

У взаємодії соціальних явищ, сторін суспільних відносин, на 

відміну від природи, не існує закономірності жорсткого, раз і назавжди 

даного причинно-наслідкового зв’язку, детермінації одного виду іншим, 

наприклад, політики і управління економікою, коли досконалість, 

зокрема ефективність, політики і управління повністю і завжди 

залежить від економіки. В суспільстві (органічній частині природи, 

хоча і якісно відмінній від інших складових – фізичної, біологічної 

тощо) діють люди як носії не тільки чуттєвого, а й свідомого, як 

унікальна єдність загального, особливого та одиничного, безмежного 

та обмеженого, певний «продукт» розвитку соціального буття. У своїй 

узагальненості вони здатні в принципі до нескінченного соціального 

прогресу, до олюднення людства, що є, коли так можна визначити, 

вищою об’єктивною метою розвитку людства на Землі взагалі. 

Суб’єктивно налаштовані вирішувати свої приватні справи, люди в 

процесі історичного суспільного руху, за рахунок раціонального і 

чуттєвого в соціальній взаємодії, врешті-решт збільшують суспільне 

благо і знищують існуюче нині зло (породжуючи нове, навіть не 

усвідомлюючи цього). 

 

2. Поняття законності та її роль у державному управлінні 

 

Сучасний етап розвитку української державності та суспільства в 

цілому характеризується тривалим процесом оновлення всіх сфер 

життєдіяльності соціальних суб’єктів. У стані формування залишаються 
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організаційні, управлінські та правові засади зорієнтованої на 

цивілізовані ринкові відносини економіки. Поруч з конструктивними 

змінами в суспільстві відбуваються й деструктивні процеси, які 

супроводжуються поглибленням кризових проявів, загостренням 

соціально-економічних та політико-правових проблем. Одна з основних 

причин несприятливих тенденцій суспільного розвитку полягає 

подекуди в неспроможності нинішньої системи державного управління 

забезпечити ефективний перехід суспільства до нового якісного стану 

та у відсутності відповідної ідеології управління державою. 

Політичні, економічні та соціокультурні умови, що існують у 

суспільстві та державі, обумовлюють необхідність формування відповідної 

системи та механізмів соціально-орієнтованого державно-правового 

регулювання. Значно зростає роль регулятивного впливу органів та 

посадових осіб державного управління, підвищується вагомість 

реалізації принципів справедливості та законності в суспільному та 

особливо державному житті. 

Трансформація соціально-економічної, політико-правової, культурної 

та всіх інших сфер буття української держави, діяльність її органів та 

посадових осіб, що виконують регулятивно-управлінські функції, 

повинна відбуватись на підставі проголошених нині чинною 

Конституцією України загальноцивілізаційних цінностей: забезпечення 

прав і свобод людини та гідних умов її життя; розвиток і зміцнення 

демократизму, гуманізму; верховенство права та розбудова грома-

дянського суспільства. Одним з найвагоміших чинників досягнення 

цих цілей є державно-правове регулювання – результативний, 

здійснюваний за допомогою правових засобів нормативно-організа-

ційний вплив на суспільні відносини з метою їх упорядкування, 

охорони та розвитку відповідно до суспільних потреб. 

Основоположними принципами державно-правового регулювання 

в сучасних умовах мають стати принципи справедливості, законності, 

єдності справедливості та законності як найважливіші соціальні 

цінності; вихідні положення, на яких ґрунтується державне управління, 

правотворчість, правореалізація і правоохорона. Саме ці принципи 

визначають найважливіші структурні зв’язки у предметі, методі та 

механізмі державно-правового регулювання як у середині правової 

системи, так і поза її межами, здійснюючи управлінський вплив на 

соціальне середовище. 
Законність як принцип, відправне положення та об’єктивна 

властивість права в узагальненому вигляді становить собою загальну 
вимогу дотримання та виконання законів. Виділяють декілька 
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концептуальних підходів до розуміння законності. Перший – визначає 
її сутність за допомогою системи нормативних вимог, тобто розглядає 
законність як метод, головний принцип правового регулювання та 
управління державою і суспільством. Другий – розглядає законність 
крізь призму процесу та кінцевого результату правомірної поведінки, 
тобто визначає її як режим (стан) діяльності всіх соціальних суб’єктів, 
котрий ґрунтується на точному та неухильному дотриманні існуючого 
законодавства. 

Модель державного управління, сформульована в Конституції, 
законах та інших документах, а також виражена у них нормативна 
модель державного й суспільного життя, що підлягає реалізації через 
державне управління, набувають реального значення за умови, коли 
вони дійсно стають орієнтиром, фактором і складовою свідомості, 
поведінки та діяльності людей. Для надання дієвості нормативно-
законодавчим актам необхідно виробити певний механізм забезпечення їх 
практичної реалізації. 

Значення законності полягає в тому, щоб виражені у правових 
нормах позитивні зобов’язання було виконано, дозволи використано, 
заборон дотримано, закон реально виконував свою роль у житті 
держави, суспільства і конкретної людини. Тому під законністю 

доцільно 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: 
1. бути однаково зрозумілою і здійснюваною в різних місцях, 

різними людьми й організаційними структурами і в різних життєвих 
обставинах; 

2. бути універсальною, тобто тільки єдиною, й охоплювати всю 
державу, всі структури державного управління і місцевого самоврядування; 
однаково стосуватись усіх 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; 

3. поширюватись як на самі органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування і державних службовців, так і на громадські 
структури та громадян; 

4. забезпечувати рівність у правовідносинах сторін; 
5. забезпечуватись публікацією закону (неопубліковані закони не 

застосовуються); 
6. бути гарантованою і стійкою, що досягається за допомогою 

спеціальних заходів забезпечення законності. 
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Становлення демократичної, правової, соціальної держави, розвиток 

засад громадянського та інформаційного суспільства, європейська 

інтеграція України, проведення політичної, адміністративної та інших 

реформ вимагають, щоб такі чинники, як компетентність, професіоналізм, 

інтелект, творчість відігравали провідну роль у діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування. 

Управління державою, мистецтва управління на місцевому рівні та 

державної служби і формування корпусу досвідчених управлінців 

мають давню історію, як і існування інституту держави. 

Вітчизняна наука державного управління бере початок з періоду 

Давньоруської держави, першоджерелами якої були «Руська Правда», 

«Повість минулих літ», «Повчання» Володимира Мономаха та інші 

літописні та історичні пам’ятки. 

Розробка наукових підходів до управління державою і системи 

підготовки державних службовців набула актуальності після здобуття 

Україною державної незалежності у 1991 році. За роки незалежності 

Україна пройшла певний шлях становлення, формування і розвитку 

власної політичної системи, власного державотворення, враховуючи 

минулий історичний досвід, менталітет народних мас, стан загальної 

та політичної культури населення. В умовах трансформації соціально-

економічної і політичної системи проходять радикальні зміни методів і 

механізмів управління суспільством, що потребують ініціативних, 

високоосвічених, творчих, професійно підготовлених працівників 

державного апарату, здатних приймати самостійні й оптимальні 

рішення та нести за них відповідальність. 

Пріоритетним напрямом державної політики повинна бути 

модернізація системи професійного навчання та підготовки державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, яка відповідала б 

європейським фаховим стандартам формування адміністративної 

спроможності держави, кращим вітчизняним традиціям і вимогам 

утворення єдиного європейського освітнього простору та стала б 

повноцінною й ефективною. 

Орієнтація на інтелектуального керівника, його компетентність, 

професіоналізм – один із головних напрямів удосконалення державного 

управління в умовах трансформації суспільного ладу, що відбувається 

в Україні. Система професійного навчання державних службовців 

покликана забезпечити країну управлінцями нової генерації, здатними 

вирішувати складні питання подальшого розвитку суспільства. Тобто, 

розвиток державного управління і навчання фахівців органічно 

взаємопов’язані. 
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Стандартизація освіти в системі державного управління України – 
це процес вироблення і впровадження в життя освітніх стандартів – 
уніфікованих вимог до професійної підготовки державних службовців, 
які забезпечують набуття останніми професійної компетентності. 

Модель державного управління, сформульована в Конституції, 
законах та інших документах, а також виражена в них нормативна 
модель державного і суспільного життя, що підлягає реалізації через 
державне управління, набувають реального значення за умови, коли 
вони дійсно стають орієнтиром, фактором і складовою свідомості, 
поведінки і 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; 

– законність дій влади, не допускаючи її до скільки-небудь 
помітних відхилень від наперед законодавчо встановлених і публічно 
оголошених шляхів дії; 

– силу влади, не допускаючи, щоб вона стала безсилою. 
З набуттям нашою країною незалежності особливої ваги набуває 

розробка проблем теорії та практики державного управління. І це 
цілком закономірно. Адже, за будь-яких умов, без розв’язання 
визначених проблем неможливо свідомо обирати й застосовувати 
інструменти проектування і прийняття значущих рішень у публічній 
сфері й інноваційній діяльності, уникати непродуктивних витрат часу, 
матеріальних та духовних ресурсів для оптимізації базових державних 
механізмів. У сучасному ж українському суспільстві, коли розбудова 
суверенної правової держави, відповідної до її запитів управлінської 
мережі, й докорінна трансформація економіки супроводжуються 
певними кризовими явищами, спадами і соціальними конфліктами, 
питання теорії і практики соціального управління вкрай актуалізуються. 

Правове регулювання будь-якого процесу, відносин, явища, будь-
яких їх взаємозв’язків втрачає 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 навчитись, в одному 
напрямку, розробляти актуальні та перспективні закони (об’єктивізувати 
законотворчість), а в іншому – послідовно і наполегливо втілювати 
закони в життя (об’єктивізувати законодавство). 
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У демократичній державі закон є наслідком певного компромісу і 

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 вирішення 

суперечностей і конфліктів інтересів. У даному аспекті механізми і 

засоби забезпечення практичної реалізації законів є об’єктивною 

необхідністю підтримки суспільства в нормальному стані. 

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, дозволи використано, 

заборон дотримано, закон реально виконував свою роль у житті 

держави, суспільства і конкретної людини. Тому під законністю 

доцільно 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: 

1. бути однаково зрозумілою і здійснюваною в різних місцях, 

різними людьми й організаційними структурами і в різних життєвих 

обставинах; 

2. бути універсальною, тобто тільки єдиною, й охоплювати всю 

державу, всі структури державного управління і місцевого самовря-

дування; однаково стосуватись усіх 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; 

3. поширюватись як на самі органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування і державних службовців, так і на громадські 

структури і громадян; 

4. забезпечувати рівність у правовідносинах сторін; 

5. забезпечуватись публікацією закону (неопубліковані закони не 

застосовуються); 
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6. бути гарантованою і стійкою, що досягається за допомогою 

спеціальних заходів забезпечення законності. 

На сучасному етапі все більшою мірою зростають вимоги до 

підвищення наукової обґрунтованості державного управління, що 

зумовлює об’єктивну необхідність розроблення та впровадження 

принципово нових чи кардинально модернізованих підходів у процесі 

виконання складних і важливих завдань державно-управлінської 

діяльності. Це безпосередньо залежить від міри пізнання та додержання в 

реальній практичній діяльності законів, закономірностей державного 

управління, його загальних і спеціальних принципів з урахуванням 

можливостей існуючої на певний час конкретної ситуації. 

Теоретичні засади державного управління, відпрацьованість 

категоріально-понятійного апарату створюють передумови досягнення 

порозуміння та взаємоузгодженості дій суб’єктів державного управління, 

що займають різні рівні в їх загальній ієрархічній структурі, а також 

більш чіткої визначеності та змістовності прямих і зворотних 

суб’єктно-об’єктних відносин. 

Закони та закономірності управління відображають найбільш 

важливі, необхідні, сталі та повторювані зв’язки явищ і процесів, які 

допомагають розкрити їх природу, сутність та внутрішній зміст.  

Закони та закономірності соціального управління розглядаються 

нерідко як одне поняття, зважаючи на те, що між ними є багато 

спільного: 

– по-перше, вони носять об’єктивний характер; 

– по-друге, формулюються на підставі розкриття відносин як 

між суб’єктом і об’єктом управління, так і внутрішніх, притаманних 

кожному з них, а також зв’язків із зовнішнім середовищем. 

Однак між законами та закономірностями управління є й відмінні 

риси. 

Закони характеризуються більш високим рівнем абстрагування від 

реальної дійсності, тобто безпосередньо самого явища, вони мають 

більш загальний вигляд і визначають орієнтацію розвитку будь-яких 

видів соціального управління. Закономірності управління більшою 

мірою враховують обставини реальної діяльності, тому, частіш за все, 

вони набирають характеру об’єктивно зумовлених загальних 

позитивних тенденцій або рекомендацій щодо вибору обґрунтованих 

дій чи поведінки, які можуть наблизити практику управлінської 

діяльності до того «ідеального зразка», що відображений законами 

управління. У теорії управління розглядаються загальні та специфічні 

закономірності, локальні і системні, комплексні та аспектні. 
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Єдність системи управління. Стійкість внутрішніх зв’язків системи 

при зміні стану зовнішнього середовища, тобто такі зв’язки між 

елементами системи, які зберігають її цілісність протягом тривалих 

періодів зміни стану системи. 

Найбільше значення мають такі прояви єдності системи: принципів 

управління для всіх ланок та ступенів системи управління; організаційних 

форм елементів системи; основних функцій управління; методів 

управління; складу та послідовності етапів процесу управління, його 

ознак (безперервності, періодичності, узгодженості). 

Пропорційність суб’єкта і об’єкта управління. Раціональна 

відповідність між елементами всередині керівної та керованої підсистем; 

спроможність суб’єкта за своїм потенціалом та організаційно-

технічним забезпеченням оперативно виконувати функціональні 

завдання, враховуючи зміни у стані об’єкта. 

Поєднання централізації та децентралізації. Доцільна відповідність 

потребам суспільства функціональної відповідальності різних рівнів 

управління, централізація – безперервна, постійно діюча та достатньо 

стійка підлеглість кожної ланки вищим органам управління; 

децентралізація – самостійність у підходах до управління з урахуванням 

багатоманітності місцевих особливостей при збереженні єдності в 

основному, суттєвому. 

Співвідносність керівної та керованої систем. Реформування 

якісних та кількісних характеристик керівної системи відповідно до 

зміни об’єкта управління на кожному етапі розвитку держави, 

застосування ефективних організаційних форм управління, науково 

обґрунтованих нормативів. 

Під принципами управління розуміють керівні правила, основні 

положення, норми поведінки, що відображають найбільш загальні 

стійкі риси законів і закономірностей управління, яких необхідно 

додержувати в управлінській діяльності. 

Одним із перших дослідників, хто спробував систематизувати 

принципи управління, був французький інженер і науковець Анрі 

Файоль (1841-1925). В основі запровадженої ним системи управління 

лежала адміністративна доктрина. Виходячи з неї, у 20-х роках ХХ ст., 

Файоль визначив чотирнадцять принципів управління, які, на його 

думку, придатні для всіх без винятку сфер адміністративної діяльності: 

1) поділ праці; 2) повноваження і відповідальність; 3) дисципліна; 

4) єдиноначальність; 5) єдність керівництва; 6) підпорядкування 

особистих інтересів загальному; 7) винагорода; 8) централізація; 

9) ієрархія (скалярний ланцюг); 10) порядок; 11) справедливість; 
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12) стабільність штату; 13) ініціатива; 14) корпоративний дух. Ці 

принципи, доповнені функціями персоналу в організації, по суті 

визначили спеціалізацію, ієрархію, рамки контролю та засади 

організаційної структури як основу, на якій можна було б формувати 

організації та здійснювати управлінські функції. 

Принципи, як поняття теорії управління, зумовлюються певними 

законами, але одночасно відображають зміст та реальність процесів 

управління. Вони є результатом наукового пізнання, формулюються 

людьми. Їх склад і спрямованість залежать від ступеня дослідженості 

закономірностей та управлінських відносин. 

Безпосередньо на практиці принципи набувають конкретного 

характеру вимог, якими належить керуватися в управлінській діяльності. 

Сприятливі умови для їх додержання створює систематизація 

принципів державного управління, згідно з якою вони розподіляються 

на декілька видів: адміністративно-правові, системно-цільові, системно-

функціональні, системно-організаційні, адаптивні. 

Види принципів державного управління 

1. Адміністративно-правові принципи державного управління: 

– відповідність об’єктивним законам суспільного розвитку; 

– публічність правової регламентації; 

– відповідність інтересам народу; 

– об’єктивність із позицій додержання законів; 

– співвідносність влади та державного управління; 

– правове регулювання управлінської діяльності. 

2. Системно-цільові принципи державного управління: 

– розмежування повноважень між суб’єктами державного 

управління по горизонталі та вертикалі; 

– підпорядкування локальних цілей загальній меті; 

– несуперечність цілей одна одній; 

– взаємодоповнення цілей; 

– послідовність у досягненні всієї сукупності цілей; 

– розподіл цілей за функціями державного управління; 

3. Системно-функціональні принципи державного управління: 

– закріплення розподілу функцій правовими нормами; 

– сумісність функцій органів державного управління; 

– диференціація спеціальних (конкретних) функцій; 

– концентрація однакових функцій у відповідних органах; 

– комбінування суміжних функцій в межах одного органу; 

– відповідність фактичної діяльності закріпленим функціям. 
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4. Системно-організаційні принципи державного управління: 

– єдність системи органів державної влади; 

– територіально-галузева організація управління; 

– багатоманітність організаційних зв’язків; 

– відповідність елементів діяльності органів (методів, форм, 

стадій) їх місцю в ієрархічній структурі; 

– делегування повноважень та відповідальності; 

– поєднання єдиноначальності та колегіальності; 

– лінійно-функціональна (штабна) побудова структури управління. 

5. Адаптивні принципи державного управління: 

– уточнення мети при зміні обставин; 

– відповідність елементів системи визначеній меті; 

– орієнтація на постійне оновлення; 

– встановлення нормативів за елементами системи; 

– урахування темпів розвитку керованих об’єктів при 

формуванні управлінських рішень; 

– конкретизація управлінської діяльності та особистої відпові-

дальності; 

– посилення соціальної захищеності державних службовців. 

Пізнання законів та реалізація принципів державного управління 

створюють методологічну базу обґрунтування спрямованості та змісту 

державно-управлінських трансформаційних процесів. 

Забезпечення законності в державному управлінні – це основне 

завдання законодавства держави. Надати законності бажаний (людьми, 

суспільством) стан може тільки узгоджена система зусиль 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 влади), а з іншого – формуванню між її 

підсистемами необхідних стримань і противаг, а також відносин 

взаємного контролю. Законність має місце тоді, коли жодна структура 

влади не може перевищувати своїх повноважень і буде, у випадку 

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 функціонування незалежним від інших підсистем 

державної влади і перетворює їх на справжнього стража законності. 
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Так, у Конституції України (ст. 124) зазначається: «Юрисдикція судів 

поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі». Великі 

можливості для забезпечення законності в державному управління 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 в підтриманні законності в державному управлінні 

займають 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 перш за все про зовнішній контроль, який у системі 

виконавчої влади одні органи здійснюють стосовно інших. Оскільки 

виконавча влада має строгу ієрархію, в 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 спеціалізований зовнішній контроль за 

певними видами управлінської діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування. Такий контроль покладається на 

уповноважені стосовно його ведення органи і їх 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 

органах місцевого самоврядування їх 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 в 

цілому стану законності в державному управлінні здатне позитивно 

впливати і на внутрішній контроль. 
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Дедалі більшу роль у забезпеченні законності в державному 
управлінні саме 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, їх 
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 іншого – 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 їх потреби, 
інтереси та цілі, а також сприяють гармонізації та раціоналізації 
суспільного розвитку. Правопорядок виступає кінцевим пунктом 
реалізації права. 

Закони є важливою складовою загальних норм поведінки, 
орієнтованих на застосування невизначеною кількістю 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 в 
цілому. Оскільки суспільство складається з вільних особистостей, які 
мають свої потреби та інтереси, при реалізації законів доводиться 
робити вибір між суспільно-доцільним і особистісно-бажаним. 

Без належної законності й правопорядку демократична, правова 
державність не може розвинутись. Якщо управлінська система не 
впорядкована, не введена в рамки законності та правопорядку, 
допускає високу частку свавілля, корисливості, егоїзму і суб’єкти-
вістських поглядів, то важко сподіватись, що вона може зробити щось 
корисне для керованої системи, позитивно вплинути на свідомість, 
поведінку і діяльність людей, суспільства в цілому. 

Законність і правопорядок у державному управлінні згуртовують 
персонал державного апарату, створюють між його членами належні 
формальні й неформальні відносини, посилюють координацію різних 
рівнів і видів управлінської діяльності, в цілому посилюють 
результативність і раціональність державного управління. 
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Важливим засобом забезпечення законності, раціональності й 
правопорядку в державному управлінні, а через нього – і в суспільстві, 
є дисципліна. Дисципліна є формою суспільного зв’язку, яка свідчить 
про визнання і дотримання людиною узгоджених правил, норм, 
процедур поведінки, спілкування, ведення певних справ. 

В інституціональному аспекті дисципліна в державному управлінні 
характеризується як сукупність норм, правил, процедур, вимог, які 
вироблені й затверджені в управлінській системі і підлягають 
виконанню кожним, хто в ній діє або з нею стикається. 

Дисципліна в державному управлінні розглядається як фактична 
поведінка персоналу органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, яка відображається в управлінських рішеннях і діях, а 
також в управлінському (службовому) спілкуванні. Вона формує такі 
основні показники державного управління: системність, результативність, 
ефективність, раціональність. 

Характерною ознакою дисципліни є виконавський зміст, який 
виражається в тому, що службовці органу підпорядковуються певному 
керівникові, виконують управлінські рішення, відповідально ставляться 
до своїх посадових функцій і повноважень. Виконання залежить як від 
самої особи, її установки, совісті, так і від певних «зовнішніх» умов: 
характеру регламентування, якості нормування та інструктування 
управлінської діяльності, повноти управлінської інформації, технічного 
обладнання та обслуговування службових місць, оптимальності 
організаційної структури, рівня загальної і професійної підготовки 
кадрів, продуманості морального і матеріального стимулювання 
державної служби, морально-психологічного мікроклімату в 
управлінських колективах. 

За критерієм спрямованості і змісту дисципліну в державному 
управлінні поділяють на планову, договірну, фінансову, службову, 
штатну, обліково-статистичну, навчальну тощо. 

Державне управління, в якому б формаційному суспільстві воно не 
здійснювалось, не може бути поза планомірністю і плановою 
дисципліною, яка його підтримує. Це означає, що необхідно дотриму-
ватися встановленого порядку складання і доведення до виконавців 
планів і окремих планових завдань, ресурсного забезпечення, стійкості 
та виконання планових завдань, показників і нормативів, узгодження 
строків і порядку діяльності між різними управлінськими  
компонентами й об’єктами управління. 

Договірна дисципліна полягає в дотриманні договірних зобов’язань 
між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, 
підприємницькими структурами, громадськими об’єднаннями тощо. 
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Фінансова дисципліна пов’язана з бюджетним процесом, грошовим 

обігом, банківською діяльністю, податками, кредитами, інвестиціями, 

оплатою праці, пенсійним забезпеченням, митними зборами та іншими 

явищами соціально-економічного життя держави і суспільства. Вона 

відіграє виняткове значення в державному управлінні, оскільки 

завдяки її наявності й практичній дії створюються матеріальні 

елементи відповідних управлінських впливів. 

Службова дисципліна – це добросовісне і відповідальне виконання 

функцій, прав, обов’язків і повноважень на обійманій посаді 

державного службовця. У складному, багатоланковому, ієрархічно 

організованому державному апараті тільки поведінка державного 

службовця згідно з юридично встановленими і морально підтриманими 

процедурами виконання управлінських рішень у змозі забезпечити 

результативність, ефективність і раціональність його функціонування. 

Штатна дисципліна, яка стосується в основному керівників органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, полягає в 

дотриманні певних типових моделей організації відповідних органів. 

Обліково-статистична дисципліна зумовлює використання для 

характеристики тих чи інших явищ уніфікованих показників, коректне 

і типове ведення численних документів. Якість статистики залежить 

перш за все від первинних, вихідних показників і документів. І якщо 

між ними немає узгодженості й збіжності, то не можна зробити 

узагальнення, а відповідно, статистика втрачає інформаційний 

характер. 

Оскільки в державному апараті відбуваються відносини трудового 

найму, діють правила внутрішнього трудового розпорядку, то в ньому 

зберігає свою роль трудова дисципліна, яка означає поведінку 

відповідно до умов трудової угоди і трудового законодавства. 

Навчальна дисципліна передбачає дотримання відповідних правил, 

у тому числі організаційних і методичних, при навчанні персоналу 

державного апарату. 

Законність і дисципліна в державному управлінні великою мірою 

визначаються відповідальністю, яка є відносинами, що забезпечують 

інтереси і свободу взаємопов’язаних сторін та гарантуються 

суспільством і 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 низку умов: 
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– по-перше, постійне й активне вдосконалення організації і 
функціонування системи державного управління; 

– по-друге, поліпшення нормативного регулювання різноманітних 
управлінських взаємозв’язків; 

– по-третє, використання у відповідних відносинах таких 
громадських інститутів впливу на свідомість, поведінку і діяльність 
людей, як моральні норми, традиції і звичаї, громадська думка, засоби 
масової інформації. 

З теоретичного і нормативного поглядів найбільш дієвою є 
юридична відповідальність, тобто відповідальність за порушення 
конкретних норм законів, яка застосовується в певних процесуальних 
формах уповноваженими органами державної влади і 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. 

Відповідальність державних службовців законодавством передбачено 
в 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 поділяються 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 (чи бездіяльність) працівника є порушенням 
трудової дисципліни лише за наявності одночасно 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 (іншими словами, невиконання 
працівником службових обов’язків з причин, що від нього не залежать: 
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недостатня кваліфікація або працездатність, відсутність належних 
умов роботи, неотримання службовцем інформації й матеріалів, 
потрібних для виконання посадових обов’язків і т. д., така дія не може 
розглядатись як невиконання службових обов’язків, бо в цьому разі 
працівник 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, зокрема, є недотримання 

державної та іншої таємниці, що охороняється законом, розголошення 

відомостей, які стали відомі державному 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 з цим характер професійної діяльності 

державних службовців передбачає певні особливості регулювання їх 

відповідальності. Для державних службовців установлено підвищену 

відповідальність, домірність відповідальності обійманій посаді, 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 врахувати, 

що дисциплінарну відповідальність може бути накладено і на тих 

державних службовців, хто надав інформацію, що 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 їх змісту. 

Крім перелічених, можуть бути й інші випадки невиконання або 

неналежного виконання державним службовцем посадових обов’язків, 

що розцінюються як посадова провина. 



Історія та практика державного управління і 

місцевого самоврядування в Україні 

 

123 

Видами дисциплінарних стягнень є зауваження, догана, сувора 

догана, попередження про неповну службову відповідність, звільнення. 

Варто зазначити, що звільнення, як міра дисциплінарного покарання 

державного службовця, допускається лише за наявності підстав, 

зазначених у Законі України «Про державну службу» та Законі 

України «Про засади запобігання і протидії корупції». 

Дисциплінарне стягнення накладається органом державної влади 

або його керівником, які мають право на призначення державного 

службовця на посаду. Це правило зумовлене 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 та 

оскарження дисциплінарного стягнення визначається законодавством і 

відповідними нормативно-правовими актами. 

Дисциплінарну відповідальність треба 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 застосовуються лише два види адміністра-

тивних покарань – попередження і штраф, які накладаються 

суб’єктами функціональної влади (представниками влади, посадовими 

особами контрольно-наглядових органів). 

Адміністративна відповідальність застосовується органами або 

посадовими особами, з якими порушник не пов’язаний відносинами 

підлеглості по роботі чи по службі (наприклад, суддями, державними 

інспекторами з охорони праці, інспекторами державної протипожежної 

служби, головними санітарними лікарями та ін.). 

Чинним законодавством передбачено кримінальну відповідальність 

посадових осіб за зловживання посадовими повноваженнями, 
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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, у тому числі 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю більше місяця, до вирішення питання про його дисциплінарну 

відповідальність, відсторонений від виконання службових обов’язків зі 

збереженням заробітної плати. 

Порядок проведення службових розслідувань, застосування та 

оскарження дисциплінарного стягнення визначається законодавством і 

відповідними нормативно-правовими актами. 

Дисциплінарну відповідальність треба 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 застосовуються лише два види 

адміністративних покарань – попередження і штраф, які накладаються 

суб’єктами функціональної влади (представниками влади, посадовими 

особами контрольно-наглядових органів). 

Адміністративна відповідальність застосовується органами або 

посадовими особами, з якими порушник не пов’язаний відносинами 

підлеглості по роботі чи по службі (наприклад, суддями, державними 

інспекторами з охорони праці, інспекторами державної протипожежної 

служби, головними санітарними лікарями та ін.). 

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, у 

тому числі позбавлення права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю. 
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Суд, встановивши 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. 

 

3. Системи нормативно-правових актів, що регулюють порядок 

організації та діяльності органів публічної влади в Україні 

 

Насамперед треба зазначити, що будь-який правовий акт, який 

застосовується в управлінських процесах, є наслідком управлінського 

рішення. Для того, щоб управлінське рішення набуло юридичної сили і 

стало обов’язковим для виконання тими, кому адресовані його вимоги, 

воно, як правило, повинно бути втілене у встановленій законом формі 

усних або письмових юридичних приписів, тобто актів управління, на 

основі яких розгортається практична діяльність людей. Акти 

управління – це юридична форма управлінських рішень. Вони надають 

рішенням юридичної сили, роблять їх обов’язковими для виконання. 

Матеріальним змістом будь-якого акта управління є відповідне 

управлінське рішення. 

Однак не всі управлінські рішення обов’язково втілюються в актах 

управління. Деякі з них можуть бути реалізовані як виданням актів 

управління, так і за допомогою інших форм управлінської діяльності 

(організаційно-технічними діями, інструктивно-роз’яснювальною і 

виховною роботою тощо). За певних конкретних обставин суб’єкт 

управління може прийняти рішення не реагувати на ситуацію, яка 

склалась у процесі функціонування відповідного об’єкта, і, щоб 

стабілізувати обстановку, не вживати жодних активних дій. У таких 

випадках акт управління не видається взагалі, хоча управлінське 

рішення, безумовно, приймається. 

Крім того, зміст одного рішення може бути втілений у кількох 

актах державного управління, і, навпаки, кілька рішень можуть 
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забезпечувати змістовну характеристику багатьох організаційно-

управлінських дій, які реалізуються відповідно до приписів єдиного 

акта управління. 

Головне полягає в тому, що акти управління, як найважливіша 

правова форма державного управління, забезпечують «переклад» змісту 

управлінських рішень на юридичну мову державно-владних вимог і 

приписів. Вони роблять управлінські рішення юридично обов’язковими 

програмами діяльності конкретних об’єктів управління – підприємств, 

установ, трудових колективів, галузей народного господарства тощо. 

Правові акти державного управління – це вольові владні дії 

державних органів (службових осіб), які вони здійснюють на підставі 

законів та на виконання їх у процесі реалізації функцій державного 

управління і які спрямовані на встановлення (зміну, скасування) 

правових норм або виникнення (зміну, припинення) конкретних 

правових відносин. 

Серед інших правових актів (законів, постанов Верховної Ради, 

указів Президента тощо) акти управління виділяються передусім тим, 

що вони є основною юридичною формою виконавчої та розпорядчої 

діяльності державних органів управління. За їхньою допомогою органи 

управління вирішують ті завдання, які належать до їх компетенції, 

здійснюють керівництво господарською діяльністю і соціально-

культурним будівництвом, визначають компетенцію, форми і методи 

функціонування підпорядкованих державних органів, підприємств та 

організацій, встановлюють права і обов’язки громадян і громадських 

організацій у сфері управління, застосовують засоби морального і 

матеріального впливу до працівників державного апарату, реагують на 

неправомірні дії службових осіб, громадян та організацій, створюють 

умови для запобігання правопорушенням і забезпечення законності та 

правопорядку. 

Правові акти державного управління відображають практично всі 

сторони діяльності державних органів у сфері управління. Реалізація 

творчо-конструктивної функції актів управління забезпечується тим, 

що на їх основі безпосередньо формулюються нові або змінюються 

чинні правила поведінки у сфері управління, виникають і змінюються 

конкретні правові відносини, скасовуються застарілі норми поведінки 

тощо. 

Інакше кажучи, акти управління – це різновид правових актів, у 

яких відображаються владні приписи органів державного управління 

(або службових осіб), спрямовані на встановлення або застосування 

правових норм (правил поведінки) у сфері державного управління. 
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Службове призначення правових актів управління (а саме 

визначення їх як основного засобу реалізації компетенції органів 

державного управління вказує на головну специфіку і мету їх видання) 

вирішення завдань державного управління у процесі виконавчо-

розпорядчої діяльності, яка здійснюється на основі вимог законів і 

пов’язана з повсякденним керівництвом господарським, соціально-

культурним і адміністративно-політичним будівництвом. 

Отже, правові акти державного управління є специфічним 

знаряддям здійснення державно-владних функцій, за допомогою якого 

регулюються та стимулюються у своєму розвитку суспільні відносини, 

що виникають у сфері державного управління – одного з найважливіших 

видів державної діяльності. 

Правові акти державного управління – це владні, односторонні 

підзаконні акти органів державного управління, що вироблені в 

процесі виконавчо-розпорядчої діяльності. 

Під правовою основою організації й діяльності органів публічної 

влади розуміють систему нормативних актів, що визначають функції, 

компетенцію, форми і методи діяльності органів державної влади і 

місцевого самоврядування, а також їх структурних підрозділів. Для 

цих актів характерним є те, що правові норми, які в них містяться, є 

переважно імперативними.  

У системі нормативно-правових актів, що визначають організацію 

роботи органів публічної влади, можна виділити декілька рівнів 

залежно від їх юридичної сили, змісту, дії у просторі та за колом осіб: 

1. Конституція (Основний Закон) України – нормативний акт вищої 

юридичної сили, політико-правовий за своєю природою, що визначає 

найбільш важливі аспекти державного і суспільного ладу, у тому числі 

закріплює систему органів державної влади і місцевого самоврядування, 

форми народовладдя, принципи організації та діяльності органів 

публічної влади, функції та компетенцію вищих органів державної 

влади. 

2. Закони України, що визначають організацію роботи органів 

публічної влади: 

а) виборче законодавство, зокрема, закони «Про Центральну 

виборчу комісію», «Про вибори Президента України», «Про вибори 

народних депутатів України», «Про вибори депутатів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим», «Про вибори депутатів місцевих рад і 

сільських, селищних, міських голів»; 

б) законодавство, що визначає загальний правовий статус органів 

публічної влади, їх структурних підрозділів та посадових осіб, зокрема, 
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закони «Про статус народного депутата України», «Про державну 

службу», «Про комітети Верховної Ради України», «Про Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини», «Про Конституційний Суд 

України», «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим», «Про 

представництво Президента України в Автономній Республіці Крим», 

«Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів», 

«Про Раду національної безпеки і оборони України»; а з 1 січня 

2013 році набуде чинності новий закон України «Про державну 

службу».  

в) законодавство, що визначає окремі аспекти організації роботи 

органів публічної влади, зокрема, Регламент Верховної Ради України, 

закони «Про тимчасове виконання обов’язків посадових осіб, яких 

призначає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент 

України або Верховна Рада України за поданням Президента України», 

«Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової 

інформації», «Про державну охорону органів державної влади і 

посадових осіб», «Про власність», «Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності» та ін. 

3. Підзаконні нормативні акти, що визначають статус і порядок 

роботи органів публічної влади та їх структурних підрозділів: 

а) укази Президента України, зокрема «Питання Адміністрації 

Президента України», «Про заходи щодо вдосконалення організації 

контролю за виконанням актів та доручень Президента України», «Про 

затвердження Положення про порядок роботи з законопроектами та 

іншими документами, що вносяться Президентом України на розгляд 

Верховної Ради України», «Про затвердження Положення про 

Адміністрацію Президента України» та ін.; 

б) постанови Кабінету Міністрів України, серед яких «Про 

затвердження Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України», 

«Про урядові комітети», «Про Порядок складення, розгляду, 

затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і 

видатків бюджетних установ та організацій», «Про затвердження 

Типового положення про урядовий орган державного управління» 

та ін.; 
в) акти центральних органів виконавчої влади, що регламентують 

організаційні питання внутрішньовідомчого та міжвідомчого характеру, 
наприклад, наказ МВС України «Про затвердження Інструкції про 
порядок розгляду пропозицій, заяв, скарг і організації особистого 
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прийому громадян в органах внутрішніх справ, внутрішніх військах, 
вищих закладах освіти, установах, організаціях і на підприємствах 
системи МВС України», накази Головного Управління державної 
служби України «Про затвердження Порядку оформлення документів 
для розгляду питань щодо продовження терміну перебування на 
державній службі», «Про затвердження Порядку інформування 
центральними й місцевими органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування, іншими державними органами про зміни 
облікових даних керівних працівників та осіб, зарахованих до кадрів 
резерву на ці посади» та ін.; 

г) акти місцевих органів публічної влади, наприклад, регламенти 
місцевих рад та місцевих державних адміністрацій, положення про 
структурні підрозділи виконкомів місцевих рад, положення про 
відділи та управління місцевих державних адміністрацій та ін.  

Певною особливістю вітчизняного законодавства у сфері 
державного будівництва є наявність типових нормативних актів, тобто 
правових документів, які регламентують організаційні питання діяльності 
однорідних органів публічної влади та їх посадових осіб. Прикладами 
таких актів можуть слугувати прийняті в останні роки Типовий 
регламент місцевої державної адміністрації, типові положення про 
окремі структурні підрозділи центральних і місцевих органів виконавчої 
влади (наприклад, Типове положення про управління юстиції, Типове 
положення про службу охорони праці та ін.). Прийняття таких актів 
спрямоване на забезпечення однакового вирішення найбільш складних 
організаційних питань, досягнення злагодженості в діях однорідних 
ланок публічної влади, недопущення волюнтаризму та суб’єктивізму в 
діях посадових осіб.  

Близьким до типових є Загальне положення про міністерство, 
інший центральний орган державної виконавчої влади, в якому зібрано 
норми, що регламентують спільні організаційно-правові аспекти 
діяльності усіх центральних органів виконавчої влади. Загальне 
положення виступає основою для розробки окремих положень про 
кожний з центральних органів виконавчої влади, які потім 
затверджуються указами Президента України. При цьому слід мати на 
увазі, що згідно з п. 12 ст. 92 Конституції України, організація і 
діяльність органів виконавчої влади, основи державної служби, організації 
державної статистики та інформатики мають визначатися виключно 
законами України. Тому наявну практику затвердження главою держави 
положень, які визначають статус центральних органів виконавчої 
влади, слід розцінювати як тимчасову, що передує законодавчій 
регламентації.  
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Слід особливо відзначити, що в загальний системі нормативних 

правових актів, які регламентують організацію роботи органів 

публічної влади, левову частку становлять підзаконні акти. На жаль, 

багато з них офіційно не оприлюднюються, оскільки, як вважають, не 

стосуються безпосередньо основних прав і свобод громадян. Це 

ускладнює доступ широких кіл громадськості до цих актів і породжує 

значну кількість перешкод у налагодженні взаємодії органів публічної 

влади з населенням. На сьогодні найбільш повне уявлення про цей 

нормативно-правовий масив дають комп’ютерні бази даних, зокрема 

«Законодавство України», «Ліга», «Нормативні акти України» та ін.  

 

Запитання і завдання для самоконтролю: 
 

1. Визначте роль юридичних знань у забезпеченні сутності 

державного управління? 

2. У чому полягає взаємодія законів та законності в механізмі 

управління державою? 

3. Обґрунтуйте доцільність використання нормативно- правових 

актів у державному управлінні. 

4. Охарактеризуйте засоби забезпечення законості в державному 

управлінні. 

5. Визначте роль дисципліни у забезпеченні законості в 

державному управлінні. 
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