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 ВСТУП 
 
Державне управління є одним із видів діяльності, який 

супроводжує людину протягом всього його життя. Початок 21 
століття характеризується активним процесом реформування 
української державності, інститутів державного управління та 
місцевого самоврядування, адекватним сучасному рівню 
розвитку суспільства. Звернення до теорії та історії державного 
управління викликане не тільки пізнавальними причинами, 
прагненням розширити кругозір, але й необхідністю озброїти 
майбутніх науковців у галузі державного управління - 
навичками аналізу та прогнозу тенденцій розвитку державності.  

Предметом навчальної дисципліни є теоретичні засади, 
виникнення, розвиток і перетворення держави та його апарату, 
всіх елементів державного механізму і відповідних їм установ і 
органів. Навчальна дисципліна "Історичні  засади теорії і 
практики державного управління" є ………..  аспірантури   
спеціальності "……….". 

Метою і завданням курсу "Історичні  засади теорії і 
практики державного управління"  є забезпечення 
систематизованими знаннями в галузі державного управління 
щодо його ролі та місця в суспільно-політичній та соціально-
економічній системах через історичний ракурс, а також - з 
проблематики розвитку результативної та ефективної 
державного управління сьогодні. 

Навчальна дисципліна включає вивчення теоретичних 
засад інституту державного управління, основних етапів 
розвитку державної служби в світовому контексті, виникнення 
та розвиток державної служби України,  особливостей і 
тенденцій розвитку сучасної системи державної служби, а також 
осмислення шляхів її реформування. 

У процесі вивчення курсу слухачі повинні дізнатися: 
основні категорії державного управління; 
сутність основ теорій управління; 
принципи, методи і функції державного управління; 
цілі та основні напрями реформування державного управління; 
сучасні проблеми державного управління. 
У процесі вивчення курсу слухачі повинні навчитися: 
уміти застосовувати світові тенденції історичного розвитку державного 

управління в осмисленні сучасного стану державного управління; 
застосовувати теоретичні знання у майбутній науковій та практичній 

діяльності; 
володіти методами конкретно-історичного аналізу управлінської 

діяльності стосовно історичних умов  та потреб державного управління; 
визначати пріоритетні напрямки адміністративної реформи в Україні; 



правильно планувати і реалізовувати основні напрямки стратегії 
реформування системи державного управління в Україні. 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
№ 
п/п 

Тема 
 
 

Кількість 
годин 

Змістовний модуль 1 - "Теорія державного управління" 
1 Виникнення та історичне значення державного управління 2 
2  Теорія державного управління як галузь наукового знання 2 
3  Еволюція розвитку теорії державного управління 2 
4 Сучасний етап розвитку теорії державного управління (ІІ 

пол.ХХ-поч.ХХІ ст.ст.). 
2 

5 Теоретичні засади державного управління. 2 
6 Державне управління в контексті загальних процесів 

державотворення. 
2 

7 Системні характеристики державного управління 2 
8 Функціональний аспект управлінської діяльності держави 2 
9 Ефективність державного управління.  2 

Змістовний модуль 2 – " Світові закономірності розвитку  
державного управління" 

10  Державне управління у країнах Стародавнього Сходу 4 
11  Державне управління у Стародавній Греції та 

Стародавньому Римі. 
2 

12  Державність і державне управління в добу Середньовіччя та 
Новий час. 

2 

13 Особливості державного управління у Новітній час. 2 
14 Світові тенденції розвитку у системі державного управління  

Змістовний модуль 3 – " Історичний досвід  
державного управління України " 

15 Система управління у перших державних утвореннях на 
території сучасної України.  

2 

16 Особливість державного управління княжої доби (ІХ-ХІІІ 
ст.ст.).  

2 

17 Українські землі під польсько-литовським пануванням в 
ХІV-ХVІІІ ст.ст.. 

2 

18 Державна служба у козацько-гетьманській державі.. 2 
19 Основні напрямки розвитку державної служби в Російській 

та Австро-Угорській імперіях. 
2 

20 Особливості державної служби України в період 
національно-визвольних змагань на поч. ХХ ст. 

4 

21 Особливості української державної служби у радянський 
період. 

2 

22 Сучасна модель державної служби України. 2 



23 Реформування системи державного управління сучасної 
України. 

 

 Всього: 50 
 
 
 

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ 
 

Змістовний модуль 1 -  Теорія державного управління 
 

Тема 1. Виникнення та історичне значення державного управління 
Управління як практична діяльність, мистецтво, наука. Детермінованість 

управління в суспільстві. Соціально-економічні, культурно-історичні та інші 
джерела виникнення державного управління. Значення осмислення проблем 
державного управління та державної служби у стародавні, новітні часи та 
сучасними науковцями. Сутність, зміст та специфіка державного управління. 
Періодизація розвитку практики державного управління. П’ять  періодів 
практики державного управління, пов’язаних з п’ятьма управлінськими 
революціями. Сутність управлінських революцій. Зростання ролі 
спеціалізації в галузі державного управління. 

 
Тема 2. Теорія державного управління як галузь наукового знання 

Наукові засади виникнення теорії державного управління. Роль науки і 
наукового дослідження в державному управлінні. Особливості державного 
управління як об’єкту і предмету наукового дослідження. Предмет теорії 
державного управління. Методологічна база теорії державного управління. 
Поняття «державне управління» у методологічному арсеналі суспільних 
наук.  Принципи і закони теорії державного управління. Основні методології 
сучасності і можливості їх використання в державному управлінні. Форми 
знання з державного управління та їх специфіка та використання в 
управлінській практиці. Місце теорії державної служби в системі 
суспільствознавчих дисциплін. 

 
Тема 3. Еволюція розвитку теорії державного управління. 
Історичні етапи теорії державного управління. Етапи еволюції державно-

адміністративного управління країною. Перший етап у розвитку теорії 
державного управління як самостійного наукового напряму (1880 – 1920 рр.). 
Роль у розвитку теоретичних положень В. Вільсона, Ф. Гуднау, М. Вебера. 
Другий етап у розвитку теорії (1920 – 1950 рр.). Наукові погляди видатних 
представників «класичної школи» – А. Файоля, Л. Уайта, Л. Урвіка, Д. Муні. 
Третій етап у розвитку теорії (із середини 50-х рр.).  

 
Тема 4. Сучасний етап розвитку теорії державного управління (ІІ 

пол.ХХ-поч.ХХІ ст.ст.). 
Теорія державного управління в рамках структурно-функціонального, 

системного, біхевіористського підходів. Особливості американської 



(Т.Парсонс, П.Лазарсфельд, В.Томпсон, Д.Істон, А.Лаффер), англійської 
(Дж.Гарретт, Р.Шелдон, М.Уокшотт), французької, німецької (Х.Кун, 
Е.Хорстхофф, А.Гелен) національних шкіл державного управління. 
Специфіка японської системи управління. 

 
 

Тема 5: Теоретичні засади державного управління.  
Управління як засіб реалізації влади. Державне управління як вид 

соціального управління. Сутність державного управління, його атрибутивні 
характеристики. Співвідношення понять "державне управління" і "виконавча 
влада", "державне управління" і "менеджмент". Політичний і 
адміністративний аспекти державного управління. Суб'єктивний та 
об’єктивний чинники у державному управлінні. Типове й унікальне у 
державному управлінні. Закономірний характер державного управління. 
Поняття принципів державного управління.  Систематизація принципів 
державного управління. Застосування принципів управління: умови 
раціональності, конструктивності, ефективності. 

 
Тема 6. Державне управління в контексті загальних процесів 

державотворення. 
Держава і влада як суспільні феномени. Державна влада як прояв 

політичної і різновид соціальної влади. Вплив форми держави на зміст 
державного управління. Зміст та функціональні особливості державної 
політики. Взаємодія та взаємовплив державної політики і державного 
управління. Основні принципи та особливості державотворення. Особливості 
державного управління трансформаційному етапі розвитку держави. Вплив 
національного фактору на особливості розвитку державного управління та 
держави. Суспільні функції держави у контексті формування системи 
державного управління. Відповідальність державної влади за здійснення 
державного управління. 

 
Тема 7. Системні характеристики державного управління 
Державне управління у політичній системі суспільства. Державне 

управління як система суспільних відносин. Поняття та типологія систем 
державного управління. Різновиди підсистем державного управління. 
Принцип ієрархічності у системі державного управління. Механізм 
розподілення задач між різними рівнями державного апарату управління.  
Державне управління в умовах різних політичних систем. Структурно-
організаційні, функціональні та інформаційні системи державного 
управління. Сутність системного підходу у державному управлінні: переваги 
та обмеження.   

 
 

Тема 8. Функціональний аспект управлінської діяльності держави 
Цілепокладання і цілі в державному управлінні. Класифікація цілей 

державних органів. Формування «дерева цілей» державного управління та 



його забезпечення. Юридичне та ресурсне забезпечення цілей державного 
управління. Розподіл задач між різними рівнями (ланками) державного 
апарату управління. Органічні задачі. Функції управління в центральних і 
регіональних органах. Закономірності функціонування і розвитку системи 
державно-адміністративного управління. Механізми впливу законів на 
процес управління, урахування їхніх вимог у адміністративної діяльності. 
Закони управління: цілепокладання, розмаїтості, руху (зміни), зворотного 
зв’язку, ентропії, єдності свідомого і несвідомого, інерції, установки, 
домінанти, традицій і звичаїв, що випереджає відображення дійсності, вплив 
емоцій, вольової детермінації. 

Тема 9. Ефективність державного управління.  
Поняття ефективності державного управління. Оцінка ефективності 

державного управління. Три критерії ефективності держави: економічна 
ефективність держави, ефективність держави за політичним критерієм, 
ефективність держави за соціальним критерієм. Загальна соціальна 
ефективність державного управління. Ефективність організації і 
функціонування суб’єктів державного управління. Спеціальні критерії 
ефективності. Результативність і ефективність публічного адміністрування. 
Підходи до оцінки діяльності органів управління. Економія в управлінні. 
Продуктивність в управлінні. Якість в управлінні. Ефективність в управлінні 
як співвідношення результатів і цілі. Проблема підвищення результативності 
й ефективності адміністративно-державних структур. Громадські інститути 
оцінки державного управління та їх дієвість. 

 
Змістовний модуль 2 – Світові закономірності розвитку  

державного управління 
 
Тема 10. Державне управління у країнах Стародавнього Сходу. 
Державне управління Стародавнього Єгипту. Періодизація державності 

староєгипетської історії. Особливості монархічного правління Стародавнього 
Єгипту та ієрархія державного адміністративного апарату. Створення 
спеціалізованих органів державного управління та місцевої адміністрації. 
Особливості державного управління в період Середнього, Нового та Пізнього 
царств. Державні управлінці у соціальній стратифікації давньоєгипетського 
суспільства. 

Державності в історії Стародавньої Месопотамії. Адміністративний 
апарат управління у Царстві Шумеру і Аккаду. Світсько-адміністративна  
революція в державному управлінні. Кодекс Хаммурапі. Збірник законів 
Ешнуни. 

Державне управління Стародавньої Індії. Періодизація державності 
староіндійської історії. Поділ суспільства на варни і касти та принципи 
централізації системи державного управління. Нормативно-правові 
документи Стародавньої індії про державне управління. "Рігведа". Трактат 
"Артхашастра". "Закони Ману". 

Державне управління Стародавнього Китаю. Періодизація державності 
старокитайської історії. Механізм реалізації та структура жорстко 



централізованої системи державного управління. Державна політика 
"посилення стовбура та послаблення гілок". Особливості обґрунтування 
теоретичних засад державного управління давньокитайськими 
філософськими школами. Конфуціанство. Даосизм. Моїзм. 

 
Тема 11. Державне управління у Стародавній Греції та 

Стародавньому Римі. 
Державність на території Стародавньої Греції. Особливості політико-

правової та соціально-економічної організації давньогрецького суспільства. 
Система державних оргнів влади у грецьких містах-полісах.  Реформи 
Лікурга, Солона, Перікла. Погляди античних мислителів на проблеми 
держави та державного управління (Піфагор, Геракліт, Демокріт, Сократ, 
Платон, Арістотель). 

Особливості розвитку державності та суспільно-політичного ладу 
Стародавнього Риму царського періоду. Система державного управління 
Римської республіки. Організаційно-правові засади діяльності магістратів. 
Принципат Октавіана Августа. Погляди римських мислителів на проблеми 
держави  та державного управління. Імператорські конституції в нормативній 
базі забезпечення державного управління. 

 
Тема 12. Державність і державне управління в добу Середньовіччя 

та Новий час. 
Державності у середньовічній Європі. Франкська держава і система 

державного управління  майордомів. Особливості управлінської адміністрації 
Папської держави. Нормативно правові джерела державного управління у 
середньовічних європейських державах. Магдебурзьке право і розвиток 
системи місцевого самоврядування. Централізація державного управління та 
державної служби у західноєвропейських країнах Нового часу. 
Адміністративні реформи в сфері державного управління після буржуазних 
революцій. Проблеми держави та державного управління у політичних 
поглядах мислителів-просвітників.  

 
Тема 13. Особливості державного управління у Новітній час. 
Сутність та причини кризи державного управління на рубежі ХХ-ХХІ 

століть. Загальні тенденції реформування державного управління у нових 
політичних, економічних умовах. Перехід від традиційних (веберівських) до 
інноваційних (поствеберівських) стилів державного управління. Основні 
моделі модернізації державної служби. Вестмінстерська та американська 
моделі.  Концепція менеджеризації та маркетизації. Особливості модернізації 
державної служби деяких сучасних зарубіжних країн. 

 
 
Тема 14. Світові тенденції розвитку у системі державного 

управління 
Вплив геополітики, світових процесів і міжнародної інтеграції на 

сутність, властивості та інші системні характеристики державного 
управління. Державне управління в умовах формування інформаційного 



суспільства. Поширення європейських інтеграційних процесів на 
формування системи державного управління. Демократизація державного 
управління.  

 
Змістовний модуль 3 – Історичний досвід  

державного управління України 
 

Тема 15. Система управління у перших державних утвореннях на 
території сучасної України.  

Проблеми періодизації української державності. Часово-просторові 
параметри  історії української держави. Державність степових народів. 
Скіфія - степова імперія на території давньої України VІ–ІV ст. до н.е.  
Відображення структури степової племінної конфедерації у системі 
державного управління. Ієрархія державних посад у скіфській імперії. 

Історична трансформація форми правління грецьких полісів від 
олігархічного правління до монархії у V-ІІ ст. до н.е. Державне управління та  
органи самоврядування Боспорського царства. Посади органів виконавчої 
влади (начальник двору, начальник фінансів, охоронець скарбниці, 
відповідальний за культи та ін.). Військові у системі державного управління 
Боспорського царства. 

 
Тема 16. Особливість державного управління княжої доби (ІХ-ХІІІ 

ст.ст.).  
Перші слов'янські держави на території сучасної України та утворення 

Руської держави зі столицею в Києві. Організація державної влади Київської 
Русі. Десятинна система управління. Дружина в ієрархії княжої служби. 

Вотчинно-дружинна система управління. Княжий двір у системі 
державного управління Київської Русі. Територіальні органи влади. "Система 
кормління". Територіальна та класова градація судових посад. Особливості 
системи управління у різних містах – центрах давньоруських князівств: у 
Києві, Галичі, Новгороді, Володимирі. 

Видатні пам’ятки політико-правових джерел, що регулювали державно-
службові відносини на Русі. Слово про закон і благодать. Руська правда. 
Повчання дітям Володимира Мономаха.  

Галицько-Волинське князівство – спадкоємець традиції державного 
управління Київської держави. Структура органів державного управління в 
Галицько-Волинському князівстві. Політичне протистояння князя та 
боярської олігархії в управлінні державою. Дуумвірат. Військо в державній 
структурі Галицько - Волинського князівства. Військова реформа Данила 
Галицького. Двірсько-вотчинний принцип державного управління. Волостелі 
в системі регіональної адміністрації Галицько-Волинського княівства.  

 
Тема 17. Українські землі під польсько-литовським пануванням в 

ХІV-ХVІІІ ст.ст..  
Організаційна структура державної влади Великого князівства 

Литовського.  органи державної влади (князь, рада, сейм). Державне 



управління на українських землях під час їх перебування у складі Великого 
князівства Литовського. 

Органи державної влади Речі Посполитої. Ієрархія владних чинів Речі 
Посполитої. Принципи формування державного апарату. Загальнодержавні 
та надвірні службовці королівського двору. Коронна канцелярія. Місцеві 
органи державного управління українськими землями, що входили до складу 
Речі Посполитої. 

Магдебурзьке право українських міст. Муніципальна служба. Магістрат 
(рада і лава).  

 
Тема 18. Державна служба у козацько-гетьманській державі..  
Політичний устрій Запорізької Січі. Адміністративно-територіальні 

одиниці (полки, сотні) та адміністративно-військові одиниці (паланки) 
козацько-гетьманської держави. Традиційно-звичаєвий характер козацького 
правління. Ієрархія державних посад. Гетьман, Генеральна (січова) рада, 
генеральна старшина, полкова старшина, сотенна старшина. Війти, магістрат. 
Посади військових службовців. Особливості судової влади. Принципи 
виборності, частої ротації, підзвітності, ієрархічності у системі державної 
служби козацько-гетьманської держави. 

Політичний устрій Гетьманської держави. Трирівневий принцип 
організації державної влади та державного управління. Політико-правові 
засади державної служби козацької доби. Програмні засади державного 
управління у Конституції Пилипа Орлика. 

 
Тема 19. Основні напрямки розвитку державної служби в Російській 

та Австро-Угорській імперіях.  
Особливості адміністративно-територіального устрою українських 

земель під владою Російської імперії. Реорганізація державного управління 
та територіально-адміністративного устрою в Україні після ліквідації 
Гетьманства та Запорозької Січі. Формування російського професійного 
чиновництва. Бюрократія та армія у системі імперської державного апарату. 
Табельне чиновництво та канцелярські службовці. Створення органів 
самоврядування (земств) після відміни кріпацтва в Росії в 1861 р. 
Формування українського закритого бюрократичного апарату за російським 
зразком. Державне управління в українських губерніях Російської імперії.  
Проблеми державного управління у поглядах російських мислителів ХІХ ст. 

Адміністративно-територіальний устрій українських земель під владою 
Австро-Угорської імперії. Система органів державної влади та управління 
Австрійської імперії. Адміністративна реформа Цісаря Йосифа II та 
створення Галицької надвірної канцелярії. Цісарський патент 1817 р. Вплив 
цісарських чиновників на обмеженість діяльності українських органів влади. 
Умови вступу українців на службу до іноземних адміністративних установ. 
Особливості державного управління на місцевих рівнях. 

 
Тема 20. Особливості державної служби України в період 

національно-визвольних змагань на поч. ХХ ст. (4 години) 



Центральна Рада: утворення та принципи політичної організації.  
Генеральний Секретаріат: склад та особливості функціонування. 
Секретарство Генерального Писаря. Нормативне забезпечення 
адміністративної служби. Особливості організації державного управління на 
місцевому рівні. Створення власної системи діловодства та її українізація. 
Склад Канцелярії Центральної Ради. Нерозвинутість інституту державної 
служби серед причин невдач та неефективності державного управління 
Центральної Ради. 

Зміна республіканської форми державного правління на монархічну. 
Організація державної влади й управління в період Гетьманату. Правові 
основи діяльності гетьманської держави. Інститут державної служби 
Української держави. Зміни у структурі місцевої адміністрації. Державна 
варта. Державний Сенат як вища в судових і адміністративних справах 
державна інституція. Корпус дипломатичних працівників.  

Відновлення Української народної Республіки. Реорганізація 
державного управління гетьманської держави. Створення апарату 
державного управління Директорією УНР.  Універсал Трудового Конгресу 
України та Закон про формування влади в Україні. Організація влади періоду 
діяльності Директорії УНР. Рада Народних міністрів. Місцеві органи 
управління. Політичний розкол Директорії. Закон „Про Корпус жандармерії”, 
Закон „Про державну мову в УНР”. Значення і завдання інституту 
державного інспекторату.  

Державна служба у ЗУНР (1918-1921 рр.). Структури органів державної 
влади й управління в Західно-Українській Народній Республіці. 
Конституційні засади західноукраїнської держави.  Державний секретаріат та 
керівні органи державної адміністрації. Українська Національна Рада як 
представницький та законодавчий орган ЗУНР. Президія та Виділ 
Української Національної Ради. Система органів місцевого управління. 
Створення Корпусу української державної жандармерії. Особливості 
діяльності чиновників у органах цивільної та військової юстиції. Вимоги до 
вступу та проходження державної служби у ЗУНР. Політичне значення 
складання присяги державними службовцями. 

 
Тема  21. Особливості української державної служби у радянський 

період.  
Встановлення радянської системи управління в Україні. Декрет ВЦИК 

1917Р. про формування нового бюрократичного апарату. Суть 
адміністративно-командної системи. Введення номенклатури посад у 
державному і партійному апараті. Партійна номенклатура та номенклатура 
державного управління. Основні посади номенклатури СРСР. Політбюро, 
Секретаріат ЦК КПРС, бюро ЦК компартій союзних республік, крайкомів, 
обкомів, міськкомів та райкомів КПРС. Принципи та правила 
функціонування номенклатури.  

Зміни у системі державної служби у повоєнні роки. Принцип ротації 
кадрів М.Хрущова. Криза командно-адміністративної системи державного 
управління. Реформування органів державного управління під час 
хрущовської «відлиги» та в умовах поглиблення кризи радянської системи. 



 
Тема 22. Сучасна модель державної служби України.  
Періодизація етапів іормування системи державного управління у 

сучасній Україні. Формування інституційних та нормативно-правових засад 
державного управління в Україні після проголошення нею незалежності у 
1991 р. Норамтивно-правові засади українського державотворення. 
Політична реформа 1992-1995 років. Структура вищих органів управління та 
місцевого самоврядування за Конституцією України 1996 р. Організація 
взаємодії державного управління і політичних партій. Зв'язки з 
громадськістю в державному управлінні. Урядові зв'язки з громадськістю. 

 
Тема 23. Реформування системи державного управління сучасної 

України. 
Сутність і причини адміністративної реформи. Теоретико-методологічні 

основи реформування державного управління сучасної України. Пріоритетні 
напрямки реформування державного управління України. Законодавче та 
ресурсне забезпечення адміністративної реформи. Значення і роль 
державного управління в умовах державотворення України. Закон України 
«Про державну службу» 20013 року. Концепція Державної цільової програми  
розвитку державної служби на 2012 – 2016 роки. Проблеми адаптації 
державної служби в Україні до стандартів Європейського союзу. 
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