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У статті проаналізовано особливості сучасної парадигми публічного управління. 
Звернено увагу на те, що сьогодні у світі існують різні моделі публічного управління: 
традиційна (бюрократична) модель управління (“Old Public Management”), модель 
“Нового публічного менеджменту” (“New Public Management”), модель “політичних 
мереж” (“Policy Network”), модель “управління за цілями та результатами”, модель 
“Good Governance”, синергетична модель тощо. Вказано, що усі вони демонструють 
різноманітні підходи до розуміння публічного управління, його структури, принципів 
формування та функціонування, відносин з населенням, фізичними та юридичними 
особами, муніципальними органами тощо. Виявлено, що серед найвідоміших моделей 
управління, що зайняли своє місце серед теорій і практик управлінської діяльності, 
вирізняють три: “Old Public Management”, “New Public Management”, “Good Gover-
nance”. Представлено їхні характеристики.  

Констатовано, що принципово новою моделлю управління є модель “Good 
Governance”. Зазначено, що в сучасній Європі ця модель була сформована під очевид-
ним впливом концепції прав людини. Вказано, що концепцію “Good Governanсe” варто 
розуміти як “рамкову” модель управління, в основі якої лежать два основних принципи 
побудови європейських держав – принцип демократії і принцип верховенства права.  

Підкреслено, що “Good Governance” не замінює попередні управлінські моделі, а 
охоплює їх у новому контексті рівноправних партнерських відносин. Констатовано, що 
ця багатогранна концепція є свого роду вершиною еволюції публічного управління, що 
увібрала в себе усе найкраще та найбільш результативне від попередніх теоретичних і 
практичних надбань демократичних реформ у країнах Європи. Зроблено висновок про 
те, що оптимальною моделлю управління державою в сучасних умовах є модель “Good 
Governance”. Ця модель управління відповідає вимогам відкритого й справедливого 
суспільства і, головне, передбачає управління суспільством разом з активним залу-
ченням усіх його членів. 

Ключові слова: публічне управління, “Old Public Management”, “New Public Ma-
nagement”, “Good Governance”. 

 
Постановка проблеми. Розвиток вітчизняної адміністративно-правової доктрини, реалізація 

процесів євроінтеграції та організації діалогу щодо членства ЄС зумовили використання у 
науковій, правотворчій та правозастосовчій площині нових понять і категорій, які доповнюють та 
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збагачують категоріальний апарат юридичної науки і використовуються для позначення нових 
явищ і фактів, а в деяких випадках і замінюють старі поняття новими  [70, с. 7]. Серед таких, 
зокрема, категорія “публічне управління”. 

 
Аналіз дослідження проблеми. Різноманітні аспекти публічного управління стали об’єктом 

уваги багатьох вчених. Проблематику публічного управління досліджували такі вчені, як: 
Є. В. Болотіна, О. З. Босак, В. І. Козак, К. І. Козлов, Р. С. Мельник, О. Ю. Оболенський, Н. І. Обу-
шна, В. П. Солових, О. В. Червякова та інші. 

 
Мета статті – проаналізувати особливості сучасної парадигми публічного управління. 
 
Виклад основного матеріалу. У сучасній науковій літературі під парадигмою (від. греч. 

παράδειγμα, “приклад, модель, зразок”) розуміють сукупність фундаментальних наукових уявлень, 
термінів, установок і т. п., що приймається і розділяється науковим співтовариством або більшістю 
його членів  [1, с. 172]. 

Варто зауважити, що визначаючи публічне управління як складне і багатогранне явище, 
більшість вчених вказують на те, що не існує сталого, вичерпного та загальновизнаного 
формулювання публічного управління  [2, с. 65; 3, с. 96]. Попри те, спільною рисою усіх наукових 
досліджень проблем публічного управління є розуміння його як доволі складного виду діяльності, 
який здійснюється за допомогою численних засобів, що призводять до різних юридичних наслідків 
для об’єктів управлінського впливу  [4, с. 59]. 

Аналіз сучасної літератури дає підстави стверджувати, що в основі розуміння досліджу-
ваного явища лежать такі концептуальні ідеї: публічне управління спрямоване на забезпечення 
загального блага, суспільних цінностей, цілей, інтересів і потреб; публічне управління виступає як 
цілісність управлінського процесу; публічне управління є системним та інституціональним; 
публічне управління є засобом консолідації громади та суспільства навколо бачення майбутнього 
громади та суспільства, національної ідеї тощо; публічне управління надає сутності управлінській 
діяльності через її спрямування на цінності, цілі та потреби громади і за безпосередньої причет-
ності особи до вирішення проблем громади; суб’єкти публічної сфери є органічними складовими 
єдиного публічного управлінського механізму та орієнтовані на цінності, цілі, потреби громади та 
її окремих членів як споживачів послуг адміністративних структур публічного управління; 
основою оцінювання результативності та ефективності функціонування системи публічного управ-
ління та її суб’єктів є результати діяльності публічної сфери, її складових і матеріальних придатків 
механізму публічного управління; управлінська ланка публічного управління організована у 
публічну службу, яка має бути відповідальною як перед громадянами, яким служить, так і перед 
політичним керівництвом за реалізацію публічної політики; публічне управління спонукає до 
емансипації творчої активності особи, синергетики активності громади та суспільства  [5, с. 8]. 

Публічне управління в Україні сьогодні на етапі становлення  [6, с. 98]. Очевидно, що у тих 
умовах важливою проблемою є пошук оптимальної моделі управління державою, яка б врахо-
вувала як реалії сьогодення, так і досвід розвинутих країнах світу  [7]. 

Відомо, що сьогодні у світі існують різні моделі публічного управління. У науковій 
літературі згадують такі моделі управління державою: традиційну модель управління М. Вебера та 
В. Вільсона, побудовану на принципах наукового менеджменту та бюрократичної системи управ-
ління, модель “Нового публічного менеджменту” (“New Public Management”), модель “політичних 
мереж” (“Policy Network”), модель “управління за цілями та результатами”, модель “Good Gover-
nance”, синергетична модель тощо  [8, с. 42]. Усі вони демонструють різноманітні підходи до 
розуміння публічного управління, його структури, принципів формування та функціонування, 
відносин з населенням, фізичними та юридичними особами, муніципальними органами тощо  [9]. 
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Водночас серед найвідоміших моделей управління, що зайняли своє місце серед теорій і 
практик управлінської діяльності, вирізняють: “Old Public Management”, “New Public Management”, 
“Good Governance”  [10; 11]. 

Зупинимося докладніше на їх аналізі. Отже, класичною (бюрократичною) моделлю управ-
ління, що домінувала у більшості країн світу аж до 70-х років ХХ ст., а в деяких країнах 
залишається актуальною і до сьогодні є “Old Public Management”. Ця модель управління 
характеризується високим рівнем бюрократії, за якої державні службовці чітко дотримуються 
правил і наказів керівництва, а їхня діяльність основана виключно на професійних знаннях та 
вміннях  [10, с. 2]. 

Використання моделі “Old Public Management” на практиці показало, що лише завдяки чіткій 
управлінській ієрархії та дотриманню жорстких правил не можна очікувати значного підвищення 
ефективності управління. “Формальна знеособленість” працівників та зосередженість на 
удосконаленні операцій їхньої роботи не дало змогу класичній теорії організацій максимально 
успішно вирішити проблему підвищення продуктивності праці  [12]. 

Це стало причиною виникнення нової моделі управління – “New Public Management”. Термін 
і парадигма “нового публічного менеджменту” виникли як скорочена назва методу реорганізації 
установ публічного сектору задля наближення системи їх організації та функціонування до бізнес-
підходів  [13, с. 5]. 

Варто зазначити, що концепція “New Public Management” сприймається доволі неодно-
значно. На думку деяких вчених, узагальнення громадян з клієнтами спричинює порушення ба-
зових принципів соціальної справедливості, оскільки громадяни отримують доступ до державних 
послуг залежно від своєї платоспроможності. Крім того, до недоліків цієї моделі зараховують 
неприйнятність для держави застосування принципу конкуренції, який є характерним для бізнесу. 
На відміну від бізнесу, що існує в ринковому середовищі, де кожна організація має чіткі цілі та 
завдання і прагне до одержання прибутку, державні структури функціонують у політичному 
середовищі. Цілі і завдання державних органів часто різнорідні і мінливі, ефективність їх 
діяльності погано піддається вимірюванню, чиновники рідко відчувають на собі позитивні та 
негативні наслідки своєї діяльності  [14, с. 3]. 

Наприкінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст. міжнародні організації (ООН, Світовий банк, 
Міжнародний валютний фонд) розпочали широке використання поняття “Good Governance”. Цей 
термін часто використовують у міжнародних наукових джерелах для означення управлінських 
процесів, здійснюваних державними установами з метою управління державними справами та 
державними ресурсами на умовах забезпечення реалізації прав людини  [15].  

Як зазначають у науковій літературі, модель “Good Governance” стала відповіддю на пошук 
об’єктивних критеріїв результатів управлінської діяльності, які б свідчили про її ефективність  [16]. 
Ця багатогранна концепція є свого роду вершиною еволюції публічного управління, що увібрала у 
себе усе найкраще та найбільш результативне від попередніх теоретичних і практичних надбань 
демократичних реформ в країнах Європи  [13]. 

В сучасній Європі ця модель була сформована під очевидним впливом концепції прав людини. 
Концепцію “Good Governanсe” розуміють як “рамкову” модель управління. В її основі лежать два 
основних принципи побудови європейських держав – принцип демократії і принцип верховенства 
права. Окрім того, із європейським врядуванням тісно пов’язані концепції багаторівневого 
управління, політичних мереж та Європейського адміністративного простору  [17, с. 3–7].  

Важливо зазначити, що “Good Governance” не замінює попередні управлінські моделі, а 
охоплює їх у новому контексті рівноправних партнерських відносин  [6, с. 97]. Очевидно, що у 
межах органів виконавчої влади або всередині виконавчої вертикалі суб’єкт-об’єктні відносини 
мають існувати, однак взаємодія органів виконавчої влади та інституцій громадянського 
суспільства, органів виконавчої влади й представницьких установ, відносини між різними орга-
нізаціями в межах громадянського суспільства повинні будуватися на нових засадах  [18].  
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Висновки. З урахуванням усього вищезазначеного, можна зробити висновок про те, що 
оптимальною моделлю управління державою у сучасних умовах є модель “Good Governance”. Ця 
модель управління відповідає вимогам відкритого й справедливого суспільства і, головне, перед-
бачає управління суспільством разом з активним залученням усіх його членів. 
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MODERN PARADIGM OF PUBLIC MANAGEMENT:  

A PRACTICAL DIMENSION FOR UKRAINE 
 

The article analyzes the features of the modern paradigm of public management. Attention is 
drawn to the fact that today there are different models of public management in the world: the 
traditional (bureaucratic) model of management, the model of new public management, the model of 
policy network, the model of good governance, synergetic model, etc. It was found that among the most 
famous models of management, which took their place among the theories and practices of 
management, there are three: “Old Public Management”, “New Public Management”, “Good Gover-
nance”. Their characteristics are presented. It is stated that the fundamentally new model of 
management is the model of “Good Governance”. It is noted that in modern Europe this model was 
formed under the obvious influence of the concept of human rights. It is stated that the concept of 
“Good Governance” should be understood as a “framework” model of governance, which is based on 
two basic principles of building European states – the principle of democracy and the rule of law. It is 
emphasized that Good Governance does not replace previous management models, but embraces them 
in the new context of equal partnerships. It is stated that this multifaceted concept is a kind of cul-
mination of the evolution of public management, which has absorbed all the best and most effective 
from the previous theoretical and practical achievements of democratic reforms in Europe. It is 
concluded that the optimal model of government in modern conditions is the model of “Good 
Governance”. This model of governance meets the requirements of an open and just society and, most 
importantly, involves the governance of society with the active involvement of all its members. 

Key words: public management, “Old Public Management”, “New Public Management”, “Good 
Governance”. 


