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В даній статті розглянуто та систематизовано основні концептуальні за-

сади у науковій літературі щодо визначення механізмів публічного управління у 

сфері національної безпеки України. Запропоновано під цим механізмом розуміти 

методи дослідження стану об'єктів (процесів, явищ), а також перспектив їх змін 

та наукового обґрунтування щодо застосування методів впливу на ці об'єкти, се-

ред яких виокремлено, насамперед, правові й організаційні.  

Ключові слова: механізм публічного управління, механізм державного 

управління, національна безпека, елементи. 

 
The scientific literature’s conceptual framework for the determination of public 

administration mechanisms in the field of national security of Ukraine was examined 

and systematized in this paper. It was offered to understand this mechanism as the 

methods of research of the condition of objects (processes, phenomena), as well as the 

outlook for their change and scientific substantiation of the use of the methods of influ-

ence on these objects, including, in particular, the legal and organizational ones. 

Key words: public administration mechanism, state administration mechanism, 

national security, elements. 

 

 

Постановка проблеми. Практика публічного управління не можлива 

без дослідження питання характеристики його механізму. Розкриття сутнос-

ті категорії «механізм публічного управління» дозволяє визначити підходи 

до ефективності системи публічного управління у тій чи іншій сфері суспі-

льної життєдіяльності. Щодо сфери національної безпеки України, то вона є 

однією з визначальних, тому потребує ґрунтовного аналізу понятійно-

категоріального державноуправлінського апарату. Урахування положень 

фунданментальної науки покликано забезпечити оптимальне функціонуван-

ня та розвиток об’єкта публічного управління, яким з огляду на предмет на-

шого дослідження є національна безпека України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання щодо визначення 

механізмів публічного управління досліджуються у наукових працях як віт-

чизняних, так і зарубіжних учених Г. Атаманчука, В. Бакуменка, 

С. Домбровської, О. Линдюк, Н. Мельтюхової, О. Оболенського, 

Г. Одінцової, Г. Ситника, В. Скуратівського та ін. [1–11]. Разом із тим, пот-

ребує уточнення визначення цих механізмів у сфері національної безпеки, 

зважаючи на вимоги часу та потреби прикладної науки. 

Постановка завдання. Отже, метою статті є системне дослідження 

концептуальних засад щодо визначення механізмів публічного управління у 

сфері національної безпеки України.  

Виклад основного матеріалу. Зважаючи на новітність вітчизняної га-

лузі науки «Публічне управління та адміністрування», якій передувало дер-

жавне управління, уважаємо за доцільне спочатку дослідити визначення са-

аме його механізмів. У сучасній теорії й практиці державного управління 

сформувалася ціла концепція щодо визначення поняття «механізм держав-
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ного управління». Воно використовується здебільшого для характеристики 

певних управлінських дій на рівні держави, галузі, регіону, окремої устано-

ви, процесу тощо. Зміст цієї терміноконстуркції трактується по-різному. 

Учений В. Бакуменко дає визначення механізму державного управління як 

сукупність практичних заходів, засобів, важелів і стимулів, за допомогою 

яких органи державної влади впливають на суспільство, виробництво, будь-

яку соціальну систему з метою досягнення поставлених цілей [2].  

Науковець Н. Нижник вважає, що механізм державного управління 

включає такі елементи, як цілі управління, його об’єкт та їх зв’язки, на які 

здійснюється вплив, дії в інтересах досягнення цілей, методи впливу, мате-

ріальні та фінансові ресурси управління, соціальний та організаційний поте-

нціал [6]. У доповнення думок попереднього автора О. Волкова розглядає 

також як сукупність компонентів механізму державного управління еконо-

мічні й юридичні закони та обмеження, функціональну структуру органів 

управління, інформацію, методи й технічні засоби її опрацювання [4]. 

Варто зазначити, що Г. Одінцова механізм державного управління ро-

зглядає як засіб розв’язання суперечностей явища чи процесу, послідовну 

реалізацію дій, які базуються на основоположних принципах, цільовій оріє-

нтації, функціональній діяльності з використанням відповідних їй методів 

управління, що забезпечують досягнення визначеної мети [8]. 

На підставі викладеного можемо стверджувати, що наявна значна кі-

лькість визначень поняття «механізм державного управління», у яких біль-

шість науковців поєднують певні елементи такого механізму, а також його 

дію, акцентуючи при цьому увагу саме на його функціонуванні. Слід також 

підкреслити, що вчені складові механізму державного управління розгляда-

ють також як підґрунтя системи державного управління. 

На сьогодні у вітчизняній науковій літературі поряд із визначення ме-

ханізму державного управління використовується й механізм публічного 

управління. Як зазначає В. Бакуменко [10], що аспект взаємодії держави й 

громадянського суспільства в державному управлінні є дуже важливим, на 

відміну від традиційного бачення державного управління як організуючого і 

регулюючого впливу держави на суспільну життєдіяльність з метою її упо-

рядкування, зберігання або перетворення, що спирається на державно-

владну силу. Виходячи з цього, можемо зазначити, що на вітчизняних тере-

нах відбуваються трансформаційні процеси в державному управлінні, а саме 

перехід до публічного управління, оскільки такі риси притаманні публічно-

му управлінню.З огляду на те, що вказані трансформаційні процеси й досі 

тривають, мають місце випадки, коли відбувається підміна цих понять одно-

го іншим або їхнє поєднання, що зумовлює певні неточності у використанні 

й інтерпретації термінів «механізм державного управління» і «механізм пу-

блічного управління». Уважаємо, що для більш глибокого розуміння цих те-

рмінів і предмету нашого дослідження варто застосовувати категорію «соці-

альне управління», яка означає діяльність із керівництва ким-небудь або чи-
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мось. У загальному розумінні таке управління – це цілеспрямований вплив 

на складну систему. Класична дефініція «соціальне управління» передбачає, 

по-перше, формування держави як соціального інституту, а по-друге, її дія-

льність та інших суб'єктів публічної влади, яка реалізується в межах законо-

творчості, правосуддя та організаційно-виконавчої діяльності із залученням 

представників громадськості. Дане визначення акцентує увагу та об’єднує 

такі інститути та форми публічної влади, як Президент, Уряд, Парламент, 

центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самовря-

дування та ін., що реалізують у певному обсязі функції державного управ-

ління [3].  

Таким чином, поняття «механізм публічного управління» та «механізм 

державного управління» мають спільні риси, при цьому механізм публічно-

го управління відрізняється, насамперед, більш широким спектром управ-

лінського інструментарію та суб’єктним складом. Власне кажучи, механізм 

публічного управління співвідноситься із механізмом державного управлін-

ня, як загальне із частковим, а також передбачає взаємодію між елементами 

суспільно-політичної системи, яка включає державний і недержавний сек-

тор. Він представляє собою поєднання та збалансування державних та сус-

пільних інтересів, що відбувається під час формування та реалізації держав-

ної політики із дотриманням принципу публічності. 

Як зазначалося вище, вітчизняна публічноуправлінська наука є відно-

сно новою, у порівнянні з державноуправлінською, тому перша ґрунтується 

на положеннях загального концепту галузі науки державне управління. У 

ньому сформувалася інституціональна парадигма, представниками якої є 

О. Петроє та ін. Ця парадигма передбачає, що державне управління здійс-

нюється складною інституціональною системою, до якої входять державні 

органи, організовані та ієрархізовані відповідно до визначених принципів 

для виконання певних завдань і досягнення загальної мети. Відповідно до 

цього трактування формування та реалізації механізму державного управ-

ління відбувається в межах логічного взаємозв’язку соціальних елементів, 

процесів і закономірностей, через які суб’єкти державного управління (ін-

ститути) забезпечують артикуляцію, агрегацію та задоволення потреб та ін-

тересів суспільства через керуючі впливи на нього, а також прийняті у цьо-

му контексті управлінські рішення.  

У продовження відзначимо, що деякі науковці, зокрема, В. Бакуменко, 

А. Дєгтяр, І. Ісаєнко, С. Телешун та ін. [5; 8; 10; 11], визначають механізм 

публічного управління як демократичну організацію управлінського впливу 

на суспільні процеси, яка забезпечує ефективне функціонування системи ор-

ганів державної влади, органів регіонального та місцевого самоврядування, 

громадських (неурядових) організацій, фізичних осіб та інших суб'єктів 

громадянського суспільства з метою реалізації державної політики у найріз-

номанітніших сферах суспільного життя. На думку автора, аналіз окремих 

компонентів понять «механізми держави», «механізми державного управ-
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ління» та «механізми публічного управління» дає змогу зробити висновок 

про те, що будь-які механізми соціального управління передбачають певний 

зміст, який визначається способом дій щодо об'єкта впливу. Способи реалі-

зуються через певні алгоритми та процедури дій. Різниця полягає, насампе-

ред, як у суб'єктах, так і у об'єктах впливу, що зумовлює в подальшому сут-

тєві відмінності у формах, способах і методах дій (впливу). Слушним при 

цьому є зауваження О. Оболенського та О. Борисевич [7], що механізм пуб-

лічного управління передбачає застосування цих методів і способів впливу 

на підставі відповідного правового й інформаційного забезпечення, яке у 

свою чергу, визначає механізм контролю суспільства над усіма органами 

державної влади і місцевого самоврядування. 

Зважаючи на склад механізмів публічного управління й ураховуючи 

предмет нашого дослідження, уважаємо за необхідне визначити склад меха-

нізмів публічного управління у сфері національної безпеки України. Він пе-

редбачає певні методи пізнання та засоби впливу. Під методами пізнання 

необхідно вважати способи, шляхи дослідження стану реальних об'єктів 

(процесів, явищ), перспективи їх змін і наукового обґрунтування застосу-

вання засобів впливу на ці об'єкти. При цьому серед засобів впливу у держа-

вному управлінні прийнято виокремлювати такі: економічні, кадрові, інфо-

рмаційні, адміністративні, правові, організаційні, соціальні тощо [10]. Варто 

уточнити, що науковці Н. Мирна, А. Помаза-Пономаренко та ін. [9] ключо-

вими серед цих засобів впливу визнають, зокрема правові та організаційні. 

Саме вони мають максимально враховувати можливість виникнення всього 

спектру проблемних ситуацій, та врегульовувати їх, щоб не виникало необ-

хідності постійно корегувати прийняті державноуправлінські рішення та за-

ходи залежно від ступеня розвитку суперечностей між функціонуванням 

суб’єкта й об’єкта державного управління. На цій підставі вважаємо, що се-

ред механізмів публічного управління, у т.ч. у сфері національної безпеки 

України, доречно виділяти, насамперед, правові та організаційні механізми, 

підґрунтя яких становлять відповідні методи пізнання та засоби державно 

управлінського впливу. 

Отже, механізми публічного управління, у т.ч. у сфері національної 

безпеки України, здійснюються в контексті суспільних подій і в реальних 

соціально-економічних, політичних і культурних умовах через те, що таке 

управління безпосередньо пов’язане із суспільством, є його інституйованою 

частиною і залежить від процесів суспільної легітимації (рис. 1). Це перед-

бачає здійснення артикуляції, агрегації та задоволення суспільних потреб, 

зокрема у сфері національної безпеки, а також визнання та підтримку дер-

жавної політики, яка є формою вияву управління та державних інтересів.  

Зазначені інтереси є складовою частиною більш місткого поняття на-

ціональна безпека, яка включає інтереси суспільства й окремо взятої особи-

стості. Забезпечення якісної взаємодії державних органів влади та системи 

місцевого самоврядування є актуальним завданням удосконалення системи 
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публічного управління в Україні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схематичне представлення механізмів публічного управління у 

сфері національної безпеки 

Джерело: авторська розробка 

 

На підставі викладеного можемо зазначити, що сьогодні наявна значна 

кількість проблемних питань, пов’язаних із перетинанням функціональних 

зон державних і суспільних інтересів на всіх рівнях управління. Для забез-

печення збалансованого задоволення цих інтересів необхідна низка механі-

змів публічного управління, зокрема у сфері національної безпеки.  
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Висновки. Зважаючи на викладене, можемо зробити такі висновки: 

1. Сьогодні в науковій літературі сформувалися різні думки стосовно 

визначення механізмів публічного управління. Насамперед, це пов’язано з 

трансформаційними процесами, які відбуваються в галузі науки державне 

управління, а саме: переходом до публічного управління. У межах цих тран-

сформаційних процесів, які й досі тривають, спостерігаються ситуації, коли 

відбувається підміна або поєднання понять «державне управління» та «пуб-

лічне управління», а також їх механізмів. Тому вважаємо за необхідне про-

вести чітку межу між цими поняттями, що, у свою чергу, дозволить унемо-

жливити певні неточності у використанні й інтерпретації термінів «механізм 

державного управління» і «механізм публічного управління».  

2. Аргументовано, що до механізму публічного управління слід відне-

сти складові, які, зокрема, забезпечують його належне функціонування, тоб-

то методи пізнання та засоби впливу правового й організаційного характеру. 

Підкреслено, що вони є основними, зважаючи на природу їх виникнення та 

характер використання. 

3. Ураховуючи запропонований склад механізмів публічного управ-

ління загалом і предмет нашого дослідження зокрема, доведено, що серед 

механізмів публічного управління у сфері національної безпеки варто виок-

ремлювати правові й організаційні. При цьому акцентовано, що публічне 

управління охоплює безпосередній зв’язок держави та її органів із суспільс-

твом. Відтак, уважаємо, що перспективним напрямком подальших наукових 

досліджень є аналіз сучасного стану функціонування організаційних і пра-

вових механізмів публічного управління у сфері національної безпеки Укра-

їни, які відзначаються взаємо проникаючим і зумовлюючим характером, що 

проявляється як на етапі їх формування, так і під час розвитку. 
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