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Менеджмент органу державної 
влади 

Форма практичної діяльності, що 

пов'язана з процесом ухвалення 

рішень щодо найкращого 

використання ресурсів (капіталу, 

матеріалів та людей), з метою 

досягнення запланованих завдань, 

що забезпечують постійний розвиток 

організації.



менеджмент

 соціальний інститут;

 сукупність людей (менеджерів), які професійно 
зайняті політичною діяльністю;

 наукова дисципліна, яка комплексно вивчає 
політичні, економічні, організаційно-технологічні, 
правові, психологічні та деякі інші аспекти 
механізмів управління діяльністю в суспільстві;

 Мистецтво управління та регулювання.



Влада державна і політична

Державне управління – це форма і основний 
різновид соціального управління, 
соціально-політична функція держави, 
зумовлена об'єктивними потребами 
забезпечення цілісності суспільства, його 
функціонування і поступального розвитку

Соціальний феномен політично 
організованої цивілізації.



Влада державна і політична

Влада державна

 Усезагальність

 Обов'язковість настанов 
(примус)

 Суверенність

 Територіальна організація

 Межа повноважень – кордон 
і громадянське суспільство

 Альтернатива – безвладдя

 Законовідповідбність

 Мета – суспільні справи

Влада політична

 Корпоративна частковість

 Морально-ідеологічна 
імперативність (вплив)

 Регламентованість 
Конституцією і законами

 Регіональний або 
міжнародний вплив

 Межа повноважень – сфера 
впливу іншої партії, ідеї

 Альтернатива – влада іншої 
ідеї, опозиція

 Суб'єктивна доцільність

 Мета – перемога “наших”



менеджмент

 управління — це процес планування, 

організації, мотивації й контролю, 

необхідний для формулювання і 

досягнення цілей організації. 

Такі дії називаються управлінськими 

функціями.



менеджмент

Різновид людської діяльності, що становить 

систему функцій (планування, 

прогнозування, організацію, координацію, 

облік, контроль, мотивування). Ці 

функціональні компоненти менеджменту і 

виражають його сутність.



Управлінські функції

 планування - формулювання мети управління об'єктом і 
шляхів досягнення її. 

 організація - організаційна побудова об'єкта управління, 
його внутрішня структурна ієрархія;

 мотивація - створення відповідних матеріальних і 
моральних стимулів для працівників, щоб вони виконали 
свої обов'язки щодо об'єкта управління і суспільства в 
цілому;

 контроль полягає в ретельній перевірці виконання 
намічених планів, їхньої відповідності структурі організації, 
відповідності самої структури цілям організації і т. п. 



Методи управління 

Практична реалізація принципів і функцій 

менеджменту здійснюється за допомогою 

управлінського інструментарію.

Методи управління — це способи і прийоми 

управлінської діяльності, за допомогою 

яких здійснюються завдання органу, 

спрямовані на досягнення цілей:

економічні, організаційно-розпорядчі й 

соціально-психологічні. 



Ухвалення рішень

 це — завжди процес, який починається з появи політичної 

проблеми і закінчується з її вирішенням;

 це — спосіб реалізації інтересів учасників політичних подій;

 це — засіб розв'язання конфліктних політичних ситуацій;

 це — усвідомлений вибір суб'єктом діяльності варіанта дій з 

багатьох можливих;

 це — ще й вольове зусилля того, хто ухвалює рішення. 

Досягти наміченого результату — це значить врахувати 

можливу протидію інших учасників політичних подій, отже, 

передбачити витрату значних вольових зусиль по його 

реалізації.



Менеджмент органу державної 
влади 

 багатоманітність цілей; 

 складність у вимірюванні результатів 

праці; 

 технології, за якими важко виявити 

залежність між внеском та результатом. 

Має внутрішнє та зовнішнє середовище. 



Ухвалення рішення

 Хто буде ухвалювати рішення? 

 У чому його зміст? 

 Коли ухвалювати рішення? 

 Як його ухвалювати? 

 На якому рівні його ухвалювати?

 Характерні риси ситуації. 

 Клас (чи підклас) даного рішення. 

 Навіщо його ухвалювати?


