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ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Анотація. У статті розглянуто філософську сутність державного управління, його
формування та розвиток, а також те, як впливає сутність держаного управління на
суспільство та які існують основи філософського аспекту державного управління.
Обґрунтовується, твердження, що держуправління є самостійним видом формування у
філософії, який підкріплюється та змінюється з часом.
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Abstract: The article considers the philosophical essence of public administration, formation
and development. How the essence of public administration affects society and what are the
foundations of the philosophical aspect of public administration. It is substantiated that public
administration is a self-sustaining type of formation in philosophy, which is reinforced and changes
over time.
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Філософія – це основа людського уявлення, мислення та розуміння будьяких речей, які складають нашу свідомість та розширюють кругозір. Філософіє
існує в усіх аспектах людського життя, отож державне управління не є винятком.
Державне управління є самостійною сферою знать, які вивчають і розглядають
теоретичні, методологічні, світоглядні проблеми, всі принципи, закономірності
та тенденції створення держави як окремого виду, як із суспільного боку, так і
соціального [1].
Державне управління має три основні складові, які формують та
розширюють саму суть, тобто з філософського боку існує практично
управлінська філософія, частина теорії державного управління та прикладна
галузь теоретичної філософії.
Перша складова філософії державного управління є практично
управлінська філософія. Це досвід, події, традиції, зміни, те, що передається
поколінням віками, тобто механізм соціалізації. Але з часом ця мудрість
удосконалюються та формується по-новому для нових поколінь, на цій мудрості
формується людське бачення, бажання, дії, мрії, етика, спосіб життя тощо.
Основні види проблеми державно-управлінської філософії ґрунтуються на
філософсько-методологічних аспектах підготовки державних службовців і
стратегії державної кадрової політики.
Друга складова філософії державного управління – це теорія державного
управління. Ця складова вивчає та досліджує головні аспекти державного
управління, тобто завдання, предмет, мету, причини, особливості, зміни
соціального мислення, розробляє засоби дослідження, всі функції дослідження,
а також удосконалює його.
Зокрема, актуальними сучасними аксіологічними питаннями філософії
державного управління є: визначення принципів державного управління; рівень
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впливу глобалізації, роль національних традицій і культурних цінностей у
розбудові української державності; політика та мораль; влада і бізнес;
управління і демократія; причини виникнення корупції та шляхи її подолання;
аксіологічна оцінка державно-управлінських рішень тощо.
Серед питань загальнотеоретичного характеру існують: аналіз типу
раціональності; визначення особливостей та критеріїв державно-управлінських
знань; дослідження законів, закономірностей, категорій, порівняльний аналіз
теорій і систем державного управління тощо.
До основних питань технологічного спрямування необхідно віднести:
сутність технологічного; технологію та її види, принципи, творчість,
аксіологічні виміри державно-управлінської діяльності; інформаційні технології
як засіб державного управління; співвідношення державного управління і
соціальної самоорганізації; взаємозв’язок державного управління та місцевого
самоврядування тощо.
Третьою складовою філософії державного управління є прикладна галузь
теоретичної філософії. Ця складова основується на філософії теорії та
методології державного управління, тобто знаходить, вивчає, доопрацьовує
проблеми сфери до такого рівня, щоб особа дійшла до власної філософської
проблеми в певній проблемі [2].
Насамперед постає питання: які ж мають бути відносити між суспільством
та державою, у вигляді підкорення чи гармонії, довіри? У двох ситуаціях є свої
негативні та позитивні сторони, які кожен суб’єкт бачить по-своєму та створює
на основі цього своє бачення та ставлення.
Ці три складові можуть як вирішити проблеми філософії державного
управління, так і породити їх. Проблеми можуть вплинути на філософії і в
зворотному боці, тобто спонукати її до змін і коректив принципів, положень та
бачень [3].
Отже, філософія державного управління – це дійсно самостійна форма
діяльності, яка ґрунтується на парадигмах часу та людському розуму. Кожне
покоління вводить свої корективи та поняття, які згодом удосконалюються та
змінюються, тому переважно з трьох аспектів філософії державного управління
формуються положення та розвиток державного управління.
Джерела та література
1. Бібліотека: веб-сайт. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv.ua (дата звернення 26.03.2021).
2. Oridu: веб-сайт. URL: http://www.oridu.odessa.ua (дата звернення
26.03.2021).
3. Academy: веб-сайт. URL: http://academy.gov.ua (дата звернення
26.03.2021).

СЕКЦІЯ 13. ФІЛОСОФСЬКІ РЕФЛЕКСІЇ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ СУСПІЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

405

