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ЦІЛЬОВА ГУМАНІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
У статті розглянуто питання впливів гуманістичного світогляду на процеси обґрунту-

вання та формування цілей публічного управління. Розкрито специфіку покладання цілей. Об-
ґрунтовано необхідність урахування гуманістичних підходів у публічно-управлінській діяльно-
сті, а також доцільність гуманістичного наповнення цілей. Запропоновано механізми цільової
гуманізації публічного управління.
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І. Вступ0

Цілі та цінності є важливими системоут-
ворювальними факторами людської діяль-
ності й управлінської, зокрема. Вони висту-
пають одними із найважливіших управлінсь-
ких елементів. Не є виключенням публічне
управління, яке має як телеологічну, так і
аксіологічну природу.

У науковій літературі наводиться думка
щодо зв’язку між цілями та цінностями, який є
однією із ключових характеристик державного
цілепокладання і визначається відповідністю
сформульованих цілей пріоритетним інтере-
сам та цінностям як суспільства в цілому, так і
окремих його соціальних груп [2, с. 141].

Управлінська ситуація вирішується шля-
хом прийняття рішення, тобто здійснення
вибору між різними варіантами розвитку
подій. Він визначається, передусім, прийня-
тими на цей час у державі базовими ціннос-
тями, оскільки останні формують певну сис-
тему цілей.

Як вважають Г. Арабаджи, В. Бакуменко,
М. Їжа, П. Надолішній, серед завдань науки
державного управління є постановка цілей
державної політики, дослідження впливу
ціннісного чинника на процеси державного
управління, визначення й обґрунтування
стратегій розвитку держави, зокрема через
пошук цінностей, серед яких найбільш вда-
лими є європейські цінності, забезпечення
належного рівня життя і стандартів демок-
ратизації суспільства [1, с. 331–333].

Як ціннісне підґрунтя гуманістичні ідеї
потрапляють у різні сфери людської діяль-
ності, у тому числі у публічне управління. У
ХХ столітті отримали розвиток гуманістична
психологія, гуманістична соціологія, школа
людських відносин та інші наукові напрями.

Тому однією з актуальних проблем науки
державного управління постає всебічний
аналіз потрапляння гуманізму в процеси
цілепокладання в публічному управлінні.

                                                          
0 © Мамонов І.Л., 2013

У підручниках із публічного управління
(державного, регіонального управління та
місцевого самоврядування), як правило,
розглядаються питання постановки і здійс-
нення цілей та визначення цінностей управ-
лінської діяльності [1; 4; 5; 8]. Цілі та ціннос-
ті описані в дисертаційних роботах і науко-
вих статтях [2; 7; 11; 12]. Зокрема, цінності
гуманістичного підходу в публічному управ-
лінні зафіксували І. Арістова, Г. Атаманчук,
Л. Баєва, Б. Бєлобров, І. Дунаєв, М. Задо-
рожна, В. Козаков, В. Козбаненко, Е. Ліба-
нова, І. Надольний, О. Оболенський, П. Пет-
ровський, А. Решетніченко, А. Сергєєв, Л. Сер-
гєєва, С. Серьогін, а питання цілей дослі-
джували Г. Атаманчук, В. Бакуменко, Д. Ка-
рамишев, Б. Колесніков, О. Коцюруба, В. Ша-
рий, Ю. Шаров та ін.

Незважаючи на наявність праць із пору-
шених питань, зазначимо, що в науці дер-
жавного управління недостатньо системно
розуміються цілі публічно-управлінської дія-
льності, вони не виступають спеціальним
об’єктом дослідження, і як результат, пря-
мих досліджень вкрай мало [2; 7]. Особливо
потребує дослідження цільової гуманізації
публічного управління.

Дослідження щодо гуманістичного напо-
внення цілей публічного управління взагалі
відсутні.

ІІ. Постановка завдання
Мета статті – обґрунтувати доцільність

гуманістичного наповнення цільової гумані-
зації публічного управління; визначити від-
повідні механізми щодо його реалізації.

ІІІ. Результати
Гуманістичне бачення світу сягає тися-

чолітньої давнини. За часів Стародавніх Ін-
дії, Китаю, Греції, Риму можна знайти ідею
держави, яка в основі своєї політики перед-
бачає відповідальність за людину, а також
містить ідею первинності людських потреб.
Проте масового поширення такі ідеї не на-
були.
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Сьогодення по-новому вибудовує гумані-
стичні цінності в суспільні відносини. Нині
людство все частіше доходить висновку, що
гуманістичні виклики є підґрунтям детермі-
нації соціальних, економічних, політичних та
інших проблем.

Так, А. Решетніченко, С. Серьогін у гло-
сарії “Теорія управління соціальним розвит-
ком” під гуманізмом розуміють ставлення до
людини, перейняте турботою про її благо,
повагою до її гідності [9, с. 20]. Таке розу-
міння ґрунтується на тому, що гуманізм ви-
знає цінність людини через вираження її
соціальних якостей, наголошує на створенні
необхідних умов для її гармонійного всебіч-
ного розвитку, самодіяльності, самореаліза-
ції, захищає право людини на щастя.

Гуманізм – це тип світогляду, який стве-
рджує, що людські істоти мають право й
обов’язок визначати зміст і форму свого
життя, а кінцевою метою існування суспіль-
ства є задоволення матеріальних і духовних
потреб та інтересів людини. Він протистоїть
етатизму, соціоцентризму, волюнтаризму,
тоталітаризму, натуралізму та деяким іншим
ідеологічним концепціям.

Прихильники гуманізму об’єднані в декі-
лька організацій, зокрема, у Міжнародний
гуманістичний і етичний союз (далі – МГЕС).
Діяльність МГЕС заснована на програмних
документах, найбільш відомими серед яких
є: Гуманістичний маніфест І (1933), Гуманіс-
тичний маніфест ІІ (1973), Декларація світ-
ського гуманізму (1980), Амстердамська де-
кларація (2002), Гуманістичний маніфест ІІІ
(2003) тощо.

Гуманістичними цінностями все більше
наповнюється наука державного управління.
В “Енциклопедії державного управління в
Росії” утверджується гуманізм із високими
ідеологічними характеристиками. Зокрема,
зазначається, що “на противагу неолібера-
льної моделі вибудовується гуманістично-
ноосферна модель глобалізації та розвитку
геоекономіки, що орієнтована на більш рів-
номірний розподіл переваг глобалізації та
сучасного науково-технологічного прогресу
між країнами”. З іншого боку, “на діалог,
співпрацю і цивілізаційне партнерство у ви-
рішенні глобальних проблем XXI ст. в рам-
ках багатополярного світу”, на “забезпе-
чення глобального сталого розвитку” [12,
с. 115]. Модель гуманізації отримала під-
тримку багатьох учасників Всесвітнього са-
міту зі сталого розвитку в Йоганнесбурзі у
2002 р. Зазначимо, що для її реалізації не-
обхідні значні зусилля “несформованого гло-
бального громадянського суспільства” [12].

В українській традиції вибудовується па-
радигма гуманізації суспільства, зокрема
через механізми публічного управління. Так,
П. Петровський системно обґрунтував думку
щодо гуманітарної парадигми, у якій виок-

ремлено пріоритети розвитку людини. Вона
спрямовує діяльність державного управлін-
ня, що має стати теоретико-методологічною
моделлю трансформування української
держави і всього суспільства. Учений зазна-
чає, що людиноцентризм є актуальним, і
“все повніше охоплює всі сфери суспільної
діяльності”, є “провідним світоглядом сучас-
ного суспільства і домінуючою парадигмою
управління” [6, с. 130].

Загальнолюдська гуманістична основа
Української держави, гуманістичний вимір
діяльності держави закладено у ст. 3 Кон-
ституції України. Цей принцип наповнює
особливим змістом всі інші положення Ос-
новного закону.

Подібну думку було висловлено учасни-
ками пленарного та секційних засідань ІІІ
Регіональної науково-практичної конферен-
ції “Проблеми управління соціальним і гу-
манітарним розвитком”. Вони констатували,
що “ігнорування моральних критеріїв, прин-
ципів гуманізму перешкоджає розвиткові
суспільства”. І, як зазначено в рекомендаці-
ях, “враховуючи здобутки, багату історію,
людський і природний потенціал, роль регі-
онального східноєвропейського, а згодом і
континентального та світового лідера гума-
ноцентричних цінностей та ідеалів зобов’я-
зана взяти на себе саме Україна” [8].

Отже, сучасне найбільш загальне розу-
міння суспільного розвитку пов’язано із лю-
диною: зростання свободи; набуття гармонії
із природою; підвищення рівня матеріально-
го споживання; розвиток інтелектуальних,
творчих, духовних здібностей.

Нині гуманістичний світогляд не набув
належного практичного втілення. Практика
публічного управління не завжди засвідчує
турботу про благо людини та повагу до її
гідності. Відсутні необхідні механізми, зок-
рема механізми гуманістичного цілепокла-
дання, їх змістовне та системне наповнення.
На значення змістовного та системного ці-
лепокладання в публічному управлінні вка-
зував В. Шарий. На його думку, “державне
управління в умовах кризи визначає цілепо-
кладання як найважливіший системоутво-
рювальний елемент”, “вихідну визначальну
ознаку будь-якого управлінського впливу”. А
“науково обґрунтована постановка цілей
державного управління є винятково важли-
вою, оскільки саме вони зумовлюють фор-
мування та функціонування певного механі-
зму управління”, “зміст і принципи”, “стиль
управлінської діяльності”, “вибір її форм,
методів, засобів та технологічних прийомів”
[11, с. 12].

Проте навіть у науці державного управ-
ління не існує однозначного розуміння цілей
публічно-управлінської діяльності. Як при-
клад такої багатозначності можна навести
визначення державного управління, в яких



Серія: Державне управління, 2013 р., № 1 (41)

27

невід’ємною складовою зафіксована мета,
яка розуміється авторами по-різному.

Так, одні автори розуміють державне
управління як “цілеспрямований організа-
ційний та регулюючий вплив держави на
стан і розвиток суспільних процесів, свідо-
мість, поведінку та діяльність особи й гро-
мадянина з метою досягнення цілей та
реалізації функцій держави, відображе-
них у Конституції та законодавчих актах”,
шляхом “запровадження державної політи-
ки, виробленої політичною системою та за-
конодавчо закріпленої, через діяльність ор-
ганів державної влади, наділених необхід-
ною компетенцією” [1, с. 38].

Інші автори (Г. Арабаджи, Г. Атаманчук,
В. Бакуменко, М. Їжа, В. Малиновський, П. На-
долішній) розуміють як “практичний, органі-
зуючий та регулюючий вплив держави (че-
рез систему своїх структур) на суспільну і
приватну життєдіяльність людей з метою її
впорядкування, збереження або пере-
творення, що спирається на її владну силу”
[1, с. 62]. Або “вироблення і здійснення ре-
гулюючих і координуючих впливів на всі
сфери суспільства з метою задоволення
його потреб, що змінюються” [4]. А також як
“вид діяльності держави, суттю якого є здій-
снення управлінського організуючого впливу
з використанням повноважень виконавчої
влади через організацію виконання законів,
здійснення управлінських функцій з метою
комплексного соціально-економічного та
культурного розвитку держави, її окре-
мих територій, а також забезпечення ре-
алізації державної політики у відповід-
них сферах суспільного життя, створен-
ня умов для реалізації громадянами їх
прав і свобод, надання державних по-
слуг громадянам” [5, с. 161].

Вважаємо, що цільова гуманізація публі-
чного управління сприятиме вирішенню за-
значених проблем. По-перше, з метою пуб-
лічного управління повинен віднайти своє
відображення гуманістично-ноосферний сві-
тогляд, тобто на рівні публічної (державної,
регіональної та місцевої) влади мають бути
вироблені цілі із забезпечення гармонійного
всебічного розвитку людини в органічній
взаємодії із навколишнім середовищем. По-
друге, цілепокладання необхідно здійснюва-
ти, орієнтуючись на задоволення потреб й
інтересів людини, що потребує визначення
кола базових (фундаментальних) матеріа-
льних та духовних потреб людини і за до-
помогою спеціальних показників виміряти
рівень (повноту) їх задоволення на певному
етапі розвитку суспільства.

До фундаментальних потреб людини
слід віднести забезпечення засобами існу-
вання, освіту, підтримання зовнішньої без-
пеки та громадського порядку, відтворення
людей, самореалізацію, підтримання здоро-

вого стану навколишнього середовища то-
що. А тому мета публічного управління по-
лягатиме в досягненні протягом певного
запланованого періоду нового, вищого рівня
(повноти) задоволення потреб та інтересів
за умов органічної взаємодії із навколишнім
середовищем. По-третє, важливо запрова-
дити політичну відповідальність акторів що-
до зниження рівня (повноти) задоволення
потреб та інтересів людини та/або погір-
шення стану навколишнього середовища
протягом часу перебування їх при владі.

На подібні стратегії гуманізації публічно-
го управління вказує І. Орлов: “соціальний
гуманізм я розглядаю не як нав’язаний кон-
цепт”, а як “проблему гуманізації соціальної
політики”, тобто “виставлення чіткої системи
соціально-економічних параметрів”, які “при-
пускають, що соціальний гуманізм – це,
перш за все, ефективність різноманітних
політик стосовно людини”. У широкому сенсі
слова “це і є відповідальність держави пе-
ред її громадянами, це соціальні зобов’я-
зання і гарантії їх виконання” [10, с. 86].

IV. Висновки
Цільова гуманізація публічного управлін-

ня все глибше потрапляє в сфери життєдія-
льності суспільства, накладаючи особливе
розуміння його призначення. Публічне уп-
равління слугує людині, забезпечує її сво-
боду, самореалізацію, задоволення духов-
них і матеріальних потреб та інтересів. А
тому цілі публічного управління полягати-
муть у досягненні вищого рівня (повноти)
задоволення потреб та інтересів людини за
умов органічної взаємодії із навколишнім
соціальним і природним середовищем. За
зниження рівня (повноти) задоволення по-
треб та інтересів людини та/або погіршення
стану навколишнього середовища протягом
певного періоду доцільно запровадити полі-
тичну відповідальність політичних акторів.

Подальшого дослідження потребують
питання з визначення базових (фундамен-
тальних) матеріальних і духовних потреб
людини, з’ясування системи показників їх
вимірювання, розробки механізмів запрова-
дження зазначеної політичної відповідаль-
ності.
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Мамонов И.Л. Целевая гуманизация публичного управления
В статье рассмотрены вопросы влияния гуманистического мировоззрения на процессы

обоснования и формирования целей публичного управления. Раскрыта специфика постанов-
ки целей. Обоснована необходимость учета гуманистических подходов в публично-
управленческой деятельности, а также целесообразность гуманистического наполнения
целей. Предложены механизмы целевой гуманизации публичного управления.

Ключевые слова: ценности, потребности и интересы человека, цели публичного управ-
ления, гуманизм, политическая ответственность, показатели, государственная политика.

Mamonov I. Targeted humanization of public administration
The article investigates the influence of humanistic outlook on the processes of substantiation and

making of objectives of public administration. The specific ways of purpose laying are revealed. The
necessity of the incorporation of humanistic approaches in public administration activities, as well as
the expediency of humanistic filling of goals is grounded. Mechanisms of target humanization of public
administration are proposed.

Key words: values, needs and interests, the goals of public administration, humanism, political
responsibility, indicators, government policy.




