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ВСТУП
Ефективне розв’язання такої складної комплексної

проблеми, якою є формування інноваційних механізмів
державного управління, зумовлює попереднє визначен-
ня теоретичних і методологічних основ щодо вибору су-
часного наукового інструментарію і визначення його ролі
у вирішенні цієї важливої проблеми. Саме такий підхід дає
можливість найкращим чином запровадити в систему дер-
жавотворення системний (атрибутивний) науковий інстру-
ментарій, окреслити ступінь його універсальності, напря-
ми, масштаби і глибину ефективного використання в сис-
темах державного управління різного рівня, тобто виз-
начити роль і місце цього виду наукового інструментарію
як фундаментальної основи створення цілісного іннова-
ційного механізму державного управління атрибутивно-
го типу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у розробку проблеми сучасного нау-
кового інструментарію для розвитку державного управ-
ління і його механізмів зробили вітчизняні й закордонні
дослідники: В.Б. Авер’янов [1], В.Г. Афанасьєв [2], В.Д.
Бакуменко [3], В.В. Бурега [4], Б. Гурне [5], І.А. Маркіна
[6], В.І. Луговий, В.М. Князєв [7], В.Л. Малиновський [8],
Н.Р. Нижник і В.М. Олуйко [9], О.Ю. Оболенський [10],
Ю. П. Сурмін В.В. [11; 12], А.Файоль [13], Цвєтков [14],
С. Япг [15] та інші. Систематизація концептуальних основ
науковців показала, що проблема створення системного
наукового інструментарію і його найвищого рівня — ат-
рибутивного — для формування інноваційних механізмів
державного управління знаходиться на початковій стадії.
Виходячи з цього, поки відсутній як цілісний аналіз стану
інноваційних механізмів державного управління, так і

впливу атрибутивного наукового інструментарію на їх
фундаментальний розвиток, з метою належного науко-
вого забезпечення системи державотворення в Україні.

МЕТА СТАТТІ
Провести обгрунтування того, що атрибутивний нау-

ковий інструментарій є фундаментальною основою фор-
мування інноваційних механізмів державного управління.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На думку провідних вчених у галузі державного уп-

равління, проблема створення сучасного наукового
інструментарію для розвитку державного управління і
його механізмів недостатньо розроблена і висвітлена у
вітчизняній літературі, тому вона потребує нагального
вирішення [16]. Значною мірою це зумовлено двома при-
чинами. По-перше, механізми державного управління —
це багатогранна, універсальна категорія, що зумовлює
значні труднощі у виборі науково-обгрунтованих підходів,
методів дослідження і процедур його проведення. По-
друге, до недавнього часу організаційним, економічним
і, особливо, юридичним основам науки державного уп-
равління і його механізмів приділялось більше уваги, ніж
філософським.

У кількісному аспекті науковий інструментарій для
формування механізмів держаного управління є досить
розгалуженою комплексною системою, яка вирізняєть-
ся значним багатством. При цьому він динамічно розви-
вається і постійно збагачується як на рівні загальної
теорії систем управління, філософського осмислення
його категорій, так і на рівні окремих наук. До сучасно-
го понятійного ансамблю, який на практиці реалізує тією
або іншою мірою ідеї формування механізмів держав-
ного управління, можна включити біля десятка науко-
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Рис. 1. Характеристика атрибутів матерії

вих підходів (комплексний, системний, структурний,
функціональний, вітальний та ін.) і біля 30 наукових ме-
тодів, серед яких основними є: моделювання, класифі-
кації, систематизації, системної динаміки, квантифікації,
нейро-лінгвістичного програмування, програмно-цільо-
вого управління та ін. [12]. Але всі вони разом із перева-
гами мають суттєві недоліки. На підставі цього робиться
закономірний висновок, що подальший розвиток систем-
ного управління пов’язаний з інтегруванням його в
цілісну форму [12]. Тому розв’язання цієї важливої про-
блеми доцільно проводити в рамках формування інтег-
рованої системи інноваційних мехінізмів державного уп-
равліня атрибутивного типу.

У контексті цього дослідження актуальним є прове-
дення наукового з’ясування категорії "атрибут", шляхом
уточнення змісту його складових і розкриття взаємоза-
лежності його якісних і кількісних ознак. Категорія "ат-
рибут" (від лат. attribuo — надаю, наділяю) — в філо-
софії — необхідна, невід’ємна ознака, суттєва, постійна
властивість предмета або явища, без якої вони не можуть
ні існувати, ні мислитися [16].

Термін "атрибут" запровадив Аристотель, який довів,
що без атрибута річ перестає бути сама собою і, навпаки,
— випадкові, минущі, тимчасові, неістотні властивості на-
зиваються акциденції, зникнення яких не призводить до
зникнення речі. Категорія "атрибут" виражає найбільш
суттєвий прояв, без якого будь-яка річ не може існувати і
тим ця категорія докорінно відрізняється від акциденції
як неістотної якості чи ознаки речі.

Характеристика атрибутів матерії наведена на рис. 1.
З рис.1 видно, що універсум Природи побудований

на суцільній троїстій єдності часу, простору і руху, які
при подальшій декомпозиції також утворюють троїсті
структури: час — минулий, теперішній, майбутній;
простір — довжина, ширина, висота; рух — напрям,
швидкість, мета.

Ці троїсті системи (атрибути Буття) визнані і широко
використовуються в системі наукових знань переважною
більшістю філософських шкіл. Величезний практичний
досвід, численні наукові дослідження, а також наведені
вище міркування свідчать про те, що основу Буття скла-
дає суцільна система троїстої єдності.

Для визначення кількісних параметрів категорії "ат-
рибут" доцільно провести її лінгвістичний аналіз із вико-
ристанням квантифікації. Цей науковий метод застосо-
вується при переході від аналізу висловлювання як не-

розчленованого цілого до аналізу його внутрішньої струк-
тури за допомогою спеціальних індикаторів — кванторів,
які несуть інформацію про кількісну характеристику ло-
гічного вираження [17].

З огляду на це наведемо категорію "атрибут" у кван-
тифікованому вигляді з використанням трьох кванторів
"А" — "три" — "бут". Квантор "А" — означає певне яви-
ще, процес, систему тощо. Квантор "Три" — відображає
число 3. Квантор "Бут" означає скорочений варіант філо-
софської категорії "буття" — об’єктивної реальності, що
існує поза свідомістю людини і незалежно від неї. Тобто
у цьому слові відображена не довільна кількість суттєвих
ознак, а лише три його складові Буття (А1, А2 і А3).

Важливо зазначити, що в основі кількісної оцінки ат-
рибутів лежать цілісні троїсті утворення, які за впорядко-
ваністю, організованістю і розвитком максимально набли-
жені до їх природи.

Завдяки тому, що складовими атрибутивності є вик-
лючно троїсті сутнісні системи різної природи, при їх оп-
тимальному упорядкуванні утворюється інтегрована,
цілісна система найвищого рівня досконалості. Унікальні
можливості атрибутивності дозволяють формувати інно-
ваційні механізми державного управління в основних сфе-
рах соціальної діяльності й за рахунок цього досягати си-
нергетичного ефекту.

Слід зазначити, що державно-управлінська наука
поки не має чіткого теоретичного обгрунтування, які ме-
ханізми можна відносити до класу інноваційних, що зу-
мовлює необхідність проведення поглибленого дослі-
дження. Систематизація підходів провідних вчених до виз-
начення категорії "інноваційний механізм" дозволяє зро-
бити висновок, що він є невід’ємною складовою системи
держаного управління й відносяться до класу складних
соціальних, динамічно функціонуючих систем.

Його зміст складає широке коло питань, пов’язаних із
загальною системою державного управління: його структу-
рою, принципами, функціями та особливостями функціону-
ванням суб’єктів, об’єктів і механізмів на засадах сучасних
моделей, визначення їх ефективності та багато іншого.

Треба враховувати, що механізм завжди бідніше за
саму систему державного управління кількісно і якісно,
проте це діючий механізм, який здатний відрекомендува-
ти її в цілому, шляхом реалізації мети. Досягнення мети
розвитку системи державотворення означає реалізацію
її механізму.

У результаті того, що механізм розвитку вбудований
в систему державного управління, необхідно провести
комплексний аналіз фундаментальної категорії "держав-
не управління", яка є узагальнювальною щодо усіх інших.
Слово "управління" — середнього роду, тому воно по-
винно мати в своєму складі суттєві ознаки чоловічого, жі-
ночого і середнього роду, тобто три істотні, невід’ємні
властивості, які визначаються поняттям "атрибут". Харак-
теристика атрибутів категорії "державне управління" з ви-
користанням методу квантифікації показала, що воно
складається з трьох сутнісних підсистем: АУп — процес
управління (чоловічий рід); АУн — наука управління
(жіночий рід); АУм — мистецтваво управління (середній
рід), і є закінченою, цілісною системою найвищого — ат-
рибутивного рівня.

Таким чином, атрибутивне державне управління — це
органічне поєднання процесу, науки і мистецтва держав-
ного управління, які в комплексі забезпечують свідомий,
цілеспрямований і організуючий вплив на розвиток сис-
теми державного управління з метою упорядкування,
удосконалення її структури й діяльності, збереження
цілісності.

У результаті того, що механізм вбудований в систему
державного управління, він має усі властивості цієї сис-
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теми, тобто є інноваційним і відноситься
до систем найвищого — атрибутивного
рівня.

Це дає можливість використовувати
для формування інноваційних механізмів
держаного управління найсучасніший на-
уковий підхід — атрибутивний. Це новий
спосіб наукового пізнання і практичної
діяльності, механізм реалізації якого
спрямований на атрибутивний (троїстий)
синтез системи і отримання принципово
нових знань, що мають сутнісний харак-
тер. Його характерні особливості поля-
гають в оптимальній (атрибутивній) ши-
роті охоплення проблеми, що дає мож-
ливість її вирішувати залежно від рівня
складності.

Головне призначення атрибутивного
підходу полягає не просто в аналізі або
формуванні якихось багатоелементних
систем з довільною кількістю підсистем,
а в системному розгляді виключно трої-
стих сукупностей (підсистем) і зв’язків
між ними, які дослідник відповідно до
своїх завдань визначає саме як системи.

Суттєвою перевагою атрибутивного
підходу над усіма іншими є те, що він
надає можливість досліднику суттєво
звужувати поле пошуку і концентрува-
тись на знаходженні в системі управлін-
ня раніше невідомих елементів чи
зв’язків. У такому разі управління розг-
лядається як система, яка складається
виключно з трьох підсистем, що входить
до того чи іншого класу систем.

Характерною особливістю атрибу-
тивного підходу є можливість широкого
застосування у дослідженнях державно-
управлінських систем багатого науково-
го інструментарію, математичних ме-
тодів, формалізації, квантифікації, з од-
ночасним використанням досвіду, інтуїції
і міркувань не тільки дослідника, а й експертів.

У результаті використання атрибутивного підходу
можна отримати синергетичний ефект від взаємодії трої-
стої сутнісної системи, який не дорівнює результату про-
стого підсумування дій цих трьох підсистем окремо одна
від одної. Відповідно до цього, у дослідженні механізмів
державного управління доцільно оперувати визначенням
поняття атрибутивної системи як цілісного троїстого сут-
нісного утворення з новими інтегративними якостями, не
властивими його трьом компонентам окремо, а які вини-
кають завдяки їх взаємодії в атрибутивній системі.

Крім атрибутивного наукового підходу, певного роз-
витку набули також атрибутивні моделі й системи — клас
моделей (систем) державного управління, пов’язаний із си-
стематизацією інформації про три невід’ємні складові сис-
теми, без яких вона не може ні існувати, ні мислитись. Тоб-
то завдання полягає у правильному визначенні кожної з
трьох складових атрибутивної моделі (системи) держав-
ного управління і її оптимізації, використовуючи для цього
сучасний науковий інструментарій. З огляду на це саме ат-
рибутивні моделі належать до найвищого ієрархічного
рівня системного моделювання і їх використання дає змо-
гу досягати значного ефекту через формування інновацій-
них механізмів системи державного управління.

Принципово важливо те, що атрибутивні моделі й си-
стеми державного управління завжди утворюють мето-
дологічну основу побудови державотворчого процесу, ос-

кільки спираються на загальні закономірності його фун-
кціонування і визначають першопричину. Причому пред-
мет дослідження розглядається як єдине ціле, абстрагу-
ючись від характеру органів влади, конкретних об’єктів,
методів, засобів, технологій державного управління і ха-
рактеру державотворчих процесів.

Атрибутивність у моделях (системах) державного
управління може проявлятися у двох аспектах. Перший
її аспект може відображати структуру побудови моделі
і функції кожної з трьох її підсистем. Водночас важли-
во не тільки правильно визначати конкретний склад цих
підсистем, але й вказувати послідовність їх розташуван-
ня, правильно визначати вектори руху інформації. Та-
кож необхідно висвітлювати умови, які можуть сприя-
ти підвищенню або зниженню ефективності викорис-
тання атрибутивної моделі (системи) державного управ-
ління.

Другий аспект атрибутивності пов’язаний з тим, що
моделювання — це завжди процес — сукупність подій,
станів, змін, яка має певну цілісність і спрямованість ос-
новних частин. Процесу моделювання властивий рух, який
характеризує спосіб його існування і відбувається за схе-
мою: "початок", "середина" і "закінчення". Вони станов-
лять його діалектичну цілісність і водночас є самостійни-
ми частинами атрибутивної моделі системи державного
управління, які визначають структуру, спрямованість і ха-
рактер змін у трьох її підсистемах. Утім категорія "поча-

Рис. 2. Концептуальна атрибутивна модель — основа

інноваційних механізмів державного управління
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ток" виконує в моделі утворювальну роль і є невід’ємною,
сутнісною властивістю процесу моделювання, без якої він
не може починатись, а отже, продовжуватись і закінчува-
тись. У процесі моделювання категорії "середина" і "зак-
інчення" хоча і формують інші функції, але без них він
також не може відбуватись.

Це дозволяє зробити фундаментальний теоретико-
методологічний висновок: рух будь-якого процесу пови-
нен проходити послідовно в три стадії: "початок", "сере-
дина", "закінчення", які в комплексі забезпечують його
цілісність, спрямованість і закінченість.

На рис. 2 подана концептуальна атрибутивна модель-
основа формування інноваційних механізмів державно-
го управління, яка має трирівневу, ієрархічну структуру:
мікро-, мезо- і мегарівень.

Найнижчий рівень моделі — мікрорівень Буття — ут-
ворений системою атрибутів матерії і управління. До ат-
рибутів матерії належить час, простір і рух, кожний з яких
має у своєму складі по три атрибути вищого рівня. До ат-
рибутів управління, крім трьох зазначених вище, також
належить система атрибутів впливу, яка включає три ат-
рибути. Мікрорівень є основою існування універсуму При-
роди.

Середній рівень моделі — мезорівень діяльності —
складає широкий спектр природних або штучних атрибу-
тивних систем, який сформований у процесі різних видів
соціальної діяльності українців. Мета цього рівня — на-
лагодження і підсилення міцних, сталих, масштабних
зв’язків між атрибутами мікро- і мега- рівнів.

Найвищий рівень моделі — мегарівень — складає си-
стема атрибутів духовності, яка включає п’ять підсистеми
атрибутів найвищого і вищого рівнів.

Ця система атрибутів формувалась протягом тися-
чоліть та належить до найскладнішого і найменш вивче-
ного наукою — духовного світу людини.

Концептуальна атрибутивна модель-основа призначе-
на для продукування аналогічних моделей систем різних
рівнів і соціальної природи у сфері державного управління.

У концептуальній моделі-основі використовуються ат-
рибутивні системи різної природи з розташуванням їх
ієрархічних рівнів за однаковою схемою: мікро — мезо
— мегарівень. Це дозволяє спрямувати вектори руху
інформаційно-енергетичних ресурсів, аналогічно розта-
шуванню ієрархічних рівнів підсистем моделі, що сприяє
досягненню синергетичного ефекту.

Враховуючи унікальні ознаки і потенційні можливості
атрибутивного наукового підходу і концептуальної атри-
бутивної моделі-основи, в їх форматі доцільно сформу-
вати інноваційні механізми удосконалення державотвор-
чих процесів у основних сферах управління на основі ство-
рення різного роду атрибутивних систем, моделей, кон-
цепцій, класифікацій, програм, інформаційних технологій
тощо. Їх характеристики і приклади використання наве-
дені в табл. 1.

Аналіз табл. 1 показує, що атрибутивний науковий ін-
струментарій інноваційних механізмів державного управ-
ління — це достатньо ефективна, розвинена система, ос-
новними складовими якої є: 1) — атрибутивні системи, 2)
— атрибутивні моделі; 3) — атрибутивні механізми дер-
жавного управління; 4) — атрибутивні класифікації; 5) —
атрибутивні концепції; 6. — атрибутивний науковий
аналіз; 7) — атрибутивні методи програмування; 8) — ат-
рибутивні інформаційні технології; 9) — атрибутивне по-
дання інформаційної системи.

ВИСНОВКИ
Систематизація знань про атрибутивний науковий

інструментарій інноваційних механізмів державного уп-
равління дозволяє зробити висновок, що це комплекс-

на, ефективна і розвинена теоретико-методологічна си-
стема наукового пізнання, в основу якої покладений
новий науковий підхід — атрибутивний, — який іден-
тифікується з троїстою природою Буття. Цей науковий
підхід і поєднані з ним дев’ять основних видів атрибу-
тивного наукового інструментарію, складаються вик-
лючно з атрибутивних, тобто троїстих сутнісних утво-
рень найвищого рівня системності.

Внаслідок своїх унікальних атрибутивних ознак і по-
тенційних можливостей він має зайняти першорядне місце
в системі формування інноваційних механізмів ефектив-
ного розвитку державотворчих процесів в Україні. Внас-
лідок цього саме атрибутивний науковий інструментарій
можна вважати фундаментальною основою формування
інноваційних механізмів державного управління найвищо-
го — атрибутивного рівня.
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