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ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ 
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У роботі розглянуто питання використання моделей у державному 

управлінні. На сьогодні одним з найбільш важливих компонентів публічного 

адміністрування (державного управління) у всьому світі загалом та у Україні 

зокрема є ефективність управлінських рішень. Процес державного управління 

складними соціально економічними системами, включаючи прийняття рішень, 

пов’язаний із необхідністю перероблення величезних обсягів різнопланової 

інформації. Обмежені можливості людини щодо прийняття ї засвоєння 

інформації призводять до вибору неоптимальних рішень. [2] 

Одним з інструментів, за допомогою яких можливо покращити якість 

прийнятих рішень є моделювання. За визначенням Шеннона: «Модель – це 

представлення об’єкта, системи, або ідеї у деякій формі, що відрізняється від 

самої цілісності». Головною характеристикою моделі є спрощення реальної 

життєвої ситуації до якої вона застосовується. Оскільки форма моделі менш 

складна, та данні що не мають відношення до справи, та заважають розглянути 

проблему у реальному житті, зникають, модель часто підвищує здібність 

керівника до розуміння та рішення проблем що виникають.  

Згідно з класифікацією В.Б. Бакуменка проблеми державних 

управлінських рішень здебільшого відносяться до погано структурованих та 

неструктурованих [1]. Існує три базових типи моделей. Виділяють фізичні, 

аналогові і математичні моделі. Фізична модель представляє те, що 

досліджується, за допомогою збільшеного чи зменшеного опису об'єкта або 

системи. Шеннон зокрема вказує «Відмітна характеристика фізичної (званої 

іноді «портретної») моделі полягає в тому, що в деякому розумінні вона 

виглядає як цілісність що моделюється».[3] Аналогова модель являє собою 

досліджуваний об’єкт,який поводить себе як реальний об’єкт, але виглядає 

іншим. В математичній моделі, яку також називають символічною, 

використовують символи для описування якостей та характеристик об’єкта чи 

події.  

Використання моделей у державному управлінні  є не просто 

виправданим але й необхідним для досягнення максимально ефективних 

управлінських рішень у сучасному державному управлінні. 
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