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ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

КРАЇНИ 

Одним із основних завдань державного управління є здатність 

державного апарату забезпечити відповідну якість управління, як на рівні 

політичного керівництва, так і на рівні публічного управління та 

адміністрування, підвищувати його ефективність і результативність не тільки з 

позицій управлінців, а й усіх громадян держави. Такий управлінський процес і 

визначається публічним управлінням та адмініструванням. 

У сучасних умовах України, коли громадянське суспільство, публічна 

сфера, багато складових політичної системи ще не повною мірою 

сформувалися, саме публічна політика має стати єдиним виразником загальних 

інтересів усіх верств суспільства. Через формування публічної політики та її 

впровадженням інституціональним середовищем публічного управління має 

формуватися солідарність між суспільством країни та державою як системою 

відносин, спрямованих на реалізацію цінностей суспільства та досягнення цілей 

публічної політики. 

12 січня 2015 р. Президент України Указом № 5/2015 затвердив 

«Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», яка є основним інструментом 

досягнення цілей сталого розвитку в майбутньому для України та являє собою 

програмний документ довгострокової дії, що ґрунтується на сучасних 

міжнародних принципах співіснування людства і довкілля і в 4 якому 

визначається мета, завдання та пріоритетні напрями поступального розвитку 

українського суспільства на шляху до забезпечення збалансованості 

економічних, соціальних й екологічних чинників на основі створення дієвих 

механізмів захисту конституційних прав і свобод людини, формування 

громадянського суспільства, забезпечення в ньому політичної стабільності та 

взаєморозуміння [1]. Зважаючи на це, термін «сталий розвиток» в Україні все ж 
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таки часто вживають для означення лише неухильного зростання економічних 

показників країни, її регіонів, міст, сіл та окремих галузей економіки. При 

цьому його соціальна та екологічна складові якщо й не ігноруються, то ним 

приділено досить незначну увагу, що свідчить про недостатнє розуміння 

справжнього значення даного терміна, в якому ключовою смисловою ознакою 

за визначенням є саме збалансованість усіх його складових. 

Під час ювілейної 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН (25-27 вересня 

2015р.) відбувся Саміт зі сталого (збалансованого) розвитку, де було прийнято 

документ «Цілі сталого розвитку». Згідно з ним, поряд з іншими важливими, 

затверджено,  такі цілі розвитку людства на шляху до сталого розвитку, як: 

повсюдна ліквідація бідності в усіх її формах, зниження рівня нерівності 

всередині країн і між ними, сприяння побудові миролюбних і відкритих 

спільнот збалансованого розвитку, заснованих на принципі широкої участі[2]  

Нові моделі публічного управління передбачають координацію діяльності 

органів влади різних рівнів за умов багаторівневого управління. За новими 

моделями публічного управління перевага надаватиметься забезпеченню таких 

функцій, як, зокрема, сприяння пошуку консенсусу між суб’єктами публічного 

управління [3]. 

 Філософія публічного управління на сучасному етапі розбудови України 

має виходити з усвідомлення цілеспрямованого впливу на певні процеси в 

соціальній системі з урахуванням властивих їй об’єктивних закономірностей і 

тенденцій, що супроводжуватимуть досягнення визначених цілей, об’єктивних 

умов, в яких відбуваються відповідні процеси, та їх суспільної цінності й 

значущості.  

Мета збалансованого розвитку – досягнення балансу, подолання будь-

яких диспропорцій, особливо диспропорцій у рівні та якості життя людей. 

Виходячи з цього, серед найголовніших і реальних проблем новітньої 

Української держави, які потребують нагального вирішення, є не лише 

технологічна деградація національної економіки, а й величезна диспропорція 

між доходами різних верств населення. 



 9 

Публічне управління сприяє впровадженню демократичних цінностей та 

сталому розвитку нашої держави.  

Проаналізувавши деякі питання публічної сфери, які постають перед 

нашою державою, можна зробити висновки, що з метою забезпечення сталого 

розвитку нашої країни в необхідно розробити теоретико-методологічні основи 

публічної політики в Україні шляхом проведення конференцій з обміну 

досвідом, в тому числі і з колегами з країн ЄС, які вже мають великий досвід 

публічної політичної діяльності, круглих столів, лекцій, семінарів, а також 

розширити коло наукових інтересів у сфері формування засад публічності 

управлінської та політичної діяльності. 

В сучасних умовах глибокої інтеграції в життєдіяльності людей саме 

публічне управління має забезпечити оптимізацію варіантів рішень в 

багатовимірному просторі суспільного розвитку, тому за публічним 

управлінням – майбутнє. 

Отже, удосконалення публічного управління є прерогативою держави і 

покликано служити соціальному добробуту суспільства і кожної конкретної 

людини.  
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3. Публічне управління в забезпеченні сталого (збалансованого) розвитку 

: [навч. посіб.] / Т. К. Гречко, С. А. Лісовський, С. А. Романюк, Л. Г. Руденко. – 

Херсон : Грінь Д.С., 2015. – 264 с.  

 

 

 



 10 

Вайда М. М.– студент групи УФПМ-51с   

Наук. керівник: доцент кафедри економіки  

та менеджменту, к.е.н., доцент Маліновська О.Я. 

ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ ФАХІВЦЯ З 

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

Студенти спеціальності «Публічне управління та адміністрування» у 

процесі навчання та проходження практик проводять різноманітні соціологічні 

дослідження, розробляють власні соціальні проекти та соціальні технології. Це 

сприяє формуванню у них навичок поєднання теорії та практики, креативний 

стиль життя. 

Публічне управління та адміністрування – це діяльність, яка пов'язана з 

вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ, 

організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу 

та тенденцій розвитку в конкурентному середовищі. 

Навики студента по закінченню навчання: 

 здійснювати планування та прогнозування економічного розвитку 

територій; 

 вміло застосовувати позитивний світовий досвід в сфері публічного 

управління; 

 оцінювати ефективність муніципальних управлінських рішень; 

 вміння критично осмислювати основні теорії, принципи, методи і 

поняття у навчанні професійної діяльності. 

Професійні можливості випускника  

 Керувати структурними підрозділами органів виконавчої влади; 

 Аналізувати вплив нормативно-правових актів на процеси публічного 

управління; 

 Розробляти статути, положення та посадові інструкції у межах 

виконання адміністративних функцій; 

 Організовувати роботу органів публічної влади із застосуванням 

методології стратегічного управління; 
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 Забезпечувати координацію діяльності підрозділів органів виконавчої 

влади і місцевого самоврядування; 

 Контролювати своєчасність і якість виконання поставлених завдань 

впровадження сучасних методів діяльності органу публічної влади. 

Випускники можуть реалізувати набуті знання у сферах державного 

управління: 

 центральних та місцевих органах виконавчої влади 

 органах місцевого самоврядування 

 державних установах та організаціях 

 громадських об’єднаннях 

 міжнародних неурядових організаціях 

 наукових та освітніх установах 

КОРПОРАТИВНИЙ СЕКТОР 

 керівник служб внутрішньої безпеки 

 керівник апарату управління міністерств та місцевої влади 

 фінансовий директор 

 помічник керівника з економічних та соціальних питань 

 менеджер з персоналу 

 спеціаліст зі зв’язків з громадськістю та пресою. 

Публічне управління та адміністрування – важливий напрям підготовки 

фахівців у сфері менеджменту. Він дозволяє забезпечити цінними кадрами не 

лише приватний сектор, але й державний. 

 

 

Войтович В.Ю.– студент групи УФП-21с 

Наук. керівник: доцент кафедри економіки  

та менеджменту, к.е.н., доцент Пак Н.Т. 

НЕПОЛІТИЧНІ ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН 

Становлення і розвиток України як правової, соціальної та демократичної 

держави передбачає, що у формуванні державної політики здійсненні 
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державного управління, а також виконанні інших державних функцій мають 

брати участь широкі верстви населення, різного роду об’єднання громадян 

(політичні партії, громадські організації тощо). Підвищення ролі громадських 

організацій в управлінні суспільством є важливим показником демократизації 

суспільства, внаслідок чого держава отримує цінні людські ресурси, вміле 

користування якими дозволяє заощаджувати державні кошти, ресурси 

відповідних державних установ та організацій; забезпечується громадський 

контроль за діяльністю суб’єктів публічного управління, що сприяє 

підвищенню відповідальності суб’єктів владних повноважень перед 

суспільством, є важливим засобом коригування рішень та дій останніх. [1] 

Науково-теоретичним підґрунтям для виконання роботи є праці фахівців 

у галузі та теорії управління, адміністративного права В.Б. Авер’янова, О.М. 

Бандурки, Д.М. Бахраха, Ю.П. Битяка, А.С. Васильєва, І.П. Голосніченка, C.Т. 

Гончарука, Є.В. Додіна, Є.Є. Додіної, Ю.В. Дубка, В.В. Зуй, Р.А. Калюжного, 

Л.В. Коваля, А.Т. Комзюка, В.К. Колпакова, Є.В. Курінного, О.В. Негодченка, 

В.Ф. Опришка, О.І. Остапенка, Р.С. Павловского, В.П. Пєткова, В.М. Плішкіна, 

П.М. Рабіновича, В.М. Самсонова, О.І. Семчика, А.О. Селіванова, О.Ф. Скакун, 

О.Л. Соколенко, В.К. Шкарупи, О.М. Якуби, О.Н. Ярмиша та ін.  

Водночас слід зазначити, що комплексні дослідження інституту публічного 

управління неполітичними об’єднаннями громадян в Україні ще не здійснювалися, 

а відсутність монографічної літератури з цієї проблематики свідчить як про 

складність цього питання, так і про недостатню увагу до нього вчених.[2] 

Неполітичні об’єднання громадян - це сукупність громадських 

організацій, утворених на добровільних засадах переважно фізичними особами 

– громадянами України, які не ставлять за основну мету своєї діяльності участь 

у виробленні політичної волі та підприємництві, а спрямовують зусилля на 

реалізацію власних або загальновизнаних суспільних інтересів[3] 

Наголошено, що публічне управління неполітичними об’єднаннями 

громадян має здійснюватися у чітко визначених межах, здатних забезпечити 
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поєднання та узгодження в процесі управлінської діяльності інтересів як 

держави, так і неполітичних об’єднань громадян. [3] 

Межі публічного управління неполітичними об’єднаннями громадян 

визначаються певною сукупністю правил та вимог, зокрема: 

1) здійснення виключно на підставі законів та за єдиними принципами; 

 2) нормативні акти, що визначають правовий статус неполітичних 

об’єднань громадян, не повинні містити норм, які покладають на об’єднання 

громадян обов’язки, ідентичні тим, що мають суб’єкти публічного управління 

або передбачають примусове виконання ними державних функцій; 

 3) забезпечення рівних можливостей для реалізації неполітичними 

громадян об’єднаннями своїх статутних цілей; 

 4) чітке закріплення процедур, що визначають підстави та порядок 

прийняття будь-якого індивідуального акта управління щодо неполітичного 

об’єднання громадян,;        залучення до цього процесу органів судової влади як 

суб’єктів державного контролю; 

5) незалежність неполітичних об’єднань громадян від організаційного, 

фінансового, політичного впливу суб’єктів публічного управління; 

 6) розширення участі представників громадськості у роботі колегіальних 

структур (колегіях, комісіях, робочих групах тощо) органів державної 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.[4] 

Визначено основні завдання, що вирішуються за допомогою аналізованих 

нормативних актів, зокрема: закріплення правового статусу конкретних видів 

неполітичних об’єднань громадян, системи та повноважень суб’єктів 

публічного управління, наділених правом приймати управлінські рішення та 

вчиняти управлінські дії щодо неполітичних об’єднань громадян; встановлення 

процедур у публічному управлінні неполітичними об’єднаннями громадян. 

До основних завдань, що потребують вирішення у процесі розвитку та 

вдосконалення публічного управління в Україні, віднесено: чітке з’ясування та 

визначення повноваження кожного із суб’єктів, задіяного у здійсненні 

публічного управління; обмеження впливу політики на публічне управління; 
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більш широке залучення громадськості до підготовки і прийняття 

управлінських рішень; оновлення нормативної бази публічного управління. 

Публічне управління неполітичними об’єднаннями громадян має 

здійснюватися у чітко визначених межах Під публічним управлінням 

неполітичними об’єднаннями громадян необхідно розуміти визначену публічними 

(суспільними) потребами у сфері взаємодії держави та громадянського 

суспільства владну, засновану на нормах чинних нормативних актів діяльність 

суб’єктів публічного управління, спрямовану на реалізацію громадянами України 

права на об’єднання та забезпечення досягнення неполітичними об’єднаннями 

громадян своїх статутних цілей.[5] 

Список використаної літератури: 

1. Ємець Л. О. До питання основних напрямків становлення та розвитку 

публічного управління в Україні / Л. О. Ємець // Науковий вісник 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. 

праць. – 2007. – № 3. – С. 146-152. 

2. Ємець Л. О. Виникнення і розвиток законодавства про державне 

управління об’єднаннями громадян: основні етапи та зміст / Л. О. Ємець // 

Право і суспільство : наук. журнал. – 2008. – № 4. – С. 82-88. 

3. Ємець Л. О. Неполітичні об’єднання громадян як учасники 

реєстраційної процедури / Л. О. Ємець // Науковий вісник Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ : зб. наук. праць. – 2008. – № 2.– С. 

190-198. 

4. Ємець Л. О. Система суб’єктів управління неполітичними 

об’єднаннями громадян: стан та перспективи розвитку / Л. О. Ємець // 

Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ : зб. наук. праць. – 2008. – № 3.– С. 98-106. 

5. Ємець Л. О. Неполітичні об’єднання громадян: визначення, види та 

основні риси / Л. О. Ємець // Право і суспільство : наук. журнал. – 2009. – № 1. – С. 

70-80. 

 



 15 

Герасименко О.В. – доцент кафедри  

економіки та менеджменту, к.е.н., доцент 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ В СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ ЯК ВАЖІЛЬ ВПЛИВУ НА ГРОМАДСЬКУ ДУМКУ 

Потреба реформування вітчизняної системи публічного управління досі 

залишається актуальним питанням. Публічне управління є частиною 

соціального управління та складається з: державного управління, де суб’єктом 

виступає держава в особі відповідних структур та громадського управління, де 

суб’єктами є недержавні утворення. Останні виступають як суб’єкти 

публічного права виключно від свого імені тільки для вирішення питань, що 

визначені їх статутними документами. Для функціонування ефективної системи 

публічного управління потрібні сучасні інструменти (наприклад, інструменти 

менеджменту).  

Доцільно звернути увагу на такий інструмент менеджменту у сфері 

публічного управління як громадська думка. Громадська думка – це уявлення 

про спосіб існування свідомості, як сукупної свідомості окремих індивідів, 

об’єднаних у суспільні групи, які пов’язані спільністю інтересів, у якому 

фіксується ставлення до подій або явищ громадського життя.  

Фактичну ситуацію щодо рівня довіри з боку громадської думки до 

існуючої влади можна визначити за матеріалами соціологічних досліджень 

Київського міжнародного інституту соціології, який провів власне опитування 

громадської думки. За результатами опитування виявлено, що найбільшою 

довірою серед українського населення користуються церква та волонтери, а 

найменшою – опозиція, Уряд України, Верховна Рада України та російські ЗМІ 

(довіряють менше 10% українців). Довіра до вітчизняних ЗМІ протягом року 

знизилась. У цілому, серед молодшого покоління (до 49 років) та більш 

освіченої верстви населення спостерігається зниження рівень довіри до низки 

соціальних інституцій, що може свідчити про кризу довіри цих соціальних груп 

[1]. Церква утримує позиції лідера довіри українців. Церкві більше довіряють 

люди старшого віку (68,5%), ніж молодше покоління (51%), а також ті, хто 
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отримали середню освіту. Волонтери та громадські організації. Більше 

половини українців довіряють волонтерам, а баланс довіри-недовіри до них 

найвищий серед інститутів. Значно менший, та все ж позитивний баланс довіри 

мають громадські організації, укріплюючи свої позиції порівняно з минулими 

роками. Дещо менше половини населення довіряють Збройним силам України, 

однак, баланс довіри до них порівняно з вереснем 2014 року знизився, оскільки 

довіра до ЗСУ впала в усіх регіонах, але особливо в Західному та Східному. 

Інші органи безпеки та правопорядку мають негативний баланс довіри-

недовіри, та Патрульна поліція має дещо більшу довіру серед населення, ніж 

СБУ та Національна поліція. Баланс довіри-недовіри до останньої із переходом 

від міліції до поліції зріс на 3%. Владні інститути Уряд та Верховна Рада 

України викликають найменше довіри у населення та мають дуже низький 

баланс довіри й недовіри. Баланс довіри-недовіри до Уряду України порівняно 

з вереснем 2014 року впав більше, ніж на 40% (до -66%). Президент має дещо 

вищий рівень довіри, ніж опозиція, але так само негативний баланс довіри-

недовіри. За час президентства баланс довіри-недовіри до П.Порошенка 

помінявши полюси: з +44 % у 2014-му до -48% наприкінці 2015 року. Захід та 

Центр приблизно однаково не довіряють Президенту України, а найбільша 

недовіра спостерігається на Сході. Порівняно з іншими регіонами, опозиції на 

Півдні довіряють дещо більше, хоча баланс довіри-недовіри до неї там також 

негативний. Дещо меншу довіру Президенту виявили представники вікової 

групи 18-49 років та респонденти з середньою спеціальною і вищою освітою. А 

тих, хто довіряє опозиції, серед старшого покоління вдвічі більше, ніж серед 

молодшого [1].  

Отже, за результатами, отриманими у ході представленого соціологічного 

дослідження приходимо до висновку, що рівень довіри до влади досить 

низький. Тому для забезпечення ефективності у сфері державного публічного 

управління стає необхідним підвищення рівня цієї довіри. Для цього 

необхідною для Уряду стає потреба дізнаватися сучасну існуючу громадську 

думку, за для урахування неї у своїй діяльності. Для цього Уряд останнім часом 
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почав використовувати такий новітній для себе інструмент менеджменту, як 

електронні петиції. Для цього було створено спеціальний електронний ресурс 

[2]. На цьому ресурсі громадяни країни можуть висловлювати свою думку у 

вигляді конкретних пропозицій до Уряду. У випадку їх офіціальної реєстрації 

на електронному ресурсі і наявності встановленої Урядом кількості громадян, 

що офіційно підтримують вказану думку Уряд у обов’язковому порядку 

розглядає висловлену громадськістю думку та повинен офіційно на неї 

відреагувати у своїй подальшій діяльності. За результатами роботи вказаного 

ресурсу вже існують офіційні документи, в яких врахована думка 

громадськості. Таке врахування показує громадськості, що їх думка з одного 

боку важлива для Уряду, а з іншого може були реально втілена у життя.  

Отже забезпечується можливість показати громадянам важливість їхньої 

думки для Уряду, а також прийняти рішення або положення, що краще 

відповідає потребам громадськості. І таким чином поступово підвищувати 

рівень довіри до влади, який в свою чергу сприятиме підвищенню ефективності 

та популяризації державного публічного управління.  
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політичної та інших галузей. Взаємозв’язок галузей настільки тісний, що жодна 

з них не може розвиватися окремо, хоча специфіка галузей очевидна і її не 

можна ігнорувати. Особливість соціально-культурної сфери полягає в тому, що 

в ній концентруються конкретні питання забезпечення та захисту гарантованих 

Конституцією прав і свобод громадян у культурній, соціальній та пов’язаних з 

ними сферах. Це сфера суспільного (нематеріального за своїм характером) 

життя людей, пов’язана з їх освітою, вихованням, інтелектуально-культурним 

розвитком, охороною їх здоров’я, соціальним захистом та задоволенням інших 

соціально-культурних потреб людини [1-5]. 

За своїм сутнісним наповненням, культурні права громадян – група 

конституційних прав і свобод людини, спрямованих на забезпечення 

культурних і духовних потреб особи. В Україні до цих прав належать право на 

освіту (ст. 53 Конституції) та свободу літературної, художньої, наукової і 

технічної творчості (ст. 54 Конституції), крім того, держава створює умови для 

ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування, дбає 

про розвиток фізичної культури і спорту (ст. 49 Конституції), громадяни мають 

право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, 

часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, 

безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших 

випадках, передбачених законом (ст. 46 Конституції), кожен, хто працює, має 

право на відпочинок (ст. 45 Конституції), сім’я, дитинство, материнство і 

батьківство охороняються державою (ст. 51 Конституції). 

Зокрема, у ст. 1 Конституції визначено, що Україна є демократичною, 

соціальною, правовою державою, тобто організацією суспільства, в якій 

втілюється принцип верховенства права та панування соціальної 

справедливості, держава через систему норм права виступає нормативним, 

формальним регулятором суспільних відносин. Здійснюючи таку діяльність, 

держава через систему своїх органів сприяє життєдіяльності як суспільства в 

цілому, так і кожної особи зокрема, шляхом забезпечення основних прав і 

свобод особи, її соціальної захищеності. Термін «соціальна» підкреслює, що 
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держава бере на себе піклування про матеріальний добробут громадян, 

забезпечує соціальну захищеність суспільних та індивідуальних інтересів. 

Загалом, соціально-культурна діяльність української держави – 

складна й багатогранна сфера суспільного життя, яка включає в себе 

функціональне об’єднання установ та організацій, що здійснюють громадсько-

політичну і культурно-виховну роботу. Тому цілком справедливо до основних 

функцій публічного адміністрування соціально-культурної сфери відносити: 

створення сприятливих умов для відтворення населення країни; збереження 

здоров’я та працездатності населення; організацію професійної підготовки 

кадрів для народного господарства; зміцнення сім’ї та турботу про підростаюче 

покоління; збереження та примноження культурного надбання; організацію 

відпочинку, дозвілля населення; створення сприятливих умов для зайняття 

наукою, туризмом, спортом тощо. 

Для вирішення зазначених завдань держава створює відповідні державні 

органи, які виконують владні функції на засадах поєднання централізованого 

управління та єдиноначальності, координації та делегування повноважень. Від 

управління іншими сферами зазначена сфера відрізняється тим, що в ній 

перевага віддається регулюванню відносин, владно-розпорядчі методи 

застосовуються скоріше як виняток. Тобто адміністрування соціально-

культурної діяльності держави становить цілеспрямований вплив компетентних 

державних органів, що має на меті збереження стабільності, відносної 

постійності, упорядкованості суспільних відносин у культурній сфері, 

збереження культурної спадщини та духовних цінностей Українського народу 

та всього людства, соціальний захист населення. 

Публічне адміністрування у сфері соціально-культурної діяльності 

здійснюється шляхом прийняття нормативно-правових та індивідуальних актів 

управління, укладення адміністративних договорів та здійснення відповідних 

організаційних заходів, спрямованих на їх виконання. Законодавство в цій 

сфері забезпечує естетичне і моральне, культурне та духовне виховання особи, 
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охорону здоров'я, навчання, соціальний захист, в тому числі під час чергового 

етапу адміністративної реформи. 

Із здобуттям незалежності Україна як суверенна держава створила власну 

систему органів влади, в якій органи виконавчої влади в соціально-культурній 

сфері посідають чільне місце. Система цих органів не є сталою, про що свідчать 

численні зміни. 

Сьогодні до системи органів виконавчої влади в соціально-культурній 

сфері входять: 

 Міністерство культури України; 

 Міністерство освіти і науки України; 

 Міністерство охорони здоров’я України; 

 Міністерство соціальної політики України. 

Окрім того, певними повноваженнями у зазначеній сфері також наділені: 

 Державне агентство України з питань кіно; 

 Державна служба інтелектуальної власності України; 

 Державна служба молоді та спорту України; 

 Державна інспекція України з питань праці; 

 Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України; 

 Державна служба України з лікарських засобів; 

 Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації 

України; 

 Державний комітет телебачення і радіомовлення України; 

 Державна служба України з контролю за наркотиками; 

 Державна інспекція навчальних закладів України. 

Підкреслимо, що на місцевому (регіональному) рівні публічне 

адміністрування соціально-культурної сфери здійснюють обласні державні 

адміністрації, до структури яких переважно входять територіальні підрозділи 

вищезазначених центральних органів виконавчої влади, повноваженнями яких 

у галузі соціально-культурного розвитку територій є: 
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– розробка проектів соціального розвитку; 

– складання необхідних для управління соціально-культурним розвитком 

відповідної території балансів трудових, матеріально-фінансових ресурсів 

тощо. 

Тобто, крім підрозділів апарату обласних державних адміністрацій, до їх 

структури входять управління, відділи та інші структурні підрозділи за 

зазначеними напрямами діяльності відповідних центральних органів виконавчої 

влади, такі як: 

 головні управління (управління) соціального захисту населення; 

 управління охорони здоров’я; 

 управління культури; 

 управління освіти і науки, молоді та спорту. 

Зміст і характер методів діяльності державних органів у сфері соціально-

культурного будівництва мають свої особливості. Місцеві органи влади 

переважно застосовують методи переконання, загальноорганізаційного, 

рекомендаційного та стимулювального характеру, творчого спонукання, 

матеріального та морального заохочення тощо. 

Фундаментальну основу державної політики у сфері соціально-

культурного будівництва формує Верховна Рада України шляхом закріплення 

конституційних і законодавчих засад, визначення мети, головних завдань, 

напрямів, принципів і пріоритетів, встановлення нормативів та обсягів 

бюджетного фінансування, створення системи відповідних кредитно-

фінансових, податкових та інших регуляторів, затвердження переліку 

комплексних і цільових загальнодержавних програм у соціально-культурній 

сфері. 

Для вирішення питань формування державної політики в зазначеній сфері 

при Верховній Раді України можуть створюватися дорадчі та експертні органи 

з провідних фахівців із зазначеної сфери та представників громадськості. 

Президент України є гарантом соціально-культурних прав громадян, 

через систему органів виконавчої влади забезпечує виконання законодавства та 
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політики у соціально-культурній сфері, здійснює інші повноваження, 

передбачені Конституцією. У своїй щорічній доповіді Верховній Раді України 

Президент України передбачає звіт про стан реалізації державної політики у 

сфері соціально-культурного розвитку. 

Для забезпечення здійснення Президентом України його повноважень як 

допоміжний орган указом Президента України створено Адміністрацію 

Президента України, в якій відповідною справою опікується окрім Голови та 

заступників, Радник Президента України – Керівник Головного управління з 

гуманітарних і соціально-політичних питань, а також відповідні повноваження 

мають Головне управління з питань реформування соціальної сфери, Головне 

управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань тощо. 

Кабінет Міністрів України через підвідомчі йому органи виконавчої 

влади: 

– забезпечує реалізацію політики держави у відповідних галузях цієї 

сфери; 

– створює умови для функціонування достатньої мережі державних 

соціально-культурних закладів та установ з урахуванням регіональних 

особливостей; 

– сприяє відповідній підготовці кадрів для галузей цієї сфери; 

– організовує розробку та реалізацію національних (загальнодержавних) 

та регіональних програм соціально-культурного розвитку; 

– забезпечує підготовку кадрів. 

Безпосереднє публічне адміністрування в зазначеній сфері здійснюють 

уповноважені центральні органи виконавчої влади (міністерства, агентства, 

інспекції, служби) та їх територіальні структурні підрозділи. 

Міністерства є спеціально уповноваженими центральними органами 

виконавчої влади у визначеній сфері, діяльність яких спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України. Міністерство є головним 

(провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади із 
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забезпечення реалізації державної політики у визначеній сфері діяльності 

(наприклад, соціально-культурній). 

Вищезазначені міністерства у процесі виконання покладених на них 

завдань взаємодіють з іншими центральними та місцевими органами 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, відповідними органами 

інших держав, а також об’єднаннями громадян, релігійними об’єднаннями, 

благодійними організаціями та окремими громадянами. 

Підсумовуючи вищевикладене, необхідно зазначити, що 

адміністрування в соціально-культурній сфері – це різновид публічного 

адміністрування, сукупність функцій, що здійснюються органами державної 

влади з метою здійснення управління освітою, наукою, культурою, охороною 

здоров’я та соціальним захистом населення України, фізкультурою та спортом, 

спрямованих на забезпечення соціально-культурних прав і свобод громадян. Це 

складна та динамічна сфера публічного адміністрування, без якої неможливе як 

існування цивілізованої європейської держави, так і реалізація державотворчого 

патріотизму нації. 

Роль держави в соціально-культурному розвитку країни та формуванні 

державотворчого патріотизму нації досить вагома, оскільки саме вона здійснює 

загальне керівництво питаннями соціально-культурного будівництва (створює 

належну матеріально-технічну нормативну базу, організує підготовку кадрів, 

піклується про соціальний захист населення). 
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ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ ЯК СУБ’ЄКТ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

В УКРАЇНІ 

Значну роль у процесі розвитку України як демократичної держави 

відіграють громадські об’єднання. Як переконує вітчизняний та міжнародний 

досвід, у здійсненні державного управління мають брати участь широкі верстви 

населення, а це реалізується, насамперед, завдяки функціонуванню 

різноманітних об’єднань громадян.  

Посилення ролі громадських об’єднань як суб’єктів публічного 

управління в Україні – вагомий показник демократизації, що сприяє побудові 

громадянського суспільства. Громадські об’єднання є своєрідними 

посередниками, що забезпечують співпрацю населення  з органами влади, а 

також здійснюють громадський контроль за діяльністю органів державного 

управління. 

Особливості функціонування громадських об’єднань та їх участь в 

публічному управлінні висвітлені у працях таких науковців, як Є.Є. Додіна, 

Ю.П. Битяк, Л.О. Ємець, М.Ю. Віхляєв, Ц.А. Ямпольська, Л.В. Коваль, О.І. 

Остапенко, А.С. Васильєв, Ю.В. Соболев, І.Т. Темех та інших. Незважаючи на 

численні наукові дослідження, які безсумнівно мають вагоме наукове і 

практичне значення, проблема ролі громадських об’єднань як суб’єктів 

публічного управління залишається недостатньо розкритою. 
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Одним із важливих конституційних прав громадян демократичної 

держави є право на об’єднання з метою реалізації та захисту своїх політичних, 

соціальних, економічних, культурних та інших свобод та інтересів. Саме через 

громадські об’єднання  різні верстви населення долучаються до діяльності у 

сфері публічного управління. Тому усвідомлення змісту їхньої діяльності має 

важливе науково-пізнавальне значення.  

Як зазначено в статті 1 Закону України «Про громадські об’єднання» від 

1 січня 2013 року: «Громадське об’єднання – це добровільне об’єднання 

фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та 

захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, 

соціальних, культурних, екологічних та інших  інтересів» [1]. Тобто в чинному 

законодавстві чітко сформульоване поняття «громадські об’єднання». Даний 

термін не єдиний, адже в різній  фаховій літературі також зустрічаються 

визначення: «громадські організації», «громадські спілки», «некомерційні 

організації», «неурядові організації» тощо. Проте для вітчизняної науки 

традиційними залишаються поняття «громадське об’єднання» та «громадська 

організація», водночас як у світовій практиці частіше зустрічаються «неурядові 

організації», «громадські асоціації». 

Серед різних наукових думок немає єдиного підходу до розуміння 

дефініції «громадське об’єднання». Аналіз та узагальнення підходів різних 

науковців має важливе значення для з’ясування сутності даного терміну. Так, 

Темех І.Т. розглядає громадські організації як правозахисні інституції. На 

думку науковця, даний термін є багатовекторною категорією і ототожнюється 

до некомерційної, неприбуткової та неурядової організації, яка забезпечує 

контроль за виконанням органами державної влади своїх зобов’язань перед 

суспільством [2]. Є.Є. Додіна розглядає громадські об’єднання як колективні 

підконтрольні суб’єкти публічного  управління, які представляють та 

захищають інтереси громадян через активну участь у політичному житті 

держави [3]. За визначенням  М.Ю. Віхляєва, об’єднання громадян є 

самоврядними громадськими формуваннями, що спрямовані на досягнення 
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громадських цілей у порядку, визначеному законодавством України [4]. Тобто, 

на думку науковця, громадські об’єднання є добровільними і незалежними у 

виборі напрямів та методів своєї діяльності, але водночас їхня діяльність не 

повинна суперечити чинному законодавству. Л.О. Ємець вживає термін 

«неполітичні об’єднання громадян». Науковцем пропонується розуміти його як 

сукупність громадських організацій, утворених громадянами України на 

добровільних засадах [5]. Вони не вважають  за основну  мету своєї діяльності 

отримання прибутку чи досягнення політичної волі, а спрямовують зусилля на 

реалізацію суспільних інтересів. 

Проаналізувавши погляди вітчизняних дослідників на розуміння сутності 

поняття «громадське об’єднання», можна стверджувати, що всі вони 

виокремлюють досить схожі ознаки та принципи цих суб’єктів публічного 

управління. Однією з найважливіших ознак громадського об’єднання є 

діяльність з метою реалізації та захисту прав і свобод громадян. Безсумнівно, 

громадські об’єднання забезпечують задоволення інтересів своїх членів як 

усередині самого об’єднання, так і у зв’язках  з іншими суб’єктами суспільних 

відносин. Реалізація свобод та  інтересів громадян є важливим кроком на шляху 

побудови громадянського суспільства та становлення правової, демократичної 

та соціально-орієнтованої  держави. Ще однією ознакою громадських об’єднань 

є організаційна єдність. Її суть полягає в тому, що громадські об’єднання мають 

певну структуру та склад. Їхніми засновниками можуть бути як фізичні, так і 

юридичні особи. Кількість засновників громадського об’єднання не може бути 

меншою, ніж дві особи. Наступною важливою ознакою громадських об’єднань 

є некомерційна  діяльність. Громадські об’єднання не ставлять за мету 

отримання прибутку, вони функціонують з метою захисту суспільних інтересів 

та підвищення добробуту суспільства. Громадські об’єднання діють на 

принципах добровільності. Це передбачає вільний вибір видів та методів 

діяльності в межах чинного законодавства, а також право особи на вільну 

участь або припинення участі в об’єднані. Також громадські об’єднання 

функціонують на основі прозорості та публічності. Кожен учасник такого 



 27 

об’єднання має однаковий доступ до інформації про його діяльність. 

Громадські об’єднання інформують громадськість про основні завдання й мету 

своєї діяльності.  

Участь громадських об’єднань у механізмі публічного управління 

реалізується, насамперед, через права, закріплені на законодавчому рівні. 

Згідно Закону України «Про громадські об’єднання», ці суб’єкти публічного 

управління можуть звертатися до органів державної влади, місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб з пропозиціями, заявами та скаргами. Також 

громадські об’єднання можуть брати участь у розробленні проектів 

нормативно-правових актів, що стосуються сфери їхньої діяльності та 

важливих питань державного і суспільного життя. Учасники громадських 

об’єднань мають право на проведення мирних зібрань, поширення інформації 

про свою діяльність, застосування з метою досягнення своїх цілей засобів 

масової інформації. 

За даними  Державної служби статистики України станом на 1 січня 2017 

року в Україні зареєстровано 75 988  громадських організацій та 990 

громадських спілок. До 1 жовтня 2017 року кількість громадських об’єднань 

значно збільшилася до кількості громадських організацій – 79 444 та 

громадських спілок – 1 187. З них профспілок нараховується 27 537, творчих 

спілок – 308, благодійних організацій – 17 534. Якщо проаналізувати дані щодо  

громадських об’єднань за регіонами, то найбільша їх кількість зосереджується 

у місті Києві – 39 925, а найменша у Херсонській області – 377. За 

статистичними даними кількість членів на обліку громадських об’єднань  

становить близько 25,6 млн. осіб. Для здійснення своєї діяльності громадські 

об’єднання використовують фінансування з різних джерел. Зокрема станом на 1 

вересня 2017 року ними було отримано близько 6,3 млрд. гривень, а це майже в 

1,5 рази більше, ніж у попередні роки. Основну частину фінансування 

громадських об’єднань становлять надходження від благодійності – 58,8% від 

загальної суми. Від членських внесків отримано 9,7% фінансових надходжень, 

від господарської діяльності підприємств, товариств, створених об’єднаннями 
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громадян для виконання їх мети та напрямів діяльності – 8,7%, з державного 

бюджету надійшло 3,6% фінансування [6].  

Отже, як свідчать результати дослідження та аналіз  різноманітних 

підходів науковців до розгляду суті та ознак громадських об’єднань, можна 

стверджувати, що громадське об’єднання – це добровільне об’єднання фізичних 

або юридичних осіб у порядку визначеному чинним законодавством, основною 

метою якого є не отримання прибутку, а діяльність на захист суспільних прав, 

свобод та інтересів, таких як економічні, культурні, соціальні, екологічні та 

інші. Незважаючи на невизначеність у трактуванні дефініцій «громадське 

об’єднання» та «громадська організація», вважаємо, що громадське     

об’єднання – це  загальне поняття, а громадська організація – це форма прояву 

громадських об’єднань. 

За останнє десятиліття громадські об’єднання стали важливими 

учасниками публічного управління в Україні. Вони безпосередньо 

представляють інтереси суспільства та забезпечують його співпрацю з 

органами державної влади. Така тенденція свідчить про посилення 

демократизації нашої держави та побудову громадянського суспільства, тобто 

такого, в якому діє високорозвинена система забезпечення і реалізації прав та 

свобод вільних і рівноправних громадян. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 

Розвиток української держави залежить від формування професійного 

середовища, здатного вирішувати завдання розбудови суспільства. Одним з 

критеріїв високого професійного рівня середовища в публічному управлінні є 

дієвий діалог між представниками органів влади та громадськості. Сьогодні на 

ринку праці є потреба у фахівцях, які володіють управлінськими навичками, 

необхідними для надання адміністративних послуг у публічній сфері, знайомі з 

принципами, функціями діяльності в органах державної влади та місцевого 

самоврядування, здатні організувати та очолити громадську діяльність, 

спрямовану на реалізацію соціально значущих проектів.Саме публічне 

управління – це пошук найкращого способувикористання ресурсів задля 

досягнення пріоритетних цілейсуспільного розвитку, спільно організований 

урядом,представницькою владою та громадянським суспільством. 
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В Україні за роки незалежності система публічного управління 

радянського типу з властивими їй командними та адміністративними підходами 

так і не була реформована, що перетворило її в один з основних бар’єрів на 

шляху побудови сучасної держави. Водночас модернізація публічного 

управління, як свідчить досвід зарубіжних країн, дасть змогу вирішити ряд 

ключових завдань. Низька якість публічного управління – головне гальмо 

економічного розвитку, особливо в умовах, коли Україна стала повноправним 

членом СОТ  та ЄС. Країни ЄС та СОТ – наші головні торговельні партнери, і 

успіх цих економічних зв’язків залежить насамперед від якості роботи 

управлінського апарату держави. 

 Вивченню різних проблем функціонування та розвитку державної 

служби присвячені роботи вітчизняних дослідників Т. В. Мотренка, О. Ю. 

Оболенського, В. М. Олуйка, Т. І. Пахомової, Л. А. Пашко, А. С. Сіцінського, 

С. М. Серьогіна та ін. Водночас аналіз практичних аспектів формування та 

розвитку інституту публічного управління України та адаптація її до стандартів 

європейського зразка потребує сьогодні здійснення додаткових досліджень. 

Тож що таке публічне управління, проблеми становлення його в нашій 

державі, та основні перспективи розвитку, нам слід розібратися. 

Публічне управління – це владний вплив на життєздатність людей з боку 

органів державної влади, місцевого самоврядування та громадських організацій 

шляхом застосування сукупності методів (економічних, адміністративних, 

інформаційно-психологічних та ін.) з метою досягнення цілей суспільного 

розвитку. 

Класична теорія менеджменту у державному секторі реалізувалася на 

практиці через модель публічного адміністрування (англ. – 

publicadministration), неокласична теорія менеджменту – через модель 

публічного управління (англ. – publicmanagement), сучасна теорія менеджменту 

– через модель нового публічного управління (англ. – newpublicmanagement). 

Термін ―публічне управління‖ (англ. publicmanagement), який замінив термін 

―публічне адміністрування‖ (англ. publicadministration), вперше використовує 
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англійський державний службовець ДесмондКілінг у 1972 р. [3. ―Публічне 

управління – це пошук у найкращий спосіб використання ресурсів задля 

досягнення пріоритетних цілей державної політики‖ [3] (визначення Кілінга). 

Поява нової форми управління у публічній сфері була спричинена потребою 

модернізувати організаційні структури і процедури, які вони використовують, 

для того, щоб усі інституції публічної сфери працювали краще. Публічне 

управління стосується ефективного функціонування всієї системи політичних 

інституцій. 

Публічне управління включає, зокрема, ту діяльність, яка забезпечує 

ефективне функціонування всієї системи органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування і передбачає широке залучення різних зацікавлених 

сторін до розробки та реалізації державної політики.З огляду на це, необхідно 

розуміти різницю між видами публічного управління : 

 втручальне публічне управління, пов’язане з обмеженням прав, 

свобод та законних інтересів приватної особи, яке проявляється у покладанні на 

неї обов’язків або обтяжень.  

 сприяльне публічне управління,котремає на меті сприяння 

приватним особам у реалізації наданих їм прав, свобод та законних інтересів. 

Воно пов’язується з наданням суб’єктами публічного управління приватним 

особам послуг, дозволів, пільг, довідок тощо.  

 забезпечувальне публічне управління, що пов’язане із 

забезпеченням нормального (повноцінного) існування приватних осіб. Воно 

спрямовується на вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням населення 

водою, електрикою, газом; наданням інформаційних, освітніх послуг тощо.  

 делеговане публічне управління, що реалізується у тих сферах, де 

відбувається передача суб’єктами публічного управління частини покладених 

на них функцій для виконання приватними особами. Такими можуть виступати 

як фізичні особи (наприклад, громадський інспектор), так і юридичні особи 

приватного права (наприклад, адвокатське бюро, залучене органом місцевого 

самоврядування для надання безоплатної правової допомоги тощо).  
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 виконавче публічне управління, що здійснюється у межах 

впровадження суб’єктами публічного управління у життя положень 

Конституції та законів України. Інакше кажучи, виконавче публічне управління 

має на меті задоволення публічного інтересу через застосування законодавства; 

 розпорядче публічне управління, котре реалізується шляхом 

видання суб’єктами публічного управління підзаконних правових актів у разі 

відсутності відповідних законів або їх недостатності для повного регулювання 

відповідних суспільних відносин. Тобто, суб’єкти публічного управління 

самостійно створюють правове підґрунтя для своєї діяльності, яке, однак, за 

будь-яких умов не повинно суперечити принципу верховенства права, 

порушувати засади демократії, соціальної та правової державності[4]. 

На даному етапі розвитку публічного управління як комплексної 

державної соціально-економічно стратегії публічного управління, воно  ставить 

перед собою ряд важливих економічних проблем, які суттєво гальмують 

розвиток публічного управління: 

- нерозмежованість адміністративних(публічних) і політичних посад у 

державному управлінні (насамперед, у системі органів виконавчої влади). Закон 

сьогодні не захищає державних службовців від втягнення їх у політичну 

діяльність та від примусу до виконання незаконних наказів, не дає стабільності 

в разі зміни політичного керівництва;  

- недосконале правове регулювання відносин у системі публічного 

управління, унаслідок того, що на державних службовців, насамперед, 

поширюється дія Кодексу законів про працю, а закон «Про державну службу» 

визначає лише особливості їх статусу. Ця специфіка діяльності публічних 

управлінців також пов’язана з тим, що власне термін «публічне управління» і 

похідними від нього, достатньо новий в нашій державі, і ширше 

застосовуватися почав лише 5-7 років тому; 

- корупція на державній службі, відсутність конкретних показників, за 

якими її можна було б реально оцінити; за результатами опитування, 

проведеного у 2016 р. Київським міжнародним інститутом соціології, індекс 
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сприйняття корупції в Україні становить 33 %. Це означає, що, відповідаючи на 

запитання про те, наскільки корупція є поширеною у владних структурах та 

серед державних службовців України, респонденти дотримуються думки, що 

корупція є характерною для третини всіх функцій та секторів держави. А за 

офіційною статистикою до адміністративної відповідальності притягнуто 

(оштрафовано) лише 0,7 % від загальної кількості державних службовців;  

- недосконала система оплати праці державних службовців. Незважаючи 

на збільшення частки посадового окладу з 60 до 70 %,  вона все ще не враховує 

принципу рівної оплати за рівну працю, до чого додався розрив в оплаті праці 

вищих керівників та головних спеціалістів – у 10 – 12 разів (у Європі – близько 

7 разів);  

- недосконала система підвищення кваліфікації державних службовців. 

Заснована на підготовці університетського типу, вона дозволяє слухачам 

оволодіти глибокими теоретичними знаннями, недостатньо враховуючи при 

цьому необхідність вироблення практичних навичок у роботі. За роки існування 

системи підготовлено понад 8 тис. магістрів публічного управління, що 

становить 7 % від кількості державних службовців. Щорічно підвищення 

кваліфікації проходять понад 50 тис. державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування (до 70 % від реальної потреби). [2] 

Наслідком цих проблем є висока плинність кадрів на державній службі – 

упродовж останніх чотирьох років вона не була нижчою від 15 %. Це означає, 

що щорічно з державної служби ідуть близько 40 тис. осіб. Результат – 

поступова депрофесіоналізація державної служби. Крім того, слід зазначити, 

що українська адміністративна культура, яка базується на централізації, 

непрозорості й відсутності чітких регламентів прийняття рішень, призводить до 

зростання іноді невиправданих видатків, збільшення апарату управління, 

ускладнення суспільних відносин. Саме розрив між сучасними вимогами 

суспільства і діяльністю державного апарату є ризиком втрати довіри 

суспільства до влади, а як результат – несприйняття кроків Уряду у сфері 

реформи державного управління. 
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На вирішення цих проблемта ряду інших не менш важливих завдань 

спрямовані сучасні концепції публічного управління, які уже повністю або 

частково реалізовані у деяких країнах світу, і можуть стати чудовим досвідом 

для реалізації соціально-економічної політики держави через публічне 

управління. 

Концепція нового публічного управління (НПУ, newpublicmanagement) 

сформувалася у 1980-ті роки, запозичивши методи, які використовуються у 

недержавному секторі – некомерційних організаціях та бізнесі, корпоративному 

управлінні. Ці методи орієнтовані в першу чергу на суттєве підвищення 

гнучкості прийняття рішень у державному апараті, зменшення його 

ієрархічності, делегування повноважень на нижчий рівень прийняття рішень та 

посилення механізмів зворотного зв’язку. Автори концепції НПУ вважали, що 

більша орієнтованість органів публічного управління на ринок призведе до 

зростання ефективності його діяльності. Саме інтегрований підхід, який 

використовується сучасною концепцією нового публічного управління, 

розглядає ―організацію як відкриту систему, яка постійно взаємодіє із 

зовнішнім середовищем, до якого має пристосуватися‖. [5] 

Сьогодні, розробляючи найкращу модель управління, необхідно 

враховувати всі елементи внутрішнього та зовнішнього середовища організації.  

Один із сучасних дослідників публічного управління Гірт Букерт 

наголошує на тому, що ―публічне управління не є якимось нейтральним, 

технічним процесом, натомість є діяльністю, яка тісно пов’язана з політикою, 

законом та громадянським суспільством‖[1]. 

Саме така концепція на мою думку дозволить суттєво покращити 

становище публічного управління в системі державного регулювання 

економіки і вирішити ряд таких економічних завдань: 

– підвищити ефективність діяльності органів виконавчої влади та 

зменшити затрати на їх утримання;  

– зміцнити довіру до держави з боку населення та приватного сектору, 

сприяти формуванню активного громадянського суспільства шляхом 
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збільшення можливостей участі у процесі прийняття рішень; – збільшити 

прозорість системи державної влади, підзвітної суспільству, де кожен знає, хто 

за що відповідає і кому підконтрольний;  

– сприяти економічному розвитку держави, підвищенню її 

конкурентоздатності на світовому ринку;  

– протидіяти таким негативним явищам як корупція, зловживання 

службовим становищем, надмірне регулювання соціально-економічних 

процесів;  

– полегшити інтеграцію у наднаціональні об’єднання, зокрема Євросоюз, 

оскільки процеси глобалізації та універсалізації мають місце і у сфері 

публічного управління. 

В майбутньому для України перспективними дослідженнями вбачаються 

застосування нових засад проходження публічного управління на державній 

службі, запровадження пілотних проектів застосування нового законодавства 

про державну службу з метою оптимізації його механізмів. Також доцільно 

було б провести функціональне обстеження органів законодавчої та виконавчої 

влади, сформування реєстри функцій та послуг і внесення на цій основі 

пропозицій щодо їх реформування. 

Подальші дослідження проблем публічногоуправління в Україні доцільно 

проводити у контексті запозичення іноземного досвіду запровадження його у 

системі державного регулювання економік інших держав. Важливо також 

удосконалюючи впроваджені наукові досягнення у сфері публічного 

управління, наслідувати найкращі зарубіжні тенденції та практики і сприяти 

розвитку науки про публічне управління. 
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КРАУДСОРСИНГ, ЯК НОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 

В період реформування та модернізації публічного управління в Україні 

активізувались питання пошуку ефективних технологій взаємодії 

громадянського суспільства та державного апарату. Без взаємодії інноваційних, 

інформаційних та управлінських технологій не можливе нормальне 

функціонування інформатизованої та демократичної держави. 

Одним із актуальних інноваційних інструментів у сучасному житті 

розглядається краудсорсинг, який передбачає підхід до вирішення чітко 

сформульованих задач колективом людей. Саме поняття «краудсорсинг» 

(сrowdsourcing) з’явилося приблизно 10 років тому з подачі американця Дж. 

Хау і у прямому перекладі означає «використання ресурсу натовпу» [4]. 

Краудсорсинг базується на припущенні про те, що значна частина знань діє 

поза межами системи і основне завдання полягає в зборі та генерації цих знань 

Головний принцип краудсорсингу полягає в тому, що колектив людей має 

більше знань та досвіду ніж окрема людина, але головне завдання у тому, щоб 

створити умови для реалізації цих знань. 

Сьогодні технології краудсорсингу застосовуються майже у всіх сферах 

життєдіяльності людини. Краудсорсинг добре зарекомендував себе в сфері 

маркетингу та менеджменту, бізнесу, продукування товарів тощо. У зв’язку з 

http://applaw.knu.ua/
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цим постає питання можливості застосування даного інструменту в публічному 

управлінні. 

Застосування краудсорсингу в системі публічного управління являє 

собою залучення за допомогою віртуального інформаційного простору 

розумних, талановитих людей, які виявляють громадянську активність, мають 

нові й ефективні ідеї, здатних до інноваційного мислення. При цьому 

вирисовується колективний інтелект і синергія взаємодії великої кількості 

людей, що дозволяє агрегувати інформацію, досвід, думки, прогнози, 

уподобання й оцінки [3]. 

Технологія краудсорсингу в публічному управлінні включає певні етапи: 

1. ідеї; 

2. експертний відбір; 

3. обговорення; 

4. голосування; 

5. реалізація; 

Застосування технології краудсорсингу вимагає від органу публічного 

управління виконання декількох послідовних дій: 

  підготовка сайту з привабливим інтерфейсом і інтуїтивно зрозумілою 

системою управління; 

  розробка програмного забезпечення проекту із необхідними 

інструментами захисту від спаму, тролінгу, порушення правил інформаційної 

безпеки; 

  створення мотивації для потенційних учасників проекту (головною 

мотиваційною складовою для участі у таких краудпроектах є бажання суттєво 

поліпшити якість товарів, робіт, послуг, самореалізація, лідерство, визнання з 

боку колег) ; 

  моральні стимули для креативу (наприклад, найпродуктивніших 

учасників крауд-проекту можливо рекомендувати до кадрового резерву 

публічної служби) ; 
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Для того аби краудсорсинг був ефективним у сфері публічного 

управління потрібно дотримуватись певних вимог: 

1) краудсорсинг не повинен розглядатися як політична компанія для суто 

формального впровадження інновацій; 

2) активний режим роботи, а саме: щоденний моніторинг пропозицій, що 

поступають на розгляд; експертні дискусії; прозорість результатів; 

3) залучення кваліфікованих працівників, що володіють методологією, 

технікою краудсорсингу, програмами і засобами щодо безпеки на всіх етапах 

моделювання, прийняття та виконання рішень [1]. 

При виконанні вищезазначених умов, застосування цієї та інших 

інноваційних технологій у публічному адмініструванні зможе забезпечити: 

  створення банку інноваційних реалістичних ідей; 

  формування команди професійних експертів; 

  оптимізацію термінів пошуку новітніх рішень та підготовки 

документів, що мають принципове суспільне та професійне значення; 

  підвищення ефективності бюджетних витрат за рахунок використання 

колективного розуму; 

  позитивний управлінський імідж за рахунок впровадження сучасних 

управлінських технологій. 

Краудсорсинг може бути використано органами публічного управління 

для контролю за роботою комунальних служб та підприємств. Надіслані фото- 

та відеоматеріали дадуть адекватніше за офіційні звіти уявлення про якість 

прибирання громадських місць, стан доріг, порядок у ЖКГ, тощо. За 

допомогою громадськості можна вести е-моніторинг виконання держаних 

програм, дотримання законодавства, боротьби з корупцією [2]. 

Краудсорсинг у публічному управлінні варто розглядати, як сукупність 

інноваційних технологій крауд: -стормингу, що передбачає, експертну думку та 

генерацію ідей щодо управлінських рішень; -голосування, тобто голосування в 

мережах на спеціально розроблених додатках; -файндингу, пошуку авторами 
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поданих проектів джерел фінансування та -виробництва, створення такої 

послуги в сфері публічного управління, яка б мала певну мережеву вагу. 

Слід акцентувати на тому, що краудсорсинг є організаційно і методично 

упорядкованою моделлю онлайн-взаємодії влади з суспільством і не має нічого 

спільного з такими традиційним ІКТ, як «консультації з громадськістю», 

«звернення громадян» або «гарячі лінії». Це складніша технологія, 

застосування якої вимагає від державного менеджменту кількох послідовних 

дій [2]. 

Сьогодні гостро постає питання впровадження нового інструменту в 

сферу публічного управління, який дозволить економити час та гроші, стане 

доступним для широкого кола громадян, дозволить вирішити низку питань при 

цьому врахувавши думку суспільства. 

В країнах з розвиненою ринковою економікою поширюється 

впровадження краудсорсингу, як елементу демократії та можливості залучення 

громадянського суспільства задля удосконалення сучасного життя. Саме цей 

досвід важливо застосувати в Україні, завдяки її бажанню до євроінтеграції та 

приєднання до сучасних стандартів процесу управління.  

На мою думку, саме краудсорсинг може стати тією революційною ідеєю 

здатною змінити на краще систему публічного управління в Україні та зможе 

стати управлінською моделлю нового покоління, де активність громадян, 

суспільна експертиза та народний контроль стануть невід’ємною складовою 

процесу прийняття важливих стратегічних рішень. 
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ФЕНОМЕН ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 

«Не питайте, що Ваша країна може зробити для вас –  

питайте, що Ви можете зробити для своєї країни». 

Дж. Кеннеді 

Процес еволюції соціально-економічної системи сприяє поступовій 

трансформації  системи  державного  управління  в  сучасну  модель  взаємодії 

трьох компонентів: інституцій державної влади, органів місцевого 

самоврядування та громадянського суспільства. 

Сучасний світ стає свідком появи нової тенденції розвитку держави, в 

якій враховують інтереси всіх ланок суспільства. Для України на шляху до 

євроінтеграції, дуже важливо впроваджувати нові моделі, механізми та 

принципи ефективного управління державою.  

В період війни, перебудови економіки постає питання перезавантаження 

системи управління. Революція гідності, системна криза державності стали 

підґрунтям до масштабних змін, наслідком яких є трансформація державного 

управління в публічне.  Cаме ефективне публічне управління може стати тією 

рушійною силою, яка здатна позитивно вплинути на розвиток нашої країни. 

Формула успіху для України така: демократизація – ефективне публічне 

управління – успішна економіка – добробут населення. Тільки тоді наша 

держава зможе стати конкурентоздатним партнером у світовому 

цивілізаційному та формаційному просторі. 
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Д. Кілінг у своїй науковій праці «Management in Government» [5], 

відзначає, що «публічне управління – це пошук у найкращий спосіб 

використання ресурсів задля досягнення пріоритетних цілей державної 

політики». Своєю чергою, один із сучасних дослідників публічного управління   

Г. Букерт [6] наголошує на тому, що «публічне управління не є певним 

нейтральним, технічним процесом, а є діяльністю, яка тісно пов’язана з 

політикою, законом і громадянським суспільством». 

Найповніше сутність публічного управління  розкриває таке визначення: 

пошук найкращого способу використання ресурсів задля досягнення цілей 

суспільного розвитку, спільно організований урядом, органами місцевого 

самоврядування та громадськістю. 

В сучасній інтерпретації публічне управління в Україні  зазнало  

еволюції  внаслідок розвитку  демократії  та  громадського суспільства.   

Відбувся перехід від традиційного бачення державного управління, як 

регулюючого впливу держави на суспільну життєдіяльність людей,  до 

публічного, що  дає більше можливостей для громадськості, а саме для 

освічених людей,  які прагнуть та здатні змінювати ситуацію на краще; заміною 

традиційних механізмів управління на ринкові: «наказувати і контролювати» на 

«мотивувати та отримувати результат». 

До особливостей трансформації публічного управління на даному етапі 

відносять: появу в публічному секторі конкуренції, раціональне використання 

наявних ресурсів, при цьому насамперед  враховуючи інтереси суспільства та 

адаптація управлінських інструментів з урахуванням  специфіки публічного 

сектора. 

Серед основних чинників появи нової моделі публічного управління слід 

зазначити: запровадження ринкового стилю управління, децентралізація, 

фокусування уваги на результатах, а не на процедурах, а також підвищення 

продуктивності  та ефективності роботи публічних органів. 

На мою думку, успішне  реформування українського суспільства та 

держави обумовлена такими обставинами:  
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1)   системною кризою управління;  

2) швидким розвитком громадянського суспільства, яке є ініціатором та 

учасником перетворень; 

3)   активізацією місцевого самоврядування;  

4) наростанням впливу ЄС, насамперед, засобами проведення політики 

«кредити під реформи», посилення європейської політичної та експертної 

допомоги. 

Сучасне публічне управління в Україні характеризується появою нових 

інституцій, які прямо або опосередковано перебирають чи отримують через 

процедуру делегування певний набір функцій, що в силу об’єктивних та 

суб’єктивних обставин не можуть ефективно виконувати органи державної 

влади [3]. 

Не менш важливим є впровадженням у 2016 році нової спеціальності в 

рамках галузі знань «Управління та адміністрування». 

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування» –  це 

насамперед нове покоління управлінців, які вміють системно та інноваційно 

мислити, приймати ефективні рішення, працювати на принципах «Good 

governance» – доброго, належного врядування, при цьому керуватися 

моральними принципами та відповідати за свої дії.  

На мою думку, варто впроваджувати якісно нові професії в  сфері 

публічного управління та адміністрування, для яких активний спосіб життя, 

можливість працювати на благо держави та населення – основна прерогатива.  

Адміністратор публічних служб – це професія, яка надає  з одного боку –  

широкі  повноваженнями, а з іншого –  подвійну відповідальність за стан справ 

у суспільстві. 

Дана посада дає змогу вирішувати такі питання: 

 управляти комплексними діями або проектами; 

 координувати роботу публічних служб; 

 розробляти прогнозні та програмні документи економічного і 

соціального розвитку; 
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 відповідати за прийняті рішення у непередбачуваних умовах; 

 визначати показники економічного та соціального розвитку на рівні 

території, галузі та відповідних господарських структур і підприємств; 

 репрезентувати органи публічного адміністрування в засобах 

інформації, різних інституціях громадянського суспільства; 

 приймати управлінські рішення щодо модернізації управління, 

використовуючи європейські підходи та вітчизняний досвід; 

 володіти сучасними технологіями зв’язків з громадськістю для 

оперативного та оптимального вирішення завдань публічного управління; 

 розробляти та реалізовувати заходи, щодо впровадження кращих 

форм і методів діяльності органу публічного управління, виходячи зі змісту 

державно-управлінських технологій та механізмів розвитку громадянського 

суспільства; 

 будувати комунікації з громадянами, колегами, керівниками та 

підлеглими з дотриманням поваги, вимог культури та етики публічного 

адміністрування та службового етикету. 

Головна мета даної професії – з мінімальними витратами ресурсів, часу і 

зусиль досягнути максимальної ефективності, дієвості і результативності. 

Для реалізації поставленої мети потрібно володіти трьома основними 

якостями це: 

1) компетентність у вирішенні питань; 

2) бажання працювати і змінювати ситуацію на краще; 

3) висока відповідальність. 

Похідними ж якостями є гнучкість у роботі, швидка адаптація до змін, 

творчий підхід до роботи, акуратність, пунктуальність, зібраність, тощо. 

Основне ж завдання – прямо впливати на діяльність публічних служб, на 

якість життя громадян певної адміністративно-територіальної одиниці чи 

держави в цілому, намагатись найбільш раціонально використати наявну 

інфраструктуру для надання публічних благ та задоволення суспільного 

інтересу. 
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Успішна  реалізація  та  впровадження якісно нового підходу до 

розуміння публічного управління  стримується широким колом назрілих 

проблем, що перешкоджають своєчасному, масштабному й якісному 

впровадженню визначених нововведень, зокрема виявлено: 

 низький рівень інноваційної готовності публічних службовців, явно 

виражену в їх середовищі освітню неоднорідність з незначним відсотком 

службовців з державно-управлінською освітою [1; 4] ; 

 неналежно  розвинену інноваційну культуру; 

 відсутність підготовлених лідерів реформаторського типу та 

можливий прояв фактору спротиву нововведенням типу «компетентнісна 

несумісність» [2] ;  

 недостатній рівень інформатизації, адже публічне управління 

грунтується на засадах «e-government», що тлумачиться як «електронне 

управління державою», тобто використання в органах державного управління 

та місцевого самоврядування сучасних технологій, у тому числі й Інтернет-

технологій.  

Діяльність публічного управлінця має бути на користь людей і держави, 

не суперечити інтересам суспільства,  саме тоді буде цілісність та безперервний 

розвиток країни.  

Сьогоднішні реалії роблять першочерговим завданням,  вирішення 

проблем удосконалення системи публічного управління у напрямі забезпечення 

результативності й ефективності виконання відповідних публічних функцій. 

Отже, проведені дослідження дають змогу зробити певний висновок: 

феномен публічного управління в Україні полягає  як в докорінній перебудові 

державного управління, так і в зміні мислення громадян, а  нове покоління 

публічних управлінців повинно  подолати прив’язаність до радянської 

ідеологізованої та бюрократизованої управлінської науки, це можливе за 

рахунок входу  у світовий простір науки публічного врядування, 

адміністрування й публічної політики.  
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Система публічного управління повинна формувати єдність між 

суспільством країни та державою, як системою відносин, спрямованих на 

реалізацію цінностей, досягнення поставлених завдань, а також створення 

дієздатної держави, здатної конкурувати на світовій арені, визначальними 

характеристиками якої є верховенство права і розвинена правова культура, 

збалансована представницька демократія, дисциплінований і мобільний 

державний менеджмент, сильне самоврядування,. 
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МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ  

Питання децентралізації є важливим аспектом у визначенні масштабів 

діяльності органів місцевої влади і місцевого самоврядування. Згідно із 

Законом України від 2015 року  «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» (№ 888-VIII) 

відбувся процес перерозподілу доходів і видатків між бюджетами різних рівнів. 

Нова модель взаємовідносин державних бюджетів з місцевими вимагає 

запровадження програмно-цільового методу фінансування, направленого на 

ефективний розподіл бюджетних коштів. [1] 

Проблему підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів 

досліджували вітчизняні вчені та практики такі, як: О. П. Кириленко, О. Д. 

Василик, І. О. Луніна, С. В. Слухай, І. Я. Чугунов. Проте варто зауважити, що 

існували й існують об’єктивні причини, які перешкоджають перетворенню 

місцевої влади на вагомий інструмент соціально-економічного розвитку 

територій. 

Децентралізація – це передача повноважень та бюджетних надходжень 

від державних органів до органів місцевого самоврядування. Метою 

децентралізації є, передусім, забезпечення спроможності місцевого 

самоврядування самостійно, за рахунок власних ресурсів, вирішувати питання 

місцевого значення.  Відбувається процес наділення територіальних громад 

більшими ресурсами, а також мобілізація їхніх внутрішніх резервів. [4] 

Місцеві бюджети є вагомою складовою бюджетної системи країни, а 

зміна умов їх формування і виконання може суттєво позначитися на 

збалансованості бюджетної системи, фінансовій безпеці країни в цілому. 

Однією з гострих проблем місцевих бюджетів на сьогодні є недостатність 

бюджетних коштів на фінансування програм місцевого значення. Проводячи 
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політику фінансової децентралізації досить важливим для країн є розподіл 

завдань між різними рівнями управління який має ґрунтуватися на такій основі:  

- чітке визначення завдань, які доцільно закріпити за тим чи іншим 

рівнем влади; 

-  дотримання розподілу цих завдань на постійній основі; 

- поділ бюджетних видатків між рівнями управління відповідно до 

розмежування завдань. 

Розмежування функцій між рівнями управління є завданням, з яким 

стикаються усі багаторівневі країни. Визначальним принципом є ефективність 

публічної функції, яка полягає у створенні заходів щодо надання якісних 

послуг населенню на різних рівнях публічної влади. Як результат, функції 

можуть бути розділені відповідно до їхньої корисності на центральному та 

регіональних рівнях. Цей принцип по суті є тотожним принципу 

субсидіарності, який є одним із основоположних у вітчизняній бюджетній 

системі. Субсидіарність - принцип, відповідно до якого розподіл повноважень 

між різними рівнями влади здійснюється таким чином, коли нижній рівень 

влади отримує такі повноваження, які наступи за ним территориальный рівень 

влади не можем здійснювати більш ефективно. Реалізація цього принципу 

дозволяє, з одного боку, максимально наблизити процес прийняття рішення до 

громадян, з іншого - цей рівень може володіти організаційними, матеріальними 

і фінансовими ресурсами, які забезпечують обсяг і якість публічних послуг, що 

надаються населенню відповідно до загальнодержавних стандартів.[2] 

Влітку 2000 року набрав чинності Закон України «Про закупівлю товарів, 

робіт і послуг за державні кошти» (№1490-ІІІ). Прийняття цього закону є 

надзвичайно важливим кроком до організації удосконалення взаємовідносин 

органів влади та одержувачів бюджетних коштів. Придбання товарів і послуг на 

тендерній основі є вирішальним для більш ефективного та економного 

використання бюджетів.[5] 

Слід зазначити, що в Україні існує сучасна система проведення відкритих 

та ефективних публічних закупівель як на державному, так і на місцевих 
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рівнях-Прозорро. Метою створення проекту було зменшення корупції та 

підвищення довіри бізнесу в сфері державних закупівель. Щоденно державні 

замовники розміщують в системі тисячі тендерів, взяти участь в яких може 

будь-який представник бізнесу. З цією програмою співпрацюють такі 

адміністрації, ради, державні установи та підприємства як: Київська міська 

державна адміністрація, Харківська міська рада, Львівська міська рада, 

Укравтодор, Київпастранс, Енергоатом тощо. [3] 

За допомогою цієї програми відбувається реалізація програм місцевого 

значення шляхом відбору різноманітних проектів відповідно до встановленого 

замовлення. Фінансування тендера визначається в залежності від рівня його 

функціонального призначення.  

Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що зростання ролі місцевих 

органів влади в управлінні фінансовими ресурсами держави сприяє вирішенню 

багатьох  проблем у сфері місцевих бюджетів в Україні, а підвищення 

значимості місцевих фінансів у реалізації соціального й економічного 

реформування є визначальним чинником подальшого розвитку країни. 

Забезпечення місцевого самоврядування стабільними та достатніми 

фінансовими ресурсами – запорука становлення дієздатної та ефективної 

місцевої влади. 
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ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОДГ/ОПЛ 

У контексті реформування системи публічного управління відчувається 

особлива потреба в активних, поінформованих та відповідальних громадянах. 

Під час соціальних трансформацій чіткіше проявляються ознаки, властивості, 

функції, мета та процес  цих перетворень, їхній вплив на систему публічного 

управління, причому цей вплив є як безпосереднім, так і опосередкованим.  

Оскільки традиційні моделі освіти не забезпечують повною мірою 

розвиток необхідного сучасній демократії активного, освіченого та 

відповідального громадянина, необхідно по-новому сприймати теорію  її 

навчання. Саме тому метою ОДГ/ОПЛ є формування такого типу, здатного 

брати участь у житті демократичного суспільства. 

Різноманітні аспекти публічного управління є об'єктом 

уваги таких зарубіжних фахівців, як: К. Аллен, Дж. Бостон, Д. Вальдо, В. 

Вільсон, Г. Шмідт та інші. Серед наукових досліджень цього питання слід 

відзначити розробки таких вітчизняних вчених, як: В. Авер’янова, В. 

Бакуменка, В. Бодрова, О. Забужко, Ю. Ковбасюка, А. Колодій, В. 

Трощинського, Ю. Шарова, Л. Паращенко тощо.  

В кінці XX – на початку XXI ст. уряди багатьох країн світу здійснили ряд 

реформ, що сприяли покращенню їх функціонування, у відповідь на вимогу 
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громадян, які були незадоволені якістю надання адміністративних послуг. Ціла 

низка політичних, соціально- економічних та інституційних факторів 

спричинила появу нової форми управління в публічному секторі. Нові реалії 

вимагали застосування нових підходів до управління: заміни традиційних 

способів, що базувалися на застосуванні владних повноважень та чітких 

бюрократичних процедур, на такі, що зорієнтовані на надання якісних 

публічних послуг. [1] 

За визначенням Десмонда Кілінга: «Публічне управління- це пошук у 

найкращий спосіб використання ресурсів задля досягнення пріоритетних цілей 

державної політики.» У Міжнародній енциклопедії державної політики та 

адміністрування американський учений Джей М. Шавріц зазначив, що публічне 

управління- це галузь практики та теорії, яка є ключовою для публічного 

адміністрування та зосереджена на внутрішній діяльності державних установ, 

зокрема на вирішенні таких управлінських питань, як контроль, керівництво, 

планування, організаційне забезпечення, забезпечення інформаційними 

технологіями, управління персоналом, та оцінка ефективності. [1] 

Публічне управління як об’єкт наукового пізнання є складним 

багатоплановим утворенням, основою якого є концепція, що випливає із 

тісного взаємозв’язку політики і права, управління й влади, політичної системи 

та суспільства загалом. Саме тому виникає необхідність впровадження 

принципів публічного управління через навчальні програми для громадян.  

Об’єднання держав у співдружності (Рада Європи, Європейський Союз) 

надали нового звучання поняттям «громадянин, громадянство». Раніше поняття 

«громадянин» було приналежністю однієї держави -  сьогодні воно набуло 

ознак приналежності до співдружності держав саме на європейському просторі. 

Освіта громадянина набуває першочергового значення для утвердження 

демократії. 

Громадянська освіта має на меті сприяти формуванню  свідомого, 

активного громадянина, здатного жити та діяти у громадянському суспільстві, 
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що постійно оновлюється і розвивається, відповідально формулювати та 

відстоювати власну громадянську позицію та права людини. 

Освіта для демократичного громадянства (ОДГ)- це виховання, 

підготовка, інформування, практика та діяльність, спрямовані на передачу 

знань, навичок та усвідомлення, а також на розвиток ставлення та поведінки, 

розширення можливостей здійснювати й захищати свої демократичні права та 

відповідальність у суспільстві, цінувати багатоманітність, відігравати активну 

роль в демократичному житті з метою просування й захисту демократії та 

верховенства права. [3] 

Освіта з прав людини (ОПЛ)- це виховання, підготовка, просвіта, 

інформування, практика та діяльність, які спрямовані через передачу знань, 

навичок та розуміння на розвиток ставлення й поведінки, на розширення 

можливості сприяння створенню та захисту загальної культури прав людини в 

суспільстві та з метою просування й захисту прав людини та її основних 

свобод. [3] 

ОДГ/ОПЛ-  це комплексний механізм розвитку орієнтований на цінності 

знань, що готують громадян до активного життя в умовах плюралістичної 

демократії, особливий феномен освіти людини впродовж усього її життя, який 

охоплює різні концепції формальної, неформальної та інформальної освіти. 

У 1997 році, беручи до уваги рішення, прийняте на 2-му Саміті глав 

держав і урядів Ради Європи, було розпочато роботу над Освітою для 

демократичного громадянства задля «сприяння усвідомлення громадянами 

своїх прав і обов’язків у демократичному суспільстві».[2] 

У 2002 році Рада Європи надала рекомендації державам-членам щодо 

ОДГ, які визначають, що: 

 ОДГ визнана пріоритетом освітньої політики і практики; 

 ОДГ має бути в центрі реформ і реалізації освітньої політики ; 

 ОДГ є чинником інновацій щодо організації і управління освітніми 

системами в цілому. 
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Дієве громадянське суспільство – це практична основа децентралізації 

влади та залучення людей до реального управління як на рівні місцевих громад, 

так на регіональному та загальнодержавному рівні. Реалізація ОДГ/ОПЛ в 

Україні здійснюється завдяки політиці щодо освіти, культури, дітей і молоді, 

державного управління та державної служби, місцевого самоврядування, 

громадянського суспільства, ЗМІ. У рамках такої орієнтації в Україні було 

впроваджено:  

 Проект базового Закону України «Про освіту» (2014 р.); 

 Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді 

(2015р.); 

 Національна стратегія у сфері прав людини (2015р.); 

 Національна стратегія сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні на 2016-2020 роки» 

 Концепція Державної цільової соціальної програми ―Молодь 

України‖ на 2016-2020 роки; 

 Закон України «Про державну службу» (2015р.). [4] 

 Отже, збалансований розвиток країни полягає у створенні ефективної 

соціально-орієнтованої моделі публічного управління, і передбачає складний 

демократичний перехід до політично організованого, відповідального 

суспільства через освітні програми, у якому підвищується рівень ділової 

активності та політичної участі громадян, забезпеченні їхніх прав та свобод.  
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СУЧАСНЕ СТАНОВИЩЕ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ 

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 

Скерованість України на Євроатлантичну інтеграцію вимагає від уряду 

держави реформування багатьох сфер його  діяльності. Однією з основних є 

сфера публічного управління та державного адміністрування, реформування 

якої, держава здійснює, використовуючи позитивні тенденції розвитку 

публічного управління західних країн. 

Публічне управління розглядається як практика досягнення суспільних 

цілей шляхом розумного застосування сукупності методів, а також передбачає 

свободу і гнучкість у прийнятті рішень. Публічне адміністрування є складовою 

публічного управління. 

Публічне адміністрування у широкому розумінні - це сукупність видів 

діяльності усіх органів держави та органів місцевого самоврядування, що 

охоплює всі форми реалізації державної та самоврядної влади в цілому. 

Публічне адміністрування у вузькому розумінні - це сукупність видів 

діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, між якими 

певним чином розподілені різні види діяльності[1]. 
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Дослідженням теоретичних проблем та практичного функціонування 

публічного управління займались такі вчені Р. Безсмертний, Г. Атаманчук, Я. 

Калиновський, М. Багмет, О.Бабич, І. Грицяк, П. Білик, М. Баймуратов та інші. 

За роки незалежності становище системи публічного управління в 

Україні майже не змінилось. Ця система ще не стала публічною за своїм 

змістом. На державному рівні вже протягом кількох років розглядаються 

можливості проведення адміністративної реформи, яка матиме декілька 

напрямів: 

 зміни в системі органів виконавчої влади та в її структурі; 

 реформа публічної служби;  

 муніципальна реформа; 

 впровадження самоврядування по регіонах; 

 реформування  відносин органів виконавчої влади з громадянами. [3]. 

Основною метою вище зазначених змін є надання системі 

адміністрування публічності та забезпечення ефективності її діяльності. 

«Концепція адміністративної реформи» була схвалена Указом Президента 

України від 22 липня 1998 р., №822. Проте сама реформа так і не була 

проведена. Певна законодавча основа (стратегії, плани, концепції) закладена ще 

урядом Ющенка, але практичне застосування, на жаль, не мало значної 

ефективності. 

За час незалежності нашої держави сформувались такі основні проблеми  

системи надання адміністративних послуг в Україні, як: 

 наявність не передбачених законами видів адміністративних послуг; 

 перекладення обов’язків органів влади на фізичних та юридичних 

осіб;  

 вимагання від фізичних та юридичних осіб документів, не 

визначених законодавством;  

 необґрунтовано тривалий строк надання окремих послуг;  

 обмеженість доступу до інформації, необхідної для отримання 

адміністративних послуг; 
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 відсутність чітко визначених стандартів надання послуг;  

 негативне та зневажливе ставлення до фізичних та юридичних 

осіб.[2] 

Сучасне реформування органів публічного управління можливе лише 

шляхом впровадження абсолютно нової моделі управління регіонами. Ця 

модель повинна базуватись на таких принципах, як: субсидіарність, 

децентралізація та деконцентрація і повинна відповідати чинному 

законодавству України.  

Засадничим компонентом управління є адміністративно-правове 

регулювання публічного адміністрування. Право регулює всі процеси 

управління, контролює діяльність управлінських органів та затверджує зміни 

діяльності системи управління. 

Щоб створити в Україні європейську модель публічного управління, 

необхідно звільнити суспільство від бюрократичної влади. Досягти цього 

можна шляхом демократизації усіх аспектів соціального та політичного життя 

та реформування системи уряду. Адже саме європейська модель найбільше 

відповідає інтересам українського суспільства, бо вона заснована на соціальних 

цінностях. Європейська модель гарантує право реальної участі громадян країни 

в управлінні, а також здійснення управління відповідно до прав та інтересів 

громадян[4]. 

За весь період задекларованих реформ системи адміністрування, уряду 

так і не вдалось створити демократичну, відповідальну та ефективну систему 

управління, а це потребує подальшої копіткої роботи, детального розгляду та 

аналізу минулих форм управління та  запровадження новітніх, кардинальних 

реформ у сфері публічного управління. 
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РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

Вихід суспільства із системної кризи потребує такої організації 

виконавчої влади, яка б забезпечувала істотне підвищення дієвості державного 

управління. Досягти такого становища неможливо без широкого використання 

наукових підходів до реформування всіх основних інститутів державного 

управління. Тому великого прикладного значення набуває проблематика, 

пов'язана з якісним покращенням організації та діяльності системи органів 

виконавчої влади, визначенням структурно-функціональних засад побудови цієї 

системи, шляхів оптимізації розмежування компетенції та відповідальності 

органів виконавчої влади як по «вертикалі», так і по «горизонталі», тенденцій 

трансформації змісту, функціонування та форм правового регулювання 

державної служби, а також системи контролю у сфері державного управління. 
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У законодавстві під регіоном розуміють частину території України, яка 

володіє сукупністю природних, соціально-економічних, національних, 

культурних та інших умов. Кордони регіону можуть співпадати, а можуть і не 

співпадати з межами адміністративно-територіального поділу, або регіон може 

об'єднувати територію кількох одиниць. Це слід враховувати під час аналізу 

засад регіонального державного управління, оскільки галузеве управління не 

ізольовано від міжгалузевого й регіонального, вони доповнюють одне одного, 

тісно взаємодіють під час реалізації загальнодержавних і регіональних програм, 

здійсненні органами виконавчої влади своїх функцій у відповідних сферах. 

Характерним для регіонального управління є те, що його здійснюють 

місцеві органи виконавчої влади, які діють у межах відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць, а також органи місцевого 

самоврядування. Практично в усіх розвинутих країнах світу на місцевому рівні 

є дві влади, які є різними за суттю, природою та метою виникнення. Їхня 

діяльність спрямована на досягнення протилежно спрямованих цілей, але так 

формується цілісна система місцевого управління. Україна не є винятком у 

цьому питанні. Конституцією України закріплено дві системи влади на 

місцях: місцеві державні адміністрації, які є місцевими органами виконавчої 

державної влади, і місцеве самоврядування як публічну владу територіальних 

громад. 

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в 

порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи 

місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі 

органи. Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні 

інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради. 

Основними засадами організації місцевого самоврядування є: 

- виборність органів місцевого самоврядування членами громади; 

- розподіл питань, віднесених до відання місцевого самоврядування на 

самоврядні та такі, що передоручені органам громади державою; 

- місцеві справи мають іншу, ніж державні справи, природу; 
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- органи місцевого самоврядування є органами відповідної територіальної 

громади і не входять до системи органів державної влади; 

- органи державної влади не мають права втручатися у вирішення 

самоврядних питань, їх функція зводиться лише до адміністративного 

контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування. 

Державні адміністрації виконують функції регіонального управління на 

підпорядкованих їм територіях, забезпечують реалізацію в області, районі, місті 

завдань соціально-економічного розвитку, виконання на місцях законів і актів, 

прийнятих Верховною Радою, Президентом і Кабінетом Міністрів України, а 

також зв'язок з органами місцевого самоврядування. 

Діяльність місцевих державних адміністрацій ґрунтується на таких 

регіональних засадах: забезпечення однакового застосування законів на 

підпорядкованій території, особиста відповідальність керівників за стан 

соціально-економічного розвитку регіонів, поєднання загальнодержавних і 

місцевих інтересів, надання необхідної інформації громадянам, їх організаціям. 

З метою правового, організаційного, матеріально-технічного 

забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій утворюють 

секретаріат, управління, відділи та інші структури. 

Регіональне управління – це вид суспільної управлінської діяльності по 

плануванню та регулюванню соціально-економічних процесів на території 

регіонів, які характеризуються поєднанням соціальних і економічних процесів, 

сукупністю умов відтворювальної діяльності. В практичній площині  під 

регіональним управлінням слід розуміти координацію місцевих органів 

управління відтворювальних процесів в регіоні з метою досягнення їх 

збалансованого розвитку. Соціально-економічний розвиток регіону часто 

стримується відсутністю чіткого механізму і розмежування функцій управління 

на різних рівнях – загальнодержавному, галузевому,  регіональному, місцевому. 

На території регіону в його межах пересікаються інтереси загальнодержавного, 

галузевого і регіонального характеру, що потребує вироблення гнучкої, 

адаптованої до ринкових умов, регіональної системи управління, яка б 
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забезпечила соціально-економічну ефективність відтворення в регіоні в 

контексті державної регіональної політики. 

Регіональне управління функціонує відповідно до законів розвитку 

ринкової системи господарювання, і його механізм повинен забезпечувати 

гнучке регулювання соціально-економічних процесів у регіоні в ринкових 

умовах. Перед регіональним управлінням як наукою управління стоїть завдання 

знайти і розробити механізми, методи і засоби, які дозволять забезпечити 

найбільш ефективне досягнення цілей і завдань регіонального розвитку. 

Завдання і об'єкт регіонального управління різноманітні і обумовлені 

особливостями перехідного періоду. У процесі переходу від планово-

централізованої до ринкової системи регулювання господарства регіону 

руйнуються вертикальні зв'язки, зароджуються і стабілізуються горизонтальні, 

внутрішні міжрегіональні зв'язки. З перекладом частини господарства регіону 

на ринкові відносини змінюється функціональна структура механізму 

регіонального управління, що веде до деформації і скорочення його 

організаційної та ієрархічної структури. Різко зростає роль опосередкованих 

методів взаємодії суб'єктів і об'єктів федерального, регіонального та 

муніципального управління, ускладнюються їхні господарські зв'язки, 

відносини з приводу використання власності і т.д. Все це служить об'єктивною 

основою для становлення та розвитку регіонального менеджменту, завдання 

якого відрізняються від завдань планово-директивної системи територіального 

управління. 

У число основних задач регіонального управління входить: 

1.Забезпечення розширеного відтворення умов життєдіяльності населення 

регіону, високого рівня і якості життя;     

2.Економічна та соціальна трансформація господарства регіону, аналіз, 

прогнозування та програмування регіонального розвитку;  

3.Оптимізація фінансових потоків, формування умов та механізмів 

зміцнення економічної бази регіону і муніципальних утворень;  
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4.Забезпечення екологічної безпеки в регіоні, захист навколишнього 

середовища та  формування та реалізація структурної, інвестиційної та науково-

технічної політики в регіоні, створення та розвиток ринкової інфраструктури.                     

Новий етап адміністративної реформи полягає у створенні ефективної 

системи державного управління, яка б відповідала стандартам демократичної 

правової держави з соціально орієнтованою ринковою економікою, а також у 

розмежуванні і збалансуванні повноважень та відповідальності різних рівнів 

влади й регіонального управління у сфері надання державних і громадських 

послуг для всіх людей у будь-який період часу. 

Виняткова важливість дійсно наукового забезпечення радикальних 

ринкових перетворень, створення (збереження) єдиного ринкового простору в 

поєднанні з формуванням регіональних ринків, з розвитком місцевого 

самоврядування визначила гостру необхідність більш поглибленого вивчення 

питань підвищення ефективності діяльності органів державної влади та 

місцевого самоврядування у сфері регіонального управління. 

Таке вивчення передбачає регіональний аналіз усіх факторів і явищ, що 

впливають на регіональний розвиток: історичних, природно-ресурсних, 

етнічних, релігійних, екологічних, політичних, а також 

внутрішньорегіональних і міжрегіональних зв'язків. Розглядаючи методологічні 

аспекти, важливо визначитися з понятійним інструментарієм, і в першу чергу з 

поняттям "регіон". Справа в тому, що і в нашій, і в зарубіжній науковій 

літературі немає чіткого визначення цього поняття, що є однією з причин 

різноманіття напрямків і методологічних концепцій у сучасних регіональних 

дослідженнях в Україні та за кордоном.    

Отже, регіональне управління - сукупність принципів, методів, форм і 

засобів впливу на господарську діяльність регіону. З точки зору сучасної 

української практики регіональне управління або менеджмент - це управління 

соціально-економічними процесами в регіоні в умовах переходу його 

господарства до ринкових відносин. Характерним для нього є те, що його 
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здійснюють місцеві органи викновчої влади, які діють в межах відповідних 

адміністративно-територіальниходиниць. 

З метою правового, організаційного, матеріально-технічного 

забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій утворюють 

секретаріат, управління, відділи та інші структурні підрозділи, які входять до їх 

складу за принципом урахування особливостей місцевої інфраструктури. 

Приблизний перелік управлінь, відділів та інших служб місцевих адміністрацій, 

а також типові положення про них розробляє Кабінет Міністрів України, 

остаточну структуру апарату визначає сама адміністрація, що теж є однією із 

засад регіонального управління. 

Регіональне управління виявляється в компетенції органів 

самоврядування відносно місцевих державних адміністрацій, які їм підзвітні та 

підконтрольні, в частині прийнятих останніми до виконання делегованих їм 

повноважень. 
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ОСВІТНЯ РЕФОРМА В УКРАЇНІ 

Протягом років незалежності система української освіти практично не 

реформувалася. Основними недоліками системи освіти залишаються обмежена 
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автономія навчальних закладів, неефективність державного фінансування та 

корупція. Всі ці проблеми пов'язані між собою і призводять до погіршення 

якості освіти. Щоб підвищити якість освіти і зробити наші навчальні установи 

конкурентоздатними як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках, 

необхідно розширити їхню автономію. Після цього, в певній мірі, можна 

очікувати більш ефективне використання коштів, оскільки навчальні заклади 

зможуть оптимізувати свій штат і не утримувати надлишковий персонал / 

площі. Потрібно також усунути передумови для розвитку корупції, зокрема, не 

створювати для цього такі стимули, як, наприклад, вступні іспити до ВНЗ і 

розширення числа пільг при вступі до навчальних закладів.[1] Освітня реформа 

в Україні — це підвищення якості освіти, насамперед через покращення умов 

вступу до ВНЗ та супутні реформи.  

Загальна тенденція, що  спостерігається -  стійка деградація української 

освіти. Через неконкурентні умови праці педагогічні спеціальності вищих 

навчальних закладів не користуються великою популярністю у випускників 

шкіл. З цієї причини в багатьох школах значна кількість учителів змушена 

викладати декілька предметів. Багато років майже не оновлюється лабораторна 

база закладів освіти. Зміст освіти все більше відривається від потреб 

суспільства та економіки. Для вирішення цих проблем влада країни вирішила 

провести реформу освіти.[1] 

14 грудня 2016 р. на засіданні уряду була представлена Політична 

пропозиція "Нова українська школа". Політична пропозиція – стратегічний 

документ, із урахуванням якого розроблятиметься подальша програма 

діяльності уряду щодо реформування загальної середньої освіти до 2029 

року.А. 5 вересня 2017 року Верховна Рада проголосувала за ―Закон про 

освіту‖.[2] 

Основні компетенції, що визначені законом: 

1. вільне володіння державною мовою; 

2. здатність спілкуватися рідною(у разі відмінності від державної) та 

іноземними- мовами; 
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3. математична компетентність; 

4. компетентність у галузі природничих наук, техніки і технологій; 

5. інноваційність; 

6. інформаційно- комунікаційна компетентність; 

7. навчання впродовж життя; 

8. підприємливість та фінансова грамотність; 

9. громадські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями 

демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробутом та здоровим 

способом життя, усвідомленням рівних прав і можливостей; 

10. культурна компетентність; 

11. екологічна компетентність; 

12. інші компетентності передбачені стандартом освіти.[3] 

Ухвалений парламентом закон передбачає можливість організації 

державно-приватного партнерства у сфері освіти на підставі договорів і може 

передбачати спільне фінансування установ освіти. Крім того, передбачена 

добровільна сертифікація педагогів, як зовнішнє оцінювання професійних 

компетентностей. За результатами сертифікації педагогічному працівнику 

видаватиметься відповідний сертифікат на 3 роки. Ті, хто пройшли 

сертифікацію, отримуватимуть щомісячну доплату в розмірі 20% посадового 

окладу на термін дії сертифіката пропорційно до педагогічного 

навантаження.[3] 

Закон передбачає три форми здобуття освіти: формальну (офіційне 

підвищення рівня освіти), неформальну (підвищення рівня поза офіційною 

системою підвищення кваліфікації - тренінги, гуртки, курси) та інформальну 

(самоосвіта). 

Місцеві органи влади позбавляться права контролювати освітній процес, 

у їхніх повноваженнях залишиться виключно створення відповідного 

освітнього середовища. При цьому на базі Державної інспекції навчальних 

закладів буде створено незалежний орган - Агентство забезпечення якості 

освіти, до повноважень якого належатимуть питання акредитації освітніх 
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закладів (крім вищої освіти). Регіональні підрозділи агентства, що будуть 

абсолютно незалежними, забезпечуватимуть фахове інспектування закладів 

освіти.[4] 

Згідно з документом стандарти освіти затверджуватиме уряд 

(міністерство), а заклади освіти розроблятимуть освітні програми, що мають 

гарантувати виконання цих стандартів. У випадках, коли документ про освіту 

має видаватися державою, освітні програми проходитимуть акредитацію.  

Документ увів посаду освітнього омбудсмена, який має розглядати скарги 

на порушення права на освіту. Омбудсмен матиме право звертатися до органів 

влади та правоохоронців, якщо чиїсь права на освіту порушуватимуть. Стаття 

73 Закону України «Про освіту» зазначає: «З метою забезпечення належних 

умов для реалізації права особи на освіту в системі освіти діє освітній 

омбудсмен. Освітній омбудсмен у своїй діяльності керується  Конституцією та 

законами України, а також положенням про освітнього омбудсмена, що 

затверджується Кабінетом Міністрів України. Освітній омбудсмен є посадовою 

особою, на яку Кабінетом Міністрів України покладається виконання завдань 

щодо захисту прав у сфері освіти». [4] 

Згідно закону, середня освіта триватиме 12 років і складатиметься з 

початкової освіти тривалістю 4 роки, базової середньої освіти тривалістю 5 

років, яку отримуватимуть у гімназії, та профільної середньої освіти тривалістю 

3 роки, що її отримуватимуть у ліцеї або закладах професійної освіти. 

Навчатися в школі діти зможуть з 6 або 7 років. Результати навчання після 

завершення кожного з рівнів оцінюватимуться шляхом державної підсумкової 

атестації — зовнішнього незалежного оцінювання, водночас для учнів 

молодшої школи воно здійснюватиметься лише з метою моніторингу. 

Профільна середня освіта — старші класи — може бути двох напрямків: 

загальноосвітньою та професійною. Перша передбачає поглиблене вивчення 

деяких предметів з урахуванням потреб і здібностей учня. Відповідно 

професійна освіта передбачає орієнтованість учня на потреби ринку праці з 

урахуванням особистих здібностей. Навчання за програмами 12-річної школи 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page3?nreg=2145-19&find=3&text=%EE%EC%E1%F3%E4%F1%EC&x=0&y=0#w13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page3?nreg=2145-19&find=3&text=%EE%EC%E1%F3%E4%F1%EC&x=0&y=0#w14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page3?nreg=2145-19&find=3&text=%EE%EC%E1%F3%E4%F1%EC&x=0&y=0#w15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page3?nreg=2145-19&find=3&text=%EE%EC%E1%F3%E4%F1%EC&x=0&y=0#w16
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для початкової освіти розпочинається 1 вересня 2018 року, для базової 

середньої освіти — 1 вересня 2022 року і для профільної середньої освіти — 1 

вересня 2027 року.[5] 

Отже,  освіта в сучасній Україні є важливою складовою частиною 

духовної культури, формою суспільної свідомості, потенціал якої в Україні 

залишається порівняно високим. Логіка суспільного розвитку сьогодні вимагає 

продовження структурного системного реформування освіти. Послідовне, 

еволюційне реформування системи освіти країни повинно відбуватися водночас 

із радикальними змінами в ставленні до освіти. Утвердження пріоритетності 

освіти вимагає принципових змін не лише в нормуванні фінансових витрат, а й 

у свідомості людей та суспільства загалом. Прийнятий Закон України «Про 

освіту» є базовим. Щоб реформа почала працювати в повному обсязі, його 

необхідно доповнити законодавством про функціонування середньої школи, 

про освіту для дорослих, про професійну освіту та національну систему 

кваліфікацій. 

Список використаної літератури: 
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https://ua.112.ua/statji/reforma-shkoly-yaki-zminy-chekaiut-na-seredniu-osvitu-v-ukraini-362536.html
https://ua.112.ua/statji/reforma-shkoly-yaki-zminy-chekaiut-na-seredniu-osvitu-v-ukraini-362536.html
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http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page


 66 

https://hromadske.ua/posts/rada-pidtrymala-reformu-osvity-225-holosiv-za-

novyi-zakon 

 

 

Лучкевич В.І. – студент групи УФФ-44с                                                              

Наук. керівник: доцент кафедри економіки  

та менеджменту, к.е.н., доцент Пак Н.Т. 

НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: ПЕРЕВАГИ ТА 

НЕДОЛІКИ 

Центри надання адміністративних послуг створено для  надання швидкого 

та прозорого доступу місцевого населення та бізнесу до отримання 

адміністративних послуг, спрощення процедури та покращення якості їх 

надання. 

Станом на 1 вересня  2017 року, за даними Міністерства економічного 

розвитку та торгівлі в Україні створено 713 Центрів надання адміністративних 

послуг.  

Основними принципами роботи ЦНАП є верховенство права, рівність 

перед законом, відкритість та прозорість, оперативність,  своєчасність, 

доступність інформації, простота та зручність, оптимізація процедурних дій, 

неупередженість та справедливість , професійність.  

Стратегічні цілі ЦНАП полягають у наданні інформаційної, 

консультаційної та практичної допомоги фізичним та юридичним особам в 

отриманні адміністративних послуг; розробці та впровадженні заходів для 

спрощення механізмів і скорочення термінів отримання в відповідних 

установах адміністративних послуг та наданні пропозицій щодо їх подальшого 

реформування; підготовці пропозицій щодо перегляду чинних порядків 

отримання адміністративних послуг; здійснення погоджувальних (дозвільних) 

процедур державними органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, 

підприємствами та організаціями; проведенні моніторингу та аналізу 

документів дозвільного характеру щодо дотримання ними порядку здійснення 

дозвільних процедур. 

https://hromadske.ua/posts/rada-pidtrymala-reformu-osvity-225-holosiv-za-novyi-zakon
https://hromadske.ua/posts/rada-pidtrymala-reformu-osvity-225-holosiv-za-novyi-zakon
http://www.me.gov.ua/Documents/MoreDetails?lang=uk-UA&title=InformatsiiniTaAnalitichniMaterialiZPitanStvorenniaTsentrivNadanniaAdministrativnikhPoslugDokumenti
http://www.me.gov.ua/Documents/MoreDetails?lang=uk-UA&title=InformatsiiniTaAnalitichniMaterialiZPitanStvorenniaTsentrivNadanniaAdministrativnikhPoslugDokumenti
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Перевагами ЦНАП, безперечно, є те, що комунальні та житлові, земельні 

і паспортні , реєстраційні та інші послуги, яких налічується понад 100, зібрано 

воєдино;  ідея в основі ЦНАП — це зручний розклад роботи для відвідувачів та 

надання всіх послуг упродовж усього робочого часу центру, проста процедура 

оформлення заяви, скорочення часу на реєстрацію звернення, зберігання в 

системі інформації про всіх заявників, наявність системи контролю за 

виконанням кожної заяви, повноцінне інформування про послуги що 

надаються.  

У роботі багатьох ЦНАП існують типові проблеми та помилки. Частина з 

цих проблем пов'язана з недосконалістю законодавства, а частина — з 

упущеннями самих центрів. Чимало ЦНАП не мають затверджених документів, 

що регулюють їхню діяльність. Наприклад, не затверджений регламент, перелік 

послуг чи інформаційні та технологічні картки, хоча вони мають бути 

затверджені відповідно до закону.  Частина центрів не дотримуються вимог 

Закону України "Про адміністративні послуги" в частині режиму роботи 

ЦНАП. 

Низка міських рад допускає паралельний прийом документів поза 

ЦНАП. Тобто в них відвідувачі досі можуть отримати адміністративні послуги 

безпосередньо в структурних підрозділах виконкому.  

В більшості ЦНАП надаються послуги в межах повноважень місцевих 

рад та держадміністрацій. Через неврегульованість законодавства послуги 

територіальних підрозділів центральної виконавчої влади зазвичай надаються 

окремо в інших установах.
 
 

Як видно із вищесказаного, в Україні доцільно провести реформу системи 

надання адміністративних послуг та децентралізації повноважень , адже вона 

потребує вдосконалення. 

Варто проводити роботу над розширенням переліку послуг, які можна 

замовити через ЦНАП, особливо найбільш затребуваних серед громадян. 

Нариклад надавати нові послуги у сфері архітектури та містобудування. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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Не останню роль у реформуванні системи надання адміністративних 

послуг відіграють міжнародна допомога та участь неурядових організацій. 
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ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ЕКОНОМІКИ 

У національному господарстві відбуваються глибокі соціально-

економічні зміни, пов'язані із визнанням України держави з ринковою 

економікою, вступом її до Світової організації торгівлі, проведенні фінансової, 

податкової, соціальної та інших реформ. 

У зв’язку з цим виникає потреба з вдосконаленням публічного управління 

у сфері економіки. 

Сьогодні розвиток економічної сфери є одним з основних пріоритетів для 

будь-якої держави. Високорозвинена ринкова економіка – це оптимальне 

поєднання засад, притаманних товарному виробництву, та цілеспрямованої 

політики державного регулювання економічних процесів. Державне управління 

економікою доповнює ринковий механізм, що в сукупності становить єдину 

систему макроекономічного управління. 
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Формування Україною власної економічної політики пов'язується з 

визначенням головних її напрямів на основі принципів демократії, свободи 

підприємництва й відкритості для інтеграції у світове економічне 

співтовариство. Ефективна національна економіка є гарантією незалежності 

держави. 

Із проголошенням незалежності Україна стала на шлях розбудови 

демократичної держави. У зв’язку з цим виникла необхідність формування 

нової системи публічного адміністрування фінансовими ресурсами, яка б 

забезпечувала становлення України як високорозвинутої європейської держави 

з гідним рівнем соціальної стабільності. Сьогодні питання децентралізації 

бюджетної системи України виходять на перший план, адже фінансова 

децентралізація є однією з фундаментальних умов незалежності й 

життєздатності органів публічної адміністрації. 

Найбільшими складовими економічної системи України є: промисловість, 

енергетичний комплекс, агропромисловий комплекс, будівельний комплекс, 

транспорт і дорожнє господарство, зв'язок, торговельний комплекс, житлове 

господарство, побутове обслуговування населення, сфера використання й 

охорони природних ресурсів. 

Стан економіки, рівень її розвитку, ефективність прямо залежать від 

спроможності державної влади управляти виробництвом і обігом виробленої 

продукції. 

У публічному регулюванні економічних процесів задіяні майже всі 

представники публічної адміністрації, на що вказує назва глави 2 

Господарського кодексу України - "Основні напрями та форми участі держави і 

місцевого самоврядування у сфері господарювання" [1]. 

Обов’язковими елементами механізму державного регулювання 

економіки є суб’єкти та об’єкти. Суб’єктами державного регулювання 

економіки визначено: Президента України, Кабінет Міністрів України, 

Верховну Раду України, державні органи виконавчої влади різних рівнів, 
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Національний банк України, Антимонопольний комітет України, Фонд 

державного майна України, об’єднання, союзи та асоціації. 

Повноваження публічної адміністрації в сфері публічного 

адміністрування економіки ґрунтуються на конституційних основах правового 

господарського порядку в Україні, якими є:  

 забезпечення державою захисту прав усіх суб'єктів права власності і 

господарювання, соціальної спрямованості економіки, недопущення 

використання власності на шкоду людині і суспільству;  

 визнання усіх суб'єктів права власності рівними перед законом, 

непорушності права приватної власності, недопущення протиправного 

позбавлення власності; 

 економічна багатоманітність, право кожного на підприємницьку 

діяльність, не заборонену законом, визначення виключно законом правових 

засад і гарантій підприємництва;  

 забезпечення державою захисту конкуренції у підприємницькій 

діяльності, недопущення зловживання монопольним становищем на ринку, 

неправомірного обмеження конкуренції та недобросовісної конкуренції, 

визначення правил конкуренції та норм антимонопольного регулювання 

виключно законом;  

 взаємовигідне співробітництво з іншими країнами; визнання і дія в 

Україні принципу верховенства права [2]. 

 Ефективне функціонування економіки неможливе без розумної 

економічної політики, без реалізації публічною адміністрацією своїх 

регулятивних, правозастосовних та правоохоронних функцій у народному 

господарстві. Проте ступінь її втручання в економічні процеси напряму 

залежить від характеру та моделі економічної організації суспільства. 

Верховна Рада України здійснює регулятивний вплив на економіку 

України за рахунок того, що до її повноважень належать: 

 прийняття законів у сфері економіки; 
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 затвердження Державного бюджету України та внесення змін до 

нього;  

 контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття 

рішення щодо звіту про його виконання визначення засад внутрішньої і 

зовнішньої політики, частиною яких є економічна політика держави; 

 затвердження загальнодержавних програм економічного розвитку, 

охорони довкілля; 

 розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України; 

 затвердження рішень про надання Україною позик і економічної 

допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про 

одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових 

організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України, здійснення 

контролю за їх використанням; 

  Президент України відповідно до покладених на нього обов'язків 

має наступні повноваження в сфері економіки: 

 звертається з посланнями до народу та із щорічними і 

позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і 

зовнішнє становище України; 

 призначає на посади та звільняє з посад за згодою Верховної Ради 

України Голову Антимонопольного комітету України,  Голову Фонду 

державного майна України, Голову Державного комітету телебачення і 

радіомовлення України; 

  має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів 

із наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України. 

Публічне регулювання економічних процесів повинне органічно 

поєднуватися з ринковими механізмами, не підмінюючи та не зменшуючи ролі 

останніх. Таке регулювання є складовою частиною сучасної ринкової 

економіки, що і визначає його зміст. З урахуванням пріоритетності публічна 
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адміністрація виконує такі основні функції в сфері економіки: організаційна; 

контрольна; захисту ринкових основ господарювання; регулятивна [3] . 

Отже, використовуючи загальновизнані теоретичні підходи, публічне 

управління у сфері економіки можна визначати як діяльність органів державної 

влади, а також інших суб’єктів у разі делегування їм публічних повноважень, 

спрямовану на виконання владних повноважень публічного змісту для 

виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних і нематеріальних 

благ. Основною метою публічного управління в цій сфері є створення найбільш 

прийнятних умов для розвитку економіки. 
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ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ 

Прийнято, що культура – це сума всіх видів діяльності, звичаїв, вірувань, 

до неї входить все, що було створено людством за часів свого існування: книги, 

картини тощо, знання шляхів пристосування до соціального та природного 

оточення, мова, звичаї, система етикету, етика, релігія, тобто все, що 

створювалось протягом століть в інтересах розвитку суспільства і формування 

дієвого державотворчого патріотизму нації [1-5]. 
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До основних суб’єктів публічного адміністрування сфери культури 

відносяться: Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів 

України (органи виконавчої влади), місцеве самоврядування. Розглянемо їх 

повноваження щодо даної сфери на сучасному етапі. 

Так, законодавче регулювання відносин у визначеній сфері здійснюється 

Верховною Радою України шляхом прийняття відповідних нормативно-

правових актів. 

Публічне адміністрування сферою культури здійснює глава держави – 

Президент України через укази, розпорядження. 

Зокрема, Укази Президента мають важливе значення для врегулювання 

питань щодо збереження й відтворення культурної спадщини українського 

народу, створення і поширення культурних цінностей, забезпечення фінансової 

підтримки кращих мистецьких колективів, окремих митців, обдарованої творчої 

молоді шляхом надання президентських стипендій, грантів. Заклади та 

установи культури, які мають особливе підґрунтя для розвитку української та 

загальносвітової культури, згідно з указами Президента одержують статус 

«національних». 

Адміністрація Президента України є постійно діючим допоміжним 

органом, утвореним Президентом України відповідно до п. 28 ч. 1 ст. 106 

Конституції України, він втілює організаційне, правове, консультативне, 

інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення визначених 

повноважень Президента України (в тому числі в сфері культури). 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення – 

постійнодіючий позавідомчий державний контролюючий орган, підзвітний в 

своїй діяльності Верховній Раді і Президенту України та відповідальний за 

розвиток, якісний стан телебачення і радіомовлення України, зростання 

професійного, художнього та етичного рівня програм і передач 

телерадіоорганізацій. 

До компетенції Національної ради належить: контроль за додержанням 

законодавства у галузі телебачення і радіомовлення України; участь у реалізації 
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державної політики у сфері телебачення і радіомовлення та концепції розвитку 

телерадіоінформаційного простору України; забезпечення прав громадян і 

захист інтересів національних телерадіовиробників. 

Наступним суб’єктом публічного адміністрування в сфері культури є 

Кабінет Міністрів України – вищий орган виконавчої влади, який забезпечує 

проведення бюджетної, фінансової, цінової, інвестиційної, у тому числі 

амортизаційної, податкової, структурно-галузевої політики; політики у сферах 

праці та зайнятості населення, соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, 

науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і 

природокористування. 

Ключовим суб’єктом публічного адміністрування сферою культури є 

Міністерство культури України, яке є головним органом у системі центральних 

органів виконавчої влади щодо формування державної політики у сфері 

кінематографії, формування та забезпечення реалізації державної політики у 

сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, 

ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, а 

також спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у 

сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин 

України. 

Міністерство культури України відповідно до покладених на нього 

завдань: 

 визначає пріоритетні напрями розвитку у сферах кінематографії, 

культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і 

повернення культурних цінностей, державної мовної політики, 

міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин 

України і забезпечує нормативно-правове регулювання у цих сферах; 

 розробляє і здійснює заходи щодо створення умов для відродження 

та розвитку культури української нації, культурної самобутності корінного 

народу і національних меншин України, всіх видів мистецтв, аматорської 

творчості, осередків традиційної культури, народних художніх промислів та 
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нематеріальної культурної спадщини, щодо підтримки видань аудіовізуальної, 

відеопродукції з творами національного мистецтва; 

 сприяє діяльності творчих спілок, молодіжних, дитячих та інших 

громадських організацій, що функціонують у сферах культури, мистецтв; 

 організовує в межах своїх повноважень провадження виставкової 

діяльності, проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних мистецьких 

фестивалів і конкурсів, оглядів, мистецьких аукціонів, виставок, виставок-

продажів та інших заходів з питань, що належать до його компетенції; 

 організовує конкурси на кращі ескізні проекти пам’ятників і 

монументів державного значення, забезпечує їх проектування; 

 здійснює відповідно до законодавства координацію діяльності 

бібліотек, а також контролює діяльність бібліотек, що перебувають у державній 

та комунальній власності, збереження ними бібліотечного фонду України; 

 погоджує рішення органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування щодо реорганізації та ліквідації бібліотек, що є в державній та 

комунальній власності; 

 здійснює координацію діяльності театрів; 

 організовує навчання та фахову перепідготовку артистичного і 

художнього персоналу театрів. 

Активним суб’єктом формування культурної політики в міжнародній 

сфері та культурного образу України є Міністерство закордонних справ 

України. 

Наступним суб’єктом публічного адміністрування сферою культури є 

Державна архівна служба України, діяльність якої забезпечує реалізацію 

державної політики у сфері архівної справи, діловодства та створення і 

функціонування державної системи страхового фонду документації, а також 

міжгалузеву координацію з питань, що належить до її компетенції. Вона 

узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її 

компетенції і в установленому порядку подає Міністру юстиції України 

пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів. 
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Система державних органів у сфері культури включає також обласні та 

міські управління культури. Обласним і міським управлінням культури 

підпорядковані районні відділи культури, що є структурними підрозділами 

районних державних адміністрацій. 

Основними завданнями системи управління є: 

1) реалізація державної політики у сфері культури, туризму, охорони 

культурної спадщини, а також державної мовної політики; 

2) забезпечення: 

вільного розвитку культурно-мистецьких процесів; доступності всіх видів 

культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина; 

3) сприяння: 

відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, 

культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин; 

захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному 

захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури та 

охорони культурної спадщини; 

4) участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм 

розвитку культури, охорони культурної спадщини, а також державної мовної 

політики. 

Наступним суб’єктом публічного адміністрування в сфері культури є 

органи місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування здійснюється 

територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як 

безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, 

міські ради та їх виконавчі органи. 

Для реалізації функцій розвитку культури на підвідомчій території 

сільські, селищні та міські ради наділено комплексом повноважень, які 

закріплено в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні». Так, 

відповідно до ст. 26 вищезазначеного Закону виключно на пленарних 

засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання про: 
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 затвердження програм культурного розвитку відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань 

місцевого самоврядування; 

 прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають 

особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів 

щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, 

історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або 

культури, які охороняються законом. 

Для реалізації рішень сільських, селищних та міських рад та здійснення їх 

виконавчих функцій і повноважень створюються виконавчі органи місцевого 

самоврядування.  

Загалом сформована система публічного адміністрування дозволяє 

активно впливати на розвиток культури та виховання державотворчого 

патріотизму нації. 
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ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ЯК СИСТЕМНЕ ЯВИЩЕ В 

СУСПІЛЬСТВІ 

Публічне адміністрування – це діяльність суб’єктів публічного 

адміністрування, спрямована на здійснення законів та інших нормативно - 

правових актів шляхом прийняття адміністративних рішень, надання 

встановлених законами адміністративних послуг. .Публічне адміністрування 

складається з: державного управління, де суб'єктом виступає держава в особі 

відповідних структур та громадського управління, де суб'єктами є недержавні 

утворення/ 

Слово «адміністрація», яке походить від латинського ministrare 

(«служити»), вказує на підпорядкованість політичній владі та служіння 

публічним інтересам. [1] Адміністрування - це прерогатива виконавчих органів 

влади або чиновника (державний службовець). 

У словнику Організації Об’єднаних Націй подано переклад категорії 

«public administration» шістьма мовами. Українська серед них відсутня, 

російською це позначено як «государственное управление». Зазначене видання 

підготовлено для забезпечення взаєморозуміння на міжнародному рівні, але 

дослідження змісту цих понять свідчить про те, що це питання заслуговує на 

більш глибоке вивчення.[2] 

Одним із напрямків зміцнення держави як засобу задоволення суспільних 

і приватних інтересів став розвиток теорії бюрократії як раціональної форми 

організації. Саме в цей період – приблизно між 1950-ми та 1970-ми рр. ХХ ст..– 

публічна політика у світі справді досягла розвитку, а державне управління 

почало занепадати. Наприкінці 1970-х років межа між публічним і приватним, а 

також між політикою і управлінням дедалі більше втрачала чіткість. 

Доводилося, що розмежування між приватним і публічним треба залишити 

ринку, а саме через свободу вибору. Цей перехід від нового лібералізму до 
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нового права в публічній політиці найчіткіше виявляється в посиленні ролі 

менеджменту в державному секторі й занепаді державного управління[2]. 

Найбільш чітко з цього приводу висловився В. Вільсон «Публічне 

адміністрування є детальним і систематичним виконанням суспільних законів. 

Кожне приватне застосування загального закону є актом адміністрування. 

Стягування і збільшення податків, наприклад, вішання злочинця, 

транспортування і доставка пошти, озброєння армії та флоту і вербування 

рекрутів тощо – все це поза сумніву є актами адміністрування, але загальні 

закони, які їх спрямовують, повинні бути виробленими, поза сумнівом, ззовні і 

над адмініструванням. Широкі плани урядових дій не є адміністративними; 

детальне виконання цих планів є адмініструванням». Наведена цитата дозволяє 

стверджувати, що автор вводить до системи адміністрування усі органи 

виконавчої влади, місцевого самоврядування та інші організації, діяльність 

яких спрямована на надання населенню таких послуг, які є предметом 

опікування уряду 

.На думку, професора О. Ю. Оболенського адміністрування є  необхідним  

для публічного управління, оскільки  без нього неможливо вирішити багато 

питань. Головне в дискреційних(дії на свій розсуд) повноваженнях-це право 

адміністративним шляхом вирішувати питання осіб і установ, які не 

підпорядковані керівнику в межах закону і його повноважень 

Публічна влада надає керівнику змогу в межах закону і власних 

повноважень приймати будь-які управлінські рішення. Здійснюючи ці 

повноваження, органи виконавчої влади видають підзаконні акти (наприклад 

акти уряду чи акти органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування). Ці акти можуть  формуватися на підставі повноважень  

представницьким органам(парламент, ради всіх рівнів) 

.Публічна адміністрація - система публічних інституцій та їх діяльності. 

При цьому ядром поняття «публічне» є «спільне, доступне для всіх, яке 

служить всім».  

Узагальнення підходів науковців дозволяє виокремити наступні складові 
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змісту публічного адміністрування: 

− одночасні процеси формування політики й керування у рамках даного 

політичного курсу; 

− розгляд − у сфері державного життя – закону, його реалізація і 

перегляд; ухвалення постанов із приводу тих питань цієї сфери, які 

підпорядковані органам державної влади; 

− організація, кадри, політика та інші заходи, що є суттєвими для 

ефективного виконання цивільних функцій, приписаних для виконавчих 

органів влади; 

− формування, впровадження, оцінювання та модифікація публічної 

політики; 

− процес управління, що здійснюється під контролем політичного 

керівника, яке базується на бюрократичних принципах управління та наявності 

в органах управління постійних, нейтральних співробітників, котрі 

мотивуються лише суспільними інтересами, однаково служать будь-яким 

правлячим суб’єктам і реалізують визначену ними політику, не привносячи в 

неї нічого свого; 

− діяльність щодо збирання та обробки інформації (статистика), 

контролю виконання бюджету, підготовки проектів законів, проведення 

законних урядових заходів, виконання широких повноважень від надання 

послуг населенню (поліцейський наглядач або прикордонник) до аудиту, 

аналізу (політологи), діяльності урядових агенцій. .[2,11] 

Суб'єктами громадського управління виступають недержавні утворення. 

До них належать різні самоврядні структури (громадські організації, 

об’єднання) та їхні органи. Вони виступають як суб'єкти публічного управління 

виключно від свого імені тільки для вирішення питань, що визначені їх 

статутними документами; 

Громадське управління у публічній сфері здійснюють також органи 

самоорганізації населення (будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети 

мікрорайонів, районів у містах, сільські, селищні). Вони утворюються і 
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функціонують відповідно до Закону України «Про органи самоорганізації 

населення» від 11 липня 2001 р. і є однією з форм участі членів територіальних 

громад сіл, селищ, міст, районів у містах у вирішенні окремих питань місцевого 

значення; 

Громадська організація – об'єднання громадян, яке створюється для 

спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, 

гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо). Закон 

України «Про громадські об'єднання» визначає громадську організацію як 

«громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні 

особи», тобто це одна з організаційно-правових форм громадських об'єднань в 

Україні. Спільними для всіх громадських  організацій ознаками є принципи 

добровільного членства, рівноправності, самоврядування, законності і 

гласності.  

Ознаки громадянського суспільства у його співвідношенні з державою: 1) 

не існує до держави і поза державою; 2) розвивається самостійно без прямого 

втручання держави; 3) складається із суб'єктів – вільних і рівноправних 

громадян і об'єднань, що добровільно сформувалися і знаходяться у відносинах 

конкуренції і солідарності; 4) має певний пріоритет перед державою, проте 

зацікавлено в добробуті держави і сприяє її розвитку; 5) справляє вплив на 

створення і функціонування державних органів у власних інтересах; 6) має 

право жадати від держави захисту життя, здоров'я, безпеки громадян, не 

допускаючи її втручання в їх приватні інтереси; 7) формує право, що 

формулюється державою в законах та інших нормативно-правових актах, 

гарантує і захищає її від порушень. 8) розвивається і взаємодіє з державою в 

межах права. 

Громадянським суспільством можна назвати таке суспільство, в якому 

головною діючою особою є громадянин як автономна особа: — суб'єкт, який 

усвідомлює себе вільним членом суспільства; — вільним економічно – має 

право вибору форм і видів трудової діяльності, у тому числі підприємницької; 

вільним ідеологічно і політично; — суб'єкт, який наділений правами і 
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свободами, у тому числі правом приватної власності; — суб'єкт, який 

усвідомлює відповідальність перед суспільством; — суб'єкт, захищений 

законом від прямого втручання і довільних обмежень з боку держави.  

Співвідношення праці й різноманітних форм власності у громадянському 

суспільстві повинно бути таким, щоб праця дозволяла створити для кожного 

гідний суспільному прогресу стандарт життя. Основними шляхами побудови 

громадянського суспільства в Україні є: підвищення політичної культури 

населення, створення нових можливостей участі громадян в управлінні 

державними і суспільними справами; формування справжніх інститутів 

громадянського суспільства як ринкового, так і неринкового характеру 

(благодійні фонди, споживчі товариства, клуби за інтересами, товариства, 

асоціації тощо), розвиток різних форм громадського самоврядування і 

самодіяльності; постійне удосконалення контрольних механізмів, тобто 

механізмів зворотного зв'язку від суспільства до держави; виховання 

нормального природного патріотизму національного і державного на основі 

поваги до національної історико-культурної спадщини;  зміцнення свободи 

інформації і гласності, відкритості суспільства на основі щонайширших зв'язків 

із зарубіжним світом; піднесення рівня суспільної свідомості, подолання явищ 

соціальної пасивності; 

Громадянське суспільство разом із засобами масової інформації 

виступають своєрідним критерієм рівня захищеності громадян, регулятором 

горизонтальних зв'язків у публічній владі; з їх розвитком зменшується 

вірогідність узурпації влади. 

Розбудова громадянського суспільства передбачає роздержавлення 

суспільних інститутів та  зменшення державного впливу на них. Спільними 

принципами для всіх громадських організацій є такі: добровільного членства, 

рівноправності, самоврядування, законності та гласності.Роль громадських 

організацій у публічному адмініструванні полягає у тому, що вони своїм 

різноманіттям заповнюють ту частину сфери у суспільному житті, яку з часом 

перестає забезпечувати держава, надаючи свої послуги; 
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ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 

Сьогодні на ринку праці є потреба у фахівцях, які володіють 

управлінськими навичками, необхідними для надання адміністративних послуг 

у публічній сфері, знайомі з принципами, функціями та етикою службової 

діяльності в органах державної влади та місцевого самоврядування, здатні 

організувати та очолити громадську діяльність, спрямовану на реалізацію 

соціально значущих проектів. 

Саме тому метою вивчення публічного адміністрування є оволодіння 

теоретичними знаннями з питань публічного адміністрування та набуття 

практичних вмінь і навичок щодо застосування законів, принципів, методів, 

технологій та процедур в управлінні суб’єктами публічної сфери; набуття вмінь 

та формування компетентностей, необхідних для виконання функцій та 

реалізації повноважень керівника (фахівця) суб’єкта публічного 

адміністрування, в тому числі для органів державної влади та місцевого 

самоврядування 

Публічне адміністрування – регламентована законами та іншими 

нормативно-правовими актами діяльність суб’єктів публічного управління, 

пов’язана з реалізацією управлінських функцій способами, визначеними в 
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інструкціях, регламентах і процедурах, яка концентрується на впровадженні в 

життя директив, розпоряджень, наказів тощо. Предметна область публічного 

адміністрування окреслена основними поняттями: держава, політика, публічне 

управління й влада. У зв'язку з цим теорія публічного адміністрування є наукою 

політичною і правовою. Варто сказати, що публічне адміністрування втілює в 

собі не лише взаємодію держави та суспільства, при цьому може  взаємодіяти з 

різними елементами соціальної системи. 

 Механізми публічного адміністрування – це спеціальні засоби, що 

забезпечують здійснення регулюючого впливу публічних адміністрацій на 

соціально-економічні територіальні системи різних рівнів (села, селища, райони 

у містах, міста, райони, області, Автономна республіка Крим, уся країна) з 

метою забезпечення гідних умов життєдіяльності людей, що проживають у 

державі, та громадян України, що тимчасово проживають за її межами [1].  

Публічне адміністрування складається з: державного управління, де 

суб'єктом виступає держава в особі відповідних структур; громадського 

управління, де суб'єктами є недержавні утворення. В умовах адміністративної 

реформи і ринкових перетворень в економіці зростає активність недержавних 

формувань і структур, які беруть дедалі більшу участь в управлінні не тільки 

громадськими, а й державними справ. [1] 

Адміністрування – цілеспрямована взаємодія публічних адміністрацій з 

юридичними та фізичними особами з приводу забезпечення реалізації законів 

та підзаконних актів і виконання частини основних функцій: орієнтуючого 

планування, що визначає бажані напрямки розвитку, створення правових, 

економічних та інших умов для реалізації інтересів учасників взаємодії, 

розподілу праці, кооперування та координування діяльності, моніторинг 

результатів. [2] 

У вузькому розумінні публічне адміністрування пов’язане із виконавчою 

гілкою влади  і розглядається як: професійна діяльність державних службовців, 

яка включає всі види діяльності, спрямовані на реалізацію рішень 

уряду; вивчення, розробку та впровадження напрямів урядової політики. 
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У широкому сенсі під публічним адмініструванням розуміють всю 

систему адміністративних інститутів із ієрархією влади, за допомогою якої 

відповідальність за виконання державних рішень спускається зверху донизу. 

Тобто публічне адміністрування – це скоординовані групові дії з питань 

державних справ, які: 

− пов’язані із трьома гілками влади (законодавчою, виконавчою і 

судовою;  

− мають важливе значення у формуванні державної політики; 

− є частиною політичного процесу; 

− значно відрізняються від адміністрування у приватному секторі;  

− пов’язані із багато чисельними приватними групами та індивідами, які 

працюють у різних компаніях та громадах. .[2,14] 

У першому офіційному американському виданні „Вступ до вивчення 

публічного адміністрування‖ (Леонард Уайт, 1926 р.) наведені чотири 

вирішальних припущення, які формують основу публічного адміністрування: 

1.Адміністрування є процесом, який безперервно здійснюється на 

федеральному, державному та локальному рівнях. 

2.Основа для вивчення менеджменту, не права. 

3.Адміністрування залишається мистецтвом, але ідеал перетворення на 

науку є  реалістичним і вартим. 

4.Адміністрування стає і буде продовжувати бути серцевиною проблем 

сучасного уряду. 

Чинний механізм функціонування системи публічного адміністрування 

представляє структуру системи публічного адміністрування, яка відповідає 

діючому законодавству, наявні зв'язки між її підсистемами та усіма органами, 

що входять до їх складу, а також особливості функціонування системи 

публічного адміністрування та взаємодію між її елементами. 

Механізми публічного адміністрування – це спеціальні засоби, що 

забезпечують здійснення регулюючого впливу публічних адміністрацій на 

соціально-економічні територіальні системи різних рівнів (села, селища, район 
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у містах, міста, райони, області, Автономна республіка Крим, уся країна) з 

метою забезпечення гідних умов життєдіяльності людей, що проживають у 

державі, та громадян України, що тимчасово проживають за її межами.[3] 

Комплексний механізм публічного адміністрування складається з таких 

видів механізмів: -економічного (механізм публічного адміністрування 

банківською, грошово-валютною, інвестиційною, інноваційною, кредитною, 

податковою, страховою діяльністю тощо); -мотиваційного (сукупність 

командно-адміністративних та соціально- економічних стимулів, які 

спонукають державних службовців до високоефективної роботи); -

організаційного (об'єкти, суб'єкти публічного адміністрування, їх цілі, завдання, 

функції, методи управління та організаційні структури, а також результати їх 

функціонування); -політичного (механізми формування економічної, 

соціальної, фінансової, промислової політики тощо); -правового (нормативно-

правове забезпечення: закони, постанови Верховної Ради України, укази 

Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, а 

також методичні рекомендації, інструкції тощо) [1]. 

Механізми здійснення процесу публічного адміністрування являють 

собою чітко вибудувані послідовності дій, реалізація яких забезпечує 

здійснення публічного адміністрування відповідними органами або їх 

посадовими особами шляхом поступових перетворень у стані об'єктів 

публічного адміністрування. Складовими структури механізму зазвичай 

визначаються: суб’єкт і об’єкт управління; цілі, принципи, функції, методи, 

інформація, технологія та технічні засоби. 

До основних галузей публічного адміністрування відносять: 

1. Адміністративне регламентування, нагляд, контроль за здійсненням 

нормативних актів; 

2. Надання адміністративних послуг; 

3. Адміністрування публічних послуг; 

4. Внутрішнє адміністрування СПА. 
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Серед основних завдань проведення реформи публічної адміністрації 

можна виділити наступні: 

 формування стабільної та ефективної організації і діяльності 

виконавчої влади; 

 організації професійної, політично нейтральної та відкритої 

публічної цивільної служби (служби в органах виконавчої влади та місцевого 

самоврядування); 

 створення системи спроможного місцевого самоврядування; 

 зміцнення статусу громадянина у відносинах з органами публічної 

адміністрації; 

 гарантування підконтрольності публічної адміністрації політичній 

владі та суспільству. 

Виходячи з вищенаведеного, завданнями публічної адміністрації є, по-

перше, забезпечення реалізації законів і підзаконних нормативно-правових 

актів, а по-друге, виконання великого обсягу роботи з надання різноманітних 

послуг населенню (адміністративних, консультативних, організаційних, 

комунальних, соціальних тощо). 
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД – КРОК 

У МАЙБУТНЄ 

На сьогодні Концепція сталого розвитку визнана найважливішою 

життєвою стратегією людства у ХХІ ст. Вона спрямована на вирішення 

сучасних проблем забезпечення економічного зростання в умовах обмеженості, 

виснаження, вичерпання природних ресурсів та загрози виникнення природних 

і техногенних катастроф. Згідно з цією концепцією, сталий розвиток – це такий 

розвиток суспільства, за якого задоволення потреб теперішніх поколінь не 

повинно ставити під загрозу можливості майбутніх поколінь задовольняти свої 

потреби. 

Різним аспектам зазначеної проблеми присвячено вже чимало наукових 

праць. Серед зарубіжних авторів, які досліджували теоретичні і практичні 

аспекти сталого розвитку, доцільно згадати Д. Медоуза, Л. Брауна, Г. Гарднера, 

Н. Картера, Ш. Лиле. В Україні, починаючи з 1992 р., питання сталого розвитку 

так само стали предметом вивчення і обговорення в колі науковців, політиків-

практиків та представників громадськості. Основні аспекти цієї проблематики 

ґрунтуються на наукових працях та розробках таких вітчизняних вчених, як: О. 

Балацький, Б. Буркинський, О. Веклич,Б. Данилишин, М. Долішній, В. Кравців, 

Л. Мельник, Н. Пахомова, І. Синякевич,В. Шевчук та інші. Науковою школою 

таких науковців, як В. Кухар, Б. Буркинський, М. Голубець, Б. Данилишин, Л. 

Руденко, А. Шапар, розроблено фундаментальні, теоретико-методологічні 

засади переходу України до сталого розвитку, який вбачається у 

збалансованості гуманістичного, соціального, економічного та екологічного 

розвитку.  

Сталий розвиток у регіональному аспекті досліджували представники 

Львівської школи регіоналістики: М. Долішній, П. Бєлєнький, М. Козоріз, В. 

Кравців, Л. Шевчук, Я. Побурко та інші. Темі сталого розвитку територіальних 
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громад та підвищенню ефективності діяльності органів місцевого 

самоврядування приділяли увагу такі науковці, як: В. Бабаєв, М. Баймуратов, А. 

Бондаренко, О. Кравченко, Т. Маматова, В. Мамонова, Н. Нижник, Ю. Шаров 

та інші. 

Незважаючи на значну кількість праць із згаданої проблематики, надалі 

актуальними залишаються чимало питань стосовно пріоритетних напрямів 

діяльності органів місцевого самоврядування щодо забезпечення сталого 

інноваційного розвитку України. 

Сталий розвиток це керований розвиток. Основою його керованості є 

системний підхід і сучасні інформаційні технології, які дозволяють швидко 

моделювати різні варіанти напрямків розвитку, з високою точністю 

прогнозувати їх результати та вибрати найбільш оптимальний. Територіа́льна 

грома́да — «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, 

міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або 

добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний 

адміністративний центр». 

За останні 50 років у розвинутих країнах світу відбулися суттєві зміни в 

практиці планування розвитку територіальних громад (місцевого розвитку), і ці 

зміни стосуються трьох напрямків.  

1. Змінилися рівні відповідальності влади за здійснення планування 

розвитку територій. Територіальні громади взяли практично всю 

відповідальність на себе за місцеву ситуацію, за рівень якості праці, навчання, 

відпочинку та життя у громаді. 

2. Змінилася методологія здійснення процесу управління місцевим 

розвитком. Уся діяльність громад підпорядкована стратегії , яка створюється і 

виконується громадою і яка реалізовується через перманентну плановану 

проектну діяльність, підпорядковану стратегії. 

3. Відбулася зміна суб’єкта управління. Міста через партнерство та 

міжмуніципальне співробітництво почали самостійно розширювати простір 

свого впливу в регіоні, створюючи місцеві фактори конкурентних переваг, 
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формуючи спільні проекти для зростання конкурентоспроможності 

(транспортні коридори, індустріальні парки, публічно приватні партнерства, 

кластери, тощо). 

Практична реалізація принципів сталого, збалансованого розвитку в 

нашій державі знаходиться на початковому етапі й здійснюється у досить 

складних політико-суспільних, соціально-економічних та екологічних умовах. 

Майже весь період після Конференції ООН у Ріо-де-Жанейро (1992 р.) Україна 

була охоплена системною соціально-економічною кризою, а процес розбудови 

держави й становлення демократичного громадянського суспільства 

поєднувався з ринковими трансформаціями в усіх галузях і сферах економіки. 

У цьому полягають національні особливості, проблеми й труднощі переходу 

України до моделі сталого – економічно, соціально й екологічно 

збалансованого  розвитку. Для оновлення ціннісних орієнтирів сталого 

розвитку виникає потреба розроблення інноваційних підходів, які стануть 

поштовхом до реалізації концепції сталого розвитку в наступні десятиліття. 

Зазначимо, що для цього є всі передумови, оскільки в Ріо-де-Жанейро 

наголошувалося, що відповідальність за реалізацію Порядку денного на XXI ст. 

лягає на національні уряди та органи місцевого самоврядування. (1) 

У вирішенні питань, пов’язаних із упровадженням основних засад 

розвитку, значно зростає роль місцевого самоврядування. Місцеве 

самоврядування – це той рівень влади, який найбільше наближений до 

населення, ним формується і йому підконтрольний. Саме на цьому рівні 

вирішуються питання задоволення основних життєвих потреб населення, саме 

тут помилки і неефективність дорого обходяться людям.(2) У таких умовах 

місцеві влади повинні глибоко розуміти особливості динаміки місцевого 

економічного розвитку, володіти необхідними знаннями, інформацією, 

навичками та досвідом, щоб забезпечити більшу конкурентоспроможність своїх 

громад у складному світі нових реалій. Вони не можуть сьогодні чекати рішень 

«згори», а повинні самостійно розв’язувати свої питання місцевого розвитку – 

створення нових робочих місць, збільшення зайнятості населення, залучення 
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інвестицій, зростання доходів місцевих бюджетів,покращення якості життя, 

розвиток благоустрою та інфраструктури.  

У Концепції переходу України до сталого розвитку (2006 р.) визначено, 

що перехід до сталого розвитку можливий за дотримання різних умов, серед 

яких є зацікавлення виконання на національному, регіональному і місцевому 

рівнях всіх основних умов цього розвитку.(3) 

У ст. 2 Закону України ― Про місцеве самоврядування в Україні ‖ 

зазначено, що місцеве самоврядування – це гарантоване державою право та 

реальна здатність територіальної громади самостійно або під відповідальність 

органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання 

місцевого значення.(4) 

Отже, територіальна громада здійснює місцеве самоврядування з двох 

сторін:зверху – формуючи владні органи місцевого самоврядування, і знизу – 

виходячи з ініціативами та беручи на себе певні функції, які не виконують або 

не здатні виконувати владні органи. Взяти участь у місцевому самоврядуванні 

знизу українська громада може через різні правові форми: форми участі 

громадян (громадські слухання, місцеві ініціативи, місцевий референдум, 

спільні збори), обслуговуючі кооперативи, органи самоорганізації населення, 

громадські організації тощо. 

Оскільки сталий розвиток територій країни багато в чому залежить від 

місцевого самоврядування, то й на органи місцевого самоврядування 

населенням покладено велику відповідальність за наслідки управління та 

прийняття управлінських рішень на місцях. Це потребує формування дієвої 

моделі місцевого самоврядування, здатної функціонувати відповідно до 

реальних потреб розвитку суспільства. Серед основних принципів, на яких має 

ґрунтуватися концепція сталого розвитку на місцевому рівні, можна виділити 

такі : 

– керований та стратегічний тип місцевого розвитку – з урахуванням не 

тільки сучасних, а й потенційних потреб територіальної громади; 
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– відносність обмежень, які існують у сфері використання природного 

потенціалу,що пов’язане із сучасним рівнем техніки і соціальної організації, а 

також із здатністю біосфери до самовідновлення; 

– соціальна справедливість розподілу та вживання благ, зокрема: 

запобігання надмірному використанню ресурсів, досягнення рівноваги між 

використанням ресурсів та екологічними можливостями території, 

забезпечення енергозбереження та енерговідновлення; 

– інтеграція інноваційної, стратегічної та проектної діяльності на 

місцевому рівні для підвищення ефективності та результативності управління у 

сфері забезпечення сталого розвитку територіальної громади. 

Спільний проект ЄС та Програми розвитку ООН ― Місцевий розвиток, 

орієнтований на громаду ‖ (далі – МРГ) є однією із масштабних ініціатив зі 

сприяння перетворенням в Україні. Цей проект було започатковано у вересні 

2007 р. і його впровадження передбачає дві фази. 

Перша фаза Проекту МРГ досягла успіхів у розширенні місцевого 

розвитку, орієнтованого на громаду, в межах всієї країни. Вона сприяла 

зміцненню спільного управління, підтримувала та розвивала потенціал для 

місцевого розвитку, орієнтованого на громади, та сприяла розвитку 

партнерських відносин між громадами та місцевими органами влади. Хоча 

певний прогрес і був досягнутий щодо підвищення прозорості, підзвітності та 

якості державних послуг, залишилися можливості для подальшого 

вдосконалення і поширення цього підходу. 

Друга фаза Проекту МРГ була задумана для вдосконалення підходу, 

поширення знань та передового досвіду з розвитку громад. Загальна мета 

Проекту МРГ, що реалізується на сучасному етапі, полягає у створенні 

сприятливого середовища для довгострокового соціально-економічного 

розвитку на місцевому рівні шляхом розвитку місцевого самоврядування та 

підтримки ініціатив, спрямованих на розвиток громад на всій території 

України. Для досягнення поставленої мети використовується методика 

соціальної мобілізації місцевих громад, залучення громад, органів державної 
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влади/ місцевого самоврядування та приватного сектора до співпраці та 

прийняття спільних рішень і відповідного розподілу ресурсів для сприяння 

вкоріненню принципів сталого розвитку на місцевому рівні. (5) 

Позитивний досвід, набутий у процесі спільно реалізованих проектів у 

межах Плану дій ПРООН в Україні, свідчить, що розвиток місцевого 

самоврядування можливий за умови розбудови його інституційної 

спроможності в напрямку мобілізації ресурсів громад та посилення їх 

суспільної єдності на основі зміни світогляду та розуміння того, що жодна 

особа, організація або орган влади не в змозі вирішити всі місцеві проблеми 

виключно власними зусиллями. Для цього потрібне партнерство активної 

громади, приватного сектора, органів місцевого самоврядування та місцевих 

органів влади різних рівнів, національних громадських та іноземних 

організацій. Визначення місцевих пріоритетів, узгодження їх із місцевою 

владою, планування та об’єднання зусиль для їхнього втілення допомагає 

громадам розбудовувати і довіру між їхніми членами та всіма партнерами, і 

спроможність до довгострокової діяльності. 

Окрім того, перехід до сталого розвитку як України загалом, так і 

окремих її регіонів має відбуватися у тісному взаємозв’язку з радикальною 

структурною та інноваційною перебудовою суспільного виробництва на основі 

прискорення темпів науково-технічного прогресу, зокрема у напрямі всебічної 

екологізації не лише базових галузей економіки, а й усіх сфер людської 

діяльності. Серед основних інструментів втілення концепції сталого розвитку, 

крім нормативно-правової бази, економічних інструментів та інформаційного 

забезпечення, необхідно виділити інновації, які дадуть можливість вивести 

економіку України на новий рівень розвитку. 

Отже, концепція сталого розвитку є важливим механізмом зміцнення 

національного потенціалу з метою ефективного управління та вироблення 

адекватної сучасним і майбутнім проблемам економічної, соціальної та 

екологічної державної політики, що базується на системному підході. Для 

України, особливо враховуючи її євроінтеграційний курс, запровадження 
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концепції сталого розвитку набуває не тільки наукової, а й політичної 

актуальності, є одним із значущих аспектів підвищення ефективності 

муніципального управління та досягнення найкращих результатів.  

Список використаної літератури: 

1. Програма дій «Порядок денний на 2І століття» /переклад з англ.: ВГО 

«Україна. Порядок денний на 21 століття». – К: Інтелсфера, 2000. – 360 с. 

2. Мадьярова А. В. Принципи і критерії визначення державних 

повноважень, які можуть передаватися органам місцевого самоврядування / А. 

В. Мадьярова. – М. : [б. в.], 2006. – С. 25 

3. Концепція переходу України до сталого розвитку від 25.10.2006 р.  

4. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 р. 

// Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – С. 170. 

5. Методичний посібник  municipal.gov.ua / upload/usr/files/ metodposibnik-

2012.doc 

 

 

Панова А.Т. – студент групи УФП-11с 

Наук. керівник: доцент кафедри економіки  

та менеджменту, к.е.н., доцент Пак Н.Т. 

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ  В 

СИСТЕМІ ОСВІТИ 

Публічне управління – це пошук найкращого способу використання 

ресурсів задля досягнення пріоритетних цілей суспільного розвитку, спільно 

організований урядом представницькою владою та громадянським 

суспільством. 

Сьогодні на ринку праці є потреба у фахівцях, які володіють 

управлінськими навичками, необхідними для надання адміністративних послуг 

у публічній сфері, знайомі з принципами, функціями та етикою службової 

діяльності в органах державної влади та місцевого самоврядування, здатні 

організувати та очолити громадську діяльність, спрямовану на реалізацію 

соціально значущих проектів. 
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Сталий розвиток України та її входження у світовий освітній простір 

можливі за умови створення демократичної стратегічної моделі системи 

управління в галузі освіти. Як основа соціального, політичного, економічного, 

духовного та культурного розвитку суспільства, освіта проголошена державним 

пріоритетом країни. І це є закономірним, адже інвестування в освіту є 

важливим чинником економічного і соціального прогресу, найефективнішим 

засобом соціальних змін без зламу структури економічного фундаменту. 

Сучасний стан реформування системи освіти України характеризується 

змінами в усіх її підсистемах, ланках тощо. При цьому зміст реформ, що 

запроваджуються в освіті, зумовлений не лише об’єктивними вимогами часу, а 

й станом самої системи освіти. Інтеграція вітчизняної системи освіти в 

глобальний світовий, зокрема європейський, освітній простір, адаптація 

системи освіти до нових соціально-економічних відносин, необхідність 

забезпечення конкурентоспроможності освіти в інформаційному суспільстві, 

переорієнтація освітнього процесу на розвиток особистості тощо вимагають 

модернізації системи управління освітою. Як державний і громадський 

інститут, освіта передбачає відповідальність держави і суспільства за стан її 

функціонування. Тому саме зміна підходів до державного управління освітою є 

передумовою ефективного реформування національної системи освіти. 

Насамперед слід відзначити, що управління в галузі освіти розглядається 

як виконавчо-розпорядча діяльність відповідних органів виконавчої влади та 

інших уповноважених на те суб'єктів щодо здійснення комплексу 

управлінських функцій, пов'язаних з регулюванням суспільних відносин у 

галузі навчання, виховання, професійної, наукової та загальнокультурної 

підготовки громадян України.  

Основними характерними якостями публічного управління освітою є:  

 наявність органів управління, наділених певними повноваженнями, 

діяльність яких спрямована на певні об’єкти освітянської галузі;  

 існування управлінських зв’язків, відносин і організації як суб’єктів, 

так і об’єктів управління;  
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 наявність управлінських функцій, пов’язаних із забезпеченням 

функціонування та розвитку галузі. 

У широкому розумінні управління як складний соціально-економічний 

процес означає вплив на процеси, об’єкти, системи з метою збереження їхньої 

сталості або переводу з одного стану в інший згідно з поставленими цілями. 

Таким чином, державне управління освітою – це окрема галузь державного 

управління, яка справляє планомірний вплив на освітню сферу, що ґрунтується 

на законах та інших нормативних актах, і спрямована на розвиток цієї цілісної 

системи. 

Відповідно до Державної національної програми "Освіта" ("Україна ХХІ 

століття"), яка була затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 3 

листопада 1993 року, управління освітою має бути спрямованим на організацію 

та забезпечення оптимальних умов функціонування галузі освіти, створення 

системного механізму її саморегуляції на загальнонаціональному, 

регіональному, місцевому рівнях та у навчально-виховних закладах і наукових 

установах освіти.  

Публічне адміністрування – регламентована законами та іншими 

нормативно-правовими актами діяльність суб’єктів публічного 

адміністрування, спрямована на здійснення законів та інших нормативно-

правових актів шляхом прийняття адміністративних рішень, надання 

встановлених законами адміністративних послуг.  

Предметна область публічного адміністрування окреслена основними 

поняттями: держава, політика, публічне управління й влада. У зв'язку з цим 

теорія публічного адміністрування є наукою політичною і правовою. Варто 

сказати, що публічне адміністрування втілює в собі не лише взаємодію держави 

та суспільства, при цьому може  взаємодіяти з різними елементами соціальної 

системи. 

І, нарешті, адміністративне управління освітою – діяльність спеціально 

створених органів управління, що має виконавчий та розпорядчий характер і 

полягає в організуючому, регулюючому і координуючому впливах на систему 
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освіти шляхом застосування державно-владних повноважень. Основним 

механізмом адміністративного управління є спеціально створені органи 

управління, наділені владними повноваженнями, які виконують виконавчо 

розпорядчі функції. 

Доцільно звернути увагу на те, що для управління освітою в Україні 

створена система державних органів управління і органів громадського 

самоврядування. У ст. 17 Закону України "Про вищу освіту" № 1556-VII, 

прийнятому Верховною Радою України 1 липня 2014 року, зазначається, що 

Кабінет Міністрів України через систему органів виконавчої влади забезпечує 

проведення державної політики у сфері освіти; забезпечує розроблення і 

виконання відповідних загальнодержавних та інших програм; у межах своїх 

повноважень видає нормативно-правові акти з питань вищої освіти; здійснює 

контроль за додержанням законодавства у сфері вищої освіти органами 

виконавчої влади, їх посадовими особами. Крім того, управління у галузі вищої 

освіти у межах їх компетенції здійснюється центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

освіти; центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері освіти; іншими центральними органи виконавчої влади, які мають у 

своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади; органами влади Автономної 

Республіки Крим; органами місцевого самоврядування; власниками вищих 

навчальних закладів; органами громадського самоврядування. 

Ще в січні 2017 року у Міністерстві освіти і науки за участю експертів та 

громадськості обговорили питання забезпечення якості вищої освіти в межах 

проекту Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року. 

Наразі в 2017 році до ключових пріоритетних завдань МОН належать: 

 Розробка стандартів вищої освіти; 

 Напрацювання методичної бази та надання практичної допомоги 

ВНЗ у створенні системи внутрішнього забезпечення якості; 

 Створення Національного репозитарію академічних текстів; 
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 Використання технології ЗНО для відбору вступників на 

магістратуру за спеціальністю 081 «Право». 

Робота над розробкою стандартів вищої освіти триває з листопада 2015 

року й до кінця 2017-го в МОН планують затвердити більшість з них: 120 для 

освітнього рівня «бакалавр», 80 – «магістр» і 50 – «доктор філософії». Вагомим 

кроком на підтримку академічної доброчесності стане створення до кінця 2017 

року Національного репозитарія академічних текстів. У ньому будуть зібрані 

фактично усі освітні та наукові тексти у вигляді, в якому вони піддаються 

обробці, перегляду та порівнянню. З 2017 року всі, хто вступатиме на 

магістратуру за спеціальністю «Право», повинні будуть складати ЗНО. 

Законодавство України про освіту базується на Конституції України і 

складається із Закону України "Про освіту* (1996) і Закону України "Про 

загальну середню освіту" (1999) та інших актів законодавства України. Згідно з 

ними система освіти як одна із загальногосподарських галузей складається із 

закладів освіти, наукових, науково-методичних і методичних установ, науково-

виробничих підприємств, державних і місцевих органів управління освітою та 

самоврядування у галузі освіти. 

Структура освіти охоплює такі види: дошкільну, загальну середню, 

позашкільну, професійно-технічну, вищу, післядипломну, аспірантуру, 

докторантуру, самоосвіту. Згідно з статтею 12 Закону України "Про освіту" 

(1996) Міністерство освіти і науки України є центральним органом державної 

виконавчої влади, який здійснює керівництво у сфері освіти. 

28 вересня 2017 року набрав чинності новий Закон України «Про освіту», 

що регулює суспільні відносини в процесі реалізації конституційного права 

людини на освіту, права та обов’язки фізичних і юридичних осіб, які беруть 

участь у реалізації цього права, визначає компетенцію державних органів та 

органів місцевого самоврядування у сфері освіти, а також вносить суттєві зміни 

до цілої низки законів, у тому числі до Законів України «Про дошкільну 

освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про вищу 

освіту». 
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Дискусія про Закон тривала понад 3 роки. До неї долучились експерти, 

науковці, освітяни, батьки, студенти і роботодавці – усі зацікавлені групи. До 

проекту було запропоновано 1705 поправок від народних депутатів. "За" 

проголосували 255 народних обранців. 

Одна з основних змін - це повернення до 12-річної освіти. Міносвіти 

пояснювала, що нові методики викладання неможливо «упхнути» у 11 років 

навчання. Саме тому необхідно збільшити тривалість навчання на рік та 

запустити повноцінну старшу профільну школу.  

Проектом Закону передбачено систему добровільної зовнішньої 

незалежної сертифікації вчителів. Вчителі, що успішно пройшли сертифікацію, 

отримуватимуть 20% надбавки до зарплатні й стануть носіями змін у шкільній 

освіті. Закон надасть та захистить професійну свободу педагога, дозволить 

вчителям працювати за розробленими ними освітніми програмами, або 

використовувати типову, що дає МОН – все залежить від готовності вчителя 

включатися до цього процесу. Закон повністю ліквідує атестацію шкіл – 

процедуру, яка себе дискредитувала через корупційну складову. 

Натомість забезпечення якості освіти буде здійснювати Державна служба 

якості освіти. Відтепер щороку на освіту виділятимуть не менше 7% ВВП. У 

2016 цей показник становив близько 5%. 

Таким чином, відбудеться перехід від школи, де дають лише інформацію, 

до школи, де дитина отримує знання, а також уміння їх застосовувати та 

цінності для оцінки навколишнього світу і дійсності 

Пріоритетні завдання реформування системи державного управління 

освітою: 

 модернізація системи управління освіти шляхом перегляду 

відповідності її структури реаліям функціонування об’єкта управління, 

нагальним потребам розвитку освітньої галузі, окресленим цілям та 

закономірностям розвитку сфери освіти; 

 досягнення бажаного рівня узгодженості управлінських дій, 

усунення суперечностей у розподілі та координації повноважень між окремими 
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органами управління освітою, розв’язання проблеми перетину повноважень та 

раціонального покладання відповідальності за виконання певних функцій; 

 урегулювання питань невизначеності й необґрунтованості 

адміністративної та функціональної підпорядкованості окремих елементів 

системи управління освітою; 

 подолання розриву між сукупністю обов’язків і реальним об’ємом 

ресурсів, які мають бути залучені для успішного виконання певних функцій; 

Виходячи з вище сказаного, державне управління освітою – це окрема 

галузь управління, яка забезпечує планомірний вплив держави на освітню 

сферу і має на меті розвиток цієї цілісної системи. Основними 

характеристиками державного управління освітою є: наявність органів 

управління, наділених певними повноваженнями, діяльність яких спрямована 

на певні об’єкти освітянської галузі; існування управлінських зв’язків, відносин 

і організації як суб’єктів, так і об’єктів управління; наявність управлінських 

функцій, пов’язаних із забезпеченням діяльності та розвитку галузі. 

Проведений аналіз дає змогу визначити основні недоліки системи державного 

управління освітою в Україні, зокрема: система державного управління освітою 

не завжди відповідає потребам, структурі та особливостям функціонування 

об’єкта управління; темпи розвитку системи освіти потребують нової моделі 

системи державного управління; реформування управління освітою має 

відбуватися системно, локальне провадження змін не вирішує нагальних 

проблем освітньої галузі в цілому. Процес реформування системи державного 

управління освітою потребує системного удосконалення нормативно-

правового, технологічного, фінансового, кадрового забезпечення освіти, а 

також повинен базуватися на належному науково-методологічному підґрунті. 
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ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 

Будь-яка держава ефективно функціонує лишe при взаємодії таких 

пoнять, як ―дeржавa – суспільствo‖.  Тoму розвитoк кожногo суспiльcтвa може 

бути вдосконалений через управлінську діяльність шляхом продуктивного 

вирiшення спільниx завдань. Oтже, проблема вдосконалення управлінської 

діяльності є об’єктом обговорення широкого кола дослідників та є ключовим 

аспeктом державотвoрчого процесу.  

Слід зазначити, що на даний час в Україні проводяться спроби засвоїти 

науку публічного управління, а також запропонувати власні підходи з питань 

управлінської діяльності до нових поглядів у публічному управлінні. До таких 

досліджень слід віднести праці: С. Борисевича, Н. Нижник, О. Оболенського, Л. 

Пашко, та інших фахівців. 

Отже, публічне управління – це певний регулюючий вплив держави на 

діяльність людей з метою її збереження, впорядкування чи перeтворення [2]. 

Наука публічного управління, охоплює безліч секторів і інститутів 

сучасного суспільства та  перебуває в призмі як мінімум трьох глобальних 

підходів, що оцінюють перспективи розвитку публічного управління:  

 ринково-ліберального, сформульованого в концептуальних моделях 

нового менеджменту, оновленого управління, який спирається на ринкову 

модель, байдужу до політики, у якій громадянин з'являється в образі споживача 

або клієнта;  

http://www.bbc.com/ukrainian/features-41166666
http://ru.osvita.ua/school/reform/57660/
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 ліберально-комунітарианістського (це підхід, за яким громадянин 

має право на максимальну свободу, а держава зобов'язана його захищати тією 

самою мірою як громадянин має захищати свою свободу від держави), який 

розвивається в концепції ―політичних мереж‖ і, що спирається на розвиток 

структурних взаємовідносин (договірних) між політичними інститутами 

держави й суспільства, а також таких, що визнають рівність громадян, як і 

інших суб'єктів мережі;  

 демократичного громадянства, яке спирається на особливе 

―рецептивне управління‖( фр. receptif - сприятливе, рецептивне; від лат. 

recipio, receptum - брати, приймати), що покликане служити громадянинові, а 

не клієнтові (споживачеві) [4]. 

В Україні дeржавнe управління офіційнo визнано як окрeму наукову 

галузь, а публічна сферa як об'єкт управління, яка має виконувати 

найважливіші функції, що забезпечують взаємодію учасників суспільного 

розвитку, який у сучасних умовах відбувається в ―суб'єктивно-об'єктному‖ 

вимірі у визначенні суспільних інтересів і цілей розвитку, здійсненні певного 

контролю, у тому числі й публічного [1]. Але лише тоді,  коли в Україні буде 

проанaлізовано та виокремлено основні переваги для модернізації державного 

управління та розпoчато запровадження їх в життя, для приклaду, через 

розроблення концепції публічного управління в Україні, стане можливим не 

тільки його встановлення, а й його різнобiчний розвитoк. 

Кoнцепція публічного управління повинна ґрунтуватися на реальних 

демократичних цiнностях правової держави, запровадженні нової iдеології, у 

якій першочерговими завданнями є здійснення прав і свобод громадян у 

спільній діяльності з державними iнститутами. Структура виглядає так, що 

заходи, які пропонуються сприятимуть прискоренню розвитку в Україні 

публічного управління. Метою кoнцепції публічного управлiння може стати  

стати поетапне створення такої системи публічного управління, яка забезпечить 

формування сучасної та ефективної системи управління та дасть можливість 

Україні стати на один рівень з країнами розвиненої демократії. Нaступним 
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кроком пропонується переглянути законодавчу базу у сфері державного 

управління, внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України 

"Про публічну службу України", урахувавши досвід розвинених країн західних 

демократій, які за досить короткий термін досягли певних результатів. 

Це дозволить широко застосувати демократичні досягнeння в практичній 

діяльності та допоможе країні стати вiдкритою для всього суспільства - влади 

та громадян. Cаме у такій системі демократичного правління велика роль 

належить місцевому самоврядуванню, адже воно є тією сферою публічної 

діяльності, у якій може взяти участь кожен грoмадянин. Основною засадою 

самoврядування є організаційне та функцioнальне відгалуження  його органів 

від структур державної влади, взаємовідносини між якими рeгулюються лише 

законом [3].  

Тому, якщо враховувати досвід розвинених країн, слід звернути увагу на 

розробленні стратегії розвитку України на найближчі десять років, але 

запобігти її перeгляду під тиском політичної кон'юнктури. Основним 

компонентом стратегії розвитку України має стати концeпція публiчнoго 

управління та закон про публічну службу.  Саме це сприятиме вдосконаленню 

діяльності державних інститутів та дозволить громадянському суспільству 

приймати участь у запроваджені управлінських рішень, враховуючи досвід 

розвинених країн. Усі дані заходи сприятимуть ефективності та 

результативності вiдтворювaння демoкратичної сутності молoдої незалежнoї 

держaви України. 
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ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ 

Пенсійне забезпечення є однією основних форм соціального захисту яке 

затверджене на законодавчому рівні. Правове регулювання пенсійного 

забезпечення в Україні відбувається відповідно до вимог нормативно-правових 

актів України. Одним із перших базових законів, якими регулювались пенсійні 

відносини в Україні, став Закон «Про пенсійне забезпечення» від  06.12.91.  

В законі визначалося, що всім непрацездатним громадянам України 

гарантується право на матеріальне забезпечення за рахунок суспільних фондів 

споживання шляхом надання трудових і соціальних пенсій. Пенсії 

розглядаються як один з способів матеріального забезпечення непрацездатних 

громадян за рахунок суспільних фондів споживання, при якому має 

враховуватись їх суспільно-корисна праця, встановлюватись єдність умов і 

норм пенсійного забезпечення всіх категорій працюючих. При цьому, 

встановлюється гарантія соціальної захищеності пенсіонерів шляхом 

встановлення пенсій на рівні, орієнтованому на прожитковий мінімум, а також 

регулярного перегляду їх розмірів у зв'язку із збільшенням розміру 

мінімального споживчого бюджету і підвищенням ефективності економіки 

країни. Згідно із ст. 2 Закону "Про пенсійне забезпечення" виділяють наступні 

види трудових пенсій: пенсії за віком; пенсії за вислугою років; пенсії з 

інвалідності; пенсії в разі втрати годувальника. 
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Пенсійну реформу було запроваджено згідно із основними статтями 

Закону "Про пенсійне забезпечення" оскільки прожитковий мінімум у бюджеті 

було змінено та це спричиняє індексацію пенсійного страхування. Окрім 

індексації було переглянуто умови: надання пільгових надбавок, вимоги для 

страхового стажу, розмір мінімального пенсійного забезпечення , особливі 

умови виходу на пенсію та скасування оподаткування пенсій. Також було 

впроваджено автоматичну індексацію пенсій відносно темпів інфляції та 

середньої заробітної плати. Повноваження щодо оформлення, надання та 

контролю за надбавками до пенсії було перекладено на установи 

територіальних органів Пенсійного фонду України. 

Однією з актуальних проблем пенсійного фонду є не офіційно 

працевлаштоване населення яке не сплачує внески до пенсійного фонду. Якщо 

взяти статистику за 2017 рік, то на кожні 10 офіційно працевлаштованих осіб 

приходиться 9 осіб пенсійного віку. Головною причиною таких проблем є не 

благо приємні податкові умови та відсутність контролю у цій сфері. Як 

показала міжнародна практика експерименти з автоматичним індексуванням 

пенсій не були вдалими. Вже зараз виникає питання браку коштів у 6 млрд. 

гривень. 

Слід зазначити: бюджет Пенсійного фонду є однією з вагомих 

складових державного бюджету, станом на 2017 рік він складав 35.9% 

Формування бюджету Пенсійного фонду суттєво відображається на рівні 

фінансової забезпеченості та соціального  захисту  населення.  

Підсумовуючи вищенаведене можна зробити висновок, що Пенсійна 

реформа маючи під собою низку позитивних якостей не має чіткого планування 

у сфері бюджету що робить її вплив на економіку та сферу соціального захисту 

не визначеним. 

Список використаної літератури: 
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3) Проект Закону про Державний бюджет України на 2018 рік. 
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ПЕНСІЙНА РЕФОРМА: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

Процес здійснення пенсійної реформи в Україні має складний і 

неоднозначний характер. Занижені пенсії, високий пенсійний вік, нестача 

коштів для виплати пенсій – ось далеко не повний перелік проблем, які постали 

перед державою та її громадянами. 

Здійснення реформ у сфері пенсійного забезпечення в Україні має як 

позитивні так і негативні сторони. На сьогодні можна зазначити, що в Україні 

доволі непогано сформована законодавча база. Але справа в тому, що в Україні 

зараз склалися доволі скрутна ситуація з пенсійним забезпеченням – в 2016 році 

в Пенсійному фонді був дефіцит в 141 млд. Грн.., а це 11% ВВП. 

Водночас в Україні діє ще з часів СРСР так звана солідарна пенсійна 

система, коли покоління працівників годує покоління пенсіонерів. В 

Пенсійному фонді утворюється дірка, яка щороку зростає.  

Верховна рада 3 жовтня 2017р. прийняла пенсійну реформу. Із 1 жовтня 

2017 року відновлюються виплати працюючим пенсіонерам у повному розмірі. 

Розмір й умови призначення мінімальної пенсії за віком буде переглянуто: На 

рівні прожиткового мінімуму пенсія призначається особам, зі страховим 

стажем 30 жінка та 35 чоловік. 

З 1 січня 2018 року буде гарантовано мінімальну пенсію на рівні 40% від 

мінімальної заробітної плати, але не менше прожиткового мінімуму, особам, у 

яких наявний страховий стаж 30/35 років після досягнення ними 65 років 

.Змінюється розрахункова величина мінімального розміру пенсії для шахтаря 

80% середньої зарплати шахтаря на 80% середньої заробітної плати. 



 107 

На думку фахівців, реформа, що впроваджує уряд, по суті реформою не 

буде. Адже пенсійна система поки не зміниться вона й надалі буде залишатись 

солідарною. Її модернізують з можливістю переходу до накопичувальної 

системи: спочатку за рахунок державних коштів, а згодом й недержавних 

установ. 

Зараз в Україні для виходу на пенсію достатньо мати страховий стаж 15 

років. Проте з нового року цей показник зросте до 25 років. А впродовж 

терміну впровадження реформи – аж до 35 років. 

Збільшення пенсій торкнеться майже 9млн пенсіонерів із загальної 

кількості близько 12млн.Однак після нескладних підрахунків робимо висновок, 

що для такого збільшення уряду потрібно близько 3,3 млрд грн на місяць або 40 

млрд грн на рік. 

Оголошене підвищення  пенсій кардинально не поліпшить якість життя 

пенсіонерів, а ледь покриє інфляцію. Бачимо те, про що давно кажуть експерти: 

солідарна пенсійна система ніколи не забезпечить належну якість. Зазначимо, 

що Пенсійний фонд залишається дефіцитним. 

Кошти, які роботодавці перераховують як Єдиний соціальний внесок за 

найманих працівників, не вистачає на всі витрати Пенсійного фонду. Дефіцит 

покривається з державного бюджету. Якщо у 2004 році дефіцит фонду становив 

6 млрд. грн, то до 2017 року сума дефіциту зросла до 141 млрд. грн і продовжує 

збільшуватись. 

Відповідальність за фінансування низки соціальних витрат, які зараз 

сплачуються з Пенсійного фонду ( соціальна допомога по догляду за інвалідом, 

соціальна допомога тим, хто не має права на пенсію за віком, пенсії по 

інвалідності тощо) перекладається на держбюджет і на місцеві бюджети. При 

цьому, відсотковий розподіл фінансової відповідальності між державним та 

місцевим бюджетом не встановлено. Також немає порядку формування та 

здійснення виплат через Держказначейство. Тобто, кошти державного бюджету 

за цими виплатами соціальних видатків будуть розподілятися «у ручному 

режимі» Міністерством фінансів. 



 108 

Отже, на нашу думку, що зараз не час для пенсійної реформи. Спочатку 

потрібно потрібно провести реформування інших сфер, і лише через два-три 

роки коли економка почне підніматись можна проводити зміни в пенсійній 

сфері.  
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МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

Одним із завдань науки публічного управління є механізм забезпечення 

належної якості управління як на рівні місцевого самоврядування, так і на рівні 

професійного адміністрування, підвищення його ефективності не лише з 

погляду управлінців, а й самих громадян. Найкраще такі умови відображає 

концепція ―доброго врядування‖  (―good governance‖). Така модель є ближчою 

до людей, прозорішою, більш контрольованою та підзвітною; вимога 

ефективності тут не є пріоритетною, орієнтованість на потреби та вимоги 

громадян – ось основне.[1] 

В Енциклопедичному словнику з державного управління термін «місцеве 

самоврядування» визначено як гарантоване державою право та реальна 

здатність територіальної громади самостійно або під відповідальність органів і 

посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого 

http://www.pension.kiev.ua/
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значення в межах чинного законодавства..  [2] Місцеве самоврядування в 

Україні - це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної 

громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів 

кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого 

значення в межах Конституції і законів України.  

Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, 

селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх 

виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють 

спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст. [3] Дослідження 

законодавства про місцеве самоврядування показало, що в питаннях правового 

регулювання юридичної відповідальності органів місцевого самоврядування та 

їх посадових осіб, є ряд недоліків. 

Відтак, до однієї з таких проблем, можна віднести питання, пов’язані з 

визначенням суб’єкта до якого б застосовувались заходи юридичної 

відповідальності, в ситуації колегіального прийняття рішень на сесії 

відповідної ради. Зокрема, якщо результати втілення такого рішення призвели 

до погіршення ситуації в тій чи іншій сфері (галузі) господарювання. Особливо 

якщо такі рішення мають відношення до нарахування та сплати податків (плати 

за землю, податку на нерухомість тощо). 

Відповідно до приписів Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть 

відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, 

державою, юридичними і фізичними особами. Також, органи та посадові особи 

місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними і відповідальними 

перед територіальними громадами. Вони періодично, але не менш як два рази 

на рік, інформують населення про виконання програм соціально-економічного 

та культурного розвитку, місцевого бюджету, з інших питань місцевого 

значення, звітують перед територіальними громадами про свою діяльність. [3] 

Соціальна ефективність – це відповідність результатів діяльності основним 
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соціальним потребам і цілям суспільства (громади) . Соціальна ефективність є 

категорією, що характеризується якісним показником розвитку. 

Зростання соціальної ефективності – кінцева мета діяльності органів 

місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування є організаціями, 

які мають свою структуру, завдання, цілі та функції. Від компетентності та 

професійності службовців залежить загальна ефективність та результативність 

роботи органу місцевого самоврядування. Побудова дієвої системи місцевого 

самоврядування для забезпечення ефективності всієї системи публічного 

управління в Україні зваженого, відповідального та фахового підходу до 

вивчення питання ефективної діяльності органів місцевого самоврядування. 

Важливою  також є взаємодія з органами публічної влади. Постає проблема 

визначення оптимальної для України моделі розподілу сфер компетенції та 

повноважень між місцевими адміністраціями та органами місцевого 

самоврядування. Тому постає необхідність реформування місцевої влади в 

Україні, іншими словами, децентралізації.  

Децентралізація державної влади в Україні – самостійність у підходах до 

управління з урахуванням багатоманітності місцевих особливостей під час 

збереження єдності в основному, суттєвому; виявляється у делагуванні 

повноважень від органів державного управління до місцевого самоврядування. 

[4]. 

Виконання законів України щодо забезпечення прозорості та підзвітності 

органів місцевого самоврядування, посадових осіб, залучення мешканців до 

прийняття управлінських рішень та формування політичної культури населення 

є основними факторами впливу на забезпечення політичної ефективності 

органів місцевого самоврядування .Сьогодні процес децентралізації в Україні 

успішно стартував, але повноцінне завершення реформи потребує усунення 

наявних прогалин і невизначеностей у Конституції України, яка: 

 в частині визначення територіальної основи органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування є не досконалою, а правові 

конструкції, що застосовуються – суперечливими; 
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 не містить необхідних та достатніх правових норм для утворення 

чіткої ієрархічної системи адміністративно-територіального устрою; 

 не дає змоги створити систему місцевого самоврядування по всій 

території держави з чіткими та забезпеченими ресурсами повноваженнями 

органів місцевого самоврядування; 

 містить лінії конфліктності у системі влади та рівні регіонів, 

районів та територіальних громад. [5] 

Тому в інтересах усіх політичних гравців нинішнього політичного 

спектру постало завдання створити досить стійку до зовнішніх та внутрішніх 

потрясінь систему публічного управління в Україні в цілому та на всіх рівнях 

адміністративно-територіального устрою. Лише у такій новій, збалансованій 

системі опозиція та влада стануть захищеними від взаємних переслідувань, а 

народ стане повноцінним суб’єктом реалізації свого права на формування влади 

в державі. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ В 

УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 

У демократичній державі, яка проходить складні трансформаційні 

процеси, роль культури набуває особливої важливості, з чого випливає ключова 

роль державної культурної політики. Така політика, за умов продуманості й 

дієвості, має забезпечувати правові, інституційні, фінансові умови для розвитку 

сучасної української культури як основного чинника формування 

демократичного суспільства, національної ідентичності, що буде необхідною 

передумовою успішного входження України до світової спільноти розвинених 

демократичних держав, перетворення її культури на шанованого учасника 

світових культурних процесів. 

Реформаційні перетворення у сфері культури України відбуваються з 

часів проголошення незалежності держави, коли постало питання ліквідації 

старих методів управління культурою та запровадження нових підходів до 

адміністрування. Разом з тим ці реформи тривають досить повільно і не завжди 

відповідають викликам часу. Загалом такий стан справ є наслідком політичної 

нестабільності та економічної кризи в державі, що уповільнює процеси 

перетворень у будь-якій галузі суспільного розвитку. Важливим чинником, що 

спонукає сьогодні до змін і реформ у культурі, є європейський вибір країни та 

відкритість українського культурного простору до впливів світової глобальної 

культури. Намагання України інтегруватись в Європейське співтовариство 

спонукає державні органи до впровадження європейських стандартів у різні 

сфери державного управління. Не виключенням є і галузь культури. Хоча 

питання культурної політики України знайшли відображення в дослідженнях 

таких науковців, як М. Пірен, В. Ребкало, О. Кравченко, Ю. Богуцький, С. 

Дрожжина, М. Рябчук, вони здебільшого представляють соціологічний і 

філософсько-історичний аспект формування політики держави у сфері 
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культури та еволюцію культурного простору України. Так, у роботах 

вищезазначених дослідників розкрито поняття ―культура‖ як суспільного 

феномена, суть етнокультурної політики в контексті демократизації 

суспільства, мети сучасної культурної політики з точки зору 

мультикультуралізму та формування національної ідентичності. 

Поняття культури є одним із фундаментальних наукових понять 

соціально-гуманітарного пізнання. Воно характеризує дуже складний і 

багатогранний фактор людського буття, що знаходить свій прояв та 

відображається у великій кількості найрізноманітніших феноменів соціального 

життя, що мають назву культурних явищ, та складає їх загальну основу. 

Характерними ознаками культурної сфери як об'єкта публічного 

адміністрування є: 

 множинність проявів (до об'єктів культури належать 

кінематографія, театр, цирк, архівні установи, бібліотечна справа тощо); 

 регулюванню підлягає не сам творчий процес, а діяльність, 

спрямована на організацію творчої діяльності, процес оприлюднення 

результатів творчості; 

 необхідність гарантування свободи творчої діяльності, невтручання 

у творчий процес з боку держави, політичних партій та інших громадських 

об'єднань; 

 поєднання державних і громадських засад у забезпеченні розвитку 

культури; 

 важливість збереження цілісної мережі закладів, підприємств, 

організацій та установ культури і цілісного інформаційно-культурного 

простору, ефективного використання наявних культурних і творчих ресурсів; 

 намагання подолати "залишковий принцип" ставлення до культури 

у суспільстві та у здійсненні державної політики. 

Культурна сфера має складну гетерогенну систему, до якої входять такі 

явища: культурне надбання (включає культурну спадщину);  музейна справа;  
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бібліотечна справа;  мистецтво (художня творчість, циркове, театральне); 

архівна справа; друковані засоби масової інформації; видавнича справа. 

Як показала практика України, відсутність (або недосконалість) в умовах 

нашої системи державного управління єдиного закону у сфері культури значно 

гальмує культурний розвиток та уповільнює проведення реформ у цій сфері. 

Натомість запровадження окремих законів з різних видів культурної діяльності 

(театри, музеї, бібліотеки, архівні фонди, кінематографія, телебачення, 

радіомовлення, творчі спілки, архітектурна діяльність, гастрольні заходи, 

видавнича справа, реклама тощо) не забезпечило ефективного управління як 

кожного окремого сектора культури, так і всієї галузі. Однією з причин таких 

наслідків може бути недосконалість українського законодавства загалом, коли 

відсутні механізми впровадження будь-яких норм права та існує 

неузгодженість норм законів у різних сферах, що тісно пов’язані між собою. 

Прагнення держав приймати закони в будь-якій сфері, де виникла проблема, 

дістало назву ―Синдром потреби в новому окремому законі‖ та зумовлені 

нерозумінням функцій, обсягів впливу й обмежень законодавства. Із 

законодавчими перетвореннями у сфері культури країн – членів ЄС тісно 

пов’язана реформа самої системи управління цих країн, а саме: децентралізація 

управління, що сприяла запровадженню демократизму в публічному 

адмініструванні та підвищенню ефективності прийняття рішень щодо культури. 

Ця європейська практика реформування почала активно наслідуватись 

пострадянськими країнами, хоча не в усіх відбулися якісні перетворення. В 

Україні це пов’язано перш за все з тим, що передача повноважень у сфері 

культури від державних органів на місцеві відбувалась без забезпечення 

останнім певної самостійності, у т. ч. фінансової. Місцеві органи управління 

культури України, з одного боку, отримали повноваження і компетенції щодо 

самостійного адміністрування сфери культури, а з іншого – повністю залишись 

залежними від фінансової і податкової політики держави, яка не завжди 

враховує культурні особливості кожного регіону. Найбільшою і 

найважливішою зміною стала передача більшості закладів культури державної 
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форми власності, розташованих у регіонах, у комунальну власність, на 

утримання місцевих бюджетів. Однак система формування місцевих бюджетів 

не зазнала змін і породила негативні наслідки: значне зменшення місцевих 

видатків на культуру при повній відсутності інших джерел фінансування. Слід 

також наголосити на певних відмінностях у системі органів публічного 

управління сфери культури європейських держав та України. В Україні на 

сьогодні ще зберігається застаріла система органів виконавчої влади на місцях, 

таких, як місцеві державні адміністрації, що залишилась у спадок від 

радянських часів. Хоча вони належать до органів виконавчої влади і 

відповідають за реалізацію державної політики у сфері культури, контроль з 

боку вищих органів культури за їх діяльністю відбувається лише декларативно. 

Ці функції належать відповідним органам місцевого самоврядування, які так 

само опосередковано здійснюють контроль за управлінням сфери культури 

регіону. Коли рішення у сфері культури між цими двома місцевими видами 

органів управління є узгодженими, то управління у сфері культури є 

ефективним. У випадку неузгодженості та конфліктних ситуацій, особливо 

конфлікту інтересів різних політичних сил, виникають певні перешкоди на 

шляху прийняття важливих для галузі рішень. 

Важливим чинником, що спонукає сьогодні до змін і реформ у культурі, є 

європейський вибір країни та відкритість українського культурного простору 

до впливів світової глобальної культури. Намагання України інтегруватись в 

Європейське співтовариство спонукає державні органи до впровадження 

європейських стандартів у різні сфери державного управління. Не виключенням 

є і галузь культури. 

Можна зробити такі висновки, що при проведенні аналізу основних 

недоліків управління у сфері культури і проблем розвитку галузі в Україні 

можна виділити основні завдання для держави, що мають сприяти модернізації 

сфери культури, а саме: 

 1. Здійснити поступове реформування системи управління у сфері 

культури. Для реалізації цього завдання необхідно розробити концепцію 
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реформи, де основою може бути аналітичні огляди міжнародних та українських 

експертів ―Культурна політика України‖, підготовлені в рамках програми 

оглядів національних політик Ради Європи.  

2. Провести послідовне реформування законодавчої бази відповідно до 

нових умов розвитку держави. Слід зазначити, що змін потребує також система 

податкового і бюджетного регулювання.  

3. Запровадити ефективне управління у сфері культури. Для виконання 

даного завдання органи управління культури мають перейти на коротко-, 

середньо- та довгострокове планування, запровадити проведення моніторингів 

якості надання культурних послуг. Також дуже важливо розробити стратегію 

розвитку галузі, яка має враховувати європейський досвід та принципи 

управління.  

Подальші дослідження міжнародних практик управління у сфері 

культури дає можливість Україні запровадити найкращі моделі 

адміністрування, сприяючи тим самим проведенню модернізації галузі. Разом з 

тим, вивчаючи досвід європейських країн щодо управління у сфері культури, 

слід обов’язково аналізувати існуючі традиції в системі державного управління, 

відмінності побудови систем публічного управління сфери культури та 

характерні особливості внутрішнього культурного простору держав – членів 

ЄС. 
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ФОРМУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИ: ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ 

Формування стабільної бюджетної системи будь-якої країни є однією з 

основних умов забезпечення її сталого економічного розвитку, а також, 

економічної, фінансової та політичної безпеки в цілому.  Тому на сьогодні 

надзвичайно актуальними є питання дослідження процесів трансформації 

міжбюджетних взаємовідносин у контексті реформування адміністративно-

територіального устрою, територіальної організації органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування.  

Проблеми місцевих бюджетів і міжбюджетних відносин, основи їх 

організації та регулювання займають чільне місце у працях таких вчених: 

О.Василик, В.Опарін, В.Базилевич, Н.Малиш та ряду інших. Віддаючи належне 

досягненням науковців щодо опрацювання зазначеної проблематики, слід 

наголосити на необхідності подальшого поглибленого вивчення міжбюджетних 

відносин в системі державного регулювання економіки України на сучасному 

етапі розвитку, запозичуючи при цьому досвід та практику зарубіжних країн. 

Тож, тема полягає в характеристиці сучасного стану системи міжбюджетних 

відносин в Україні; чинників, що впливають на її функціонування; розробленні 

http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf
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рекомендацій щодо їх подальшого проведення з урахуванням сучасних 

тенденцій розвитку країни та світу. 

Проблематика міжбюджетних відносин в системі державного 

регулювання економіки охоплює питання фінансової діяльності держави, 

фінансового забезпечення функціонування місцевого самоврядування, 

державного управління економікою у цілому та реалізації політики 

регіонального розвитку зокрема. 

Фінансова діяльність держави та органів місцевого самоврядування є 

складовою механізму державного управління, при якому забезпечується рух 

грошових коштів. Державні органи влади та органи місцевого самоврядування 

організовують та здійснюють розподіл та використання грошових фондів. 

Місцеві бюджети відображають сукупність розподільчих і перерозподільчих 

відносин щодо формування та використання територіального централізованого 

фонду грошових коштів відповідно до законодавства та реалізують соціальну 

функцію держави [1]. Система міжбюджетних відносин на рівні держави 

впливає стабільність надходжень до бюджетів, тим самим на темпи 

економічного зростання, а на місцевому рівні - визначають ефективність 

використання місцевих ресурсів, якість та обсяг надання адміністративних та 

соціальних послуг, ефективність інвестиційного клімату в регіонах, а також 

створюють умови для розвитку підприємництва. Отже, міжбюджетні відносини 

є потужним засобом державного регулювання, важливим показником розвитку 

бюджетного процесу, що зумовлені рухом коштів між державним бюджетом і 

місцевими бюджетами, між окремими видами місцевих бюджетів. 

Основними формами цього руху є міжбюджетні трансферти, взаємозаліки 

та взаєморозрахунки, об’єднання коштів бюджетів територіальних громад для 

виконання спільних проектів і програм. Найважливішою передумовою їх 

існування є необхідність здійснення перерозподілу бюджетних ресурсів 

усередині бюджетної системи [2]. 

Механізм міжбюджетних відносин включає законодавчо-нормативне 

регулювання, бюджетне регулювання, прогнозування, планування та 
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програмування. Бюджетному регулюванню належить центральне місце в 

міжбюджетних відносинах, адже воно передбачає управління фінансовими 

потоками між адміністративно- територіальними одиницями, є однією зі 

складових державного регулювання економіки, яка забезпечує її дієвість та 

ефективність. 

Основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин України 

визначаються Бюджетним кодексом України. На його виконання Постановою 

Кабінету Міністрів України затверджено Формулу розподілу обсягу 

міжбюджетних трансфертів між державним та місцевими бюджетами, та 

Формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним або 

міським бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, їх об’єднань, 

селищ, міст, адміністративно підпорядкованих відповідному району або місту. 

Для визначення розподілу міжбюджетних трансфертів використовується 

фінансовий норматив бюджетної забезпеченості, який визначається шляхом 

ділення загального обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на 

реалізацію бюджетних програм, на кількість мешканців чи споживачів 

соціальних послуг. Загальний обсяг фінансових ресурсів, що спрямовується на 

виконання бюджетних програм місцевими бюджетами, розподіляється між 

видами видатків відповідно до пріоритетів бюджетної політики держави [3]. 

Ситуація з наданням міжбюджетних трансфертів демонструє низку 

недоліків. Наприклад, згідно з розрахунками, частка трансфертів у структурі 

доходів місцевих бюджетів останніх років зростає, що породжує залежність 

місцевих бюджетів від державного, а це говорить про виникнення передумов до 

зниження мотивації органів місцевої влади, до мобілізації джерел податкових 

надходжень та ініціативи щодо ефективного використання трансфертів. За 

таких умов, бюджет перетворюється  повністю у бюджет споживання,а не у 

джерело розвитку. 

Отже, як бачимо, сучасна міжбюджетна система характеризується 

значним ступенем централізації, що свідчить про недосконалість розподілу 

дохідно-видаткових повноважень між рівнями управління і системи 



 120 

міжбюджетних відносин, а також про проблеми з нарощуванням дохідної 

частини місцевих бюджетів через слабку економічну розвиненість окремих 

регіонів України. Негативними наслідками централізації стали низька якість і 

недостатнє фінансування соціальних благ, що надаються на місцевому рівні 

(освіта, охорона здоров’я, житлово-комунальні послуги), неможливість 

вирішення питань власного господарського розвитку. Існуючі механізми 

бюджетного вирівнювання не стимулюють  регіони до саморозвитку, до 

покращання показників економічної діяльності і посилюють утриманські 

настрої в інших. Зростає загроза неефективного витрачання коштів. 

Механізмом, що дозволяє найбільш ефективно узгодити інтереси 

учасників бюджетного процесу, на думку більшості сучасних вчених, є 

бюджетний (податковий) федералізм, який так само зарекомендував свою 

ефективність в унітарних та федеративних країнах. Основою моделі 

бюджетного федералізму є чітка відповідність доходів та видатків місцевих 

бюджетів, що дає змогу зменшити обсяги трансфертів і зосереджувати кошти 

державного бюджету на виконанні завдань розвитку країни [4]. В Україні, 

згідно міркувань вчених, доцільно поступово запроваджувати окремі елементи 

децентралізованої, а не кооперативної моделі бюджетного федералізму. 

Децентралізована модель передбачає розширену автономію функціонування 

бюджетів різного рівня, причому головна роль відводиться саме бюджетам 

низового рівня управління. Інакше кажучи, доцільно і надалі 

децентралізовувати міжбюджетні відносини. Разом із встановленням прямих 

бюджетних відносин між державою та бюджетами місцевого самоврядування 

це значно зміцнить фінансову потужність територіальних громад міст, селищ і 

сіл та створить можливості для вирішення проблем місцевого розвитку. 

Аналіз зарубіжного досвіду свідчить, що система міжбюджетних 

відносин відповідає конкретним історичним та соціально-економічним умовам і 

відображає розподіл владних повноважень і відповідальності, що склалися у 

певній країні. У зарубіжних країнах реформування міжбюджетних відносин 

відбувалось одночасно із докорінними змінами у бюджетно-фіскальній сфері, 
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еволюцією місцевого самоврядування, зі зміною адміністративно-

територіального устрою, і як правило, реформування системи фінансового 

вирівнювання є заключним у структурних змінах. 

Спільним принципом системи міжбюджетних відносин різних країн є те, 

що державні органи несуть відповідальність за вирішення питань місцевого 

розвитку, однак не застосовують прямі методи контролю за діяльністю 

місцевих органів. Умовою надання фінансової підтримки регіонам є ефективне 

використання ресурсів місцевими органами влади. 

Світові економічні процеси та тенденції глобалізації економік 

підвищують необхідність розробки якісно нових підходів до регулювання 

міжбюджетних відносин в Україні, зокрема наукового обґрунтування засад 

прийняття управлінських рішень та механізму бюджетного регулювання, який 

став би основою підвищення ефективності бюджетів усіх рівнів.  

Розвиток міжбюджетних відносин в Україні повинен забезпечуватись 

через поліпшення якості бюджетного планування на основі економічно 

обґрунтованих, затверджених державних соціальних стандартів для всіх сфер 

надання послуг, гарантованих державою. 

Отже, підсумовуючи вище сказане, слід зазначити, що в Україні існує 

низка проблем міжбюджетних відносин, зокрема, значна централізація 

міжбюджетної системи, залежність місцевих бюджетів різного рівня від 

міжбюджетних трансфертів. Для забезпечення належного функціонування 

міжбюджетної системи та економіки країни загалом, необхідним є належне 

впровадження державних реформ, суть яких полягає у децентралізації органів 

місцевого самоврядування, що надасть їм більше повноважень та фінансової 

незалежності. 
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МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

В умовах розвитку сучасного українського суспільства сьогодні значної 

ваги набуває питання дослідження системи місцевого самоврядування, його 

місце у публічному управлінні, співвідношення системи місцевого 

самоврядування та інших системних утворень у публічній владі, визначення 

організаційно-правових форм їх співпраці. Дослідженню системи місцевого 

самоврядування у її діалектичному співвідношенні із публічним управлінням 

приділяли увагу багато дослідників практично на всіх етапах розвитку місцевої 

влади, що було об’єктивно обумовлено необхідністю узгодження побудови 

системи місцевого самоврядування і системних утворень у публічній владі, 

прагненням їх збалансованості та встановлення оптимального їх правового 

регулювання. 

Основні положення організації і функціонування місцевого 

самоврядування в Україні закріплені в Конституції України (ст.140), 

Європейській Хартії місцевого самоврядування 1985р. (ратифікованій в 1997р.), 

у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 1997р., а також у  

Законі України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 2001р. 

http://academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Lysenko.pdf
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У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено: 

Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та реальна 

здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у 

сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або під 

відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування 

вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів 

України.[1] 

Сутність місцевого самоврядування полягає у гарантованому державою 

праві територіальної громади, громадян і їх органів в інтересах населення 

вирішувати в межах чинного законодавства і під власну відповідальність 

значну частину місцевих питань. Основними функціями місцевого 

самоврядування являються: участь населення у вирішенні місцевих проблем; 

забезпечення соціально-економічного розвитку регіону; управління 

комунальною власністю та інші місцеві питання створення і реалізації процесів 

життєдіяльності. 

Виходячи із змісту функцій місцевого самоврядування його доцільно 

розглядати як складову публічного управління при реалізації функцій 

публічного адміністрування. Місце та роль органів місцевого самоврядування 

при вирішенні завдань публічного адміністрування визначається їх 

повноваженнями, які пов’язані з вирішенням питань місцевого значення, 

наданням громадських адміністративних послуг населенню та їх здійснення, що 

покладається на виконавчу владу на місцях 

Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, 

селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх 

виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють 

спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.[2] 

До системи органів місцевого самоврядування належать:  

1. Представницькі органи місцевого самоврядування: а) сільські, селищні, 

міські ради - органи місцевого самоврядування, що представляють відповідні 

територіальні громади і здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і 
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повноваження місцевого самоврядування; очолюють їх відповідно сільські, 

селищні, міські голови, що обираються територіальними громадами; б) районні 

й обласні ради - органи місцевого самоврядування, що представляють спільні 

інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст; очолюють їх голови цих рад, 

які обираються самими радами з числа депутатів; в) районні в містах ради - 

представницькі органи місцевого самоврядування, які можуть створюватися за 

рішенням територіальної громади міста або міської ради. 

2. Виконавчі органи місцевого самоврядування - виконавчі комітети, 

відділи, управління сільських, селищних, міських, районних у містах рад та 

інші створювані радами виконавчі органи. 

 3. Органи самоорганізації населення - будинкові, вуличні, квартальні 

ради і комітети, а також ради мікрорайонів - можуть створюватися за 

ініціативою жителів і з дозволу сільських, селищних, міських рад.[3] 

Серед основних завдань, які стоять перед Україною, є необхідність 

підвищення рівня залучення громадян до процесу прийняття рішень. Часто 

громадяни не розуміють своїх прав та обов’язків і, як наслідок, вони не в змозі 

висловлювати свої думки з приводу діяльності органів публічної влади. 

Залучення ж громадськості до вироблення та впровадження політики сприяє 

посиленню ролі громадян в демократичних перетвореннях держав. Участь 

громадськості збільшує прозорість процесу прийняття рішень, а також 

підвищує відповідальність посадових осіб перед своїми виборцями.  

Участь громадськості є процесом, що відбувається в межах громади і 

полягає в організації громадян та їх цілей через діяльність недержавних 

організацій з метою здійснення впливу на процес прийняття рішень. Громадяни 

найбільше долучаються до справи, якщо проблема, яку необхідно вирішити, 

стосується їх безпосередньо. Більше того, участь громадськості має місце, коли 

всі зацікавлені сторони співпрацюють за- для здійснення змін.[4] 

Отже, висока громадянська свідомість і активність населення є 

необхідним елементом процесу формування та реалізації ефективної соціально-

економічної політики місцевими органами публічної влади. 
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ПУБЛІЧНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ 

 На даний час в Україні система державного управління є внутрішньо 

суперечливою, надмірно централізованою, закритою від суспільства, 

відірваною від потреб простої людини. Причинами такого стану є неефективна 

організація апарату публічної служби та незавершеність розмежування 

політичного й адміністративного управління. Це визначає напрями 

трансформації суб’єктів влади, установлює нові пріоритети та обумовлює 

перехід до публічного управління, що проявляється у формі публічної служби. 

У зв’язку з цим питання розвитку публічної служби в Україні, визначення її 

структури та функцій є актуальним для системи державного управління 

України. 

Дослідження основ публічної служби в сучасній Україні почалися 

відносно недавно, хоча ще у 50-х роках ХХ сторіччя відомий український 

http://bo0k.net/index.php?p=article&id=13196
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правник Юрій Панейко визначав поняття «публічної служби» виходячи з 

визначення держави як «корпорації публічних служб», а відтак публічна 

служба має змінюватися відповідно до потреб «загального інтересу». 

Прихильником ще ширшого розуміння публічної служби став наш 

сучасник професор О.В. Петришин, який до публічної служби відносить 

державну, муніципальну службу та службу у недержавних організаціях 

(громадських організаціях, політичних партіях, та навіть – приватних 

підприємствах). На його думку для публічної служби характерні такі ознаки як: 

 зайняття посади у відповідних органах і організаціях незалежно від 

форм власності і конкретних організаційних структур; 

 службова спрямованість діяльності, що полягає у діяльності не на 

себе, а на обслуговування «чужих» інтересів; 

 професійність службової діяльності, тобто здійснення такої 

діяльності на постійній основі, що потребує певних знань і наступності, та є 

основним джерелом матеріального забезпечення працівника [3]. 

В основному погоджуючись із цією позицією, можна лише зробити 

застереження щодо спірності віднесення до публічної – служби у недержавних 

організаціях, і тим більше у приватних підприємствах. За таких умов 

нівелюється різниця між публічним і приватним сектором, зайнятістю за 

приватним (трудовим) правом, і власне публічною службою. На наш погляд, є 

потреба дуже чітко визначити грань, яка встановлює межі публічної служби. 

Вперше термін «публічна служба» в сучасній Україні на законодавчому 

рівні використано Кодексом адміністративного судочинства України, де 

визначено, що публічна служба – це діяльність на державних політичних 

посадах, професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, 

альтернативна (невійськова) служба, дипломатична служба, інша державна 

служба, органах місцевого самоврядування. Очевидно, це визначення є 

надмірно широким і викладено лише в цілях цього Кодексу. Адже від публічної 

служби, як мінімум, необхідно відокремлювати діяльність політиків на 
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державних політичних посадах та суддів. За своєю природою ці посади не є 

службовими [1]. 

І якщо для розвинених демократичних держав розмежування політики та 

адміністрування це аксіома, то в Україні лише у 2001 році після тривалих 

дискусій Указом Президента України «Про чергові заходи щодо дальшого 

здійснення адміністративної реформи» було встановлено, що посади членів 

Кабінету Міністрів України належать до політичних посад і не відносяться до 

категорій посад державних службовців. А для управління апаратом міністерств 

були запроваджені посади державних секретарів міністерств. І хоча через два 

роки посади державних секретарів міністерств було ліквідовано, виключно з 

міркувань короткострокової політичної кон’юнктури, можна припустити, що 

рано чи пізно Україна буде змушена повернутися до цієї демократичної 

практики [5]. 

В законодавстві України термін «публічна служба» донедавна взагалі не 

застосовувався. Натомість використовуються два інших поняття: «державна 

служба» та «служба в органах місцевого самоврядування». 

Згідно з нормами чинних законодавчих актів, державна служба - це 

професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх 

апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують 

заробітну плату за рахунок державних коштів, а служба в органах місцевого 

самоврядування — це професійна, на постійній основі діяльність громадян 

України, які займають посади в органах місцевого самоврядування, що 

спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве 

самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих 

законом [2]. 

Публічна служба являє собою організаційно-управлінський, політичний 

та соціальний інститут держави, що забезпечує комплекс відносин між 

окремими громадянами, громадянами та їх спільнотами, між державами, 

використовуючи при цьому державні владні ресурси. Система державної 

служби постає комплексною структурою – "владу для …" (чим забезпечує сам 
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процес спільної діяльності) та "владу над …" (що обмежує інтереси суб’єктів з 

метою реалізації самої можливості спільної діяльності). Державна служба є 

необхідним елементом життєдіяльності державної системи. Ця система шляхом 

підпорядкування волі носіїв державної служби – індивідів, груп, об’єднань, 

виконує різні соціальні ролі пануючі і підвладні. 

З метою вирішення проблеми правового регулювання публічно-

службових відносин потрібно керуватися єдиними засадами функціонування 

державної служби і служби в органах місцевого самоврядування, які є 

складовими публічної служби. Для реформування службового законодавства у 

цьому напрямі потрібно вирішити низку завдань: 

- визнати пріоритет адміністративно-правового регулювання публічно-

службових відносин в Україні над трудовим регулюванням, яке наявне; 

- забезпечення обґрунтованого аналізу рівня професійної підготовки і 

особистих якостей осіб, які претендують на публічну службу, при цьому 

потрібно уникати формалізму у проведенні конкурсу на заміщення посад 

публічної служби; 

- підвищення службової культури і службової етики публічних 

службовців [4]. 

Таким чином, публічна служба – це здійснення влади суспільством 

(народом) через професійну діяльність публічних службовців. Виходячи з 

положень ст. 5 Конституції України, публічним є службовець, що обіймає 

посаду в органі виконавчої влади, апараті органів влади чи органі місцевого 

самоврядування на підставі фактичного складу, обов’язковим елементом якого 

повинен бути акт призначення на посаду (наразі відноситься і результат 

виборів, але його пропонується виключити з підстав виникнення відносин 

публічної служби), і здійснює професійну виконавчо-розпорядчу 

адміністративну діяльність на постійній основі, виходячи з публічних інтересів. 

Організація публічної служби має базуватись на принципах верховенства 

права, законності, публічності, професійності, відкритості, політичної 

нейтральності, лояльності, стабільності та доброчесності. 
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ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

На сучасному етапі розвитку людства відбувається перехід до нового 

міжнародного устрою, де на зміну непримиренному суперництву суспільно-

політичних й економічних систем приходять партнерство та співробітництво. 

Нині, коли східна й західна частини європейського континенту врешті 

об’єднуються, Європа намагається відігравати провідну роль у системі 

сучасних міжнародних відносин і стає орієнтиром для багатьох країн і народів. 

Саме тому План заходів з реалізації Концепції реформування державної 

політики в інноваційній сфері на 2015-2019 роки, затверджений 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 575, 

покликаний забезпечити зміни процесів державного управління, адже у новій 

соціальній реальності глобальної відповідальності та демократизації традиційні 

методи управління, що представлені в основному централізованим способом 

керування, стають відірваними від реального життя, обумовлюють гальмування 

всебічного розвитку державного управління в Україні. 

http://l-assis.com/publ/publichna_sluzhba_v_ukrajini/1-1-0-41
http://l-assis.com/publ/publichna_sluzhba_v_ukrajini/1-1-0-41
https://studfiles.net/preview/5129951/page:21/
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Інноваційний розвиток у сфері управління забезпечує включення у 

державний простір сприяє розвитку науки й техніки, підвищення 

підприємницької активності, що забезпечує конкурентоспроможність 

національної продукції на світовому ринку, обороноздатність країни, покращує 

екологічну ситуацію, а також сприяє розвитку венчурного довгострокового 

бізнесу [3, с.280]. Виходячи з цієї мети, держава визначає пріоритетні напрями 

розвитку інноваційної діяльності та обирає основні шляхи підтримки 

підприємств, які працюють над виконанням державних інноваційних програм. 

Однак, якщо державна служба не використовує інновації у державному 

управлінні, то вона не в змозі забезпечити розвиток інновацій у інших сферах. 

Тому дуже важливо, щоб процес інноваційного розвитку здійснювався у першу 

чергу в державній службі. 

Інновації дають можливість підвищити кваліфікацію державних 

службовців, розвинути компетенції професійної управлінської діяльності якісно 

нового рівня, що особливо необхідно в умовах децентралізації та розвитку 

місцевого самоврядування 

Існують різні типи інновацій у державному управлінні, у тому числі: – 

установча інновація:  

- оновлення існуючих установ або створенню нових установ;   

- організаційна інновація: упровадження нових робочих процедур або 

методів керівництва у сфері державного управління; 

-  інновація у формі вдосконалення процесів: розробка й впровадження 

нових, або значно вдосконалених управлінських процесів, що передбачає 

використання нових методів організації управлінського процесу (наприклад, 

підвищення якості наданих державою послуг); 

- концептуальна інновація: упровадження нових форм управління 

(наприклад, інтерактивне формування політики, управління на основі широкої 

участі громадян, реформи бюджету за участю населення, горизонтальні мережі 

тощо) [4]. 
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Важливою складовою інноваційних процесів у державному управлінні є 

розвиток публічно-приватного партнерства, а також міжвідомчого та 

міжорганізаційного співробітництва в державному секторі. Це пояснюється 

прагненням громадськості до розширення участі в управлінні, постійно 

зростаючими вимогами щодо більш ефективного використання ресурсів та 

надання якісних управлінських послуг. 

Інноваційне державне управління стосується власне сфери державного 

управління, а саме нових підходів та інструментів, які застосовують органи 

державної влади для вирішення покладених на них завдань. У цьому випадку 

державне управління використовує нові засоби управління та зарубіжний 

досвід у цій сфері. Об’єктом інноваційного механізму державного управління 

повинна бути не інноваційна діяльність підприємств та організацій, а сам 

процес державного управління та інновації, які використовуються в органах 

державної влади. 

До ключових факторів, що сприяють реалізації інновацій, слід віднести: 

– ефективне керівництво; 

– активізацію партнерських зв’язків та залучення максимальної кількості 

зацікавлених сторін; 

– чітку постановку цілей і створення сприятливих умов для їх досягнення; 

– формування дієвого механізму контролю, що дозволяє вимірювати 

масштаби змін у порівнянні з визначеними вихідними показниками; 

– наявність системи заохочень, що забезпечує підзвітність, 

стимулюєтворче мислення та дозволяє розкрити новаторський потенціал, який 

в іншихумовах залишився б незатребуваним. 

Отже, реалізація інноваційного механізму державного управління 

повинна забезпечувати баланс публічного та приватного інтересу в цій галузі і 

відображати всі перераховані особливості. З метою забезпечення ефективності 

функціонування державного управління необхідно разом з обов’язковим 

державним контролем використовувати державно-громадський характер 
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управління, розвивати самоврядування, започаткувати організаційне та 

нормативне створення інновацій у державному управлінні. 

Інноваційний процес спрямований і залежить від політичної волі 

державних лідерів та державного службовця як особистості, від його 

можливості змінити тип поведінки, мислення, світогляду, від його прагнень до 

нових знань та навчання. Це питання потребує подальших практичних розробок 

та нормативних рекомендацій. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ 

У європейському праві існує два визначення поняття «публічна 

адміністрація»: у вузькому та у широкому сенсі. У вузькому сенсі під 

«публічною адміністрацією» розуміються «регіональні органи, місцеві та інші 

органи публічної влади», «центральні уряди» та «публічна служба». Під 

органами публічної влади при цьому розуміється: «інституції регіонального, 

місцевого або іншого характеру, інші органи, діяльність яких регулюється 

нормами публічного права або діями держав-членів; органи, наділені 

достатніми суверенними повноваженнями країни, які з формальної точки зору 

не є частиною адміністративного апарату держави-члена, але структура та 

завдання якого визначені в законі». 

У широкому сенсі в європейському праві до «публічної адміністрації», 

крім органів публічної влади, відносять ті органи, які не входять до неї 

організаційно, але виконують делеговані нею функції. Водночас, як 

зазначається у Резолюції щодо публічної (державної) відповідальності, під 

«публічною владою» (або органами публічної влади), слід розуміти: будь-яку 

установу публічного права (включаючи державу, регіональні та місцеві органи 

державної влади, незалежні публічні підприємства) та будь-яких фізичних осіб 

під час виконання ними повноважень офіційних органів [1, с. 11]. 

Підтвердженням існування тлумачення терміну «публічна адміністрація» 

у широкому та у вузькому сенсі постають також роботи європейських вчених, 

які під поняттям «публічна адміністрація» розуміють: сукупність органів, 

установ та організацій, які здійснюють адміністративні функції; 

адміністративна діяльність, яка здійснюється цією адміністрацією в інтересах 

суспільства; сфера управління публічним сектором з боку тієї ж публічної 

адміністрації [2, с. 41]. 
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У словнику термінів і понять з державного управління визначено, що 

публічна адміністрація – це сукупність державних і недержавних суб’єктів 

публічної влади, ключовими структурними елементами якої є органи 

виконавчої влади та виконавчі органи місцевого самоврядування [3, с. 168-169]. 

З огляду на вищенаведені визначення, можна сказати, що публічна 

адміністрація є сукупністю державних і недержавних суб’єктів публічної влади, 

ключовими структурними елементами котрої є, по-перше, органи державної 

виконавчої влади і, по-друге, виконавчі органи місцевого самоврядування. 

Складовими елементами системи публічної адміністрації виступають 

добре відомі два терміни: «державне управління» та «місцеве самоврядування», 

які до недавнього часу в юридичній науці використовувалися як два незалежні 

один від одного поняття:  

Отже, органи виконавчої влади, що здійснюють виконавчо-розпорядчу 

діяльність, та органи місцевого самоврядування, що розв’язують значну 

частину місцевих справ, управляють ними в інтересах суспільства та 

формуються навколо органів виконавчої влади, необхідно розглядати як одне 

ціле, тобто як систему публічної влади, яка здійснює адміністративно-

управлінські функції, а основні складові частини такої системи доповнюють та 

взаємодіють одна з одною з метою забезпечення як інтересів держави, так і 

інтересів суспільства. 

Проте, публічні функції виконуються не лише суб’єктами публічної 

адміністрації, але й іншими суб’єктами, зокрема: державними та комунальними 

(муніципальними) закладами, організаціями, підприємствами. Такі суб’єкти, що 

належать до публічного сектору і виконують публічні функції (наприклад, 

невідкладна медична допомога, рятувальні служби тощо), вимагають 

особливого режиму праці, відмінного від праці у приватному секторі. Тому 

залежно від обсягу публічних завдань (якщо за певних умов приватний сектор 

не повинен або не може виконувати відповідні завдання, які є необхідними для 

держави та суспільства) поняття публічної служби може розширюватися. 
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Таким чином, публічна адміністрація – це певним чином побудована 

система органів державної виконавчої влади та виконавчих органів місцевого 

самоврядування, підприємства, установи, організації та інші суб’єкти, наділені 

адміністративно-управлінськими функціями, які діють з метою забезпечення як 

інтересів держави, так і інтересів суспільства в цілому. 
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ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ В УМОВАХ 

СЬОГОДЕННЯ : ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Сучасні політичні процеси, що відбуваються в Україні, потребують 

абсолютно нового підходу до такого феномену суспільства як еліта. У всі часи 

– в дні швидких соціальних змін і в періоди відносної стабільності – еліта 

відіграє вирішальну роль у соціальному житті та має найбільший вплив на 

життя країни. До еліти (за визначенням) мають бути віднесені й ті політичні 

діячі, і ті державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, від 

яких суттєво залежить ефективність роботи органів влади та соціально-

економічні процеси в країні. У руках в цієї політико-управлінської еліти 
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зосереджені потужні важелі, які дають змогу багаторазово посилювати ефект 

від усіх їхніх дій. Зрозуміло, що потенціал цього управлінського ресурсу має 

бути використаний найефективніше, але, водночас, може й привести не тільки 

до великих здобутків, а й до великих втрат, якщо управлінські дії будуть 

хибними. Дієвим запобіжником прийняття помилкових управлінських рішень 

має стати впровадження таких принципів і механізмів формування та розвитку 

політико-управлінської еліти, що дають можливість досягти покращення її 

якості на системному рівні.  

Сучасне суспільство – складна, організована, динамічна, соціальна 

система, компетентне управління якою є необхідною умовою її ефективного 

функціонування та розвитку. Важливу роль у системі управління відіграє 

політичне управління, яке спирається на владу та пов’язане з розробкою і 

реалізацією політики. Одним із основних функціональних суб’єктів 

політичного управління в суспільстві є політико-управлінська еліта – складова 

меншість суспільства, внутрішньо-диференційована, неоднорідна, але відносно 

інтегрована група осіб (або сукупність груп), що більшою чи меншою мірою 

володіють якостями лідера та підготовлені до виконання політико-

управлінських функцій, які посідають керівні позиції в суспільних інститутах 

та (або) безпосередньо впливають на прийняття управлінських рішень у 

суспільстві. 

Загальновідомо, що успішне реформування економіки, адекватне 

реагування на політичні, соціально-економічні, науково-технологічні зміни 

можливі лише за умови, якщо функції управління, зокрема державного, 

здійснюватимуть професіонали, люди стратегічного мислення та масштабного 

бачення, тобто політико-управлінська еліта. Для сучасного українського 

суспільства, яке переживає світову фінансово-економічну кризу, соціальні 

катаклізми, зміну моральних та ідеологічних цінностей найважливішим є 

формування нової політико-управлінської еліти, спроможної розбудовувати 

Україну як відкрите суспільство, що поважає особисті свободи громадян, має 

ринкову економічну та відповідну ефективну політичну системи. Цей процес є 
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тривалим, навіть за сприятливих умов налічує багато десятиліть. Радикальні 

зміни останнім часом в Україні, які багато вчених називають революційними, 

неминуче потребують формування модерної політико-управлінської еліти, 

 здатної по-новому вирішувати виклики глобалізованого світу, насамперед на 

користь власної держави [1]. 

В Україні процес політичної елітаризації характеризується деякими 

особливостями. По-перше, управлінська безпорадність керівної політичної 

еліти не формує логіку її дій, тобто саморегулювання відсутнє. По-друге, 

українське суспільство розколоте на лівий, правий фланги і центр. Іноді ліві 

виступають як консерватори, а праві – як прихильники прогресу. Змінюючи 

свою орієнтацію часом вліво, часом вправо, центр не завжди залишається 

центром. По-третє, декларації лідерів і їхні практичні дії разюче відрізняються. 

По-четверте, в масовій свідомості влада дедалі більше оцінюється з недовірою, 

а її дії наштовхуються на прихований спротив у різних формах [3]. Тому сама 

політико-управлінська влада дуже часто є джерелом напруги, яке зростає в міру 

підвищення недовіри до неї та її дій. Це дає підставу зробити висновок про 

розширення саморуйнівної діяльності політико-елітарних структур, цілу низку 

штучно викликаних бюрократією перманентних криз у взаємовідносинах 

усередині політичної еліти, а також між суспільством та правлячою політичною 

елітою [2]. 

Разом з тим роль національної політико-управлінської еліти в 

українському суспільстві важко переоцінити, оскільки саме від неї залежить 

рівень управління розвитком держави, ефективність і дієвість функціонування 

органів державної влади, консолідація суспільства навколо національної ідеї, 

мети, визначення шляхів виходу із кризових станів суспільства та стратегічних 

завдань його розвитку. Історична роль вищої політико-управлінської еліти 

полягає також у тому, щоб своїми рішеннями і діями сприяти забезпеченню 

узгодженості власних і спільних інтересів, приватних, індивідуальних інтересів 

окремих суб’єктів та інтересів суспільства в цілому [3]. 
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В умовах прискореної урбанізації українського суспільства роль 

політико-управлінської еліти як важливого інструмента динамічного розвитку 

суспільства саме й полягає в забезпеченні ефективності соціальних, 

економічних, технологічних, соціально-психологічних процесів, які 

відбуваються в суспільстві, у тому, щоб модернізувати систему державного 

управління, подолати інерцію, усталені стереотипи мислення, що сприятиме 

досягненню позитивного результату [4]. 

Нині ми стоїмо лише на початку шляху формування нової політико-

управлінської еліти, сформованої на основі сучасного молодого покоління, не 

пов’язаного з комуністичним минулим, незаангажованого, високоосвіченого, 

такого, що, крім державної (української), володіє кількома світовими мовами, 

національно свідомого і патріотично налаштованого. 

Отже, аналіз стану політико-управлінської еліти в сучасній Україні дає 

підстави зробити такі висновки: 

 1) в Україні немає цілісної та ефективної політико-управлінської еліти, 

яка відповідала б загальнонародним інтересам, конкретно-історичним умовам, 

традиціям і менталітету українського народу; 

 2) у населення України склався переважно негативний образ правлячої 

еліти, оскільки вона не виконує всі важливі соціальні функції, необхідні у 

стабільному суспільстві – референтної групи, взірця суспільної поведінки, 

морально-психологічного мобілізатора та провідника мас [4] ;  

3) процес формування сучасної демократичної управлінської еліти буде 

довгим і складним. Це сьогодні пов’язано з інтенсивними маргінальними 

процесами в суспільстві, що є одним із засобів раціоналізації соціального 

порядку останнього [2]; 

 4) перспективи щодо формування сучасної політико-управлінської еліти 

пов’язуються з уходженням у життя нових поколінь, вихованих в умовах 

незалежної України і непов’язаних з тоталітарним минулим. 

Еліта як соціально-політичне явище насамперед залежить від стану 

розвитку тієї чи іншої держави. Особлива роль серед еліт належить політико-
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управлінській еліті. Функуціонально політико-управлінській еліті в сучасному 

суспільстві належить значна роль, зважаючи на те, що головною функцією 

політичної еліти є управління. В основному, завдяки лінійній структурі еліта 

може ефективно і оперативно вирішувати завдання в державному управлінні. 

Однак, у складноорганізованому суспільстві, зокрема й українському, цих 

показників цілком недостатньо. Побудова сучасних моделей розвитку політико-

управлінської еліти базується не лише на формальних, але і на неформальних 

принципах у державному управлінні. Адміністративно-державна діяльність 

політико-управлінської еліти орієнтована на відвертість в управлінні, на 

ефективне здійснення управлінських завдань. У зв’язку з цим найбільш 

прийнятною буде та модель розвитку політико-управлінської еліти, яка дасть 

змогу врахувати як управлінський досвід України, так і нові тенденції в 

управлінні українським суспільством [5]. 

Відповідно до дії соціальних законів люди намагаються наслідувати 

еліту. Для успішного, прогресивного розвитку суспільства еліта має втілювати 

в собі найкращі людські якості, які варто наслідувати та мультиплікувати в 

усьому соціумі. Зрозуміло, що крім природних здібностей, якість еліти ще 

пропорційна й здобутому досвіду та отриманим під час навчання знанням і 

навичкам. Швидкі зміни навколишнього світу зумовили виникнення та 

необхідність упровадження концепції «Lifelong learning» («навчання протягом 

усього життя») в усіх суспільно значущих сферах. Наука управління як одна з 

наук, що розвиваються найбільш швидко, потребує постійного включення 

фахівців до процесу опанування її новітніх здобутків. Але високий статус 

представників управлінських еліт «звужує» можливе коло носіїв знань, до якого 

ці представники можуть реально прислухатися. Для подолання цієї 

суперечності необхідно вжити низку заходів, одним із яких має стати про- 

грама підвищення статусу викладачів, які залучаються до роботи з 

високопосадовцями. 
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