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Карпінський Б.А. – завідувач кафедри економіки  

та менеджменту, професор 

УПРАВЛІНСЬКА ДОКТРИНА АКТИВІЗАЦІЇ ПУБЛІКАЦІЙНОЇ 

ВІДКРИТОСТІ НАУКОВЦЯ З ПОЗИЦІЇ ДЕРЖАВОТВОРЧОГО 

ПАТРІОТИЗМУ НАЦІЇ 

Кожна з прогресивних держав світової спільноти прагне формувати і 

реалізовувати методи активізації участі науковців у інноваційно-

технологічному зростанні власної економіки, зокрема, з цією метою задіються 

концепції рейтингового (бального) оцінювання ефективності їхньої діяльності. 

Дані оцінювально-порівняльні підходи дозволяють не лише підвищити участь 

науковців у інвестиційно-інноваційному розвитку, а й виробити справедливі 

оцінки їхньої праці в науковому пошуку через мотиваційно-стимулюючі 

критерії і заходи, виходячи з позиції державотворчого патріотизму нації. 

Спрямованість на таку позицію обумовлює вимірність (насамперед через 

податкову домінанту) і активізацію участі науковця у творчому процесі, 

оскільки за ідеологічною парадигмою щодо державотворчого патріотизму нації 

– це все, що народ загалом та кожен громадянин зокрема роблять в інтересах 

творення незалежної, суверенної, цивілізованої держави [1-3]. Окрім того, 

публікаційна відкритість конкретного науковця залежить від наукової 

відкритості публікацій національних видань, які не завжди є прозорими для 

глобального наукового простору [4-5]. 

Так, відчутні зрушення в напрямі управління науковим середовищем та 

мотивацією у системі публікаційної відкритості і активності пройшли за 

останні десятиліття в Китаї. У цій державі за майже тридцять років вибудувано 

прозору архітектоніку матеріального стимулювання науковців, які публікують 

свої статті у рейтингових виданнях. Зокрема, за даними спільних досліджень 

китайських та канадських дослідників, матеріальна винагорода стала широко 

розповсюдженою практикою для вчених Китаю, які публікують свої праці та 

можуть за них отримувати білше 100 тис. доларів США за одну.  

Така матеріальна практика розпочалась у Піднебесній ще у 1990 році, 

коли з понад тисячі університетів за програмою «Проект 211» мали обрати 
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сотню, які мали вийти на світову освітньо-наукову арену. Загалом було обрано 

116 закладів та на які виділили 70 % фінансових ресурсів, що скеровувались на 

дослідження. Важливим став мотиваційний чинник: якщо за одну публікацію 

до початку цієї програми автору виділялось у середньому 25 доларів, то вже у 

середині 90-х років минулого століття ця сума зросла до 120 доларів США. 

Зокрема, у цих роках в Україні редакція журналу «Економіка України» 

сплачувала автору статті гонорар у розмірі до 60 гривень, тобто сума явно не на 

користь вітчизняного науковця.  

Вже в 1998 році в Китаї розпочалась нова програма: «Проект 985» (за 

аналогією американської Ліги плюща). За нею із «Проекту 211» було обрано 39 

вузів де фінансування було ще вищим, тобто була сформована трьохрівнева 

університетська система у системі їхнього фінансового забезпечення. Така 

концентрація фінансів призвела до появи опублікованих досліджень у 

провідних наукових журналах групп Science і Nature, зокрема, найбільше було 

виплачено за одну статтю 165 тис. дол. США при середній зарплаті 

університетського професора у 6800 доларів. Обєктивно, що публікації в 

низькорейтингових виданнях чиновниками оцінюються значно нижче. 

Підкреслимо також, що американська Ліга плюща (Ivy League) – асоціація 

восьми найстаріших університетів розташованих у семи штатах на північному 

сході США (рис. 1, табл. 1) має загальновизнанні результати в управлінні 

науковою активністю вчених. Університети Ліги плюща відносяться також до 

найбільш багатих у світі за фінансовим забезпеченням (зокрема, сумарний 

бюджет двох університетів Ліги – Гарвардського та Єльського перевищує 60 

млрд дол. США) та займають лідируючі світові позиції за кількістю отриманих 

Нобелівських премій (зокрема, на даний час понад двісті дослідників з 

Гарвардського та Єльського університетів стали нобелівськими лауреатами). 

Для порівняння, згідно Додатку до Закону України «Про державний бюджет 

України на 2017 рік» від 21 грудня 2016 р. ғ 1801-VІІІ загальнодержавні 

витрати на все Міністерство освіти і науки України становлять 52,9 млрд грн, 

або 2 млрд дол. США. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Рис. 1. Розташування американських університетів у Лізі плюща 

Джерело: за даними Вікіпедії 

Таблиця 1 

Характеристика американських університетів Ліги плюща 

Заклад,  
рік заснування 

Розташування Кількість 

студентів, 

тис. 

Академічний 

персонал, 

тис. 

Бюджет, 

млрд дол. 
Рейтинг 

за THE 

World 

University 

Rankings 

Браунський 

університет, 1764 

Провіденс, 

штат Род-

Айленд 

8,7 0,7 3,2 

 

50 

Гарвардський 

університет, 1636 

Кембридж, 

штат 

Массачусетс 

21,2 4,7 36,4 

 

6 

Дартмутський 

коледж, 1769 

Гановер, 

штат Нью-

Гемпшир 

6,1 0,6 4,5 

 

89 

Єльський 

університет, 1701 

Нью-Гейвен, 

штат 

Коннектикут 

11,7 4,1 23,9 

 

12 

Колумбійський 

університет, 1754 

Нью-Йорк, 

штат Нью-Йорк 
22,9 3,8 9,2 

 

14 

Корнельський 

університет, 1865 

Ітака, 

штат Нью-Йорк 
20,6 2,9 6,2 

 

19 

Пенсильванський 

університет, 1740 

Філадельфія, 

штат 

Пенсильванія 

20,6 4,5 9,6 

 

10 

Принстонський 

університет, 1746 

Принстон, 

штат Нью-

Джерсі 

7,6 1,2 21,0 

 

7 

Джерело: сформовано автором за даними Вікіпедії та Times Higher Education (THE) 

http://gtmarket.ru/ratings/the-world-university-rankings/info 

Зазначимо, що асоціативні комплекси, подібно до американських 

університетів Ліги плюща, наявні і в інших державах, зокрема: 

 Група восьми – об'єднання восьми провідних університетів Австралії. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4-%D0%90%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4-%D0%90%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6_(%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%80)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D0%BD_(%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA_(%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_(%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA_(%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B8_(%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
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 Оксбридж – Оксфорд і Кембридж у Великій Британії (1 та 2 місця у 

рейтингу Times Higher Education: THE World University Rankings 2017–2018).  

 Пісковикові університети (Австралія) – об'єднання найстаріших 

університетів Австралії. 

 Сім сестер – асоціація семи найстаріших і найпрестижніших жіночих 

коледжів США. 

Ґрунтуючись на ефективному досвіді функціонування та управлінської 

переваги розглядуваних організаційних структур, на думку автора, з позиції 

стратегіології розвитку доцільно таку асоціацію створити і в Україні, де були б 

сконцентровані найвідоміші класичні університети (можливо з не менше як 

столітньою історією, тобто засновані до початку ХХ століття) з відповідним 

фінансовим забезпеченням та врахуванням специфіки розміщення і віддачі 

регіональних наукових центрів НАН і МОН України. 

Обєктивно, до таких пріоритетних особливостей при поглибленому 

наукометричному аналізі відкритості та результативності (зокрема, порівнянні) 

доцільно відносити і враховувати ще фінансові витрати, тобто скільки коштів 

витрачається на одного науковця і на одну публікацію, та відповідну галузь.  

Підкреслимо також, що наявні характерні особливості цієї активізації у 

різнорівневих наукових організаціях. Так, виходячи з Закону України «Про 

вищу освіту» (ст. 30), національному вищому навчальному закладу (статус 

національних на 2017 р. мають 115 українських ВНЗ з 208), що забезпечує 

проривний розвиток держави в певних галузях знань за моделлю поєднання 

освіти, науки та інновацій, сприяє її інтеграції у світовий освітньо-науковий 

простір, має визнані наукові здобутки, може надаватися статус дослідницького 

університету. У даному законі також зазначається, що статус дослідницького 

університету надається Кабінетом Міністрів України на конкурсних засадах 

вищому навчальному закладу (ВНЗ) строком на сім років (з 2018 р. статус 

національного також необхідно підтверджувати кожні 7 років).  

При проведенні аналізу результатів рейтингових оцінювань і порівнянь 

не слід нехтувати й рівнем фінансового забезпечення й за окремими 

складовими. Зокрема, витрати на одного студента в Україні складають 1000-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BC_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D1%96)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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1300 дол. США, тоді як у США і Канаді – 28-30 тис. дол. США, у Великій 

Британії та Франції – 16-18 тис. дол. США, а за такими витратами 

безпосередньо слідує розробка та закупівля сучасного навчального і наукового 

обладнання, видавнича справа та можливості залучення до освітнього процесу 

провідних науковців. Також значно нижчим, порівняно з державами – членами 

Європейського Співтовариства та інших держав, в Україні залишається рівень 

оплати праці працівників вищого наукового рангу. Зокрема, посадовий оклад 

доктора наук, професора у 2015 р. в Україні становив 134 дол. США, тоді як у 

Чехії – 1800 дол. США, у Польщі – 2800 дол. США, а в Китаї – 3100 дол. США 

[6].  

В Україні певну гордість і творчу наснагу створює відчуття того, що 

відповідально працюєш не лише за гроші, а за те, що любиш свою справу, 

професію, тобто поважаєш людей для яких і працюєш. Однак, у прогресуючому 

ринковому середовищі саме цією любов‘ю працедавцям не слід зловживати, 

оскільки вже у ближчій перспективі питання безгрошів‘я, розмитість 

управлінсько-мотиваційних засад в умовах відкритості кордонів, можуть 

призвести до загрозливих втрат дисциплінованих, патріотично налаштованих та 

кваліфікованих працівників, що обумовить подальше відставання у різних 

галузях національного господарства з катастрофічними наслідками (вже не 

акцентуючись лише на науковій сфері) [1-2].  

Стратегіологічно в Україні при проведенні реформуючих заходів 

доцільно дієво підійти до проблематики підняття оплати праці з урахуванням 

означених пропозицій щодо оцінювання науковців на основі цитованості й 

рейтингування, оскільки це недопустимо, що український професор отримує 

зарплату як касир чи охоронець у супермаркеті (вже не кажучи за будівельників 

чи працівників виконавчої служби), затративши значний проміжок власного 

життя на відповідний ранговий етап (який підтверджується державою 

відповідними документами). Якщо виходити з означеного, то на яку оплату 

мають розраховувати науковці, які експертно гарантують та відповідально 

ставлять свій підпис, що крупний об‘єкт (літак, магістральний нафтопровід, 
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турбіна тощо) ще може функціонувати, чим відчутно продовжується його 

експлуатаційний термін? 

Скажіть, будь-ласка, а чи предметно розглядає, хто небудь, питання 

надання безоплатного чи пільгового житла для провідних науковців, земельних 

ділянок для будівництва чи господарства, якщо вже немає належного прямого 

фінансування? Напевне доволі риторичне питання до Кабінету Міністрів 

України, але якщо на нього не давати відповіді та уникати конкретного 

розгляду на державному рівні (хоча, згідно Закону України «Про освіту» ст. 57 

держава забезпечує педагогічним і науково-педагогічним працівникам надання 

пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) чи 

придбання житла або надання службового житла у порядку, передбаченому 

Кабінетом Міністрів України, який вже вступив у дію), то й така буде наука з 

хутірцевим відтінком, оскільки навіть на міжнародні конференції для провідних 

виступаючих на пленарних засіданнях бюджетних коштів не передбачається. 

На рівні менш багатих держав доцільно не гнатись за характерними 

примарами заможних ВНЗ (табл. 1), а зосереджуватись на стратегіології 

власного розвитку тобто, яких цілей державі необхідно досягнути на ближчу 

перспективу та вкладанням ресурсів відповідно до бюджетних можливостей 

(однак і розумінням того, що зайняти лідируючі позиції у глобальному 

науковому просторі навряд чи вдасться, оскільки за попередніми потужними 

фінансовими вливаннями слідує й вагомий науковий результат, а не навпаки). 

У цьому контексті більш органічно привабливою є участь у міждержавній 

науковій кооперації, хоча вона дещо звужує і нейтралізує власні інтереси та не 

завжди формує дієві умови для принципового виходу із групи відстаючих 

держав у технологічному розвитку. 

З позиції стратегіології розвитку необхідно програмно працювати над 

функціонуванням наукових шкіл, які активно демонструють свої здобутки 

через публікаційну відкритість, активність та здобули авторитет у глобальному 

науковому середовищі своїми дослідженнями. На жаль, про наукову школу 

частіше згадують лише при звітуванні підрозділу чи організації загалом: якось 

воно краще виглядає, коли наявна наукова школа та що вона дає. При такому 
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підході фундатор наукової школи отримує додаткові організаційні клопоти на 

свою голову, оскільки необхідно подати вивірені матеріали щодо такої 

специфічної діяльності. Однак хотілось би, щоб була і зворотна дія, а що 

організація дала для функціонування конкретної наукової школи? Лише спільні 

і взаємовигідні зусилля організації та наукової школи даватимуть належні 

результати. Дана підтримка має бути не лише фінансова (хоча і це не буде 

зайвим), а враховуватись при різних варіантах морального відзначення. Такий 

підхід важливий не лише для фундаторів школи, але й для вихідців із неї. Окрім 

того, якось нині мало дискусій у царині науки, коли різні наукові школи мають 

свої погляди на розвиток, що звужує конкурентне середовище та не дає 

можливості кристалізуватись здоровим науковим думкам у ході жорсткого 

обговорення (становлення ринкових умов, на жаль, вихолощує здоровий 

науковий дух у науковому середовищі, перетворюючи науковців у простих 

заробітчан, які змагаються за фінансові ресурси із людьми далекими від науки).  

Публікаційна відкритість, активність та наукові результати є прийнятим 

мірилом ефективності вченого у глобальному науковому просторі. Властиво 

дане мірило є в основі зацікавленості інвесторів конкретним науковим 

напрямом чи результатом. Підкреслимо, вітчизняна наука є інвестиційно 

приваблива для інвесторів, оскільки затрати на отримуваний результат є 

порівняно, із світовими лідерами, незначними. Означене має бути в основі 

стратегіології розвитку щодо системного подання переваг української науки 

для потенційних інвесторів та активізації виходу на зовнішній ринок із 

інноваційними продуктами. Доцільно на це орієнтувати зовнішньоекономічні 

підрозділи держави, які займаються питаннями сприяння інвестиційним 

залученням у наукову сферу та захистом інтелектуальної власності.  

Окрім того, наукові доробки мають системно відслідковуватись та 

пропонуватись назовні (зокрема, через світові наукові товариства). Регіональні 

наукові центри також мають стати зародковими точками щодо цілеспрямованої 

реклами і комерціалізації доробку вчених як у владних інституціях, так і 

бізнесових виробничих структурах. Бажано (хоча б один раз на місяць) 

регулярно організовувати форуми і семінари з презентацією технологічних 
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рішень і новинок, тобто цілеспрямовано провадити спеціалізовані зустрічі 

зацікавлених сторін із пріоритетних напрямів, а саме: машинобудування, 

приладобудування, будівельна індустрія і транспортна інфраструктура, легка 

промисловість, хімічна промисловість, аграрний комплекс, основні фонди і 

захист від корозії, матеріалознавство і трибологія, історія науки і техніки в 

регіоні, пошук і корисні копалини регіону, енергоспоживання і економічність, 

регіональний сталий розвиток, конкурентоспроможна інноваційна продукція. 

Такі бізнесово-ознайомлювальні акції доцільно провадити не лише в 

конференційних залах, а і на лабораторно-виробничих площадках наукових 

установ, щоб була можливість відчути творчу атмосферу властиво пошуку і 

результату вчених для конкретних потреб потенційних споживачів та 

інвесторів. Для проведення таких зустрічей із наукових установ до 

регіонального наукового центру делегуються окремі працівники, які 

розуміються в технологічних та фінансово-економічних нюансах пропонованих 

новацій, формуються спеціалізовані групи за тематикою та здійснюється, на 

основі договорів чи меморандуму про співпрацю із регіональним науковим 

центром, властиво реклама і контроль за домовленостями із удосконалення чи 

реалізації наукового продукту.  

Перспективність пропонованого полягає в оптимізації використання 

наукового потенціалу території, його наближення до потреб споживача, 

активізації публікаційної відкритості і результативності через управлінсько-

мотиваційні інструменти, підвищення розуміння науковцями ідеології 

державотворчого патріотизму нації і власного місця у ньому та ефективного 

використання коштів платників податків, виходячи з потреб розвитку і підходів 

ділового адміністрування.  
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В 

УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

З огляду на поточний стан вітчизняної економіки, доцільним є оновлення 

системи державного регулювання окремих її сфер, а курс на євроінтеграцію 

змушує український уряд сприяти реалізації ряду необхідних реформ. Втім 

трансформація багатьох процесів в державі потребує залучення додаткових 

іноземних інвестицій, оскільки внутрішніх джерел для реалізації цієї мети 

недостатньо. До того ж, в Україні досі залишається низьким рівень 

інвестиційного клімату, що негативно впливає на обсяги залучених іноземних 

інвестицій державою для реформування економіки. 

http://zakon2.rada.gov.ua/
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Серед основних проблем та перспектив інвестиційної політики щодо 

забезпечення залучення іноземних інвестицій з метою реалізації реформ в 

Україні можна виділити наступні: 

1. Недостатній рівень якості функціонування існуючих інституцій, що 

зумовлює несприятливі умови для залучення іноземних інвестицій. Вітчизняні 

держслужбовці зазначають, що надходження іноземних інвестицій у країну 

сприятиме проведенню необхідних реформ. Проте деякі країни готові 

збільшити обсяги вкладених коштів в українські проекти лише після 

проведення реформ, наслідком яких стане гарантування сприятливіших умов 

для інвесторів. Отже виникає парадокс, оскільки для реалізації реформ в 

Україні необхідні додаткові інвестиції, а інвестори готові надати кошти лише 

після проведення відповідних реформ. Через це на початковому етапі Україні 

доцільно спрямувати інвестиційну політику на отримання державної підтримки 

з боку міжнародних організацій, гарантуючи при цьому цільове використання 

коштів. Також перспективним в цьому аспекті видається розширення системи 

державно-приватного партнерства, яке при обмеженості ресурсів держави 

виявляється ефективним.  

2. Незадовільні умови для реалізації інституцій та невисокий темп їх 

вдосконалення в державі. На даному етапі розвитку економіки України, 

незважаючи на окремі досягнення в сфері поліпшення умов для інвесторів, 

неналежними усе ще залишаються умови ведення бізнесу (так, в Україні для 

започаткування бізнес необхідно в середньому 2 місяці, у Норвегії – 5 днів, в 

Сенегалі – 6 днів, а загалом в 70% країн світу цей термін становить 20 днів) [1]. 

3. Не враховуються супутні чинники впливу на реалізацію інституцій. 

Зокрема, у «Стратегії-2020» теза щодо зменшення рівня інфляції та збільшення 

притоку іноземних інвестицій не враховує державну валютну політику, 

оскільки без стабілізації валютного курсу врегулювати ці показники 

неможливо. До того ж, зростання валютного курсу не лише перешкоджає 

покращенню показників, але й спричиняє істотні втрати. 

4. Політична та військова загроза в окремих регіонах та стосовно окремих 

галузей, які раніше були інвестиційно-привабливими для іноземних інвесторів. 
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Йдеться про Автономну республіку Крим, а також Донецьку та Луганську 

області України. 

5. Неефективність функції контролю роботи окремих державних 

інститутів. Так, механізм залучення іноземних інвестицій має включати не 

лише процес пошуку самих інвесторів, створення сприятливих умов для їх 

залучення, але й контроль за цільовим використанням цих коштів на реалізацію 

реформ в Україні. 

Таким чином, вищенаведені факти дали змогу констатувати, що ключовим 

аспектом здійснення реформ в Україні є наявність на це відповідних коштів, які 

в умовах їх недостатності в державі мають залучатися з-за кордону. До 

основних проблем, які гальмують розвиток державної інвестиційної політики та 

мінімізують інвестиційне забезпечення проведення реформ можна віднести: 

декларативність «Стратегії-2020»; низький рівень якості діяльності вже 

існуючих інституцій та незадовільні зовнішні умови для їх реалізації; політичну 

та військову загрози в окремих регіонах; неефективність реалізації функції 

контролю над роботою окремих державних інститутів. 
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ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

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

реформ, що сприяли покращенню їх функціонування, у відповідь на вимогу 

громадян, які були невдоволені якістю надання адміністративних послуг. Ціла 

низка політичних, соціально- економічних та інституційних факторів 
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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 

. Слово «адміністрація», яке походить від латинського ministrare 

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

публічним інтересам. [1] 

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. 

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 нового права в 

публічній політиці найчіткіше виявляється в посиленні ролі менеджменту в 

державному секторі й занепаді державного управління. 

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 
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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) [ 1, 9 - 10] 

 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. Адміністрування - це 

прерогатива виконавчих органів влади або чиновника (державний службовець). 

[1] 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 

змісту публічного адміністрування: 

− одночасні процеси формування політики й керування у рамках даного 

політичного курсу; 
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− 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] 

Публічне адміністрування є тим сектором управління, який є знайденим в 

«політичному оточенні». Зміст адміністрування є близьким до такого, що 

визначено в теорії управління для адміністративних методів впливу керуючого 

суб‘єкта на об‘єкт. «Це способи і прийоми, дії прямого і обов’язкового 

визначення поведінки і діяльності людей з боку відповідних керівних 

компонентів держави». 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. Відносини, що супроводжують 
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адміністрування, характеризуються підпорядкованістю переважно закону, а не 

суб‘єкту, децентралізацією, узгодженням інтересів учасників процесу, 

відповідальністю суб‘єкта і об‘єкта за стан системи. 

Механізми публічного адміністрування – це спеціальні засоби, що 

забезпечують здійснення регулюючого впливу публічних адміністрацій на 

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

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]. 

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] 

Адміністрування - бюрократичний метод управління командними 

засобами. 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. 
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ВІДКРИТІСТЬ ВЛАДИ ЯК ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ  ПУБЛІЧНИХ 

ПОСЛУГ 

Відкритість влади - один з основних напрямків розвитку у сфері 

публічного управління. В сучасному суспільстві цьому явищу надають велику 

увагу, адже воно є чи не основним чинником розвитку демократії, підвищенню 

рівня довіри народу до органів влади. Під відкритістю влади слід розуміти не 

статичне явище, як факт, а динамічний процес співпраці органів влади і 

громадськості загалом. Дана тематика є актуальною у всьому світі, адже 

інформаційне суспільство розвивається з кожним днем, тим самим роблячи 

доступ до будь-якої інформації все простішим. Одним з показників розвитку 

демократії у кожній державі є доступ до публічної інформації.  

В об'єктивному розумінні доступ до інформації — це сукупність правових 

норм, що регламентують суспільні інформаційні відносини щодо одержання їх 

учасниками відомостей, необхідних для реалізації своїх прав, свобод і законних 

інтересів, здійснення завдань і функцій [2]. В українському законодавстві 

доступ до інформації регламентується в основному Конституцією України, 

Законами ―Про інформацію‖, ―Про доступ до публічної інформації‖, також 

http://www.apdp.in.ua/v29/42.pdf
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внесені зміни щодо прозорості інформації у Законі ―Про засади запобігання та 

протидії корупції‖ та іншими  нормативно-правовими актами.  

Ще одним чинником розвитку відкритості влади, який є тісно пов‘язаний з 

доступом до інформації, є електронного урядування, яке в себе включає такі 

інструменти, як електронні петиції, електронна система закупівель ProZorro, 

електронне декларування, запроваджене в рамках Закону ―Про запобігання 

корупції‖, розвиток надання електронних послуг, розвиток відкритих даних. 

Згідно Концеції розвитку електронного урядування в Україні [1], Електронне 

урядування — форма організації державного управління, яка сприяє 

підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням 

інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу 

держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян. Тобто, ми можемо 

зробити висновок, що розвиток електронного урядування надає можливість 

простішої процедури доступу до інформації. 

Також можна розглянути взаємодію органів влади з громадянами, як 

необхідність задля забезпечення демократичного суспільства. Важливість 

участі громадян у діяльності органів влади можна підкреслити, 

проаналізувавши Програму Розвитку Організації Об‘єднаних Націй, до яких 

входять такі елементи, як: участь, стратегічне бачення, верховенство права, 

прозорість, відповідальність, орієнтація на консенсус, забезпечення 

безособовості, ефективність та результативність, підзвітність [3]. Тут 

підкреслюється не лише сам процес участі, але й прозорості. Процес участі 

розуміється, як те що всі громадяни мають право голосу при прийнятті рішень 

безпосередньо або через представницькі структури, що представляють їхні 

інтереси. Цей елемент тісно пов‘язаний з процесом децентралізації, яка 

передбачає громадські слухання, впровадження парципаторних бюджетів і т.д.  

Прозорість в свою чергу розуміється, як процес, в якому інформація має бути 

загальнодоступною. Знову ж таки підкреслюється важливість доступу до 

інформації задля розвитку держави. 
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Отже, розвиток відкритості влади дає поштовх до розвитку демократії, 

гармонійної взаємодії громадян з органами влади та іншими позитивними 

процесами для суспільства. Особливу увагу слід приділити у розвитку 

відкритості влади доступу до інформації, яка в свою чергу дає змогу 

подальшому розвитку електронного врядування, залученню  громадян до 

взаємодії з органами влади. 

Список використаної літератури: 

1. Розпорядження від 20 вересня 2017 р. ғ 649-р Київ Про схвалення 

Концепції розвитку електронного урядування в Україні [Електронний ресурс] / 

. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-

%D1%80. 

2. Марущак А. Правове регулювання доступу до інформації в Україні 

[Електронний ресурс] / Анатолій Марущак – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.personal.in.ua/article.php?ida=579. 

3. Governance Programme: Strategic Framework for Ukraine. UNDP Kyiv, 

Ukriane. 2002. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/UNDP%20CPAP_FINAL_ENG.

pdf 

 

Панова А.Т. – студент групи УФП-11с 

Наук. керівник: к.е.н., доцент Пак Н.Т. 

ОСВІТНЯ РЕФОРМА В КОНТЕКСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ 

Публічне управління – це пошук найкращого способу використання 

ресурсів задля досягнення пріоритетних цілей суспільного розвитку, спільно 

організований урядом представницькою владою та громадянським 

суспільством. 

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 
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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. 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; наявність 

управлінських функцій, пов‘язаних із забезпеченням функціонування та 

розвитку галузі. 

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.  

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

контроль за додержанням законодавства у сфері вищої освіти органами 

виконавчої влади, їх посадовими особами.  

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 2018 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; використання 

технології ЗНО для відбору вступників на магістратуру за спеціальністю 081 

«Право». 

26 січня 2018 року у  Києві відбулося розширене засідання Колегії МОН 

на тему: "Пріоритетні напрямки змін у вищій освіті на 2018-2019 рр." під 

головуванням міністра освіти і науки України Лілії Гриневич. міністр 

зазначила, що головною метою реформування системи вищої освіти є 

забезпечення якості освіти. Саме зростання якості освіти дасть змогу зупинити 

відтік молоді закордон. Зокрема, МОН вбачає декілька кроків, необхідних для 

підвищення якості: формування якісного контингенту закладів вищої освіти 

завдяки таким інструментам, які довели свою ефективність, але можуть 

вдосконалюватися (вступ за результатами ЗНО, єдиного фахового вступного 

випробування, адресне розміщення держзамовлення, широкий конкурс, 

конкурсний розподіл державного замовлення в магістратуру); сучасний зміст 

освіти. Це, передусім, нові стандарти на базі компетентнісних підходів та 

сучасні освітні програми. Наразі розроблено близько 200 проектів стандартів 

для бакалаврів і магістрів, очікується, що у 2018 році триватиме розробка 

стандартів для докторів філософії (освітня частина) і молодших бакалаврів (за 

необхідності); функціонування внутрішньої та зовнішньої систем забезпечення 

якості освіти; упровадження нових моделей підготовки фахівців. Мається на 

увазі реформування освіти регульованих професій – медична, юридична та 

педагогічна освіти, початок підготовки фахівців за схемою "молодший 
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бакалавр, магістр", запровадження ЗНО для вступу на магістратуру за низкою 

спеціальностей; проведення наукової атестації. За результатами такої атестації 

передбачається розподіляти базове фінансування на наукові дослідження у 

вишах. 

Виокремила Лілія Гриневич й головні завдання для закладів вищої освіти 

на 2018-2019 роки: розбудову внутрішніх систем забезпечення якості 

відповідно до вимог європейських стандартів та рекомендацій; модернізацію 

змісту освіти ы структури освітніх програм, приведення їх у відповідність до 

нових стандартів вищої освіти; дебюрократизацію на рівні закладу вищої 

освіти; неухильне дотримання визначених новим Законом України "Про освіту" 

вимог до академічної доброчесності; видимі зрушення у підготовці наукових 

кадрів, зокрема, у вимогах до дисертацій на здобуття наукових ступенів. 

Система державного управління освітою притаманна будь-якій країні і є 

невід‘ємною складовою системи більш загального рівня – гуманітарної 

політики.  Для України оновлення системи освіти, забезпечення її відповідності 

до найбільш розвинених зразків і стандартів, започаткування структурних 

реформ є запорукою стабільного еволюціонування держави, визначальним 

фактором розвитку освіченої нації та становлення активного громадянського 

суспільства. На мою думку, якість освіти й ефективність функціонування 

відповідних виконавчих органів залежить від того, які цілі й функції перед 

собою ставлять державні органи управління (освітою власне). В даному 

випадку мова йдеться про вищий виконавчий орган влади в галузі освіти, тобто 

Міністерство освіти (в Україні).  Аналіз історичних форм розвитку системи 

управління освітою в різних країнах засвідчив, що протягом останніх десятиріч 

у більшості розвинених країн одночасно відбуваються вельми схожі процеси. 

Отже аби підвищити рівень освіти в Україні відповідно  до європейських 

стандартів, слід спочатку розглянути:  які цілі перед собою ставлять виконавчі 

органи влади тих країн; які функції виконують державні органи управління. 

Для порівняння пропоную розглянути ті країни, чия система освіти є близькою 

до української, однак якість якої вища, зокрема це Франція, Великобританія, 
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Швейцарія і Польща, до якої останнім часом дуже активно мігрує молодь з 

України. 

Порівнявши функції вищих державних органів в галузі освіти в різних 

країнах, я вважаю, що було б доцільніше запозичити деякі з них і застосувати 

на практиці в контексті публічного управління та адміністрування в Україні. А 

саме, за прикладом Польщі залучити місцеві спільноти до створення 

регіональної освітньої політики та розв‘язання місцевих освітянських проблем, 

що відповідає освітнім тенденціям у розвинених країнах, які полягають у 

залученні ―споживачів освіти‖ до планування та проведення змін у системі 

освіти. Так особливостями французької системи освіти на сьогодні є те, що на 

освіту витрачається неабияка частина доходів державного бюджету. 

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. 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. 

Дослідження проблеми державного управління освітою в зарубіжних 

країнах дає можливість виокремити деякі моменти, які може бути використано 

у процесі формування й реалізації державної політики в галузі освіти України. 

Це прагнення надати однакові можливості для здобуття освіти всім 

громадянам; орієнтація освіти на всебічний розвиток особистості, автономізація 

навчальних закладів; швидке реагування на потреби часу та суспільства; 

різнобічна фінансова підтримка розвитку освіти. Потреби інтеграції України зі 
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світовим економічним і культурним простором зумовлюють необхідність 

об‘єктивного осмислення досвіду зарубіжних освітніх систем і використання 

їхніх здобутків у практиці вітчизняної системи освіти. 

Потреби інтеграції України зі світовим економічним і культурним 

простором зумовлюють необхідність об‘єктивного осмислення досвіду 

зарубіжних освітніх систем і використання їхніх здобутків у практиці 

вітчизняної системи освіти. 

 

Адамчук Н.Я. – студент групи УФПМ-51с   

Наук. керівник: к.е.н., доцент Маліновська О.Я. 

ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПУБЛІЧНЕ 

УПРАВЛІННЯ  

Становлення  публічного управління є результатом розвитку політичної 

науки, та адміністративного менеджменту. Також більшість авторів вважають, 

що це певний підхід, який ґрунтується на побудові нової ‗‘партитури‘‘ 

здійснення керівних функцій державою, що являє собою певну передачу 

повноважень на ‗‘системні‘‘ органи управління, що реалізовують дані 

повноваження. 

Джерелами впливу на українську систему державного управління 

виступають європейські структури та інституції, наднаціональне законодавство, 

державні та галузеві політики, соціальні артефакти, цінності, норми й правила, 

історичні й культурні традиції, євроінтеграційний досвід інших країн. Що ж до 

чинників впливу то вони слугують як базові принципи  європейської інтеграції, 

реалізація яких спрямована на створення єдиного соціально-економічного 

простору для населення і здійснюється у відповідності з суспільними 

демократичними цінностями.  

Також потрібно звернути увагу, що, вплив євроінтеграційних процесів 

зумовлює адаптацію державного службовця  як члена суспільства й формальної 

соціальної групи (службовці) до нових умов роботи, схиляє до засвоєння 

проєвропейських норм, цінностей і соціальних ролей, наприклад, 

"європейського чиновника", що не мало важливу роль відіграє у самому євро 
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інтеграційному процесі як ‗‘одниця впливу‗‘ на соціальне середовище. Окрім 

цього, імперативи державної інтеграційної політики вимагають від них у 

професійно-функціональному плані зміни підходів для ефективного вирішення 

проблем громадян на рівні європейських стандартів надання державних послуг. 

Авторами розглядається основні принципи європейської інтеграції, що 

покладені в основу єдиного європейського соціально-економічного простору. 

Ними є: 

- принцип солідарності; 

- принцип доступності або поетапності; 

- принцип інституційної автономії; 

- принцип субсидіарності; 

- принцип верховенства права; 

- принцип пропорційності; 

- принцип процедурної справедливості; 

- принцип своєчасності; 

- принцип професіоналізму та професійної доброчесності; 

- принцип відкритості; 

- принцип відповідальності. 

Реалізація ідеї значного поглиблення стосунків ЄС та України імперативно 

зумовлює європеїзацію вітчизняного державного управління. Виходячи з 

основних напрямів співпраці, останнє має відбуватися у площині 

демократичного розвитку й належного врядування, регуляторної реформи й 

розвитку адміністрування та інфраструктури. Об'єктивно, що вимоги 

європеїзації неминуче змінюють формат роботи органів державної виконавчої 

публічної влади - від закритості в прийнятті рішень, формалізму у взаємодії з 

громадськістю - до відкритості й залучення зацікавлених сторін до процесу 

формування та реалізації державної політики . 

Реалізація Стратегії забезпечуватиметься спільними зусиллями та тісною 

співпрацею органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

інститутів громадянського суспільства, бізнесу, засобів масової інформації, 

міжнародних організацій. 
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Реалізація Стратегії повинна здійснюватиметься за такими принципами: 

- точність, достовірність, надійність, своєчасність та публічність 

інформації з питань європейської інтеграції. Така інформація має бути 

доступною, зрозумілою, охоплювати якнайбільшу кількість сфер та водночас 

предметною і детальною, апелювати до потреб та інтересів громадянина 

(зокрема, пріоритетними темами мають стати: успішні місцеві практики з 

впровадження європейських стандартів в усіх сферах життя українців, 

роз‘яснення і аналіз проєвропейських реформ в Україні, історії успіху 

національного бізнесу, науки, культури, громадських ініціатив у Європі, 

доступність для українців європейської освіти, повсякденні суспільні практики 

у державах — членах ЄС та допомога держав — членів ЄС Україні у 

розв‘язанні внутрішніх проблем і протидії зовнішній агресії); 

- ефективність та прозорість використання фінансових та людських 

ресурсів; 

- широкий діалог і дискусії з різними колами громадськості щодо 

актуальних питань державної політики у сфері європейської інтеграції; 

- взаємодія центральних і місцевих органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування та основних суспільних медіаторних інститутів — громадських 

організації, експертного середовища, засобів масової інформації, працівників 

освітньої та наукової сфери, установ, діяльність яких пов‘язана з 

інформуванням населення (бібліотеки, клуби, центри) та які здатні поширювати 

в суспільстві знання про європейську інтеграцію; 

- поглиблення співпраці з інституціями ЄС та держав — членів ЄС 

стосовно інформування населення про євроінтеграційні процеси. 

Потрібно також підкреслити, що ефективна реалізація Стратегії потребує: 

- чіткої координації зусиль органів державної влади та представників 

громадянського суспільства у проведенні консультацій стосовно механізму 

реалізації Стратегії, формуванні комунікаційного порядку денного у сфері 

європейської інтеграції України та проведенні інформаційних заходів; 

- ефективної співпраці органів державної влади із засобами масової 

інформації як загальнодержавного, так і регіонального (місцевого) рівня, 
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оскільки існує диференціація поглядів на питання європейської інтеграції 

України в різних регіонах держави; 

- створення каналів комунікації для поширення публічної інформації та 

інформування про процеси європейської інтеграції України; 

- залучення бізнесу та інституцій в регіонах (навчальних закладів, 

інформаційних центрів, бібліотек тощо) до поширення інформації з актуальних 

питань європейської інтеграції та результатів імплементації Угоди про 

асоціацію; 

- використання інструментів взаємодії України з ЄС та структурами 

держав — членів ЄС, включаючи донорські організації як суб‘єктів реалізації 

Стратегії, для забезпечення ефективного інформування громадськості та 

створення необхідних комунікаційних інституційних систем і навичок; 

- фінансового забезпечення з державного та місцевих бюджетів, в тому 

числі за рахунок державних і бюджетних програм, замовником яких має 

виступати Кабінет Міністрів України, а також широкого залучення донорської 

допомоги та фінансових ресурсів бізнесу, міжнародних громадських 

організацій та громадських організацій в Україні тощо. 

 

Дерев’янко В.А. – студент групи УФП-11с 
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РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДІЛОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У ФІНАНСОВО-

ЕКОНОМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Дослідники зазначають, що проблема ефективності стосується усіх сфер, 

видів, форм, методів організації життєзабезпечення людини. Однак, 

найбільшою мірою це властиве управлінню як діяльності, що здійснюється 

людьми, стосовно людей та виключно в інтересах людей. Саме від ступеня 

ефективності цієї діяльності безпосередньо залежить добробут людини, тобто 

загалом йдеться про ефективність суспільної системи та її фінансово-

економічного середовища. Як суспільству, так і властиво державі необхідні 

повні й достовірні знання щодо результативності витрат на управління, 
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зокрема, в коректному оцінюванні об'єктивізації управління, глибини і дієвості 

його впливу на керовані процеси [1-3]. 

Так, у діловому адмініструванні під час оцінювання результативності 

організації повинні, як мінімум, порівнюватись [4]: 

– цілі, які практично реалізуються в ньому, з цілями, які об'єктивно 

детерміновані суспільними запитами; 

– цілі, які реалізовані в управлінських процесах, з результатами, 

одержаними внаслідок об'єктивізації державного управління (рішень і дій його 

управлінських компонентів); 

– об'єктивні результати управління із суспільними потребами та 

інтересами; 

– суспільні витрати, які пішли на державне управління, з об'єктивними 

результатами, одержаними внаслідок управління; 

– можливості, закладені в управлінському потенціалі, зі ступенем їх 

реального використання. 

Дослідники зазначають, що ефективність управління – це результат, 

зіставлений із затратами на його досягнення (вони включають не лише прямі 

витрати на систему управління, а й витрати на реалізацію управлінських 

рішень). Проте визначити результат управління й оцінити зумовлений ним 

ефект дуже складно. Тому насамперед потрібно виділити критерії, на основі 

яких можна було б виміряти результативність та ефективність ділового 

адміністрування. 

Оцінювання ефективності управління у фінансово-економічному 

середовищі стикається з низкою перешкод об‘єктивного характеру, пов‘язаних, 

зокрема, із тим, що його результати не можуть бути прив‘язані до суто 

економічних показників (прибуток, витрати, обсяг виробництва товарів і послуг 

тощо). 

Підкреслимо, що результативність ділового адміністрування, з одного 

боку, залежить від створення умов і результатів праці на конкретному об'єкті, а 

з іншого – від зовнішнього середовища та ситуацій, які визначають 
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кон'юнктуру ринку та від величини акціонерного капіталу й величини 

ситуаційного доходу від реалізованого товару. 

Серед факторів, що впливають на результативність ділового 

адміністрування щодо організаційної структури виділяють[4]: 

 потенціал системи організації; 

 збалансованість складових організації; 

 процеси на всіх стадіях кругообігу фондів; 

 рівень розвитку всіх підсистем; 

 раціональність співвідношення між результативністю господарської та 

результативністю фінансової діяльності; 

 оптимальна залежність між активною і пасивною адаптивними 

реакціями системи; 

 потенціал конкурентного статусу організаційних формувань тощо. 

Для ефективного управління підрозділами організації потрібно 

дотримуватися таких умов: 

 як підприємство в цілому, так і кожний його підрозділ зокрема повинні 

мати чітку місію, тобто власну стратегічну мету, яка може відображатися в 

прагненні до підвищення конкурентоспроможності і прибутковості; 

 потрібні менеджери-професіонали для того, щоб управляти 

підрозділами; 

 необхідна розвинута корпоративна культура та абсолютна відданість 

персоналу своєму підприємству. Найкращий підхід полягає в тому, щоб 

створити культуру «самовивчення», яка передбачає, що кожний процес чи 

проект стає об'єктом вивчення працівників, що несуть за нього 

відповідальність; 

 має бути чітке розуміння того, яка робота здійснюється централізовано, 

а яка децентралізовано; 

 у керівництва має бути інформаційна система управління для того, щоб 

була можливість спостерігати за роботою підрозділів та їхніми результатами, 

при цьому не втручаючись в їхню роботу. 
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Підрозділам не слід створювати перешкод, а навпаки, їм потрібно 

створювати умови, щоб вони стали незалежними. Неможливо керувати 

наказами, щоб управляти функціональними підрозділами, необхідно 

заохочувати створення неформальних організацій. Краще створювати умови 

для синергії, ніж нав'язувати правила та призначати управлінців із 

центрального апарату підприємства. 

Переваги успішного управління підрозділами особливо проявляються в 

посиленні заінтересованості в прибутку, ринковій орієнтації, прискоренні 

процесу прийняття рішень, підсиленні мобільності й посиленні мотивації. 

Перевагами впровадження нової системи менеджменту є її зв'язок з 

розширенням можливостей підприємництва і зростанням ефективності: 

 поліпшується якість рішень, які приймаються, і скорочується сам 

процес прийняття рішень; 

 вище керівництво вивільняється від щоденної рутинної роботи й має 

більший простір для вирішення стратегічних завдань; 

 з'являється чіткіше уявлення про рівень прибутку й результати 

діяльності підприємства. 

Організація тільки тоді може вважатися такою, що досягла успіху, коли 

вона досягла своєї мети. Тому основними складовими успіху організації є: 

 виживання організації (можливість існувати якомога довше) а для 

цього потрібно періодично змінювати свої цілі, вибирати їх відповідно до 

мінливих потреб зовнішнього середовища; 

 результативність і ефективність організації, тобто, за термінологією П. 

Друкера, результативність є наслідком того, що «виробляються потрібні, 

правильні речі», а «ефективність» є наслідком того, що «правильно 

створюються саме ці речі»[2]; 

 продуктивність: основною складовою продуктивності є якість. 

Продуктивність на всіх рівнях організації є критично важливим чинником для 

того, щоб організація могла вижити й досягти успіху за умов конкуренції; 
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 практична реалізація управлінських рішень: успішним рішенням 

вважається таке, яке втілюється, практично перетворюючись на дію, –

результативно та ефективно. 

Загалом критерії результативності ділового адміністрування у фінансово-

економічному середовищі розташовуються навколо чотирьох точок: 

 механізму внутрішньої координації; 

 процедур мотивації; 

 системи інформації; 

 структури прийняття рішень. 

Для отримання організацією максимально високих результатів необхідно 

якнайповніше реалізувати її ринкові можливості й достатньо забезпечити 

максимально високий рівень її внутрішньої ефективності. 

Об'єктивно, що результативність організаційних структур управління 

впливає на ефективність менеджменту підприємства і стосується передусім 

таких внутрішніх характеристик організації, як координація, система 

передавання, механізм прийняття управлінських рішень та їх взаємодія з 

ринковим оточенням. 

Проблема вибору точних економічних критеріїв, які б дали змогу оцінити 

результати діяльності організації у фінансово-економічному просторі і 

порівняти організації між собою – вкрай складне завдання. Але хоч би який був 

обраний критерій, результативність ділового адміністрування в динаміці 

характеризує зростання організації, тобто зміну межі між організаціями та між 

організаціями і ринком у мінливому фінансово-економічному середовищі. 
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РОЛЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

Одним із пріоритетних напрямків діяльності органів місцевого Україні в у

мовах сьогодення має стати створення умов для забезпечення сталого розвитку 

її територій. 

Сталий розвиток (англ. Sustainable development) - загальна концепція 

стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних 

потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу 

в безпечному і здоровому довкіллі. Як сформулювала визначення сталого 

розвитку у своїй доповіді Комісія Брундтланд, це «розвиток, який задовольняє 

потреби нинішнього покоління без шкоди для можливості майбутніх поколінь 

задовольняти свої власні потреби» 

Сталий розвиток є об‘єктивним, стратегічним баченням, реальною і 

необхідною передумовою для всіх країн світу, оскільки перед державами, 

урядами, світовими лідерами гостро постають нові виклики: економічна криза, 

поглиблення тенденції до зубожіння та нерівності, виснаження природних 

ресурсів та екологічних катастроф. Питання сталого розвитку є актуальними і 

для України, яка нині переживає екологічні та економічні труднощі.[1] 

В Україні починаючи з 1992р., питання сталого розвитку так само стали 

предметом вивчення і обговорення в колі науковців, політиків - практиків та 

представників громадськості. Основні аспекти цієї проблематики ґрунтуються 
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на наукових працях та розробках таких вітчизняних вчених, як М. Долішній, В. 

Шевчук, Б. Данилишин, Л. Мельник, О.Балацький, Б. Буркинський та інші. 

Саме концепція сталого розвитку спрямована на розв‘язання сучасних 

проблем забезпечення економічного зростання в умовах обмеженості, 

виснаження, вичерпання природних ресурсів та загрози виникнення природних 

і техногенних катастроф. 

Серед основних чинників, що забезпечують сталий розвиток, більшість 

науковців виділяють такі:  

 екологічний – визначає умови й межі відновлення екологічних систем 

унаслідок їх експлуатації;  

 економічний – передбачає формування економічної системи, 

гармонізованої з екологічним чинником розвитку;  

 соціальний – утверджує право людини на високий життєвий рівень в 

умовах екологічної безпеки й благополуччя.[2] 

Сталий розвиток включає стратегії та програми, здійснення яких дає змогу 

громаді пристосовуватися до економічних змін для поліпшення свого 

конкурентного становища з огляду на вирішальні фактори: людські ресурси; 

інформацію і технології; капітал та інфраструктуру. 

Для втілення в життя стратегії сталого розвитку територіальної громади 

необхідно мати такий механізм, який спирається на внутрішні й зовнішні 

економічні інтереси країни та регіонів, адже центральною рушійною силою 

будь-якої держави є території і тільки комплексність розвитку дає змогу 

забезпечити прогрес у кожній ланці господарства і життєдіяльності людей. Це 

потребує створення інституції урядово-громадського характеру, яка б 

безпосередньо керувала і координувала процес сталого розвитку в Україні. 

Сталий розвиток передбачає партнерство уряду, громадянського 

суспільства і приватного сектору на всіх рівнях: національному, регіональному 

та місцевому. Однак недостатня активність інститутів громадянського 

суспільства створює чи не найсерйозніші перешкоди на шляху сталого 

розвитку, який обов‘язково має бути транспарентним, відкритим. Одним із 

основних каналів взаємодії громадянського суспільства і органів публічної 
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влади на рівні територіальної громади може бути регламент представництва 

інтересів у різних формах: консультацій, експертиз тощо.[3] 

Серед основних принципів, на яких має ґрунтуватися концепція сталого 

розвитку на місцевому рівні, можна виділити такі: 

– керований та стратегічний характер місцевого розвитку – з урахуванням 

не тільки сучасних, а й потенційних потреб територіальної громади;  

– відносність обмежень, які існують у сфері використання природного 

потенціалу, що пов‘язано 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 й енерговідновлення;  

– інтеграція інноваційної, стратегічної та проектної діяльності на 

місцевому рівні для підвищення ефективності та результативності управління у 

сфері забезпечення сталого розвитку територіальної громади.[4] 

Таким чином, вагома роль місцевого самоврядування в забезпеченні 

сталого розвитку країни зумовлена:  

 впровадженням концепції сталого розвитку, що потребує посилення 

інституційної спроможності як системи місцевого самоврядування, так і 

самоврядних організацій громад у напрямі підвищення рівня діяльнісного 

потенціалу посадових осіб органів місцевого самоврядування та максимального 

залучення жителів територіальних громад до прийняття управлінських рішень; 

 набутим позитивним досвідом співпраці органів місцевого 

самоврядування з міжнародними інституціями щодо реалізації спільних 

проектів у сфері сталого місцевого розвитку, який свідчить про важливість 

формування взаємодій на місцевому та регіональному рівнях на принципах 

партнерства, що приводить до спільної відповідальності як важливого чинника 

гарантування стійкого розвитку; 

 ефективною взаємодією і зв‘язками, що формуються в результаті 

організаційно-функціональної діяльності органів місцевого самоврядування, 
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спрямованої на підтримку процесів самоорганізації громади, посилення 

суспільної єдності на основі змін у поглядах суспільства на якість життя та стан 

довкілля.[4] 
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СПІВВІДНОШЕННЯ ТЕРМІНІВ «УПРАВЛІННЯ» ТА 

«АДМІНІСТРУВАННЯ» 

Спроби знайти спільну точку зору з приводу розуміння ключових понять і 

категорій є конче потрібними, адже будь-які наукові пошуки втрачають сенс 

без чітко визначеного понятійного апарату науки, узгодженості теоретичних 

позицій провідних наукових шкіл та установ. Тут розглядаються концептуальні 

підходи до формування понятійного апарату, а саме результати етимологічного 

аналізу ключового поняття «публічне управління», «публічне 

адміністрування». Науковий дискурс навколо цього терміна вже тривалий час 

не втрачає актуальності. 

Беручи за основу переважно розробки канадського вченого Леслі Пала, 

автор констатує: 
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- по-перше, Public sector включає як загальнодержавні інститути, так і 

регіональні, а також інститут місцевого самоврядування; 

- по-друге, поняття Public policy як компромісний варіант між державною і 

публічною краще перекладати як суспільна політика, тобто політика, що 

проводиться в суспільстві і для суспільства; 

- по-третє, під Public administration слід розуміти державне управління, 

або впровадження державної політики переважно виконавчою гілкою влади 

Публічне управління(держане управління) – це пошук за найкращим 

способом використання ресурсів задля досягнення пріоритетних цілей 

державної політики. 

На підтвердження цього наведемо яскравий приклад тлумачення поняття 

Public, що міститься у Відкритій енциклопедії - Вікіпедії. 

 Public is a word in the English language, either an adjectiveor a nounwith these 

meanings: 

- (adjective) "of or pertaining to the people; (adjective) "relatingto, or affecting, 

a nation, state, or community"; 

- opposed to "private"; (noun) "the people of a nation notaffiliatedwith the 

government of that nation: the people" (noun) "Publicto the general body of mankind 

or of a nation, state, or community";(noun, indefinite) the public; 

- also, a particular body or aggretion[clarification needed] of people; 

- as, an author's public. specimens (adjective):- the publictreasury / a public road  

 "public network" means a network that isregulated as a common carrier  

Як видно, до сфери публічного можна віднести: все, що пов'язане з нацією, 

державою, суспільством, а також все, що перебуває в бінарній опозиції до 

поняття «приватний»; а щодо розуміння публічного як сфери спільної 

діяльності громадян взагалі робиться зауваження стосовно необхідності 

додаткового опрацювання змісту. 

Друга складова словосполучення «публічне управління» – це «управління», 

навколо якого теж точаться гострі дискусії з певними підмінами та 

уточненнями. Сьогодні ми є свідками, а іноді й учасниками процесу 

вульгаризації науки управління через різночитання термінів «врядування», 
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«керівництво», «адміністрування», «менеджмент» тощо. Управління – 

цілеспрямована взаємодія суб‘єкта і об‘єкта, яка здійснюється у формі 

прийняття та реалізації рішень і виконання основних функцій. Управління 

супроводжується домінуванням відносин підпорядкування, що 

характеризуються залежністю об‘єкта від суб‘єкта, високим рівнем 

централізації, відповідальністю суб‘єкта за стан системи.-управління - одна з 

найскладніших і найвідповідальніших сфер інтелектуальної і практичної 

діяльності людей. Управління - це сфера, від стану якої багато в чому залежить 

благополуччя суспільства і в остаточному підсумку - доля кожної людини. 

Метою управління є організація спільної діяльності людей, їх окремих груп та 

організацій, забезпечення координації взаємодії між ними. Об‘єкт управління – 

це система, яка підпорядковується владній волі суб‘єкта управління і виконує 

його рішення, тобто система, якою управляють. Суб‘єктом і одночасно 

об‘єктом управління є колектив людей – громада: це громада села, району, 

міста, країни, світове товариство, а також суб‘єкти громадянського суспільства. 

Публічне управління спирається на державну владу та забезпечує 

взаємодію інтересів держави та народу. Публічне управління обумовлене: 

системною природою суспільства, суспільним характером праці, необхідністю 

спілкування людей в їх життєдіяльності, в процесі обміну продуктами 

матеріальної і духовної діяльності. 

Особливі риси управління: 

 цілепокладання; 

 цілеспрямованість; 

 пряме і практичне регулювання 

На нашу думку, публічне управління – це пошук найкращого способу 

використання ресурсів задля досягнення пріоритетних цілей суспільного 

розвитку, спільно організований урядом представницькою владою та 

громадянським суспільством 

Зміст поняття «публічне управління» полягає в тому , що воно  охоплює 

такі галузі знань як філологія, філософія, соціологія, право, економіка і 

політологія. За таких обставин теоретичні засади формуються з позицій 
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розвитку ідеї “публічного”, яка здебільшого висвітлена у працях Г. Арендт, С. 

Бенна, М. Вебера, Д. Ганна, Дж. С. Мілла, В. Парсонса, Ю. Хабермаса та ін. 

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 науковців, як: В. Авер‘янова, В. 

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

Трощинського, Ю. Шарова, Л. Паращенко тощо. 

«Управління», включає і «адміністрування» і «керування, володіння, 

керівництво, організацію». Слово «адміністрація», яке походить від 

латинського ministrare («служити»), вказує на підпорядкованість політичній 

владі та служіння публічним інтересам. 

Згідно з енциклопедією державного управління, публічне адміністрування 

є різновидом управлінської діяльності інституцій публічної влади. 

Адміністрування – цілеспрямована взаємодія публічних адміністрацій з 

юридичними та фізичними особами з приводу забезпечення реалізації законів 

та підзаконних актів і виконання частини основних функцій. 

 Адміністрування - це прерогатива виконавчих органів влади або 

чиновника (державний службовець). Публічне адміністрування поєднує 

державне та публічне управління, складає сукупність інституцій та органів 

виконавчої влади, які реалізують рішення уряду. 

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; 

Основні функції адміністрування: 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. Відносини,що 

супроводжують адміністрування, характеризуються підпорядкованістю 



 47 

переважно закону, а не суб‘єкту, децентралізацією, узгодженням інтересів 

учасників процесу, відповідальністю суб‘єкта і об‘єкта за стан системи; 

Для публічного адміністрування ключовими елементами є суспільство і 

публічна влада. В публічному адмініструванні об‘єктом є суспільство. -

Публічне адміністрування забезпечує реалізацію рішень органів влади- 

застосовує демократичні, публічні, ліберальні форми та методи управління 

суспільним, соціальним, економічним розвитком країни.  

Основні галузі: адміністративне регламентування, надання 

адміністративних послуг, адміністрування публічних послуг, внутрішнє 

адміністрування. Державне управління та публічне адміністрування є 

підвидами (складовими) соціального управління. 

 

Гайдукова Я.Р. – студент групи УФФ-21с 

Наук. керівник: к.пед.н., доцент Бобко Л.О.  

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ В ПУБЛІЧНОМУ 

УПРАВЛІННІ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ 

ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

Сьогодні в Україні проблема ефективності публічного управління набуває 

особливої актуальності, адже саме від ефективності функціонування 

державного апарату в значній мірі залежить добробут окремої людини і 

суспільства в цілому. Недостатня ефективність діяльності органів державної 

влади в багатьох випадках зумовлена низьким професіоналізмом і 

некомпетентністю державних службовців. 

Професіоналізація є стійкою тенденцією розвитку державної служби в 

Україні. Про це свідчать не тільки стратегічні та програмні документи щодо 

розвитку цієї сфери, в яких професіоналізм закладений як базовий принцип, а й 

такі суттєві ознаки, як: наявність постійної необхідності в державному 

управлінні, що веде за собою постійну відтворюваність цього виду трудової 

діяльності,формування професійних стандартів, розвиток професійного 

навчання[1]. 
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Ефективність кадрової служби визначається, насамперед, злагодженістю 

роботи органів державної влади та службовців, які і реалізують інтереси 

перших. У той час, кадрова політика повинна сприяти професійно-посадовому 

розвитку персоналу державної служби, що значно мотивуватиме службовців 

діяти в інтересах держави. 

Такий акцент на професіоналізмі з поміж інших критеріїв ефективності 

зумовлений тим, що саме він забезпечує якісно новий, ефективний підхід 

вирішення складних професійних завдань в умовах, що постійно змінюються. 

Удосконалення кадрових процесів у державній службі повинно 

ґрунтуватись на залученні найкращих кандидатів, на оптимізацію заробітної 

плати і оцінювання кандидатів на основі так званих стандартів державної 

служби (професійних стандартів державної служби). Потрібно на системних 

засадах підійти до відбору, розстановки і навчання кадрів на підставі розгляду 

професійної діяльності і особливостей людини. 

Серед професійних стандартів, які поширені в країнах ЄС, визначено три 

типи[3]: 

  професійний стандарт як класифікатор основних професій; 

  професійний стандарт як критерій для оцінювання професійної 

діяльності; 

  професійний стандарт як професійний профіль об‘єднаний з 

кваліфікацією. 

Зважаючи на вище сказане, в Україні існує необхідність у розроблені 

єдиного нормативного документа, що спроможний характеризувати та 

спрямовувати кадрові процеси в державній службі. 

Чи не найважливішою проблемою у вдосконаленні професіоналізму 

державного службовця є добре організована та якісна безперервна освіта. 

Забезпечення безперервної освіти державних службовців як особливої категорії 

дорослих, що об‘єднані за професійно-соціальним статусом, є ключовою 

умовою успішної реалізації адміністративних реформ і важливим механізмом 

конкурентоспроможності України. 
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Відповідно до концепції реформування системи професійного навчання 

державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів 

місцевих рад, нова модель даної доктрини має базуватися на таких 

принципах[3]: 

  усвідомленості потреби у професійному розвитку; 

  наближеності освітніх послуг до місця проживання та роботи особи; 

  обов‘язковості та безперервності; 

  цілеспрямованості, прогностичності та випереджувального характеру; 

  інноваційності та практичної спрямованості; 

  індивідуалізації та диференціації підходів до навчання; 

  відкритості та конкретності суб‘єктів надання освітніх послуг; 

  гарантованості фінансових ресурсів на професійне навчання. 

Формою та одночасно методом здійснення безперервної освіти дорослих, у 

тому числі професійної, є самоосвіта. Саме тому розвиток та поширення 

самоосвіти державних службовців сприятиме покращенню якості та 

забезпеченню безперервності їх професійного навчання, і як наслідок – 

професіоналізації державної служби. 

Необхідно створити систему заохочення індивідуальних програм 

підвищення кваліфікації працівників, наприклад, безоплатні курси, створення 

умов для саморозвитку та самореалізації людини, здорового способу життя, 

підготовки лідерів та керівників різних організацій, вивчення іноземної мови 

тощо. 

Підсумовуючи, можна зробити ряд висновків. Державний службовець 

повинен володіти такими особистими якостями як:цілеспрямованість, увагу до 

деталей, уміння аналізувати практичні проблеми з різних боків, уміння 

визначати нові способи використання наявних ресурсів. Безперечно, усе це має 

поєднуватися з відповідальністю особи за виконання покладених на неї 

обовʼязків, прагненням бути чесним і справедливим, приймати не лише законні, 

але й справедливі рішення, постійно самовдосконалюватися.  

Таким чином, поєднання високого рівня професіоналізму і компетентності 

та багатьох інших чинників, які впливають на становлення та розвиток 
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професійного рівня державних службовців, можуть призвести до позитивних 

змін як у сфері державної служби в Україні. 
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3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2007 р. «Про схвалення 

концепції реформування системи професійного навчання державних 

службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих 

рад» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nads.gov.ua/page/pro-

shvalennya-koncepciyi-reformuvannya-systemy-profesiynogo-navchannya-

derzhavnyh-sluzhbovciv 
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АДМІНІСТРАТИВНА ПОСЛУГА ЯК ФУНКЦІЯ ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

Публічне управління – це пошук найкращого способу використання 

ресурсів задля досягнення пріоритетних цілей суспільного розвитку, спільно 

організований урядом представницькою владою та громадянським 

суспільством 

Зміст поняття «публічне управління» полягає в тому , що воно  охоплює 

такі галузі знань як філологія, філософія, соціологія, право, економіка і 

політологія. За таких обставин теоретичні засади формуються з позицій 

розвитку ідеї ―публічного‖, яка здебільшого висвітлена у працях Г. Арендт, С. 

Бенна, М. Вебера, Д. Ганна, Дж. С. Мілла, В. Парсонса, Ю. Хабермаса та ін. 

https://library.udpu.edu.ua/library_files/poriv_ped_stydii/2014/04/9.pdf
http://nads.gov.ua/page/pro-shvalennya-koncepciyi-reformuvannya-systemy-profesiynogo-navchannya-derzhavnyh-sluzhbovciv
http://nads.gov.ua/page/pro-shvalennya-koncepciyi-reformuvannya-systemy-profesiynogo-navchannya-derzhavnyh-sluzhbovciv
http://nads.gov.ua/page/pro-shvalennya-koncepciyi-reformuvannya-systemy-profesiynogo-navchannya-derzhavnyh-sluzhbovciv
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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 науковців, як: В. Авер‘янова, В. 

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

Трощинського, Ю. Шарова, Л. Паращенко тощо. 

А. Селіванов акцентує увагу на те, що термін ―публічність‖ є ―юридичною 

ознакою присутності держави у суспільних відносинах, які врегульовані 

позитивним правом, коли громадянин, сприймаючи Конституцію як Основний 

Закон, погоджується із передачею державі окремих природних суб′єктивних 

прав, які можуть відчужуватися‖, і таким чином публічна влада за своєю 

конституційно-правовою характеристикою набуває ознаки право суб′єктності 

від суверенітету народу‖ [1, с. 32]. 

Поняття «функція» (лат. functio – виконання) є багатозначним. У 

найширшому розумінні функція – це обов‘язки, сфера діяльності, призначення, 

роль [2,с.536]. У перекладі з латинської functio – це виконання, здійснення, а 

також діяльність, обов‘язок, призначення, рол. У суспільних науках під 

функцією переважно розуміють стійкий спосіб активної взаємодії речей, за 

якого зміна одних об'єктів приводить до зміни інших; роль, що відіграє певний 

елемент соціальної системи в її організації як цілого, в здійсненні цілей та 

інтересів соціальних груп та класів; залежність між різними соціальними 

процесами, яка виражається у функціональній залежності змінних; 

стандартизована, соціальна дія, що регулюється певними нормами і 

контролюється соціальними інститутам [3, с.397]. 

Становить інтерес формулювання функції Р.Мертона Він визначив її як 

об'єктивний наслідок, сприятливий для пристосування та інтегрованості 

системи, на відміну від суб‘єктивних намірів діяча, а для позначення наслідків, 

які порушують єдність та інтегрованість системи, ввів поняття дисфункції. 

Функції і дисфункції поділяють на явні (очевидні для учасника системи) і 

латентні (приховані).. Визначена в діяльнісних термінах функція – це форма 
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діяльності, характерна для елемента системи чи системи в цілому; діяльність 

органу, коло обов'язків органу управління. 

У публічному управлінні функції відображають його зміст. Зміст 

публічного управління – це сукупність його процесів, відносин, зв‘язків. Їх 

чисельність та різноманітність свідчить наскільки складним є публічне 

управління. Функції носять самостійний, об‘єктивний та універсальний 

характер і використовуються в різних сферах публічного управління. 

Слід відзначити, що окремою функцією публічного управління є 

адміністративна послуга. Етимологічне значення терміну «послуга» 

визначається як особлива споживча вартість процесу праці, виражена в 

корисному ефекті, що задовольняє потреби людини, колективу, суспільства. 

В Україні поняття «послуга» дається в різних нормативних актах, 

наприклад, у законах: «Про громадянство», «Про об'єднання громадян», «Про 

органи реєстрації актів громадянського стану»,«Про імміграцію», «Про 

патентування деяких видів підприємницької діяльності», «Про 

стандартизацію», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», 

«Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», «Про охоронуправ 

на знаки для товарів і послуг» та інших. При цьому, у перерахованих 

нормативно-правових актах України воно використовується у 

словосполученнях «адміністративна, державна, публічна, управлінська 

послуга». Його вибір, пов'язаний і залежить від змісту діяльності органів 

публічного управління. Основа увага звертається на виконання обов'язків 

органів публічного управління перед громадянами, через правове забезпечення 

необхідних умов щодо реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів. 

[4, с.26]. Наведемо наступні ознаки послуги: а) це діяльність, спрямована на 

задоволення потреб фізичної чи юридичної особи; б) це матеріальне благо, 

оскільки створюється корисний ефект матеріального характеру, має особливу 

споживчу вартість – корисний ефект (задоволення потреб особи); в) послуга не 

має майнового вираження, а тому не може бути передана іншій особі. 

У п. 1ст. 1 закону України «Про адміністративні послуги»( від 6 вересня 

2012 р.): адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень 
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суб‘єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної 

особи, спрямований на набуття, змін учи припинення прав та/або обов‘язків 

такої особи відповідно до закону. Для українського адміністративного права 

адміністративні послуги є новим видом правових відносин, що складаються 

між органами публічного управління та фізичними і юридичними особами. 

Адміністративні послуги, у залежності від суб‘єктів, які їх надають, 

поділяються на: а) державні, що надаються державними органами, 

підприємствами, установами, організаціями. До державних послуг відносяться і 

ті, які надаються недержавними структурами в процесі реалізації ними 

делегованих повноважень; б) муніципальні, що надаються органами місцевого 

самоврядування, комунальними підприємствами, установами та організаціями. 

Адміністративні послуги, що надаються суб‘єктами публічного управління 

за своїм змістом є управлінськими, оскільки обумовлені владно організуючими 

повноваженнями публічної служби. І. П. Голосніченко стверджує, що саме 

організаційний (управлінський) характер дій, за допомогою яких створюються 

умови щодо реалізації прав приватними фізичними та юридичними особами, 

лежить в основі змісту адміністративних послуг [5, с.126]. Суб‘єкт надання 

адміністративної послуги отримує відповідні документи або інформацію без 

участі суб‘єкта звернення, у тому числі шляхом прямого доступу до 

інформаційних систем або баз даних інших суб‘єктів надання адміністративних 

послуг, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх 

управління. 

Суб‘єкт надання адміністративної послуги, підприємства, установи або 

організації, що належать до сфери його управління, які володіють документами 

або інформацією, необхідними для надання адміністративної послуги, 

зобов‘язані: 1) забезпечити безоплатне надання таких документів або 

інформації не пізніше трьох робочих днів з дня отримання запиту від суб‘єкта 

надання адміністративної послуги, якщо інше не передбачено законом; 2) 

вживати заходів щодо розбудови системи міжвідомчої електронної взаємодії, 

забезпечення безоплатного та відкритого доступу до своїх інформаційних 

систем та баз даних, якщо інше не передбачено законом; 3) відповідно до 
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закону забезпечити зберігання та захист інформації, отриманої в результаті 

надання адміністративної послуги. [4, с.28] 

Адміністративна послуга вважається наданою з моменту отримання її 

суб‘єктом звернення особисто або направлення поштою (рекомендованим 

листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість 

отримання такої послуги на адресу суб‘єкта звернення. [4, с.28] 

При наданні адміністративних послуг у випадках, передбачених законом, 

справляється плата (адміністративний збір).  

Надання адміністративних послуг у сфері соціального забезпечення 

громадян здійснюється на безоплатній основі. Плата за надання 

адміністративної послуги (адміністративний збір) вноситься суб‘єктом 

звернення одноразово за весь комплекс дій та рішень суб‘єкта надання 

адміністративних послуг, необхідних для отримання адміністративної послуги 

(включаючи вартість бланків, експертиз, здійснюваних суб‘єктом надання 

адміністративної послуги, отримання витягів з реєстрів тощо). 

Для надання адміністративних послуг утворюється Центр надання 

адміністративних послуг – постійно діючий робочий орган або структурний 

підрозділ виконавчого органу міської, селищної ради або Київської, 

Севастопольської міської державної адміністрації, районної, районної у містах 

Києві, Севастополі державної адміністрації, у якому надаютьсяадміністративні 

послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб‘єктами надання 

адміністративних послуг. [4, с.29] 
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ЄВРОПЕЙСЬКЕ ВРЯДУВАННЯ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ 

Загострення процесу єврoпеїзaції публічнoгo управління в Україні  

посилює проблему аналізу досвіду його реформування в Європейському Союзі. 

У даному контексті велике значення надається аналізу реформування 

європейського врядування, закріпленого Європейською Комісією. 

Попри те, що останнім часом система управління в ЄС зазнала значних 

змін у напрямку збільшення чисельності урядових і неурядових учасників, 

включених до процесів прийняття рішень та розроблення політики, 

Європейська Комісія поставила за мету удосконалення європейської 

громадської діяльності для посилення відповідальності виконавчих органів ЄС 

перед вибраними репрезентативними органами та поширення можливостей  

участі громадян для прийняття рішень, що їх торкаються.  

Важливість європейського врядування зумовлена: 

 по-перше, значенням поняття «врядування» в сучасному 

європейському політичному просторі;  

 по-друге, важливістю процесу покращення законотворчого процесу 

в ЄС у контексті дотримання принципів підзвітності та прoпoрційності під час 

здійснення інститутами ЄС своїх повноважень, а також побороти нестачу 

демократії в Союзі;  

 по-третє, потрібно врахувати  досвід впровадження в ЄС системи 

багаторівневого врядування, яка полягає в передачі влади й повноважень, а 

також підсиленні регіонального та місцевого народовладдя, як у державах-

членах, так і в державах-кандидатах.  
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В сучасних умовах глобалізації гостро постає необхідність визначення 

шляхів запровадження та утвердження публічного врядування, як форми 

управління державотворчими процесами.  

Термін «врядування» з'явився у сучасному дискурсі про державне 

управління два-три десятиліття тому. Врядування зазвичай визначають як 

спосіб прийняття рішень та / або вироблення політики, до якого залучаються 

багато «гравців» та який передбачає багатовекторне, вертикальне і 

горизонтальне співробітництво для досягнення цілей [1]. 

Що стосується європейського врядування, то його можна визначити як 

унікальний, типовий для Європейського Союзу процес прийняття рішень, 

вироблення та реалізації європейських політик, до якого залучені:  

- наднаціональні органи ЄС;  

- 28 держав-членів;  

- їхні субнаціональні органи влади (провінції, землі, регіони, райони, 

муніципалітети, міста тощо);  

- бізнес-громади, включаючи транснаціональні корпорації, малий та 

середній бізнес, сімейний бізнес або підприємництво;  

- громадянське суспільство, включаючи асоціації та платформи НУО, 

конфедерації профспілок та професійні асоціації, благодійні фонди та донорів-

меценатів, національні або місцеві НУО та окремих громадських активістів. 

Публічне врядування та публічне адміністрування – два різновиди 

управлінської діяльності інституцій публічної влади, завдяки яким держава та 

громадянське суспільство забезпечують самокерованість (самоврядність) усієї 

суспільної системи [2, с. 488]. 

Оскільки, публічне врядування передбачає функціонування універсального 

організаційно-правового механізму виявлення, узгодження та реалізації 

суспільних потреб та інтересів на основі правового формування суб‘єктивних 

прав та обов‘язків учасників суспільних процесів та переведення їх зв‘язків і 

стосунків у конкретні правовідносини, тому, саме організаційно-правове 

регулювання здатне забезпечувати узгодженість та цілеспрямованість дій, які 

об‘єктивно існують на конкретному етапі суспільного розвитку. 
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Виникнення та розвиток європейського врядування як специфічного для 

ЄС способу прийняття рішень та вироблення політики із залученням 

наднаціональних європейських інституцій, 28 держав-членів, експертів та 

представників приватного сектору та громадянського суспільства зумовлено 

багатьма зовнішніми та внутрішніми чинниками, включаючи складність 

інтеграційних процесів, глобалізацію та демократизацію. У контексті 

європейського врядування збільшується увага до проблеми управління, 

поступово відбувається стандартизація управлінських процесів та процедур, що 

відображується у формуванні Європейського адміністративного простору.  

Основною передумовою модернізації національних систем державного 

управління є вимога Європейського Союзу до країн-кандидатів на членство в 

ньому щодо їх інституційної та управлінської спроможності забезпечити 

виконання своїх зобов'язань у процесі інтеграції. Винятково важливим у 

реформуванні національних систем державного управління стає впровадження 

принципу демократизації і розвитку транспарентності [3] (відкритості) 

управління, тобто розширення участі громадськості у процесах визначення 

цілей і програм суспільного розвитку, розробки планів і ухвалення рішень в 

рамках державних програм і проектів, а також їх здійснення. 

Функціонування систем державного управління в державах-членах ЄС 

ґрунтується на певних засадах з дотриманням таких вимог і принципів, як 

відкритість (openess), участь (participation), підзвітність (аccountability), 

ефективність (еffectiveness) та злагодженість/зв'язок (coherence) [4] .  

Європейське врядування має інституційне забезпечення, основу якого 

складають відповідні органи, установи, відомства, агентства і т.ін., тобто 

інституції ЄС,  через діяльності яких на наднаціональному рівні досягаються й 

реалізуються цілі, компетенції та повноваження ЄС.  

Європейське врядування – це не лише взаємодія багатьох суб‘єктів, 

наділених владними повноваженнями, заради ефективного управління, 

соціально-економічного розвитку, досягнення цілей ЄС, але й складна і 

багаторівнева система, ефективність та результативність функціонування якої 

пропорційно залежить від здатності її учасників виконувати певні норми та 
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правила, розділяти цінності та спиратися на спільні принципи. Особливостями 

європейського врядування є стосунки непідпорядкованості, вертикальні та 

горизонтальні зв‘язки, координація, спілкування (комунікації), лідерство і 

партнерство. Проте, з метою ефективного впровадження публічного 

врядування, як процесу управління державотворчими процесами, необхідно: 

 – забезпечити сприятливі умови для становлення та розвитку 

громадянського суспільства в Україні; 

– вдосконалити систему підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування, спрямовану на ефективне формування управлінців, 

спроможних надавати публічні послуги на рівні європейських стандартів. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖНОЇ ПІДТРИМКИ 

РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

З часу отримання незалежності Україні не вдалося подолати неефективну 

систему державного управління регіональним розвитком, непрозорий механізм 

фінансового забезпечення розвитку регіонів. Протягом тривалого часу була 

відсутня чітко визначена державна політика у сфері регіонального розвитку. 

Застарілий механізм взаємовідносин на рівні «держава – регіон» та регіонів між 

собою, недосконалість системи територіальної організації влади та зволікання з 

проведенням реформування місцевого самоврядування та адміністративно-

територіального устрою призвели до суттєвих диспропорцій регіонального 

розвитку,значного розшарування населення за рівнем доходів, безробіття, 

соціального невдоволення мешканців окремих регіонів. Практика свідчить про 

необхідність вирівнювання інвестиційного регіонального розвитку, зокрема 

шляхом закріплення на законодавчому рівні його принципів і механізмів. 

Метою є дослідження напрямів удосконалення механізмів державної 

підтримки регіонального розвитку в Україні. 

Традиційний підхід до фінансування регіонального розвитку через 

субвенції з державного бюджету, незважаючи на затверджену методику 

розподілу коштів та підготовки пропозицій, фактично був ручним і непрозорим 

з огляду на лобістський елемент у прийнятті рішення. Програми стратегічного 

розвитку регіонів в Україні на сьогодні відсутні або існують у дуже 

фрагментарній формі в окремо взятих найбільш фінансово само забезпечених 

регіонах. Рішення про реалізацію капітальних проектів за рахунок бюджетних 

коштів часто здійснюються без попередньої оцінки їх впливу на економіку 

регіону, соціальну сферу, екологію, ринок праці, розвиток приватного 

підприємництва тощо. Тому потребують реформування підходи до управління 

економічним регіональним розвитком, його державної інвестиційної підтримки 

зокрема. 
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Державна регіональна політика – система цілей, заходів, засобів та 

узгоджених дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування та їх посадових осіб для забезпечення високого рівня 

якості життя людей на всій території України з урахуванням природних, 

історичних, екологічних, економічних, географічних, демографічних та інших 

особливостей регіонів, їх етнічної і культурної самобутності . 

Регіональний розвиток - процес соціальних, економічних, екологічних, 

гуманітарних та інших позитивних змін у регіонах. У зв‘язку із змінами у 

соціально-економічному розвитку держави, міжнародній економіці внаслідок 

глобальної кризи виникла потреба у скороченні переліку пріоритетів 

регіонального розвитку з метою концентрації фінансових ресурсів на основних 

завданнях, які матимуть системний та довгостроковий вплив на розвиток 

регіонів та національної економіки в цілому. Державна стратегія регіонального 

розвитку на період до 2020 року передбачає виділення таких пріоритетів: 

підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів; територіальна соціально-

економічна інтеграція і просторовий розвиток; ефективне державне управління 

у сфері регіонального розвитку 

Метою державної регіональної політики є створення умов для 

динамічного, збалансованого розвитку України та її регіонів, забезпечення їх 

соціальної та економічної єдності, підвищення рівня життя населення, 

додержання гарантованих державою соціальних стандартів для кожного 

громадянина незалежно від його місця проживання . 

Тому сьогодні в Україні відбувається процес подальшого удосконалення 

нормативно-правового забезпечення ефективними механізмами реалізації 

регіональної політики та моніторингу регіонального розвитку. Підсумовуючи 

наведене, можна сказати, що в різних країнах світу набули переважного 

використання різні види державної підтримки депресивних територій. Проте 

досвід економічно розвинених країн свідчить,що тільки комплексне 

використання різних видів державної підтримки дозволяє отримати 

синергетичний ефект від їх дії та нівелювати негатив ні чинники проблемності 

та депресивності й стимулювати соціально-економічний розвиток депресивних 
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територій. В Україні є умови для застосування всіх видів державної підтримки, 

проте актуальною проблемою є пошук їх оптимального поєднання в кожному 

випадку для кожної конкретної проблемної, і, зокрема, депресивної території. 
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РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Регіональне управління - це сукупність принципів, методів, форм і засобів 

впливу на господарську діяльність регіону. Регіональне управління можна 

розглядати як науку і практику управління соціально-економічними процесами 

регіону в умовах ринкової  економіки. Процес регіонального управління 

полягає у впливі суб'єкта управління (представників регіональної влади, у тому 

числі органів місцевого самоврядування) на об'єкти управління по спеціальних 

каналах передачі інформації. Від об'єкта до суб'єкта управління також по 
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спеціальному каналу передачі інформації надходять дані про стан об'єкта 

управління, що є підставою для подальшого прийняття управлінських рішень. 

За суб'єктами діяльності органи виконавчої влади України представлені 

системою органів державної влади України у складі: 

1) Кабінету Міністрів України; 

 2) міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; 

3) місцевими органами виконавчої влади (обласні, районні адміністрації, 

Київська міська державна адміністрація, а також територіальні органи 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади). 

За способами діяльності органи виконавчої влади в Україні здійснюють 

систему функцій: управлінську, виконавчу, бюджетно-фінансову, 

матеріально-технічну, контрольну, правоохоронну діяльність тощо. 

Здійснюючи свої функції, органи виконавчої влади діють від імені держави, для 

чого їх наділено державно-владними повноваженнями. Вони не тільки 

реалізують нормативні положення Конституції, законів України, указів 

Президента України, постанов Верховної Ради України, але й самі мають право 

видавати нормативно-правові акти, зокрема постанови і розпорядження 

Кабінету Міністрів України, які є обов'язковими для виконання іншими 

органами виконавчої влади, і вживають заходи щодо забезпечення реалізації 

вимог цих актів 

Важливу роль у системі органів виконавчої влади відіграють місцеві 

державні адміністрації, які є місцевими органами виконавчої влади. Вони, 

відповідно до Закону України "Про місцеві держані адміністрації", здійснюють 

функції виконавчої влади, забезпечують досягнення визначених Конституцією 

та законами України завдань і цілей безпосередньо на місцях в областях, 

районах, у місті Києві. 

Місцеві державні адміністрації діють на принципах, властивих для всієї 

системи органів виконавчої влади з урахуванням особливостей умов і завдань 

їх функціонування. 

 Основними засадами діяльності місцевих державних адміністрацій є: 

відповідальність перед людиною і державою за свою діяльність; верховенство 
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права; законність; пріоритетність прав людини;гласність; поєднання державних 

і місцевих інтересів; відповідальність перед Президентом України і Кабінетом 

Міністрів України; підзвітність і підконтрольність органам виконавчої влади 

вищого рівня тощо. 

Місцеве державне управління в Україні в основному будується відповідно 

до територіального поділу країни, під «місцевим» розуміється рівень, що є 

нижчим ніж загальнодержавний. Так, відповідно до Конституції України 

територіальними одиницями України є області, райони, міста, райони в містах, 

селища і села. 

В Україні інститут місцевих державних адміністрацій виник у 1992 році. 

Демократичні процеси кінця 80-х – початку 90-х рр. призвели до значних змін в 

системі державного управління на місцевому рівні, що було пов‘язано, в першу 

чергу, з формуванням інституту місцевого самоврядування. У зв‘язку з 

прийняттям у 1990 р. Закону СРСР ―Про загальні принципи місцевого 

самоврядування в СРСР‖, а також, особливо, Закону України ―Про місцеві Ради 

народних депутатів, місцеве і регіональне самоврядування‖, ради різних рівнів 

разом зі своїми виконавчими і розпорядницькими органами (виконкомами рад) 

набули статусу органів місцевого і регіонального самоврядування. 

Місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і 

входить до системи органів державної виконавчої влади. Місцева державна 

адміністрація здійснює виконавчу владу на території відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, 

делеговані їй відповідною (обласною, районною) радою. 

Систематизовані заходи регіонального управління формують державну 

регіональну політику.  Державна регіональна політика являє собою складову 

частину загальнодержавної стратегії економічного та соціального розвитку 

України. Метою державної регіональної політики є створення умов для 

динамічного, збалансованого розвитку територій, усунення основних 

регіональних диспропорцій на основі ефективного використання виробничого 

потенціалу кожного регіону для підвищення рівня життя населення, 

забезпечення соціальної захищеності кожного громадянина, удосконалення 
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роботи органів державної влади та місцевого самоврядування. Державна 

регіональна політика базується на здійсненні перерозподілу ресурсів для 

підтримки депресивних територій та розв‘язання проблем, що за своїми 

масштабами є загальнодержавними. 

Результатом змін поведених у системі регіонального управління стала 

реформа децентралізації. Децентралізація – це передача значних повноважень 

та бюджетів від державних органів органам місцевого самоврядування. Так, аби 

якомога більше повноважень мали ті органи, що ближче до людей, де такі 

повноваження можна реалізовувати найбільш успішно. 
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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА В КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ 

Становлення України як демократичної, правової та соціально-

орієнтованої держави обумовило необхідність проведення політичної та 

адміністративної реформ, де одне із ключових місць відведено трансформації 

інституту державної служби. 

Адміністративна реформа визначається як форма структурного 

впорядкування, удосконалення та розвитку системи органів державної влади як 

єдиного механізму держави, що утворився на основі інтеграції матеріальних, 

фінансових і людських ресурсів, підприємств, установ, організацій та 

відповідної їх взаємодії, заснованої на принципах розподілу влади в межах 
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чинного законодавства, що забезпечує виконання завдань і функцій держави; це 

неперервний у часово-просторовому форматі процес щодо вдосконалення 

інституційних засад механізмів державотворення та державного апарату, 

результатом якого є соціально-економічний розвиток країни. 

Адміністративна реформа за своїм змістом є комплексом політико–

правових заходів, які полягають у структурних, функціональних і державно-

службових змінах насамперед у сфері виконавчої влади з метою перетворення її 

з владно-репресивного механізму на організацію, що служить суспільству, і 

створення на цій основі ефективної системи державного управління. 

У ході проведення адміністративної реформи мають бути розв‘язані такіі 

завдання: 

 формування ефективної організації виконавчої влади як на 

центральному, так і на місцевому рівнях управління; 

 організація на нових засадах державної служби та служби в органах 

місцевого самоврядування;  

 створення сучасної системи підготовки та перепідготовки 

управлінських кадрів. 

Діяльність держави, функціонування її управлінського апарату 

здійснюються через державну службу, яка є особливим інститутом сучасної 

держави. Розбудова державності України має супроводжуватися відповідним 

розвитком та удосконаленням державної служби. 

На жаль, існують такі проблеми, які не дозволяють забезпечити належну 

якість  роботи державної служби: не розмежованість адміністративних і 

політичних посад у державному управлінні; недосконале правове регулювання 

відносин у системі державної служби; корупція на державній службі; 

недосконала система оплати праці державних службовців; недосконала система 

підвищення кваліфікації державних службовців. 

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. 
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Метою реформування цього інституту є становлення справді професійної, 

високоефективної, стабільної та авторитетної державної служби. 

Основними цілями і завданнями державної служби як інституту 

української держави є: охорона конституційного устрою створення умов для 

розвитку відкритого громадянського суспільства захист прав та свобод людини 

і громадянина.  

Для успішної реалізації визначених цілей і завдань державна служба 

повинна будуватися на таких базових принципах:  

 верховенство Конституції і законів України;  

 пріоритет прав та свобод людини і громадянина;  

 патріотизм; професіоналізм і компетентність;  

 оптимальне поєднання повноважень та відповідальності;  

 політична і релігійна нейтральність;  

 відкритість і прозорість.  

У побудові державної служби насамперед слід виходити з функцій 

державних органів, розподілу цих функцій між даними органами, визначення 

повноважень органів у цілому і кожного окремо, а також повноважень їх 

працівників. Це дасть змогу розмежувати органи за специфікою діяльності, 

виявити однорідні функції, визначити доцільний функціональний розподіл між 

структурними підрозділами та штатними посадами. Ця частина 

адміністративної реформи здійснена шляхом прийняття закону "Про державну 

службу".  

Мають бути утверджені нові підходи до організації діяльності державних 

службовців, зокрема у взаємодії з громадянами, насамперед у принциповій 

зміні характеру цієї взаємодії.  

Щодо захисту державних службовців, то має бути удосконалене 

застосування норм і гарантій статусу державних службовців. Це включає 

забезпечення цілісності, системності, повноти та стабільності правового і 

соціального становища державних службовців, узгодження їх посадових 

повноважень з правами та обов'язками фактичного перебування на державній 

службі.  
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З одного боку, потрібно посилити правові гарантії, матеріальну і моральну 

захищеність, політичну незалежність державних службовців щодо виконання 

своїх професійних обов'язків. З другого - створити чіткий механізм 

відповідальності державних службовців, узгоджений з нормами 

адміністративного, цивільного фінансового, трудового та кримінального права. 

В результаті здійснення адміністративної реформи в Україні відповідно до 

Концепції передбачається поступове формування раціонального механізму 

державного управління, який дозволить підвищити ефективність реалізації 

виконавчої влади, поглибити її взаємодію з місцевим самоврядуванням. 

 

Дерев’янко В.А. – студент групи УФП-11с 

Наук. керівник: к.е.н., доцент Капленко Г.В.  

РОЛЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У ФОРМУВАННІ ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

За визначенням Міжнародної комісії ООН з розвитку і навколишнього 

середовища, "сталий розвиток" забезпечує потреби нинішнього покоління без 

"шкоди" для можливого задоволення життєвих потреб майбутніх поколінь. З 

огляду на це визначення у довгостроковій перспективі має бути гармонізоване 

економічне зростання, соціальна справедливість і захист навколишнього 

середовища. 

Таке змістовне наповнення концепції сталого розвитку підносить її до 

рівня однієї з домінуючих сучасних ідеологій існування людських суспільств. У 

сучасній літературі знайшла відображення важлива роль сталого розвитку в 

публічному управлінні.  

Сталий розвиток охоплює всі сторони і сфери життєдіяльності суспільства, 

є фактично універсальним у цій всеохоплюваності. Недаремно, сьогодні і у 

вітчизняних, і у зарубіжних дослідженнях говорять про сталий розвиток 

державних фінансів, сталий розвиток регіону, управлінські і політичні аспекти 

сталого розвитку, сталий розвиток окремих галузей економіки і т. д. Цю думку 

підтверджують розроблені Світовим банком і ООН показники сталого 

розвитку. Вони охоплюють фактично всі сфери життєдіяльності суспільства. 
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Наприклад, індикатори сталого розвитку , які були розроблені ООН, налічують 

14 розділів: 1) бідність; 2) управління; 3) здоров‘я; 4) освіта; 5) демографія; 6) 

природні катаклізми; 7) атмосфера; 8) земля; 9) морські водні ресурси; 10) 

свіжа вода; 11) біорізноманіття; 12) економічний розвиток; 13) глобальне 

економічне співробітництво; 14) моделі споживання та виробництва. 

Концепція сталого розвитку становить ідеологічну основу для розвитку 

соціуму. Ця концепція найширше серед інших управлінських концепцій 

відбиває людські потреби та інтереси. Своїми сутнісними компонентами вона 

охоплює всі сфери буття людини. Якість життя відображає рівень (повноту) 

задоволення потреб та інтересів, регулюється цільовою політикою публічного 

управління. За своєю суттю ідеї сталого розвитку необхідно застосовувати в 

процесах ціле покладання у публічному управлінні, що сприятиме покращенню 

добробуту країни. 

Сьогодні ми відчуваємо, на жаль, що потреби економічного зростання, як і 

раніше, задовольняються за рахунок експлуатації природних ресурсів, а отже, 

за рахунок втрати не тільки самих ресурсів, а й природних екологічних 

властивостей компонентів природи, що призводить до зниження 

життєзабезпечувальної здатності нашої планети. 

Вплив сталого розвитку на систему публічного управління позначається на 

генезі механізмів управління держав та її інститутів, які безпосередньо 

спрямовані на її відкритість та самоорганізаційну здатність. Це свідчить про те, 

що сталий розвиток передбачає якісну зміну системи державного управління, 

висуваючи до неї нові критерії ефективності, серед яких організаційна 

стабільність, якість державно-управлінських послуг, ресурсне забезпечення і 

т.п. Якщо умов сталого розвитку суспільством не буде досягнено, то це 

безпосередньо позначиться на ефективності системи державного управління, з 

іншого боку, якщо система державного управління не буде чітко корелюватись 

із умовами сталого розвитку, то це порушить внутрішній баланс її 

функціонування, що в кінцевому результаті приведе до втрати сталості всіх її 

інституційних підсистем.  
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Слід також відзначити, що в умовах сталого розвитку система публічне 

управління не здатна до саморегуляції та саморозвитку на рівні всіх своїх 

підсистем (виробнича криза, інфляція, безробіття, демографічні проблеми), 

втрачає стабільність, у такому разі її регуляторні механізми не спрацьовують, 

точніше вони не забезпечують умови для належного функціонування системи, 

що тим самим приводить до її системного руйнування. 

Відтак, якщо система публічного управління виявиться не здатною 

належно реагувати на умови сталого розвитку, "це не лише приведе до втрати 

нею стабільності функціонування, але й спровокує її перехід у діапазон 

затяжної кризи. Аби система державного управління в умовах сталого розвитку 

не зазнала таких деструктивних змін, мають бути розроблені оптимізаційні 

механізми управління, як переходу до сталого розвитку так і управління сталим 

інноваційним розвитком. 

Аби система публічного управління в умовах сталого розвитку не зазнала 

таких деструктивних змін, мають бути розроблені оптимізаційні механізми 

управління, як переходу до сталого розвитку так і управління сталим 

інноваційним розвитком. 

Найгіршим і нині є відсутність в управлінців України розуміння 

важливості збереження природних ресурсів та збереження природних 

властивостей компонентів природи та їх цінностей як бази для виробництва 

продукції і послуг, а також забезпечення належних умов життя населення. 

Наслідком цього був низький рівень усвідомленості керівниками виробництв і 

громадян у цілому наслідків деградації компонентів природи за відсутності 

належних дій, спрямованих на опрацювання механізмів упровадження 

світоглядної парадигми розвитку в Україні. На жаль, у державі наразі немає 

концепції, стратегії, доктрини і національного плану дій щодо переходу до 

сталого (збалансованого) розвитку. Однак ми повинні усвідомити, що без 

розв‘язання проблем взаємовідносин суспільства і природи неможливо 

забезпечити майбутнє. Україна має значний потенціал для забезпечення сталого 

(збалансованого) розвитку, проте в ході своєї попередньої історії через низку 
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причин суб‘єктивного й об‘єктивного характеру наша країна не змогла його 

реалізувати належним чином. 

Перехід країни до моделі сталого (збалансованого) розвитку можливий на 

основі оптимізації використання існуючого в країні природно-ресурсного, 

соціально-економічного, культурно-історичного потенціалів, обґрунтування 

напрямів і масштабі природокористування в межах країни та в її окремих 

регіонах.  

При виборі пріоритетних напрямів природокористування  окремих 

регіонах держави перевага повинна надаватися тим із них, що забезпечують 

найбільш збалансований результат використання ресурсів, який проявляється в 

оптимальному співвідношенні досягнутих економічних і соціальних 

результатів при мінімально можливому рівні збитків, завданих природі. При 

цьому першочергового розвитку заслуговують найменш екологічно шкідливі не 

ресурсоємні галузі, зокрема розвиток туризму, використання можливостей 

рекреаційного потенціалу країни, реалізація й отримання економічних 

дивідендів від збереження і використання культурно-історичного потенціалу 

країни. 

Справжнім скарбом України є її земля, що здатна за умови раціонального 

використання та дбайливого ставлення нагодувати сотні мільйонів осіб у 

всьому світі. Досягти прогресу на шляху до сталого розвитку можливо тільки 

на основі забезпечення ефективного управління процесами розвитку держави. 

 

Гасюк Р.В. – аспірант 

Наук. керівник: к.е.н., професор Карпінський Б.А. 

МЕТОДИ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ У ДІЛОВОМУ 

АДМІНІСТРУВАННІ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

Транскордонне співробітництво (як домінанта державної політики) стає 

стратегіологічно важливим чинником соціально-економічного та політичного 

розвитку кожної країни, оскільки синтезує фундаментальні можливості для 

забезпечення мешканцям прикордонних територій якісних послуг на основі 

збалансованого зняття обмежуючої функції кордону, розвитку транскордонного 
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товарообміну, створення нових підприємницьких асоціацій, формування та 

функціонування транскордонних ринків товарів та послуг.  

Аналіз показує, що програмно-цільове управління є одним із найбільш 

поширених і ефективних методів державного регулювання економіки, який 

використовується в більшості розвинутих країн і в системі транскордонного 

співробітництва. Так, світовий досвід свідчить, що застосування програмно-

цільового управління дає змогу урядам багатьох країн збалансовувати 

фінансову систему, ефективно використовувати державні ресурси з 

цілеспрямованою метою стимулювання наукових досліджень і виробництва 

інноваційної продукції. Зокрема, в розвинутих країнах світу показник 

програмно-цільового фінансування в загальному обсязі фінансування науки 

досягає 50 %. 

В основу програмно-цільових методів планування й управління закладено 

підхід узгодження планових завдань з наявністю відповідних ресурсів за 

допомогою цільових програм. Означенні методи є прикладом застосування 

системного підходу до вирішення конкретного стратегічно важливого завдання 

й передбачають:  

 вивчення всіх компонентів проблеми та їхніх взаємозв‘язків;  

 визначення цілей, досягнення яких дасть змогу забезпечити вирішення 

відповідної проблеми;  

 формування механізмів розподілу ресурсів;  

 створення організаційних систем управління реалізацією програми;  

 розроблення, реалізацію і контроль ефективності всього комплексу 

заходів, спрямованих на вирішення проблеми.  

Програмно-цільове планування, побудоване за логічною схемою «цілі – 

шляхи – методи – засоби», передбачає першочергове визначення цілей, що 

мають бути досягнуті, шляхів їхньої реалізації, які потребують розробки 

деталізованих методів і засобів. Перевагою даного методу планування на 

відміну від простого прогнозування майбутнього стану системи є складання 

конкретної програми досягнення бажаних результатів у розвитку 

транскордонної території. Останнє надає можливість не лише спостерігати 
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ситуацію, але й впливати на її наслідки з відповідним реагуванням на зміни у 

динаміці активізації державотворчого патріотизму нації [1-6].  

Аналіз також показує, що істотними ознаками програмно-цільового 

управління вже у діловому адмініструванні слід вважати такі:  

 виділення та системне розуміння потреб і можливостей об‘єкта;  

 комплексний аналіз проблем;  

 обґрунтований підхід до вибору цілей і засобів їхнього досягнення;  

 спрямованість на конкретні кінцеві результати;  

 намагання досягти максимальної ефективності за умови раціонального 

використання ресурсів;  

 створення для реалізації цілей спеціального документа – цільової 

програми;  

 інтеграція зусиль суб‘єктів управління й координація їхньої діяльності 

за допомогою спеціалізованих організаційних формувань.  

Доцільно також зазначити, що порівняльна динаміка транскордонного 

співробітництва у підприємницькій діяльності, зокрема, Львівської області 

(Жовківський, Мостиський, Старосамбірський, Турківський, Яворівський 

райони) та Підкарпатського воєводства (Польща) свідчить за зростаючу 

потребу у розробці та реалізації динамічної державної політики, яка б йшла на 

користь їхнім фінансово-економічним системам, а з цим і жителям 

прикордонних територій. Практика показує, що в Україні досить добре 

прописане законодавче поле щодо транскордонної взаємодії, але самі 

організаційно-економічні механізми даної взаємодії потребують подальшого 

удосконалення та, якщо використовувати за аналогією інструментарій ближчих 

сусідів, то їх необхідно адаптувати до українських реалій. Дані механізми у 

західному регіоні України ефективно не спрацьовують за наступних 

проблемних чинників: недостатність використання сучасних організаційних 

форм взаємодії підприємництва (кластери, спільні підприємства, вільні 

економічні зони, спільні інфраструктурні об‘єкти); складність перетину 

кордону Україна – Європейський Союз, яка зумовлюється, окрім візового 

режиму для українців за затягування процесу асоціації, недостатнім рівнем 
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розвитку прикордонної інфраструктури (автомобільні шляхи, залізничні колії, 

контрольно-пропускні пункти тощо) як у кількісному, так і в якісному значенні; 

відсутність «спільних продуктів» українських учасників транскордонної 

співпраці та партнерів з суміжних адміністративно-територіальних одиниць. 

Окрім того, структурні зміни у регіональних фінансових системах чітко 

прослідковуються у відповідній спрямованості щодо фінансової 

результативності до оподаткування суб‘єктів господарювання в районах 

Львівщини дотичних до кордону з Польщею (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Спрямованість фінансової результативності до оподаткування суб‘єктів 

господарювання в прикордонних районах Львівської області 

Джерело: сформовано автором на основі даних Головного управління статистики у 

Львівській області. 

Підкреслимо також, що прикордонні території України також істотно 

поступаються й у рівні оплати праці. Так, середньомісячна номінальна 

заробітна плата найманих працівників у досліджуваних районах є нижчою на 

18% порівняно з її середньообласним рівнем. 

З позиції ділового адміністрування суттєвою перепоною, на думку автора, 

до підвищення рівня реалізації підприємницького потенціалу українських 

учасників прикордонних територій Львівщини (Жовківський, Мостиський, 

Старосамбірський, Турківський, Яворівський райони) у програмах міжнародної 

технічної допомоги є потреба у співфінансуванні проектів із місцевих бюджетів 
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(не менше 10% його загальної вартості). Виходячи з того, що в області 

виконується 50 проектів у контексті транскордонної взаємодії на суму понад 70 

млн євро (де половина суми фінансові ресурси українських учасників) то ці 

аспекти можливо ефективно вирішувати лише в рамках програмно-цільового 

підходу, враховуючи й реальні інтереси регіональних фінансових систем у 

стимулюванні додаткових бюджетних поступлень, активізуючи податкову 

домінанту державотворчого патріотизму нації.  

Таким чином, основними особливостями програмно-цільового підходу в 

системі транскордонного співробітництва є системність, спрямованість на 

досягнення конкретної мети, послідовність і організаційна відособленість 

цільових програм. 

Отже, використання програмно-цільового управління у діловому 

адмініструванні дає можливість одночасно підвищувати рівень 

державотворчого патріотизму нації, результативність і ефективність 

використання бюджетних коштів, а значить стає вагомим інструментарієм в 

умовах раціонального використання обмежених фінансових ресурсів для 

розвитку транскордонних територій держави. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В 

ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ 

Упродовж  останніх  років  простежується  фактична  кризовістьстану  

практично  всіх  сфер  соціально-економічного  життя  України,  а  це  свідчить  

за  низьку  ефективність  управління  країною.Криза  державного  управління,  

зокрема  регіональним  розвитком,багатьма науковцями та практиками 

пояснюється цілим рядом недоліків самого процесу управління. Один з них 

пов‘язаний з переплетінням  функцій  різних  гілок  влади  на  різних  рівнях  

управління, а, отже, під час моделювання чи аналізу органів управлінняоднією  

з  центральних  проблем  є  співвідношення  централізації  та децентралізації в 

ієрархічних структурах. 

Співвідношення централізації й децентралізації у сфері управління – це не 

поєднання двох складових, де збільшення одного елемента спричинює 

зменшення іншого. Діалектичний взаємозв‘язок між ними складний і, 

відповідно,  порушення роботи одного елемента незмінно приведе до відхилень 

у роботі іншого. 
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Раціональне  співвідношення  централізації  та  децентралізації  в 

управлінні є результатом політичної, соціально–економічної та організаційно–

структурної  політики  держави  з  обов‘язковим  урахуванням  практичного  

досвіду  управління,  внутрішніх  характеристик  системи.  Причому  

фактичний  рівень  поєднання  централізації та децентралізації не є постійним, а 

динамічно змінюється залежно від потреб соціально–економічного і 

політичного розвитку країни та інших соціально–значущих факторів. 

У  процесі  створення  нової  децентралізованої  системи  управління  

необхідним  елементом  є  поєднання  загальнодержавних, регіональних та 

місцевих інтересів, врахування місцевої специфіки соціально–економічного,  

політичного  та  культурного  розвитку.  У соціальному  управлінні  на  

першому  плані  перебувають  проблеми координації та з‘ясування політичних 

цілей та інтересів, а на другому – проблеми технічної організації. 

Виникнення  та  розвиток  будь–яких  суспільних  відносин  

супроводжується різними конфліктами, частота та гострота яких переважно  

залежать  від  існуючої  структури  суспільного  управління,  котра нерідко  

визначається  політико–територіальним  устроєм  держави. Децентралізація  

державного  управління  спроможна  значною  мірою знизити ступінь 

інтенсивності конфліктів. Чим більше можливостей для мобільності та змін на 

всіх рівнях державного устрою, тим менше підстав для виникнення конфліктів, 

тому що можуть бути й альтернативні способи вирішення кризових ситуацій. 

Децентралізація  зумовлена об‘єктивними  та  суб‘єктивними факторами.  

Об‘єктивними  факторами  вважають:  різноманітність та  складність  

суспільних  явищ  і  неможливість  завжди  підходити до них шаблонно, 

динамізм суспільного життя, розширення демократичних  основ  у  державі,  які  

потребують  використання  інших, крім приписів, засобів регулювання 

(дозволів, заборон), вічне протистояння  законності  й  доцільності  тощо.  До  

суб‘єктивних  факторів  відносять:  необхідність  шляхом  підключення  

свідомості  та волі  суб‘єктів  реалізації  підвищити  ступінь  добровільності  

виконання норм права, а також доцільності використання у особи 
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інтелектуального, освітнього, культурного потенціалу, що сприяє розвитку не 

лише самої особи, а й суспільства в цілому.[1] 

Головними  компонентами  політики  децентралізації  є  законодавча  і  

конституційна  база  та  структура  місцевих  органів  влади; місцева  політика,  

методи  прийняття  рішень  та  внутрішня  організація; управління місцевими 

органами влади та механізми надання послуг; фінансові питання та управління 

фінансами. 

Досягнення  мети  та  завдань  децентралізації  має  першочергове значення  

для  збалансування  навантаження  між  центральними  та місцевими органами 

влади. Це також дозволить оптимально забезпечити  розподіл  ресурсів  

держави  задля  вирішення  питань  загальнонаціонального та місцевого 

значення. Децентралізація сприяє підвищенню  ефективності  роботи  уряду,  

оскільки  звільняє  останній  від вирішення завдань місцевого характеру та 

дозволяє сконцентруватися  на  стратегічних  питаннях  розвитку  країни,  

ефективному  плануванні та організації різноманітних програм у масштабі 

країни. Демократизація  політичної  системи,  удосконалення  податково–

бюджетної  системи  та  розвиток  управлінського  потенціалу  на  всіх  рівнях 

державної влади за допомогою децентралізації є надзвичайно важливими  

завданнями  для  створення  клімату,  бажаного  для  розвитку ринкових 

відносин та досягнення соціального добробуту. 

Потреба у проведенні формальної політичної децентралізації 

постсоціалістичних країнах пов‘язана як мінімум з трьома обставинами, які ще 

зовсім недавно виявили себе як відносно важливі: 

  Мінімальний розмір владних структур, спроможних успішно керувати 

суспільством, зменшився. Поява нових технічних можливостей і зміна потреб 

людей, як виробників, так і споживачів, призвели до того, що деякі блага, 

пов‘язані з функціями держави (із забезпеченням  безпеки,  наприклад),  для  

одержання  яких  країни, регіони, області й провінції поєднувалися під владою 

центрального   уряду,   частково   втратили   своє   призначення.   У   Європі   і 

Північній Америці під впливом світових ринків виникла потреба у тому, щоб 
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місцеві й регіональні уряди могли повніше забезпечувати  багатонаціональний  

бізнес  необхідними  йому  інфраструктурами і кваліфікованою робочою силою. 

  Завдяки  політичним  змінам  місцеві  потреби  були  озвучені.Центральні  

уряди  Радянського  Союзу,  Чехословаччини  та  Югославії розпалися одразу ж 

після зникнення об‘єднуючої сили – комуністичної  партії.  Безперечно,  колапс  

режиму  потужного  комуністичного  контролю  та  однопартійної  системи  

став  найбільш радикальним  виявом  звільнення  від  авторитаризму.  В  інших 

місцях регіони і регіональні уряди скористалися політичним вакуумом,  що  

виник  завдяки  зміні  режиму,  наприкінці  80–х  років  –  в Аргентині й 

Бразилії, у 90–х роках – у Південній Африці. 

  Якщо центральні уряди протягом тривалого часу виявилися не 

спроможними виконувати свої основні функції, виникала потреба у переданні 

їх місцевим регіональним урядам. У другій половині 80–х років Колумбія 

розпочала політичні реформи і це зруйнувало старі традиції централізму. Новий 

уряд змінив курс, передавши функції надання суспільних послуг на місцевий 

рівень. Відмова від твердої системи політичних призначень сприяла можливість 

вибору місцевого електорату. Так само у Венесуелі та інших країнах Південної 

Америки діючі уряди змушені були змінити статус місцевої адміністрації й 

підвищити кількість послуг, що надаються безпосередньо ними.[2] 

Виходячи з вище сказаного, можна зробити висновок, що необхідно   

знайти   раціональне   співвідношення   діяльності різних  рівнів  влади  для  

своєчасного,  повного  та  якісного  забезпечення населення послугами. 

Чільною тенденцією у сучасних моделях  влаштування  державного  управління  

є  чіткий  розподіл  сфер діяльності, функцій та відповідальності між різними 

рівнями влади.  Це  дозволяє  уникнути  конфліктів  та  перекладання  

відповідальності між ієрархічними рівнями у державному управлінні. В 

економічному  сенсі  децентралізація  викликана  визнанням  необхідності  

раціональніше,  ніж  у  минулому,  використовувати  державні ресурси. 

Список використаної літератури: 
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АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ПРОЗОРОСТІ ТА ВІДКРИТОСТІ 

ШЛЯХОМ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

Реалізація принципу прозорості та відкритості органами державної влади є 

одним із підтверджень європейської спрямованості розвитку держави і 

зобов‘язує Україну впроваджувати невідкладні та послідовні зміни в системі 

публічного управління, орієнтуючи її на задоволення прав та інтересів 

громадян, зокрема шляхом надання якісних адміністративних послуг. 

До основних вад наявної в Україні системи надання адмінпослуг вже давно 

було віднесено: наявність не передбачених законами видів таких послуг; 

перекладення обов‘язків органів влади із збирання довідок або погодження 

документів на фізичних та юридичних осіб; вимагання від фізичних та 

юридичних осіб документів, не визначених законодавством; встановлення в 

органах влади графіка приймання громадян у незручний для них час; 

необґрунтовано тривалий строк надання окремих послуг; обмеженість доступу 

до інформації, необхідної для отримання адміністративних послуг; відсутність 

стандартів надання послуг; ставлення до фізичних та юридичних осіб як до 

прохачів, тощо [1]. 

За певних обставин кожна посадова особа органу влади або іншої 

публічної установи може перетворитись на таких же «прохачів», звернувшись 

за отриманням свідоцтва, дозволу або соціальної допомоги. Як споживачі цих 

http://gazeta.dt.ua/finances/z-nebes-nazemlyu-yak-maye-viglyadati-byudzhetnadecentralizaciya-v-ukrayini-_.html
http://gazeta.dt.ua/finances/z-nebes-nazemlyu-yak-maye-viglyadati-byudzhetnadecentralizaciya-v-ukrayini-_.html
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послуг управлінці можуть побачити, що багато з перелічених недоліків 

залишились донині. 

Також, при створенні Центрів надання адмінпослуг райдержадміністрації 

та міські ради міст обласного значення зіткнулись з багатьма проблемами, 

головними з яких, на їх погляд, є: 

1. Відсутність затвердженого на державному рівні Переліку 

адміністративних послуг, які повинні надаватися через Центри. 

2. Недостатній рівень підготовки адміністраторів Центрів. 

3. Невідповідність нормативно-правових актів суб‘єктів надання 

адмінпослуг вимогам чинного законодавства з питань надання таких послуг. 

4. Відсутність відповідного фінансування для створення належного 

обслуговування громадян у таких центрах тощо [2]. 

Вкрай важко в таких умовах підшукати приміщення, яке б відповідало 

умовам створення «прозорого офісу», обладнати його відповідними меблями, 

оргтехнікою, комп‘ютерними мережами, телефонним зв‘язком, зручностями 

для відвідувачів, а також створити умови для надання громадянам в цих 

центрах супутніх послуг (ксерокопіювання, ламінування документів, 

банківського обслуговування тощо). 

Перелічені складності призводять у багатьох випадках до того, що таки 

центри створюються лише на папері, у розпорядчих документах відповідних 

публічних органів влади. Вирішувати ці проблеми, які роками залишаються 

незмінними, можливо лише вживаючи системні заходи реформування. 

Подібні заходи дозволять запровадити швидкий обмін інформацією, 

необхідною для надання адмінпослуг, між різними органами влади, тим самим 

скоротивши час обслуговування громадян, а також відкриють нові можливості 

звернення за послугами та отримання їх результатів через Інтернет, що 

покращить якість їх надання та знизить корупційні ризики, які виникають при 

очному спілкуванні громадян з надавачами послуг. 

Уже сьогодні посадові особи, відповідальні за надання адмінпослуг, 

повинні не лише очікувати змін на державному рівні, а виправляти власні 

помилки та намагатись долучитись до демократичних перетворень у нашій 
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державі. І в першу чергу це стосується забезпечення прозорості та відкритості 

інформації у цій сфері, оскільки матеріали з питань надання адмінпослуг, що 

оприлюднені на веб-сайтах більшості обласних та районних державних 

адміністрацій, а також міських рад міст обласного значення, мають багато 

суперечностей та недоліків, містять застарілу, плутану та неповну інформацію. 

Ця інформація у більшості випадків не структурована, а розміщена в 

хронологічному порядку, що ускладнює пошук необхідних даних. Зокрема, 

майже на усіх згаданих веб-сайтах є інформація про переліки адмінпослуг, що 

надаються вказаними органами, але вони дуже різні за кількістю, складом, 

змістом, відповідальними за їх надання підрозділами та деякими аспектами 

технології надання в практично однакових умовах функціонування цих органів. 

Все це примушує зацікавлених у послугах громадян оббивати пороги 

адміністративних кабінетів, вистоюючи черги за отриманням необхідної 

інформації, та знижує авторитет державних інституцій. 

Таким чином, на даний час особливо актуалізується питання необхідності 

дієвих змін в системі публічного управління. Сфера адміністративних послуг є 

своєрідним індикатором діяльності органів публічної влади, оскільки 

передбачає постійну взаємодію громадян з цими органами. Тому, враховуючи 

напрямки запланованих урядом реформ, органам влади на місцях потрібно 

проаналізувати власну діяльність у зазначеній сфері та, вивчаючи наявний в 

Україні позитивний досвід впровадження якісного обслуговування громадян 

під час надання адміністративних послуг, потрібно невідкладно вжити 

можливих заходів з усунення вищезазначених недоліків з метою якісної 

реалізації принципу прозорості та відкритості. 
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ЗАСАДИ  ПУБЛІЧНОГ УПРАВЛІННЯ 

Термін «публічне управління» (англ. public management), який замінив 

термін «публічне адміністрування» (англ. public administration), вперше 

використовує англійський державний службовець Десмонд Кілінг у 1972 р., 

який зазначав : «Публічне управління» – це пошук у найкращий спосіб 

використання ресурсів задля досягнення пріоритетних цілей державної 

політики». 

В енциклопедичному словнику з державного управління 2010 р. зміст 

поняття «публічне управління» розглядається як «теорія та практика державного 

управління, яка характеризується реалізацією адміністративних процедур 

шляхом публічної діяльності, застосування інструментів демократичного 

врядування, упорядкування суспільної діяльності та надання адміністративних 

послуг як засобу реалізації прав та свобод громадян». 

У Міжнародній енциклопедії державної політики та адміністрування 

«публічне управління» за визначенням американського науковця Джея 

М.Шавріца – 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 

Зефективності. 

В той же час словник.net - найповніший та найактуальніший універсальний 

тлумачний словник української мови в мережі – містить понад 220 000 

словникових статей та понад 20 000 фразеологізмів, але в ньому нічого не 

подається щодо словосполучення «публічне управління». 

Здебільшого «публічне управління» виступає синонімом «демократичного 

врядування». «Публічне управління» в сучасній інтерпретації українських 

дослідників подається як синтез державного управління, де суб'єктом виступає 
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держава в особі відповідних структур, і громадського управління, де суб'єктами 

є недержавні утворення Публічне управління розуміють як процес 

децентралізації основних функцій держави. Специфіка децентралізації як 

відчуження частини державної влади зумовлює необхідність поділу суспільно 

значущих потреб та інтересів на ті ,задоволення яких є функцією виключно 

держави, і ті, практична реалізація яких може бути передана іншим суб'єктам, 

зокрема, громадським об'єднанням, організаціям тощо. 

Одними з перших вітчизняних науковців, хто виокремив поняття 

«публічне управління» були А. Ф. Мельник та О. Ю. Оболенський. 

Автор Чернова С. І підкреслює: «Публічне управління – це організуючий і 

регулюючий вплив держави на суспільну життєдіяльність людей з метою її 

впорядкування, збереження, спираючись на владну силу, яку обмежує дієвий 

суспільний контроль». 

Більш влучне визначення професора О.Ю. Оболенського: «Публічне 

управління – це управління, що здійснюється на основі волевиявлення громади 

(колективу людей) та реалізується суб‘єктами, визначеними громадою, для 

задоволення потреб і досягнення цілей громади як об‘єкту 

управління».[Lit119,4] Задоволення потреб і досягнення цілей громади 

фактично означає функціонування та розвиток колективу людей. 

Інший український науковець В . Авер‘янов розглядає публічне управління 

винятково крізь призму примусу та підпорядкування . Так, учений визначає, що 

публічне управління – це владно -організуючий вплив керуючих суб ‘єктів на 

спільну діяльність людей з метою їх впорядкування , координації та 

спрямування задля ефективного досягнення загальних (спільних) цілей і 

завдань цієї діяльності. 

 Щодо терміна «публічне управління », то Програма розвитку ООН 

посилається на визначення , запропоноване американським науковцем Дж . 

Шавріцом у Міжнародній енциклопедії державної політики та адміністрування . 

На думку вченого, «публічне управління» – це галузь практики і теорії , яка є 

ключовою для публічного адміністрування та зосереджена на внутрішній 

діяльності державних установ, зокрема на вирішенні таких управлінських 
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питань, як контроль , керівництво, планування, організаційне постачання , 

забезпечення інформаційними технологіями, управління персоналом, та оцінки 

ефективності»  

Враховуючи наведене вище, доцільно підкреслити те, що категорія 

«публічне управління» є складною за своєю природою . Її систему легше 

описати, аніж надати чітке визначення цій категорії . На нашу думку , більш 

доречним виглядає надання розгорнутої характеристики публічному 

управлінню, що допоможе зрозуміти її сутність. 

Тому кінцеве тлумачення публічного управління – це практичний, 

організуючий, регулюючий вплив держави на суспільну життєдіяльність людей 

з метою її впорядкування, збереження та перетворення, опираючись на владну 

силу, яку обмежує дієвий суспільний контроль як основний чинник панування в 

суспільстві верховенства права.[ 1, 8] 

Публічне управління поділяється на такі види: 

  управління суспільством в цілому; 

  управління у сфері економіки (забезпечення матеріальних і духовних 

потреб населення); 

  управління у сфері соціальних відносин (соціальна сфера життя 

суспільства включає в себе працю, охорону здоров‘я, освіту, культуру, 

національні і релігійні відносини,  соціальне і пенсійне забезпечення; 

  управління в адміністративно-політичній сфері (внутрішня і зовнішня 

політика, захист інтересів усього суспільства та його окремих прошарків, 

встановлення правил суспільного життя); 

  управління у галузі культури та ідеології ( до неї відносять конституційні 

норми про свободу слова. друку, інформації, наукової; творчої, викладацької 

діяльності, захист пам яток історії та культури); 

  управління у сфері особистого життя людини (моральні норми) [1,9]. 

Основною рисою теорії публічного управління є те, що вона розглядає 

людей з позиції активних учасників державного управління. У Конституції 

України (ст. 5) чітко зазначено, що «народ здійснює владу безпосередньо і 
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через органи державної влади та органи місцевого самоврядування», отже 

специфічні функції держави набувають ознак публічності. [2] 

Аналізуючи поняття «публічне управління» необхідно згадати механізм 

його реалізації. Науковці по-різному аналізують це поняття та подають його 

складові. 

Так, автор Авер'янов виділяє наступні елементи механізму публічного 

управління: 

 система органів виконавчої влади; 

 сукупність правових норм, що регламентують організаційну структуру 

системи органів виконавчої влади і процеси її функціонування та розвитку. 

Автор зазначає, що саме через механізм публічного управління 

здійснюється реалізація владних відносин. 

Сучасний німецький дослідник публічного управління Г . Букерт зауважує, 

що «публічне управління » не є якимось нейтральним , технічним процесом, 

натомість є діяльністю, яка тісно пов‘язана із політикою, законом та 

громадянським суспільством. 

Публічне управління складається з: 

1) державного управління, де суб'єктом виступає держава в особі 

відповідних структур; 

2) органи місцевого самоврядування; 

3) громадського управління, де суб'єктами є недержавні утворення 

Механізм публічного управління:  

• По-перше, це сукупність усталених правил координаційної взаємодії 

суб‘єктів політико-владних відносин, заснованих на співробітництві.  

• По-друге, це володіння відповідними можливостями, ресурсами для 

вступу суб‘єктів в політико-владні відносини.  

• По-третє, політичний механізм публічного управління оцінюється во 

взаємодії, процесі розробки, прийняття, реалізації та контролю тих чи інших 

конкретних політико-владних рішень 

Отже, на наш погляд, під публічним управлінням доцільно розуміти таку 

участь народу в управлінні державою, що забезпечує взаємодію між органами 
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публічної влади й громадськістю та, у перспективі, підвищує 

результативність/ефективність у напрямі громадянського прогресу. 
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ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ 

Відповідно до чинного законодавства, децентралізація – це процес 

передачі повноважень та бюджетних надходжень від державних органів до 

органів місцевого самоврядування.  

Метою проведення реформування територіальної організації влади є, 

передусім, забезпечення спроможності самостійно, за рахунок власних 

ресурсів, вирішувати питання місцевого значення. Йдеться про наділення 

територіальних громад більшими ресурсами та про мобілізацію їхніх 

внутрішніх резервів [1]. 

Перший крок даної реформи включає в себе фінансову децентралізацію, 

під якою розуміється щорічне збільшення обсягів власних ресурсів місцевих 

бюджетів, їх частки в структурі Зведеного бюджету України, можливість 

органів місцевого самоврядування спрямовувати кошти на видатки розвитку, 

реалізацію інфраструктурних проектів та ін.  

Майже в кожній країні місцеві бюджети є найбільш чисельною ланкою 

бюджетної системи. В Україні налічується більше 10 тисяч місцевих бюджетів. 

До часу впровадження реформи місцевого самоврядування у державному 

бюджеті зосереджувалося більше 70% ресурсів країни, а решта – близько 30% – 

у місцевих бюджетах. 
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Дана реформа має під собою законодавчу базу, яка вплинула на те, що у 

2015 році об‘єдналося 794 сільських, селищних та міських рад у перші 159 

об‘єднаних територіальних громад (ОТГ) та вже у 2016 році вони перейшли на 

прямі міжбюджетні відносини з державою і отримали повноваження та 

відповідні фінансові ресурси для їх здійснення. 

Станом на 2015-2016 рр., за даними Міністерства фінансів України 

наповнення місцевих бюджетів держави були збільшені майже на 38%  (в сумі 

12 мільярдів гривень). Надходження до місцевих бюджетів даного періоду 

відбулися за рахунок: 

  податків і зборів – 3,3 млрд грн; 

  міжбюджетних трансфертів у вигляді базової дотації, освітньої та 

медичної субвенції – 2,8 млрд грн; 

  субвенції на формування інфраструктури громад – 1 млрд грн. 

Окрім вище згаданого, громади отримали субвенцію з державного 

бюджету на соціально-економічний розвиток та кошти з Державного фонду 

регіонального розвитку на реалізацію інвестиційних програм. Як підсумок, за 

2015-2016 роки дані ресурси допомогли:  

  здійснити реалізацію видаткових повноважень – фінансування закладів 

середньої освіти та дитячих садочків, надання первинної медичної допомоги, 

організація роботи будинків культури громад; 

  реалізувати інфраструктурні проекти – ремонт та будівництво доріг, 

благоустрій територій тощо [2].  

В цілому, наявність достатньої кількості фінансових ресурсів у власності 

органів місцевого самоврядування дозволила їм протягом року самостійно 

здійснювати розпорядження наявними ресурсами, за виключенням поодиноких 

випадків, не звертатися до органів державного казначейства за отриманням 

короткотермінових позичок. ОТГ в повному об‘ємі виконали свої видаткові 

повноваження та акумулювали на казначейських рахунках залишки коштів, які 

на 1 січня 2017 року (загальний фонд) склали 1,1 млрд грн. Це майже у 4 рази 

більше, ніж на початку 2016 року (0,3 млрд грн) [3]. 
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Щодо продовження втілення і реалізації даної реформи, то станом на 2016-

2018 роки відбулися наступні зміни: 

  власні доходи місцевих бюджетів у 2017 році зросли на 20%, у 

порівнянні з 2016 роком і становили 192,7 млрд грн, а у 2018 році планується 

досягти позначки в 231 млрд грн.; 

  частка місцевих бюджетів (з трансфертами) у Зведеному бюджеті 

України у 2016 – 47,5%, 2017 – 51,2%, а на 2018 було здійснено прогноз – 

51,5%; 

  власні доходи на 1 жителя громади, згідно із прогнозом експертів, у 2018 

році повинні становити майже 6 тис грн, що на 30,5% більше, аніж у 2017 році, 

і на 49,8%, ніж у 2016 році [4]. 

Якщо в загальному проаналізувати місцеві бюджети і їхню частку у ВВП 

України, то протягом 2016-2017 років вона досягла позначки 6,7%, а у 2018 

році прогнозований стан – 7,1%. 

Підсумовуючи проаналізовані статистичні дані, необхідно зазначити, що 

проведена реформа фінансової децентралізації є вкрай необхідною умовою для 

того, щоб місцеві громади могли розв‘язувати ряд проблем, на які до того 

просто не було відповідного фінансового ресурсу. Дослідження впливу 

фінансової децентралізації на місцеві бюджети України показали значні 

позитивні зрушення в системі місцевого самоврядування. І відповідно, 

виконавчі органи на місцях стали більш самодостатніми і незалежними, у них 

з‘явилися серйозні кошти (за рахунок збільшення власних надходжень), які 

вони самостійно можуть використовувати на потреби та розвиток громади, що є 

однією із суттєвих переваг фінансової децентралізації. 
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ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

На сучасному етапі розбудови України, її прагнення до інтеграції до 

Європейської спільноти, наша країна стискається з низками перепон на своєму 

шляху. Такими проблемами можна назвати: масове безробіття та підвищення 

рівня інфляції, внутрішньополітична нестабільність держави внаслідок цього 

недовіра громадян до органів державної влади. Це все свідчить про низький 

рівень ефективності діяльності системи органів державного управління та 

органів місцевого самоврядування. Необхідність оновлення її полягає у 

запровадження нових форм і методів управління на основі інформаційних 

технологій, одним з яких є впровадження системи електронного урядування. 

Кінець XX – початок ХХІ ст., що ознаменувався швидким розвитком 

комп‘ютерних інформаційних технологій у країнах Заходу, призвів до 

виникнення нової форми взаємодії між владою та споживачами управлінських 

послуг – електронного урядування. Метою його впровадження є підвищення 

відкритості та прозорості діяльності органів державного управління й органів 

місцевого самоврядування; економія часу та матеріальних ресурсів; підвищення 

якості надання адміністративних послуг споживачам.  

Вагомий внесок у дослідження теоретичних засад функціонування 

електронного урядування зробили такі вчені, як А. Белл, М. Бонем, М. Боунс, 

С. Зурідіс, С. Кліфт, С. Бурас, Н. Катріс, П. Норіс та ін. 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/53-rezultati-finansovogo-monitoringu-159-otg-za-2016-rik-stvorenikh-u-2015-rotsi.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/53-rezultati-finansovogo-monitoringu-159-otg-za-2016-rik-stvorenikh-u-2015-rotsi.pdf
http://decentralization.gov.ua/news/5244
http://decentralization.gov.ua/news/8342
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На сьогодні існує безліч підходів до визначення поняття «електронний 

уряд, кожне з варіантів поняття «електронний уряд», як чергове завдання 

держави, а не як самостійна ідея комплексних принципів організації управління 

державою. Тому, однозначності у визначенні даного поняття так і не існує. 

На нашу думку, електронне урядування – це форма організації державного 

управління, яка сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозорості 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з 

використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування 

нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян. 

Електронне урядування є формою організації державної влади з 

використанням локальних комп‘ютерних мереж та глобальної комп‘ютерної 

мережі Інтернет. Вона  забезпечує функціонування органів державної влади та 

місцевого самоврядування в режимі реального часу та робить максимально 

простим і доступним щоденне спілкування з ними громадян та суб‘єктів 

господарювання. 

Розглядаючи ―електронне урядування‖ як ідею, науковці звертають увагу 

на її певну суперечливість , що обумовлена наявністю двох протилежних точок 

зору. Перша з них полягає в тому, що широке застосування комп‘ютерних 

технологій може спричинити зменшення ролі органів влади в процесі 

прийняття управлінських рішень, бо в умовах ―електронної демократії‖ 

забезпечується можливість участі в прийнятті управлінських рішень широким 

верствам населення. Друга, навпаки, засвідчує що впровадження online 

технологій може призвести до збільшення ролі державних установ, підвищення 

результативності їх діяльності і відповідного збільшення значимості. 

Обидві позиції мають право на існування, однак друга є більш реальною, 

враховуючи наявність у відповідних державних структур функції 

адміністрування, з одного боку, та переважну пасивність громадян – з іншого. 

Як будь-яка система, електронне урядування має свої переваги та недоліки, 

що пов‘язані зі специфічними особливостями функціонування. Якщо переваги 

електронного урядування є цілком наочними і зрозумілими, то недоліки цієї 
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системи в літературі фактично не описані. До переваг даної системи 

відноситься : 

 − оптимізація механізмів публічного адміністрування за рахунок 

поступового впровадження функціональних складових електронного 

урядування G2G, G2В та G2С, підвищення ефективності публічної 

адміністрації у внутрішній організації своєї діяльності, підвищення якості 

адміністративних послуг;  

− економія матеріальних та часових ресурсів, ефективніше використання 

бюджетних коштів, скорочення витрат на утримання державного апарату;  

− забезпечення умов для розвитку електронної демократії, створення умов 

для прозорості та відкритості публічної адміністрації, прийняття прозорих 

рішень. Завдяки цьому громадяни мають можливість отримувати достовірну, 

точну та оперативну інформацію про діяльність органів влади, а відтак: 

 – брати участь у прийнятті ними відповідних рішень;  

− зменшення корупції в органах влади.  

Недоліки ж походять від слабких місць даної системи , які за умови 

гіпотетичного використання у злочинних цілях або банального зловживання 

службовим становищем з боку зацікавлених осіб можуть заподіяти шкоди 

інтересам держави або громадян. До подібних недоліків можна віднести: 

 − слабку захищеність від нового класу соціальних злочинів, що 

ґрунтуються на використанні сучасних інформаційних технологій (махінації з 

електронними грошима, комп‘ютерне хуліганство та ін.);  

− можливість здійснювати електронний контроль за життям, настроями, 

планами громадян, політичних організацій;  

− можливість використання нових інформаційних технологій з політичною 

метою;  

− використання в якості інформаційної зброї для впливу на психіку та 

свідомість людей. 

Можна зробити висновок, що запровадження «електронного уряду» є 

одним із найголовніших кроків до спрощення виконання державних операцій 

громадянами та приватними підприємствами. Для успішного прогресу на 
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шляху запровадження та розвитку електронного урядування в Україні 

сформовано необхідні законодавчі та організаційні передумови, натомість 

вагомою перешкодою є психологічний бар‘єр, неготовність сприймати 

електронний документ як рівноцінний паперовому. 
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БЕНЧМАРКІНГ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Розробка ефективних програм розвитку територій сьогодні потребує нових 

підходів та інструментів стратегічного планування. Саме інструментарій 

бенчмаркінгу, пов‘язаний із пошуком і впровадженням найкращих практик 

регіонального управління та місцевого самоврядування стосовно розвитку 

області (міста) дає можливість ефективніше вирішувати проблеми та 

встановлювати пріоритети розвитку. 

Вагомий внесок у розвиток бенчмаркінгу та використання його 

інструментарію в процесі прийняття управлінських рішень зробили українські 

науковці К. М. Бліщук, А. С. Крупник, Є. Г. Матвіїшин та ін. В їхніх працях 

висвітлено теоретичне підґрунтя бенчмаркінгу, структуру системи 

бенчмаркінгу і формування бази даних. 

Одним з інноваційних інструментів  управління та адміністрування  є 

бенчмаркінг, що передбачає адаптування до власних умов найкращого досвіду 

управління. В основу бенчмаркінгу встановлена ідея еталонного порівняння. 
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Він дозволяє зрозуміти, як працюють провідні компанії, і досягти таких самих, 

або кращих, результатів.  

Терміном «бенчмаркінг» (benchmarking) позначається однин з методів 

удосконалення діяльності, назва якого походить від англійських слів ―bench‖ 

(«початок відліку», «рівень», «висота») та «mark» (відмітка). Це 

словосполучення трактується по-різному: «опорна відмітка», «еталонне 

порівняння». У японській мові існує вираз «dantosu», який перекладається як 

«прагнення стати кращим з кращих» і виражає суть поняття «бенчмаркінг». 

Засновниками бенчмаркінгу вважають японців, які навчилися ідеально 

копіювати досвід європейців та американців, виявляти його сильні і слабкі 

сторони, удосконалювати та застосовувати в себе [1].  

Бенчмаркінг – це процес пошуку, вивчення і впровадження найкращих з 

відомих методів управління. Він спрямований на пошук, оцінку та навчання у 

тих, хто досяг найкращих результатів у даній сфері. Бенчмаркінг має низку 

переваг, а саме: чітке розуміння того, як адміністрація  повинна виглядати після 

впровадження змін; сприяння зниженню ризику, запобігання помилкам, а також 

часовим і фінансовим витратам, які пов‘язані з набуттям досвіду.  

Бенчмаркінгу публічному управління може бути також використаний як 

комплекс дій для порівняльного аналізу розвитку територій, встановлення та 

оцінювання основних факторів, що впливають на ефективність управлінських 

рішень, з метою вияву резервів для підвищення рівня економічного та 

соціального розвитку. 

Бенчмаркінг впливає на рівень відкритості і підвищення ефективності 

управління територією: надає органам влади інформацію про відставання, 

визначає рівень розвитку території порівняно з тими юрисдикціями, які досягли 

кращих показників, сприяє швидкому впровадженню нових підходів за менших 

ризиків. При цьому зменшуються витрати на процеси вдосконалення, 

вивчається та оцінюється успішний досвід управління іншими територіями для 

використання здобутих знань у діяльності органів влади. Завдяки бенчмаркінгу 

забезпечується конкурентноспроможність не тільки конкретної території, а й 

окре мої галузі та економіки загалом. 
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Важливою перевагою бенчмаркінгу є його сприяння громадському 

контролю за динамікою змін у соціальноекономічному поступі регіону та за 

досягненням задекларованих органами влади цілей і завдань розвитку. 

Інформація, зібрана в процесі бенчмаркінгу, може бути основою для подальших 

рекомендацій щодо розроблення і впровадження стратегії, а також може 

використовуватися для економічного планування й прогнозування розвитку 

міста або області. Порівняльний аналіз економічного розвитку регіонів 

дозволяє також з‘ясувати вплив різних чинників на їх спеціалізацію, оцінити 

позитивний досвід господарювання, врахувати негативні наслідки, зрозуміти, 

наскільки загальні чи індивідуальні шляхи розвитку регіонів, провести їх 

типологію і визначити перспективи розвитку. 

Використання бенчмаркінгу передбачає чітку постановку завдань і 

визначену послідовність етапів: 

   вивчення, структуризація проблем публічної адміністрації; 

  постановка мети та завдань вирішення окремої конкретної проблеми;  

пошук публічної адміністрації-еталону(в Україні або за кордоном), в якій ці 

проблеми розв‘язуються ефективніше;   

аналіз інформації щодо стану та вирішення проблем в адміністрації -

еталоні;   

вивчення управлінських процесів та досягнутих конкретних результатів, а 

також переваг і успішних проектів та шляхів їх реалізації;   

успішна адаптація досвіду, корисних рішень, методів управління та 

методик вирішення проблем до особливостей функціонування адміністрації;   

оцінка ефективності вирішення проблеми шляхом порівняння отриманих 

результатів з результатами адміністрації – еталона. 

 Бенчмаркінг – тривалий, безперервний процес. Досягнення одноразових 

позитивних результатів не є кінцевою метою проведення бенчмаркінгу. Він 

дозволяє зрозуміти, як працюють провідні управлінці і досягнути таких же, а 

можливо, навіть вищих результатів, а також скоротити витрати, підвищити 

показники ефективності та результативності. Бенчмаркінг є альтернативним 

методом планування, в якому завдання визначаються не від досягнутого, а на 
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основі аналізу показників еталонів. Еталонами для порівняння є не тільки 

досягнення аналогічних структур, але й найкращий досвід провідних 

управлінців  інших галузей, чи встановлені стандарти, яких повинна досягнути 

адміністрація. У програмно-цільовому управлінні на бенчмаркінг покладається 

завдання вивчення та аналізу суспільних проблем та перенесення досвіду їх 

розв‘язання на вітчизняні терени.[3] 

Досить цікавим є явище бенчмаркінгу співробітництва міст. Воно 

передбачає що міста взаємодіють на основі співробітництва та реалізують 

спільні бенчмаркінгонові проекти здобуваючи спільний доступ. Бенчмаркінгова 

інформація є доступною для всіх учасників що дає можливість заощаджувати 

фінансові матеріальні та часові ресурси. У цьому сенсі формування мережі міст 

для спільної діяльності немає значення. Нині спостерігаються тенденції 

формування певних тимчасових або постійних об'єднань міст для реалізації 

бенчмаркінгової діяльності лише за кордоном.  Свідченням розвитку 

асоціативного бенчмаркінгу, що проводиться суб'єктами бенчмаркінгує 

членами бенчмаркінгового альянсу/асоціації,які об'єдналися для обміну 

інформації з метою покращення  діяльності їх адміністрацій.[2] 

Отже, бенчмаркінг є комплексом дій з порівняльного аналізу індикаторів 

розвитку територій, встановлення та оцінювання основних чинників, що 

впливають на ефективність управлінських рішень, з метою виявлення резервів 

підвищення рівня економічного та соціального розвитку територій. 

Інструментарій бенчмаркінгу необхідно розглядати як сучасну управлінську 

технологію, що допомагає покращити економічні показники розвитку регіону, 

підвищити ефективність муніципального та державного управління, оскільки 

інформація, яка була зібрана в процесі бенчмаркінгу, дозволяє ухвалювати 

обґрунтовані та оптимальні управлінські рішення. 
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ПУБЛІЧНА ВЛАДА В УКРАЇНІ 

Відповідно до ст. 6 Конституції України, державна влада здійснюється на 

засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову [1]. Дослідження 

проблеми організації і функціонування органів публічної влади  є одним з 

основних напрямів юридичної науки. Важливе місце при цьому приділяється 

вивченню основних принципів на яких ґрунтується діяльність вищезазначених 

органів, їх системи та ознак. 

За роки незалежності в Україні в усіх сферах життєдіяльності суспільства 

склалася певна система владних відносин, спрямованих на вирішення 

суспільних справ і сприймаються суспільством виключно в межах 

конституційного правопорядку. Останнім часом для характеристики цієї 

системи в науковій та навчальній літературі використовують поняття ―публічна 

влада‖, яке досі не має свого офіційного та загальноприйнятого наукового 

визначення. Відсутнє не тільки єдине розуміння цього терміна, немає й згоди 

дослідників щодо змісту та обсягу цього поняття. 

Актуальність даного дослідження полягає в нагальній суспільній потребі 

чіткого визначення поняття ―публічна влада‖, у зв‘язку з чим зроблено спробу 

на основі аналізу різних поглядів учених на цей термін, запропонувати своє 

бачення. 

Влада є постійною та невід′ємною рисою будь-якого суспільства 

танеобхідною умовою його існування. Основними підходами до 
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визначеннявлади вважаються біологічний, психологічний, соціокультурний, 

раціоналістичний, ірраціональний, класовий та біхевіористський.  

Поняття ―влада‖ трактується по-різному філософами, економістами, 

юристами, соціологами, політологами, але всі вони доходять висновку що влада 

– це вмотивовані дії відповідних суб‘єктів. У суспільстві існують різноманітні 

види влади – політична, суспільна, соціальна, державна, публічна, владанароду 

та ін. Відносини влади завжди асиметричні і припускають домінування однієї зі 

сторін. 

У великому тлумачному словнику сучасної української мови ―влада‖ 

визначається як ―право керувати державою, політичне панування‖ [2]. 

М. Вебер, Дж. Френч, Б. Рейвен, П. Блау, Д. Ронг та ін. давали поняття 

―влада‖ як пануюче становище окремих соціальних груп у суспільстві 

(―володіння владою‖). Е. Кеплен, Г. Саймон, Р. Даль, Н. Полсбі та ін. визначали 

поняття ―влада‖ як засіб чи інструмент, що використовується певними 

соціальними одиницями суспільства для досягнення власних цілей 

(―використання влади‖). Згідно з великим тлумачним словником сучасної 

української мови, ―публічний‖ – це такий, який відбувається в присутності 

публіки, людей, прилюдний‖ [2]. 

Науковець з державного управління О. Сушинський розглядає владу як 

стан векторального функціонування суспільних відносин, що здійснюється 

шляхом їх контролю через різні види діяльності: встановлення (законодавчої), 

виконання (виконавчої), забезпечення (судової), перевірки, спрямування 

(контрольної) тощо [3]. 

Згідно з визначенням В. Лісничого, влада має здатність і можливість 

нав‘язати волю одного суб‘єкта іншим суб‘єктам за допомогою доступних 

способів як морального та ідейного впливу, так і прямого фізичного примусу 

[4]. Ми підтримуємо і погоджуємось з цим визначенням тому, що в межах своїх 

функцій влада породжує відносини розпорядництва та підпорядкування. Її дії 

спрямовані перш за все на підтримання та збереження чинного конституційного 

порядку, і коли вона реалізується демократичними методами, є сильною та 
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ефективно здійснює свої повноваження, то у виграші опиняються обидві 

сторони суспільних відносин. 

Публічній владі притаманні такі ознаки: 

– спрямованість на виконання суспільних завдань і функцій; 

– функціонування через відповідні публічні інститути; 

– легітимність, відособленість апарату, що здійснює цю владу, від 

населення; 

– об′єднання підвладних за територіальною ознакою; 

– охоплення владою всіх осіб на відповідній території; 

– безперервність функціонування; спрямованість на вирішення всіх справ 

суспільного значення та інші. 

Суб‘єктами публічної влади є органи публічної влади, що діють натрьох 

окремих рівнях: державному, регіональному та місцевому і складають систему 

органів публічної влад. Термін ―система‖ словник тлумачить сукупність 

взаємопов′язаних елементів, що утворюють єдине ціле тавзаємодіють між 

собою і зовнішнім середовищем у процесі досягнення поставлених цілей, та 

ґрунтується на принципах самоорганізації, синергії та розвитку [14]. Як 

зазначають деякі дослідники, характерною ознакою системи публічної влади в 

Україні є її дуалізм. На центральному рівні проявляється, зокрема, у прагненні 

будувати систему управління державою змішаного (парламентсько-

президентського) типу. На місцевому рівні дуалізм пов‘язаний зі 

співіснуванням на одному рівні двох видів публічної влади – державної 

виконавчої в особі її органів та посадових осіб і місцевого самоврядування. 

Однак унікальність вітчизняної ситуації полягає у дуалізмі ще і самої 

виконавчої влади на територіальному рівні. 

Органи публічної влади – органи , що реалізують публічну владу в 

суспільстві (державі). Органи публічної влади призначені для управління 

суспільством (державою) на різних рівнях. 

Система органів публічної влади в Україні – це сукупність установлених 

Конституцією України органів державної влади і місцевого самоврядування, 

що забезпечують захист прав, свобод і законних інтересів громадян, безпеку 
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держави й суспільства, вирішують питання соціально-економічного та 

культурного будівництва [5].  

Відповідно до положень Конституції України, ця система поділяється на 

наступні ланки: 

І. Система органів державної влади: 

1. Глава держави – Президент України; 2. Єдиний орган законодавчої 

влади (парламент); 3. Система державних органів виконавчої влади; 4. Система 

державних органів судової влади. 

IІ. Система органів місцевого самоврядування: 

1. Представницькі органи місцевого самоврядування; 2. Виконавчі органи 

місцевого; 3. Органи самоорганізації населення [5]. 

Публічна влада діє постійно в правовому режимі реалізації організаційно-

розпорядчих функцій і повноважень, здійснюючи безпосередньо управління 

державою. Існуюча багатоманітність форм реалізації публічної влади 

пов‘язується з існуванням механізму держави, який складають державний 

механізм і суб‘єкти публічної влади з особливим статусом [6]. 

Відповідно до Концепції реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні на другому етапі її реалізації (2015–

2017 рр.) передбачено проведення інституційної реорганізації органів місцевого 

самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, а також проведення 

місцевих виборів з урахуванням реформованої системи органів місцевого 

самоврядування [7]. Отже, за розрахунком законодавця в 2017 р. передбачалося 

завершити перерозподіл повноважень у системі органів місцевого 

самоврядування та органів виконавчої влади за принципом субсидіарності. 

В результаті проведеного вище аналізу існуючих підходів до розуміння 

поняття публічної влади, її ознак, принципів та системи, можна констатувати, 

що публічна влада – це цілісна система органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, що здійснюють управління суспільно значущими 

справами від імені та за дорученням суверена – народу, постійно діють в 

правовому режимі при реалізації організаційно-розпорядчих функцій і 

повноважень через визначені Конституцією України та законами України 
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форми реалізації управління справами держави і територіальних громад, які 

функціонують згідно з їх статусами у всіх сферах і в територіальних одиницях 

держави. 
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ПРИНЦИПИ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

УКРАЇНИ 

Соціальна сфера має надзвичайно багатоманітну, складну й динамічну 

структуру, яка характеризується цілою низкою взаємозв‘язаних та 

взаємодіючих параметрів, що окреслюють соціальний простір, в якому живе, 

працює й відпочиває людина.  

Головними чинниками, що нині визначають розвиток соціальної сфери, є 

насамперед соціальне становище людини в суспільстві, котре визначається 

рівнем соціальної свободи особистості та можливості її самореалізації, 

наявність та ефективність її соціальної захищеності, характер взаємозв‘язку 

особистих, групових та суспільних інтересів, зрілість життєвих потреб та 

можливість їхнього задоволення тощо.  

Не менш важливими параметрами соціальної сфери є існуючі в суспільстві 

умови праці, побуту, дозвілля, охорони здоров‘я, міра їх відповідності 

стандартам сучасного суспільства; стан і динаміка соціальної структури, 

відносин між класами, соціальними верствами, іншими спільнотами; відносини 

людини й суспільства з навколишнім природним середовищем і т. п. Реальний 

стан та рівень розвитку названих параметрів соціальної сфери залежить від 

багатьох обставин.  

Найважливішими з них є такі: рівень розвитку продуктивних сил, зміни у 

виробництві на базі досягнень науково-технічної революції; соціально-класова 

структура суспільства та рівень демократизації політичної системи; рівень 

розвитку духовної, у тому числі й політичної культури населення; масштаби та 

якість підготовки кадрів, а також характер і ефективність соціальної політики, 

яка є головним інструментом реалізації об‘єктивних можливостей 

економічного, політичного й духовного потенціалів суспільства.[1] 

Соціальна політика — це діяльність державних і громадських інститутів, 

суспільних груп та окремих осіб (суб‘єктів соціальної політики), спрямована на 

реалізацію соціальних потреб людини, що забезпечують її життєдіяльність і 



 102 

розвиток як соціальної істоти на основі принципу соціальної справедливості за 

беззастережного дотримання її громадянських прав та свобод.  

У іншому тлумаченні соціальна політика являє собою комплекс 

соціально-економічних заходів держави, місцевих органів влади, підприємств, 

організацій, спрямованих на захист населення від безробіття, підвищення цін, 

знецінення трудових заощаджень. Її мета — забезпечити гідний рівень життя, 

який виражається у певній кількості та якості споживчих благ і послуг, 

починаючи з «первинних», що задовольняють потреби особи у продуктах 

харчування, одязі, засобах пересування, підтримки здоров‘я і закінчуючи 

найскладнішими потребами, пов‘язаними із задоволенням духовних, 

моральних, естетичних запитів.[2] 

Стратегія сталого розвитку «Україна-2020» є «ідейною доктриною» 

реалізації соціальної політики України на найближчі 4 роки була розроблена за 

ініціативи Президента України Петра Порошенка та репрезентована 25 вересня 

2014 року.  

Вона ґрунтується на сучасних міжнародних принципах співіснування 

людства і довкілля і в якому визначається мета, завдання та пріоритетні 

напрями розвитку українського суспільства на шляху забезпечення 

збалансованості економічних, соціальних та екологічних чинників. Сталим є 

розвиток, який задовольняє потреби суспільства, не ставлячи під загрозу 

спроможність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби.  

Основними напрямами соціальної політики в Україні є: 

 політика в сфері доходів населення, яка передбачає встановлення 

соціальних стандартів життя, параметрів життєвого рівня, забезпечення 

зростання заробітної плати;  

 політика зайнятості та охорони праці, яка передбачає законодавче 

встановлення засобів охорони праці, видів і форм соціального страхування, 

забезпечення повної продуктивної зайнятості населення, запобігання 

безробіттю; 



 103 

 соціальний захист, що передбачає визначення та встановлення параметрів 

пенсійного забезпечення та інших видів соціального страхування, соціальної 

допомоги, соціального обслуговування, а також соціальних пільг і гарантій; 

 демографічна політика, яка передбачає стимулювання репродуктивного 

зростання населення, державну допомогу сім‘ї, регулювання міграційних 

процесів; 

 політика розвитку соціальної сфери: культурна, мовна, релігійна, 

молодіжна, рекреаційна політика, охорона здоров‘я, в сфері освіти, науки, 

тощо.[3] 

В основу здійснення соціальної політики у соціальних демократичних 

державах покладаються такі принципи, як соціальна справедливість, соціальна 

солідарність, індивідуальна соціальна відповідальність, соціальне партнерство. 

Принцип соціальної справедливості є загальновизнаною цінністю 

демократичної держави, це певна відповідність між практичною роллю різних 

індивідів (верств) у житті суспільства та їхнім соціальним становищем, між 

працею і винагородою, заслугами та їх визнанням. Розбудова соціальної 

держави передбачає визнання рівності соціальних прав усіх громадян, 

незалежно від їх індивідуальних або соціальних особливостей.  

Таким чином всім громадянам гарантується певний соціальний мінімум, 

який виражається в мінімальній оплаті праці, мінімальній пенсії, адресній 

соціальній допомозі тощо. В той же час активні і працездатні індивіди повинні 

мати можливість отримувати на законних підставах більший обсяг 

матеріальних благ і послуг за свою працю. Невід‘ємною властивістю, 

принципом соціальної політики є здатність забезпечувати солідарність 

суспільства. 

Принцип соціальної солідарності випливає з почуття взаємної 

відповідальності, яка поєднує громадян як членів суспільства, сполучає усі 

покоління. Саме соціальна політика через механізми перерозподілу доходів є 

певною мірою засобом забезпечення суспільної солідарності, а через 

солідарність – таких почуттів, як патріотизм, національна гідність та 

національна ідентичність. Соціальну солідарність можна визначити як 
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згуртованість суспільства, що характеризується готовністю громадян 

реалізовувати спільні інтереси, розв‘язувати суспільні проблеми. 

Принцип індивідуальної соціальної відповідальності означає, що кожен 

громадянин повинен передусім самостійно дбати про власний добробут, не 

перекладаючи цих обов‘язків на державу. Також, згідно з цим принципом, 

держава шляхом надання соціальної допомоги має втручатися лише у 

надзвичайних та кризових ситуаціях, що виникають у громадян і які вони не 

можуть розв‘язати самостійно. 

Соціальне партнерство полягає у функціонуванні розвинених 

взаємозв‘язків між працівниками, роботодавцями, а також державою на засадах 

співробітництва, компромісів, узгоджених рішень з питань соціально-трудових 

відносин. Його завданнями є створення ефективного механізму регулювання 

соціально-трудових відносин; проведення колективних переговорів, взаємних 

консультацій, укладення колективних договорів та угод; запобігання 

колективним трудовим спорам і сприяння вирішенню соціально-трудових 

конфліктів; вдосконалення чинного законодавства у сфері соціально-трудових і 

пов‘язаних з ними економічних відносин.[4] 

Отже, соціальна політика безпосередньо пов‘язана з людиною та її 

особистими інтересами. Тому, приймаючи рішення соціального спрямування 

щодо управління трудовим потенціалом суспільства, керівництво держави несе 

високу суспільну відповідальність. Повного узгодження суспільних і особистих 

інтересів можна досягнути лише через реалізацію багатьох соціальних рішень. 

Такі рішення приймають керівники усіх рівнів управління. Вони мають прямий 

і в багатьох випадках вирішальний вплив на поведінку працівників і громадян 

держави. 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ 

ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

Сучасний процес державотворення в Україні зумовлює необхідність 

дослідження проблем, пов'язаних зі здійсненням цілеспрямованої діяльності 

органів публічної влади щодо забезпечення законності та правопорядку в 

країні, охорони прав і свобод людини і громадянина, закріплених Конституцією 

України. Особливої гостроти набула проблема боротьби з корупцією та іншими 

правопорушеннями, пов'язаними з корупцією, які створюють серйозну загрозу 

формуванню України як демократичної, незалежної та соціальної держави. 

Для вирішення питання про ефективність та доцільність запровадження 

системи заходів боротьби з корупцією важливим є перш за все з'ясування 

глибини та правильності розуміння сутності корупції. Це питання є ключовим 

не тільки для дослідження корупції як правової категорії, а й для дослідження 

проблеми корупції в інших галузях науки, зокрема в державному управлінні. 

Корумпованість українського суспільства – одна з перешкод на шляху 

інтеграції України в європейський простір. Корупція є однією з 

найактуальніших соціально–політичних проблем сучасності, вона не лише 

негативно впливає на темпи розвитку економіки держави, але й на систему 

державного управління та суспільні відносини в цілому. 

Українська громадськість і наука приділяють проблемі подолання корупції 

дедалі більше уваги. Корупція стала чинником, який реально загрожує 

національній безпеці, демократичному розвитку держави та суспільства, 

конституційному ладу України. Корупційні прояви підривають авторитет 

країни, завдають шкоди функціонуванню державного апарату, обмежують 

конституційні права і свободи людини та громадянина, порушують принципи 

верховенства права, встановлений порядок здійснення повноважень 

http://studies.in.ua/socialna-polityka-derzhavy/3463-principi-socalnoyi-poltiki.html
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посадовими і службовими особами органів державної влади, управлінських 

структур приватного сектору, руйнують моральні та суспільні цінності, 

дискредитують державу на міжнародному рівні [1, с. 3]. 

В Україні у сфері протидії корупції зроблено досить багато, зокрема 

прийнято спеціальний антикорупційний закон та низку інших законодавчих 

актів антикорупційного спрямування, схвалено Концепцію боротьби з 

корупцією, розроблено спеціальну антикорупційну програму, проголошено 

курс на посилення протидії цьому явищу, запроваджено систематичне 

проведення організаційних заходів за участю керівників правоохоронних та 

інших державних органів з питань протидії корупції тощо. Однак, ці та інші 

заходи, що здійснюються в державі та суспільстві, поки що не мали відчутних 

позитивних результатів [2, с. 185]. 

Наприкінці ХХ століття світова спільнота визнала, що корупція є 

глобальною проблемою  кожної країни, і з цією проблемою треба боротися. 

Результатом стало ухвалення цілого комплексу міжнародно-правових актів, 

підготовлених та прийнятих в Організації Об‘єднаних Націй, Організації 

економічного співробітництва та розвитку, Організації американських держав, 

Раді Європи, Європейському Союзі, Африканському Союзі. Міжнародні 

юридичні  інструменти відрізнялися за сферою застосування, проте в усіх було 

на меті одне – встановити загальні стандарти боротьби з корупцією шляхом 

забезпечення виконання антикорупційних  законів на національному рівні. 

Корупція стала звичним явищем у багатьох провідних державах світу. 

Проблеми, які пов'язані з корупцією, мають місце практично у будь – якій 

державі, незалежно від політичного устрою та рівня економічного розвитку. На 

думку відомого фахівця з проблем протидії корупції Сар Дж. Пундея, корупція 

«не є інфекцією, яку раптом може підхопити здорове суспільство. Вона є 

наслідком явищ і тенденцій політики, економіки та загалом розвитку держави. 

Жодна країна ніколи не була повністю вільною від неї» [3, с. 17]. 

У багатьох державах вдалося створити такі механізми, які обмежили вплив 

корупції масштабами, що не становлять серйозної небезпеки для нормального 

функціонування державного апарату. До країн, які створили ефективний 
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механізм протидії корупції, можна віднести: Фінляндію, Данію, Нову Зеландію, 

Ісландію, Сингапур, Швецію, Канаду, Нідерланди, Люксембург, Норвегію, 

Австралію, Швейцарію, Великобританію, Австрію, Ізраїль, США, Чилі, 

Ірландію, Німеччину та ін. Усі вони мають деякі особливості в організації 

антикорупційної діяльності, але спільними для них є: зусилля щодо організації 

активної протидії корупційним проявам; створення відповідної правової бази; 

залучення до протидії корупційним проявам громадських організацій. 

Найменше корумпованою країною у світі є Фінляндія: авторитетна 

міжнародна організація Тransperency International вже кілька років поспіль 

віддає їй почесне останнє місце. У Фінляндії, втім, як і в інших розвинених 

демократіях, чесна влада – це система взаємодії права, громадянського 

суспільства, традицій і цінностей нації. Влада у Фінляндії – максимально 

наближена до народу. Тут реально працює принцип виборності місцевих 

адміністрацій. 

 Прикладом комплексної боротьби з корупцією є антикорупційна стратегія 

Нідерландів, яка включає такі процедурні та інвестиційні заходи, як:  

• постійна звітність та гласність щодо виявлення корупції та обговорення 

наслідків – покарання за корупційні дії;  

• розробка системи моніторингу можливих місць виникнення корупційних 

дій у державних та громадських організаціях і суворого контролю за діяльністю 

осіб, які там працюють; 

• створення системи прав і обов‘язків посадових осіб із визначенням міри 

відповідальності за порушення посадової етики та корупційні прояви; 

• основною мірою покарання за корупційну дію є заборона працювати в 

державних організаціях та втрата всіх соціальних пільг, які надає державна 

служба, наприклад, пенсійного і соціального обслуговування [4, с. 158]. 

Ефективною є система організаційних і правових механізмів боротьби з 

корупцією в Італії, де у вирішенні цієї проблеми тісно взаємодіють громадські 

організації та державні установи. Парламент країни заснував спеціальну 

Генеральну Раду з боротьби з організованою злочинністю. 
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У Німеччині, незалежно від конкретних специфічних функцій, основним 

обов‘язком державних службовців є неупереджене і справедливе виконання 

своїх завдань на благо всього суспільства. Для державних службовців 

передбачено повну особисту відповідальність за правомірність своїх дій з 

виконання службових обов‘язків. В основу протидії корупції в Німеччині 

покладено завдання знищення матеріальної, насамперед фінансової бази 

злочинних угруповань. Це досягається двома шляхами: конфіскаційним 

(конфіскація майна) і створенням належної правової бази для унеможливлення 

відмивання «брудних» грошей. 

У Франції свій досвід боротьби з корупцією. У 1993 р. тут створено 

Центральну службу з боротьби з корупцією. На неї покладено такі важливі 

функції, як централізація інформації, необхідної для попередження (виявлення) 

фактів активної та пасивної корупції, зловживання службовим становищем як з 

боку державних службовців, так і приватних осіб, хабарництва, дій у 

корисливих цілях, також надання допомоги судово –слідчим органам у 

випадках їх звернень про надання інформації, що свідчить про факти 

правопорушень.  

Отже, досвід країн щодо запобігання корупції різноманітний і залежить від 

правових, соціальних, політичних умов, рівня економічного розвитку, 

удосконалення державного управління. Певні норми вже перейняті й діють в 

Україні, інші перебувають у стадії обговорення. Але вартий уваги той факт, що 

ефективність стратегії боротьби з корупцією визначається не кількістю 

пропонованих заходів, а їх якістю, тобто спроможністю реально впливати на 

ситуацію та змінювати її. Тому запозичувати відповідний досвід потрібно 

вибірково, з урахуванням наявних результатів застосування відповідної норми. 

Необхідність використання та врахування зарубіжного досвіду у сфері 

боротьби з корупцією в системі державного управління нашої країни 

зумовлюється ще й тим, що основні закони функціонування чиновницького 

апарату універсальні і, як свідчить практика, багато в чому не залежать від 

національної специфіки.  
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Протидія корупції в системі державного управління потребує розробки і 

проведення заходів з метою попередження, виявлення та припинення 

правопорушень, пов‘язаних з корупцією, усунення їх наслідків та покарання 

винних. Система відповідних заходів має базуватися на принципах законності, 

гласності, невідворотності покарання за корупційні правопорушення, 

відновлення порушених прав, відшкодування громадянам, їх об‘єднанням, 

державі збитку від правопорушень, пов‘язаних з корупцією. Ці заходи 

необхідно розглядати як невід‘ємну складову реформи системи державного 

управління. 
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МОТИВАЦІЙНИЙ ВПЛИВ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ 

ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Потреба запровадження сучасних технологій управління людськими 

ресурсами зумовлена кризовими явищами в діяльності органів державного 

управління, необхідністю пошуку принципово нових мотивуючих факторів їх 

кадрового складу, а події останнього часу показали, що вітчизняна кадрова 

політика потребує суттєвого перегляду та зміни своєї парадигми [1]. 

Останнім часом зростає значущість діяльності державних службовців, які 

вирішують складні завдання державного управління. Проблеми, пов‘язані з 

мотивацією персоналу державної служби, набули особливої актуальності і 

стосуються кожного керівника незалежно від того, які завдання та функції він 

виконує в органах влади, установах і організаціях України. 

Аналіз інтернет-джерел та публікацій у ЗМІ показує, що в управлінні 

людськими ресурсами органів влади в Україні і досі переважають 

адміністративно-командні технології, а питаннями кадрового забезпечення 

державної служби традиційно займаються лише керівники та кадрові служби. 

Це суперечить сучасним технологіям управління людськими ресурсами. 

Сьогодні в Україні склалася ситуація, коли застарілі адміністративно-

командні технології управління стають серйозною перешкодою на шляху 

сталого людського розвитку, у той час як суспільний розвиток держави вимагає 

зміни цих технологій, орієнтованих головним чином на досягнення цілей 

організації, на більш гнучкі сучасні технології в державному управлінні або 

організації, що орієнтовані на людину і задоволення її вищих потреб, згідно з 

теорією потреб Маслоу [2]. 

Управління людськими ресурсами повинно все менше ґрунтуватися на 

адміністративних методах і все більшою мірою орієнтуватися на усвідомлену 

кадрову політику, що базується на системі інтересів державного службовця та 

органів державного управління. Тому необхідні новітні наукові знання та 

ефективні технології в галузі управління людськими ресурсами, методи 
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формування та управління трудовим колективом, освоєння інноваційних 

технологій роботи з кадрами. 

Потрібні сучасні, розроблені на основі досвіду світового менеджменту, 

підходи до таких проблем як: кадрове планування, профвідбір і оцінка 

службовця; формування резерву і планування кар‘єри; коучинг і навчання 

кадрів в процесі трудової діяльності; нормативно-правова база управління 

людськими ресурсами; стиль управління персоналом та оптимізація праці 

керівників; контроль в системі управління персоналом; етика і етикет ділових 

відносин; формування здорового морально-психологічного клімату в колективі 

тощо [3-5]. 

Тримаючи курс на сталий людський розвиток в Україні працівники, 

людські ресурси, і, зокрема, державні службовці, розглядаються як єдиний і 

найбільш важливий актив, базова цінність будь-якої організації. Тому кінцевим 

результатом управління людськими ресурсами є прагнення поліпшити не тільки 

результати діяльності організації або органу влади, але й розвиток особистості і 

суспільства в цілому. 

В умовах європейської інтеграції України система державного управління 

потребує фахівців, які володіють знаннями в галузі управління людськими 

ресурсами, а також знайомі зі способами ефективної мотивації персоналу. 

Потреба в таких керівниках і фахівцях особливо велика в органах влади, де 

мають відбуватися суттєві зміни в цілому і особливо в системі управління 

персоналом держслужби, оскільки державна служба є основою, фундаментом 

державного управління, а зайняті в ній працівники забезпечують виконання 

завдань і функцій органів державної влади. Тому до процесу управління 

персоналом державної служби пред‘являються підвищені вимоги. 

Ефективність роботи державних службовців передбачає націленість всього 

персоналу на результативне використання технологій професійної діяльності, 

підвищення ефективності надання управлінських послуг, покликаних 

забезпечувати якісне виконання повноважень державних органів. 

І в першу чергу, на думку автора, доцільно реалізувати технології 

мотивації державних службовців. 
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На думку експертів [6; 7], зниження рівнів управління і бюрократії є 

суттєвим мотивуючим фактором. Менша кількість бюрократичних правил і 

процедур породжують в людях розкріпачення, креативність і відповідальність. 

Відповідальність є ключовим фактором досягнення хороших показників 

діяльності. Державні службовці – управлінці та виконавці, повинні отримати 

відчуття автономності, а передані їм повноваження щодо прийняття рішень 

заохочуватимуть їх активну участь в досягненні загального успіху. 

У контексті сталого людського розвитку важливими є технології мотивації 

людських ресурсів, що надають державним службовцям, управлінцям усіх 

рівнів можливості задоволення своїх потреб нижчого та вищого рівнів згідно з 

пірамідою потреб Маслоу [2]. 

Такими технологіями можуть бути визначені: участь співробітників в 

ухваленні рішень; розвиток професійних компетенцій; забезпечення 

можливостей рівного доступу до задоволення освітніх потреб; професійне 

зростання; розвиток автономії і відповідальності державного службовця у 

професійній діяльності тощо. 

Однією з визначальних технологій управління людськими ресурсами є 

формування організаційної (корпоративної) культури в органах державного 

управління. Цьому питанню за роки незалежності України не приділялося 

достатньо уваги, хоча це є класикою менеджменту [3-5]. 

Варто зауважити, що протягом останніх років проблематиці формування 

організаційної культури в системі державної служби було присвячено кілька 

публікацій [1; 7], які, з одного боку, констатують вкрай низький рівень такої 

культури в органах державного управління та місцевого самоврядування, а з 

іншого боку, наголошують на необхідності її запровадження. 

Отже, питанням запровадження сучасних технологій управління 

людськими ресурсами та використанню мотиваційних факторів в системі 

державного управління на даний час приділяється недостатньо уваги. Але без 

них унеможливлюється подальший ефективний розвиток держави. 
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ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКА ЕЛІТА ЯК ЧИННИК ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: 

ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 

ДОСВІД 

В умовах сучасних суспільно-політичних процесів однією із ключових 

проблем українського суспільства є становлення політико-управлінської еліти 

як важливого чинника державотворення. У всі часи – в періоди соціально-

економічних потрясінь та відносної стабільності – саме політична еліта відіграє 
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важливу роль в прийнятті управлінських рішень, реалізації інтересів населення 

та становленні громадянського суспільства загалом.  

Поняття сутності політико-управлінської еліти є малодослідженим та 

суперечливим. За визначеннями науковців, це меншість суспільства, 

диференційована, неоднорідна, але відносно інтегрована група осіб (сукупність 

груп), що певною мірою володіють якостями лідера, посідають керівні позиції в 

суспільних інститутах та (або) безпосередньо впливають на прийняття 

політико-управлінських рішень [1]. Роль політичних лідерів для державистає 

винятково важливою в періоди фундаментальних змін. 

Сучасні трансформаційні процеси та демократичні перетворення в Україні 

вимагають серйозних управлінських рішень,реалізації стратегічних завдань та 

нових підходів до управління в цілому. Вирішувати такі нагальні проблеми 

покликана політико-управлінська еліта, від компетентності, ділових та 

особистісних якостей якої залежить ефективність управління, результативність 

всіх реформ та, зрештою, успіхи в економічній, політичній та культурній 

сферах нашої держави. Тому досить актуальною проблемою для України, яка 

тримає вектор на євроінтеграцію, є удосконалення потенціалу управлінської 

еліти з урахуванням досвіду, кращих практик, методів та стратегій підготовки в 

європейських країнах. 

Законом України «Про державну службу» визначені принципи, якими 

повинна керуватися політико-управлінська еліта при виконанні своїх функцій. 

Це верховенство права, законність, професіоналізм, патріотизм, доброчесність, 

політична неупередженість, прозорість тощо [2]. Відповідні положення також 

визначені в Законі України «Про службу в органах місцевого самоврядування». 

Проте сьогодні для нашого суспільства характерна ситуація, коли еліта, не 

маючи науково обґрунтованого поняття розвитку країни, достатньої 

компетентності, лідерських та моральних якостей, зловживаючи своїми 

перевагами привілейованого становища, перетворюється на обмежену та 

ізольовану систему, керуючись при прийнятті управлінських рішень в 

основному лише своїми інтересами. 
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Сучасна політико-управлінська еліта нашої країни характеризується 

деякими особливостями.  

По-перше, їй притаманне переважання особистих і групових інтересів над 

інтересами суспільства. Політико-управлінська влада стає відчуженою від 

людей,які їй делегують своє право здійснювати управління державою. По-

друге, поширеним явищем в нашій країні є низька ефективність політико-

управлінської діяльності та відсутність стратегічного мислення. Досить часто 

голослівні промови політичних лідерів та їх практичні дії суттєво 

відрізняються. Суттєвою проблемою вітчизняної політико-управлінської еліти є 

недостатня професійна підготовка та небажання підвищувати рівень 

кваліфікації. Ще однією характеристикою української політико-управлінської 

влади є зрощення політичної і економічної еліти, з переважанням ролі 

останньої. Досить часто в Україні вплив політико-бізнесових угрупувань на 

прийняття важливих управлінських рішень є потужнішим, ніж вплив партійних 

структур. На тлі всіх цих проблем, політико-управлінська еліта стає об‘єктом 

недовіри з боку населення.  

Сучасна представницька демократія переживає глибоку кризу. Вона дає 

дедалі більше шансів прийти до влади не кращим, а тим, у кого великі 

фінансові можливості. Та незважаючи на це, в Україні все ж таки 

спостерігаються позитивні тенденції з удосконалення політико-управлінської 

еліти. У зв‘язку із зростанням значення професіоналізації управлінських кадрів 

всіх рівнів відбувається удосконалення механізмів фахової підготовки 

політичної еліти, активний пошук шляхів реформування чинного законодавства 

та модернізації системи державної служби [3] . 

Інститут політичного лідерства в Україні вимагає глибоких змін. В умовах 

соціально-економічної нестабільності наша держава потребує формування 

політико-управлінської еліти європейського типу. Досягти цього можна 

шляхом модернізації та приведення у відповідність європейським стандартам 

системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних 

службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування. 
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За останні роки в Європі поширюється тенденція до постійного 

вдосконалення рівня професійної підготовки управлінських кадрів. Система 

безперервного професійного навчання стає дедалі більше актуальною і відіграє 

вагому роль у формуванні якісно нової політико-управлінської еліти. Одним з 

прикладів найбільш результативних таких систем у Європі є багаторівнева 

система, що практикується в Німеччині, де неперервне навчання є однією з 

обов'язкових умов кар'єрного зростання. 

Основними вимогами до державних службовців у Німеччині є професійна 

освіта і спеціальна підготовка, види яких диференціюються залежно від рівня в 

державному управлінні. Навчання державних службовців у Німеччині є 

послідовною, жорсткою, завершеною системою, яка включає декілька рівнів. 

Навчання службовців у Німеччині добровільне, але разом із тим є необхідною 

умовою для подальшого просування по службі.  

В цій країні професіоналізація державних службовців ґрунтується на 

законодавчій базі, основою якої є юридична освіта, доповнена службовою 

підготовкою та системою підвищення кваліфікації. Якщо кандидат на посаду 

певної категорії не має юридичної освіти, то протягом двох років він проходить 

підготовку в спеціалізованих навчальних закладах. Системі професійної 

підготовки управлінських кадрів в Німеччині притаманні: самоврядування, 

тісний зв'язок науки і практики, високі вимоги до якості освітніх послуг, добре 

матеріально-технічне та інформаційне забезпечення навчального процесу, 

використання зарубіжного досвіду і постійна співпраця з великими 

господарськими структурами (корпораціями, концернами тощо) [3].  

Загалом європейська практика передбачає стійку організовану 

багаторівневу систему професійної підготовки політико-управлінської еліти, де, 

як правило, функціонують спеціалізовані вищі навчальні заклади для 

підготовки керівних кадрів. Програми навчання європейських навчальних 

закладів державного управління спрямовані на розвиток професійних 

компетентностей у сфері інформаційного менеджменту, управління людськими 

ресурсами, лідерства, менеджменту, мовної підготовки, комунікацій, 

планування та організації, фінансів, урядових відносин, публічної політики 
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тощо. Особлива увага приділяється розвитку таких компетентностей керівника, 

як стратегічне, аналітичне мислення, відповідальність, мистецтво управляти, 

оцінювати ризики й працювати горизонтально. Також європейська модель 

політико-управлінської еліти особливу увагу приділяє етичним вимогам, де 

найвищою цінністю є особистість та формування прогресивного 

демократичного світогляду посадових службовців. 

Аналіз стану підготовки управлінських кадрів у Європі підтверджує 

зростання ролі в цьому процесі політичних і професійних міжнародних 

організацій. Саме такі міжнародні організації як Рада Європи, Єврокомісія, 

Організація Європейського співробітництва і розвитку забезпечують країни 

потрібною інформацією, здійснюють значну фінансову підтримку та 

дослідження в галузі публічного управління. 

Нині Україна знаходиться лише на початку шляху формування нової 

політико-управлінської еліти, сформованої на основі високого рівня 

професіоналізації та європейських цінностей. Поступово до неї інтегрується 

високоосвічена молодь, яка поділяє демократичні цінності, готова і здатна 

сприяти їх утвердженню в Україні.  

Отже, політико-управлінська еліта відіграє важливу роль як чинник 

державотворення в Україні. Від її професійної компетентності, моральності, 

бажання до вдосконалення та службового зростання залежать динамізм та 

успішність проведення реформ. Тому найкращі європейські методи підготовки 

та формування політико-управлінської еліти якнайскоріше повинні бути 

адаптовані в Україні, адже без цього неможливо забезпечити ефективність 

суспільно-політичних перетворень та зробити реальним входження України до 

європейської спільноти. 
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ПРИНЦИПИ ДЕМОКРАТИЧНОГО ВРЯДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Перед кожною державою постає питання про те, в якому напрямі 

розвиватися. В усіх країнах можна знайти підтвердження того, що зміна 

врядування завдає шкоди політичним, соціально-економічним, інституційним 

та іншим факторам. 

 Зарубіжний досвід урядування базується на тих цінностях, які 

формувались протягом тисячолітньої історії (порядність та неупередженість, 

соціальна справедливість, праця, авторитет та братерство). Ці цінності є 

загальноприйнятими і для України, проте існують невід‘ємні складові нашого 

менталітету (недотримання законодавчих норм, неякісне надання 

адміністративних послуг, вседозволеність високопосадовців тощо). 

Знаходячись в умовах євроінтеграції Україна поступово починає 

переймати кращі традиції та тенденції демократичного розвитку іноземних 

держав. Основні концепції врядування висвітлені у працях таких вчених, як: А. 

Колодій, Ю. Ковбасюка, Р. Войтович, Н. Нижник, А. Рачинського, Т. 

Василевської, М. Білинської, Ф. Кирилюка, О. Васильєвої, О. Скакун, В. 

Козакова, І. Сурай, Н. Грицяк, І. Венедіктової, В. Березинського, В. Соловйова, 

І. Бегей, та інших. 
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Під загальним поняттям ―врядування‖ слід розуміти вироблення у 

колегіальний спосіб із залученням максимально можливої чи доцільної 

кількості членів конкретної громади життєво важливих рішень щодо 

впорядкування суспільного життя та делегування для їх реалізації обраним для 

цього особам певних повноважень [1]. Також врядування зазвичай визначають 

як процес взаємодії органів влади із суспільними інститутами та громадянами в 

процесі прийняття рішень [2]. 

 Щодо розуміння новітньої форми врядування знаходимо такі визначення, 

які різняться ракурсними поглядами на їхню роль у державі та праві. Термін 

врядування (―governance‖, англ.) на сьогодні має багато значень. На 

теоретичному рівні під терміном «врядування розуміється співпраця» багатьох 

сторін, які беруть участь в процесі управління суспільними справами. Це 

поєднання влади та обов‘язків у суспільстві [3]. Врядування – ширша за уряд 

категорія, яка включає взаємовідносини між офіційними інституціями та 

інституціями громадянського суспільства і, стала важливою концепцією 

міжнародного розвитку.  

Демократичне врядування- це врядування, яке забезпечує прозору систему 

державних фінансових операцій, сприяє приватному секторові економіки та 

характеризується відсутністю корупції. Демократичне врядування в реаліях 

сьогодення покликане забезпечити сталий розвиток держави в умовах 

глобалізаційних процесів. Дана концепція обумовлюється незаперечною його 

продуктивністю, яка досягається шляхом цілеспрямованої, ефективної, 

підзвітної діяльності всіх суб'єктів управління. Саме тому нашій державі 

необхідно запозичувати кращі принципи зарубіжного демократичного 

врядування, реалізація яких є ключовим фактором успішного розвитку та 

входження до європейської спільноти [2]. 

У програмі ООН ―Врядування та стійкий розвиток людського потенціалу‖ 

стверджується, що ―добре (демократичне) врядування‖ є учасницьким, 

прозорим і підзвітним, ефективним та неупередженим, сприяє забезпеченню 

законності та гарантує визначення політичних, соціальних й економічних 

пріоритетів на основі широкого суспільного консенсусу, а також врахування 
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думки найбідніших та найвразливіших верств населення при ухваленні рішень 

щодо розподілу ресурсів на цілі розвитку. На основі програми ООН 

―Врядування та стійкий розвиток людського потенціалу‖ та Білої книги, в якій 

задекларовані основні норми врядування країн ЄС, можемо зазначити 

відповідні принципи демократичного врядування в Україні:    

 – участі, яка може бути як безпосередньою, так і опосередкованою через 

легітимізовані посередницькі інституції та представників; 

 – верховенства права, тобто правова система повинна бути справедливою і 

діяти однаково для всіх, особливо стосовно прав людини;  

– прозорості, через свободу інформації, її повноту і доступність для всіх, 

хто в ній зацікавлений; 

 – відповідальності, оскільки інституції та процеси служать усім членам 

суспільства; – консенсусу, дотримання балансу інтересів для досягнення 

широкого консенсусу з локальних і загальних питань та процедур;  

– справедливості, добробут суспільства залежить від врахування інтересів 

кожного члена суспільства у ньому;  

– ефективності та результативності, максимально ефективне використання 

ресурсів для задоволення потреб громадян;  

– підзвітності уряду, приватного бізнесу та структур громадянського 

суспільства громадськості та інституційним носіям прав [3], [4].  

Впровадження врядування такого типу може забезпечити не тільки 

співпрацю з владою, реалізацію права участі на здійснення публічної влади, але 

й в широкому розумінні забезпечити права і свободи особи та забезпечення 

принципів правової держави. При розгляді принципів демократичного 

врядування необхідно зважати на той факт, що вони мають враховувати 

фактори процесу розвитку публічного управління, бути логічними та 

послідовними. 

Отже, для імплементації західноєвропейських тенденцій демократичного 

врядування в Україні обов‘язком держави має стати створення та розвиток 

відповідного політичного та законодавчого середовища, узгодженої системи 

інститутів державної влади та місцевого самоврядування, забезпечення 
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ефективності служб органів державної влади. Демократичне врядування – це 

набір національно усталених практик, стандартів та принципів, що сприяють 

ефективному публічному управлінню й адмініструванню, дотриманню 

демократії та сталому розвитку держави через нормативно врегульовану 

процедуру взаємодії держави з приватним сектором, передбачаючи при цьому 

рівність і взаємовідповідальність за прийняте рішення та наслідки його 

впровадження. 
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ПРОЦЕСИ ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ 

НА ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

В складі джерел впливу на українську систему державного управління 

виділяють європейські структури та інституції, державні та галузеві політики, 

наднаціональне законодавство, соціальні артефакти, цінності, норми й правила, 

історичні й культурні традиції, євроінтеграційний досвід інших країн. 

Своєю чергою, чинниками впливу слугують базові принципи європейської 

інтеграції, реалізація яких спрямована на створення єдиного соціально-

економічного простору і здійснюється у відповідності з суспільними 
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демократичними цінностями. Вплив євроінтеграційних процесів зумовлює 

адаптацію державного службовця як члена суспільства й формальної соціальної 

групи (службовці) до нових умов роботи, схиляє до засвоєння проєвропейських 

норм, цінностей і соціальних ролей, наприклад, «європейського чиновника».  

До того ж, імперативи державної інтеграційної політики вимагають від 

державних службовців у професійно-функціональному плані зміни підходів для 

ефективного вирішення проблем громадян на рівні європейських стандартів 

надання державних послуг. 

Як результат новітніх досліджень впливу політичних норм європейського 

співтовариства на політичне життя країн, які не є членами ЄС, не мають 

перспектив вступу у коротко- та середньостроковому періоді й не підпадають 

під політику «винагороди», було сформовано модель «європеїзація за межами 

Європи». З огляду на сучасний стан і динаміку європейської інтеграції в 

Україні ця модель тісно кореспондується з вітчизняними процесами 

європеїзації. Тому є доцільним розгляд напрацювань німецького вченого 

Ф. Шиммельфеннінга, який виділяє два виміри європеїзації у країнах, що 

знаходяться поза єдиним європейським політичним простором. В одному 

випадку фактором європеїзації виступає Європейський Союз, а в іншому – 

активні національні актори і, насамперед, держава, яка прагне запровадити 

європейські стандарти. Ще одним виміром європеїзації слугує її інституційна 

логіка, яка, відповідно до теорії неоінституалізму, може мати вигляд «логіки 

наслідків» або ж «логіки відповідності». 

Визнаючи факт існування політичного, економічного, правового й 

культурного впливу на національні системи державного управління, науковці 

розкривають способи і зміст їх європеїзації. Наразі це відбувається через дії 

інституцій наднаціонального рівня європейського управління у площині 

реалізації національними системами державного управління законодавства ЄС, 

участі в переговорах, ухваленні рішень та їх виконання системою державної 

служби, налагодження управлінської співпраці, використання прецедентного 

права ЄС і створення відповідних структур у сфері національних державних 

служб. Європеїзація державного управління в Україні потребує систематичного 
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виокремлення вимог до управлінських та організаційних структур, 

національної кадрової політики, законодавства про державну службу, адаптації 

політичних та правових процесів до європейських стандартів. 

Отже, у середовищі дослідників процесів європейської інтеграції 

підтримується думка про вплив останньої на національні системи державного 

управління і, як наслідок, на державних службовців, які є її системним 

елементом. Проте питання впливу євроінтеграційних процесів на ці елементи 

усе ще залишається відкритим. 

Державна стратегія є узагальнюючою концепцією дій держави на 

довготривалий період, певною моделлю реалізації місії та досягнення 

довгострокових цілей, яка визначає перспективу її розвитку, основні напрями і 

пріоритети діяльності. Вона, як правило, знаходить відображення у відповідних 

державних документах, законодавчих і підзаконних нормативно-правових 

актах. 

В межах державної стратегії розробляються і реалізуються стратегії 

розвитку різних сфер і галузей суспільної діяльності. Зокрема, сучасна стратегія 

української держави відносить до основних напрямів і пріоритетів діяльність, 

спрямовану на європейську та євроатлантичну інтеграцію України. 

Незважаючи на те, що вступ до ЄС та НАТО «не за горами», існує сильний 

«кадровий голод» на фахівців з проблем європейської та євроатлантичної 

інтеграції, кадрова освітянська політика у цьому напрямі відстає від потреб 

часу й, в основному, зосереджена на впровадженні вимог та положень 

Болонського процесу. В останньому ж переважно йдеться про організацію 

системи навчання та технології, а не про її змістовне наповнення.  

Проведений вибірковий системно-ситуаційний аналіз державного 

управління процесами європейської інтеграції України дозволяє визначити 

низку суттєвих напрямів його удосконалення та сформулювати відповідні 

загальні та конкретні пропозиції. 

Перший напрям – це подолання невідповідності обраної стратегії й чинної 

структури державного управління процесами європейської інтеграції України. 
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Другий напрям – це подолання невідповідності обраної стратегії та 

чинного законодавства України. 

Третій напрям – це подолання невідповідності кадрової політики та 

кадрового забезпечення процесу європейської інтеграції України.  

Узагальнюючи, зазначимо, що європеїзація вітчизняної системи 

державного управління пов‘язана із впливом на цей процес значної кількості 

багатопланових та різнорівневих системних зовнішніх і внутрішніх факторів: 

європейські структури та інституції, державні та галузеві політики, 

наднаціональне законодавство, соціально-психологічні артефакти, цінності, 

норми й правила, історичні й культурні традиції, євроінтеграційний досвід 

інших країн. Площиною та основою впливу слугують базові принципи 

європейської інтеграції, реалізація яких спрямована на створення єдиного 

соціально-економічного простору і здійснюється у відповідності з суспільними 

демократичними цінностями. 
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ФОРМУВАННЯ І РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ: ПОТРЕБИ ТА МОЖЛИВОСТІ 

Нині кожна з розроблюваних програм сталого розвитку території пов‘язана 

із Стратегією сталого розвитку України (Стратегія) на період до 2030 року, 

обумовлюючи підвищену увагу як до потреб, так і можливостей їх 

забезпечення [1-10]. Так, у вступній частині Стратегії підкреслено, що її 

впровадження в рамках окремих програм обумовлено стратегіологічною 

потребою розвитку та рядом чинників: 

 у зв‘язку з ухваленням на Саміті ООН зі сталого розвитку 17 

глобальних Цілей сталого розвитку на період до 2030 року потребує 

актуалізації Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»; 

 в Україні внаслідок домінування протягом багатьох років ресурсо- та 

енергоємних галузей і технологій, сировинної орієнтації експорту та надмірної 

концентрації виробництва у промислових регіонах сформувалася така 
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структура управління розвитком, яка загалом є неефективною та екологічно 

небезпечною; 

 рівень економічного розвитку та добробуту населення не відповідає 

природному, науково-технічному, аграрно-промисловому потенціалу України 

та кваліфікаційно-освітньому рівню населення, соціально-історичним та 

культурним традиціям народу України; 

 Україна має міжнародні зобов‘язання щодо сталого розвитку, визначені 

стратегічними документами ООН; 

 основою для впровадження інноваційних перетворень в Україні у 

напрямі сталого розвитку є Угода про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом; 

 в розроблених та затверджених стратегічних загальнодержавних, 

галузевих та регіональних документах не в повній мірі відображені цілі та 

завдання сталого розвитку; 

 українськими вченими підготовлено наукове обґрунтування переходу 

України до сталого розвитку та сформована відповідна громадська підтримка 

цього процесу. 

Також зазначимо, що фундаментальними засадами для розроблення 

Стратегії стали 17 глобальних Цілей сталого розвитку на період до 2030 року, 

Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» та Оновлена стратегія сталого 

розвитку ЄС. Стратегія також ґрунтується на SWOT -аналізі та аналізі прогалин 

політики, законодавчих актів, програм і планів у восьми галузях: економіка, 

соціальна політика, природокористування та охорона довкілля, сільське 

господарство, енергетика, транспорт, регіональний і місцевий розвиток, освіта 

та наука. 

Аналіз показує, що стратегічне бачення сталого розвитку України 

ґрунтується на забезпеченні національних інтересів та виконанні міжнародних 

зобов'язань України щодо сталого розвитку. Такий розвиток передбачає:  

– подолання дисбалансів, які існують в економічній, соціальній, 

екологічній сферах;  
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– побудову мирного та безпечного, соціального згуртованого суспільства з 

належним управлінням та інклюзивними інституціями;  

– забезпечення партнерської взаємодії органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, бізнесу, науки, освіти та організацій громадянського 

суспільства;  

– повну зайнятість населення;  

– високий рівень освіти та охорони здоров'я;  

– стан довкілля, який забезпечуватиме якісне життя та благополуччя 

теперішнього і майбутніх поколінь;  

– децентралізацію та впровадження регіональної політики, яка передбачає 

гармонійне поєднання загальнонаціональних і регіональних інтересів;  

– збереження національних культурних цінностей і традицій.  

І в подальшому Стратегія передбачає розвиток за векторами, визначеними 

в Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», а саме:  

 вектор розвитку – забезпечення сталого розвитку країни, проведення 

структурних реформ, забезпечення економічного зростання екологічно 

невиснажливим способом, створення сприятливих умов для ведення 

господарської діяльності;  

 вектор безпеки – забезпечення гарантій безпеки держави, бізнесу та 

громадян, захищеності інвестицій та приватної власності, забезпечення миру і 

захисту кордонів, чесного та неупередженого правосуддя, невідкладне 

проведення очищення влади на всіх рівнях та забезпечення впровадження 

ефективних механізмів протидії корупції. Пріоритетом є безпека життя та 

здоров'я людини, що неможливо без ефективної медицини, захищеності 

соціально вразливих верств населення, безпечного стану довкілля і доступу до 

якісної питної води, безпечних харчових продуктів та промислових товарів; 

 вектор відповідальності – це забезпечення гарантій кожному 

громадянину, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 

інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 

стану, місця проживання, мовних або інших ознак, мати доступ до 
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високоякісної освіти, системи охорони здоров'я та інших послуг в державному 

та приватному секторах;  

 вектор гордості – забезпечення взаємної поваги та толерантності в 

суспільстві, гордості за власну державу, її історію, культуру, науку, спорт.  

Доцільно підкреслити, що пріоритетним у Стратегії є інноваційне 

спрямування вектору розвитку, який ґрунтується на активному використанні 

знань та наукових досягнень, стимулюванні інноваційної діяльності, створенні 

сприятливого інвестиційного клімату, оновленні виробничих фондів, 

формуванні високотехнологічних видів діяльності та галузей економіки, 

підвищенні енергоефективності виробництва, стимулюванні збалансованого 

економічного зростання, заснованому на притоці інвестицій у використання 

відновлюваних джерел енергії, в екологічно безпечне виробництво та «зелені» 

технології. Загалом, у Стратегії чітко наголошено на керівних принципах, які 

необхідно враховувати при формуванні та моніторингу програм (табл. 1).  

Таблиця 1 

Керівні принципи Стратегії сталого розвитку при формуванні програм 

Принцип Наповнення 

Захист прав людини Захищати права усіх людей на життя у такому природному та 

соціальному середовищі, яке б підтримувало людську гідність та 

здоров'я, уникати дискримінації, забезпечувати рівність 

можливостей та зменшувати нерівність у доходах.  

Верховенство права  Дотримуватися прозорого, підзвітного та демократичного порядку 

прийняття законів і їх введення в дію. Забезпечувати рівність перед 

законом усіх фізичних і юридичних осіб, а також інституцій. 

Забезпечити вільне, неупереджене і незалежне правосуддя.  

Належне врядування Забезпечити результативність, ефективність, відкритість та 

інклюзивність управлінського процесу, підзвітність та 

відповідальність суб'єктів управління. Сприяти переходу до 

горизонтальної системи суспільної координації прийняття та 

реалізації управлінських рішень за участі усіх заінтересованих 

сторін на національному, регіональному та місцевому рівнях.  

Участь громадськості  Забезпечувати участь громадян у процесі прийняття рішень. 

Запровадити належні процедури для інформування, консультацій та 

участі усіх заінтересованих сторін та інституцій громадянського 

суспільства.  

Участь представників 

бізнесу та соціальних 

партнерів  

Забезпечити формування соціального діалогу, запровадження 

корпоративної соціальної відповідальності і державно-приватного 

партнерства з метою сприяння співпраці та виконання загальних 

зобов'язань для досягнення сталого споживання і виробництва.  

Інтеграція політики та 

управління  

Сприяти інтеграції економічної, соціальної та екологічної політик, 

узгодженості галузевих і регіональних політик на всіх рівнях 
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управління з метою підвищення їх внеску у сталий розвиток.  

Солідарність 

всередині поколінь і 

між поколіннями  

Задовольняти потреби нинішнього покоління, не ставлячи під 

загрозу можливість наступних поколінь реалізовувати свої потреби.  

Використання 

найкращих з наявних 

знань  

Забезпечити усі необхідні умови для того, щоб політика 

розроблялася, оцінювалася та реалізовувалася на основі найкращих 

з наявних знань і була економічно, соціально та екологічно 

результативною.  

Принцип запобігання  Застосовувати процедури оцінки впливу на довкілля і стратегічної 

екологічної оцінки. Використовувати превентивні заходи з метою 

запобігання негативним наслідкам для довкілля та здоров'я людини 

на стадії планування діяльності.  

Принцип 

«забруднювач 

платить»  

Зобов'язати забруднювачів платити за шкоду, яку вони наносять 

здоров'ю людини та довкілля, відповідно до реальних витрат на 

відшкодування заподіяної шкоди, які несе суспільство. Забезпечити 

цільове спрямування цих відшкодувань на відновлення екосистем 

та охорону здоров‘я населення. 

Джерело: Сформовано автором на основі Стратегії сталого розвитку України 

За своєю глибинною сутністю сталий розвиток орієнтований перш за все 

на людину та покращення якості її життя у сприятливому соціально-

економічному середовищі та екологічно чистому, здоровому, різноманітному 

природному довкіллі. Окрім того, високий інтелектуальний рівень людського 

потенціалу має забезпечити конкурентоздатність країни у майбутньому.  

Реалізація Стратегії спрямована на подолання бідності шляхом ефективної 

зайнятості населення, високої вартості робочої сили, накопичення людського і 

соціального капіталу, розвитку підприємницької активності населення, 

зміцнення середнього класу, підвищення соціальних стандартів і гарантій, а 

також надання необхідної соціальної підтримки вразливим групам населення.  

Об‘єктивно, що пріоритетом політики сталого розвитку є забезпечення 

гідних умов праці та життя у власній державі.  

Базовим у даній Стратегії стає її ресурсне забезпечення тому однією з 

найважливіших умов належного її виконання є узгодження відповідних цілей і 

завдань з національним бюджетним процесом. Одним з інструментів є 

комплексний аналіз видатків галузевих міністерств в аспекті реалізації цілей і 

завдань Стратегії. Інтеграція принципів сталого розвитку у наявні механізми 

планування розвитку – це ще один засіб узгодження Стратегії з бюджетним 

процесом. Слід також розглянути можливість переходу від оподаткування за 

критерієм використання праці до критеріїв споживання ресурсів і забруднення 
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довкілля, щоб сприяти досягненню цілей Стратегії у збільшенні зайнятості 

населення і мінімізації негативного впливу на довкілля.  

Окреслено, що для забезпечення належного фінансування заходів на 

виконання Стратегії необхідно:  

 підвищити ефективність податкової системи шляхом удосконалення 

системи оподаткування та впровадження європейських принципів належного 

управління у сфері оподаткування;  

 забезпечити поліпшення інвестиційного клімату та запровадити заходи 

заохочення іноземних і вітчизняних інвесторів вкладати кошти з наданням 

пріоритетності інвестиціям, спрямованим на реалізацію цілей Стратегії;  

 сформувати прозорі механізми залучення іноземної фінансової 

допомоги для вирішення системних питань сталого розвитку; 

 впровадити нову модель державного управління інвестиційною 

діяльністю з метою сприяння інвестиціям у високотехнологічні та 

експортоорієнтовані сектори економіки.  

Зокрема, за Стратегічною цілю 1. Сприяння інклюзивному збалансованому 

економічному зростанню та життєстійкій інфраструктурі та її Операційною 

ціллю 1.1 Сприяти тривалому інклюзивному збалансованому економічному 

зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх, 

визначено завдання: 

 Забезпечити щорічне зростання валового внутрішнього продукту у 

середньому на рівні не менше 4 % на період 2016-2020 рр., 6 % – на період 

2021-2025 рр. і 7 % – на період 2026-2030 рр.  

 Сприяти зміні структури експорту у бік зростання продукції та послуг з 

високою часткою доданої вартості, зокрема до 2030 року підвищити в структурі 

експорту частку продукції високотехнологічних секторів економіки до 15 %. 

 Домогтися підвищення продуктивності в економіці шляхом 

диверсифікації, технічної модернізації, створення стимулів для інноваційної 

діяльності та збільшення кількості робочих місць. 

 Зміцнювати спроможність національних фінансових установ 

заохочувати і розширювати доступ для мікро-, малих і середніх підприємств і 
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громадян до страхових, фінансових, банківських послуг, зокрема до доступних 

кредитів. 

Вже наявні конкретні результати від реалізації означеної Стратегії. Так, 

аналіз, виходячи з Плану заходів з реалізації у 2017-2018 роках Стратегії 

розвитку Львівської області на період до 2020 року щодо програми 

регіонального розвитку «Конкурентоспроможна економіка» за напрямом 

«Високотехнологічна промисловість» у 2017 р., показує на відчутну 

ефективність виконання завдань із сталого розвитку. Зокрема, введено в 

експлуатацію 4 сонячні електростанції (СЕС) та 1 вітрову (ВЕС) на загальну 

суму у фінансуванні в 60 млн дол. США., а саме: 

 СЕС «Озерна»  

– наземна фотоелектрична сонячна електростанція, яка вироблятиме 

екологічно чисту електроенергію, що у подальшому забезпечить отримання 

прибутку від продажу за «зеленим» тарифом. Електростанція займає площу 

14,6 га, а загальна потужність встановлених сонячних панелей 

(фотоелектричних модулів JASolar) становить 9,9 МВт. СЕС вироблятиме 

близько 11 млн кВт/год на рік;  

  «Бориславська сонячна електростанція» 

– ТОВ «Синтез Солар», складається із двох – наземної та дахової, яка є 

найпотужнішою в Україні. Обладнання оснащене сонячними модулями та 

інверторами китайського та німецького виробництва. Наземна електростанція 

має загальну потужність – 326,12 кВт, дахова – 1,114 МВт. Річна загальна 

генерація буде становити приблизно – 1,4 млн кВт/год»;  

  «Енергетичні поля СЕС Терновиця 2 та 4»  

загальна потужність сонячної електростанції – 20 МВт. Комплектуюче 

обладнання – іноземних та українських виробників. Площа земельної ділянки 

забудови сонячної електростанції – 12 га;  

 СЕС у с. Малехів Жовківського району 

«Лео-Солар-Енерджі», потужністю 1000 кВт. Сонячна станція складається 

із 3705 модулів, кожен потужністю 270 Вт. Орієнтовна кількість виробленої 

електроенергії в рік складатиме близько 1,1 млн кВт/год. Сонячна 
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електростанція «Лео-Солар-Енерджі» – спільний проект компанії «Карпат 

логістик та «АРТ-ЕНЕРГО»; 

 ВЕС Старий Самбір – 2 

Сумарна потужність становить 20,7 МВт. 

Загальна потужність сонячних електростанцій в області у 2017 році 

становила 25,5 МВт, вітрових – 33,5 МВт. Окрім цього, у 2017 році на 

Львівщині встановлено 105 сонячних установок приватних домогосподарств (у 

3 рази більшепорівняно з 2016 роком), загальноюпотужністю 1,4 МВт. 

Однак, наявний стан виконання дохідної складової бюджету та 

функціонування національної економіки не дозволяють стверджувати за 

повноту можливостей у реалізації окремих завдань програм сталого розвитку. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ:ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ 

Сучасна інтеграція України до ЄС вимагає глибокого вивчення законода-

вства європейських та інших країн світу. В цьому корисним буде досвід інших 

країн у частині регулювання тих чи інших відносин. Будь-яка демократична 

держава намагається забезпечити належний рівень функціонування місцевого 

самоврядування. Важливим у цьому аспекті є питання стану місцевого 

самоврядування, яке зачіпає, передусім, інтереси населення відповідної країни.  

В основу місцевого самоврядування кожної країни світу покладені 

національні теорії місцевого самоврядування. Найбільш поширеними з них є 

громадівська (Італія, Франція, Угорщина та ін.) державницька (Китай, Лівія та 

ін.) та змішана (Австрія, Німеччина, Японія) теорії. Зміст кожної з них 

визначається визнанням пріоритетного суб'єкта місцевого самоврядування — 

громади та держави або ж дуалізму їх пріоритетності. 

Найбільшого поширення у світі набула громадівська теорія, сприйнята 

більшістю держав Європи. В основі громадівської концепції місцевого 

самоврядування лежить ідея природних прав територіальної громади, її 
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своєрідного «суверенітету» стосовно держави, яка лише визнає та гарантує 

природні права територіальної громади. Прихильники цієї концепції 

розглядають громаду як самостійне джерело такої публічної влади, яка не 

належить державі, а є самостійною публічною владою, так званою 

«муніципальною».  

Водночас, на базі громадівської теорії місцевого самоврядування 

сформувалося три моделі місцевого самоврядування — англо-саксонська, 

континентальна(французька) та змішана. 

В Україні на сьогодні формально визнана саме континентальна 

громадівська модель місцевого самоврядування, основні принципи якої 

закріплені в Конституції та законах України.  

Зокрема, «громадівське» розуміння місцевого самоврядування знайшло 

своє втілення в Конституції України (ст. 140), Європейській Хартії місцевого 

самоврядування, яку в 1997 р., Верховна Рада України ратифікувала, а також у 

Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р.. 

Проте фактично діє модель муніципального дуалізму.[1] 

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.[2] 

Система місцевих бюджетів може включати різні види бюджетів, а саме: 

бюджети територіальних громад та інших органів місцевого самоврядування, а 

також бюджети державних утворень, які є суб‘єктами федерації (наприклад, 

бюджети земель у ФРН, штатів у США, суб‘єктів федерацій у Російській 

Федерації). 

Інститутом і складовою частиною місцевих фінансових систем зарубіжних 

країн є фінанси муніципальних підприємств. У багатьох країнах фінансові 

ресурси муніципальних підприємств за своїми обсягами прирівнюються до 
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ресурсів місцевих бюджетів, а в деяких з них навіть перевищують бюджетні 

кошти. Муніципальними підприємствами в зарубіжних країнах вважаються 

підприємства, які повністю належать органам місцевого самоврядування, і 

господарські товариства, якщо частка в капіталі органів місцевого 

самоврядування перевищує 50 %.[3] 

У окремих країнах доходи місцевих бюджетів формуються по різному, 

проте можна виокремити чотири основні джерела наповнення дохідної частини 

місцевих бюджетів: податки, неподаткові надходження, субсидії та дотації з 

центрального бюджету, позики (кредити). Одним із найважливіших джерел 

доходів місцевих бюджетів є податки. Рівень доходів від податків коливається 

досить широко. В Італії, Ірландії і Нідерландах він найнижчий і становить 

менше 10% від доходів місцевих бюджетів. У Бельгії, Франції, Німеччині, 

Данії, Великобританії доходи від місцевих податків перевищують 20% 

бюджетних доходів. В Данії і Франції ця стаття доходів перевищує 40%. [4] 

. В Японії  податкова система налічує близько 30 видів місцевих податків, 

в Італії – більше 30, у Франції – більше 50, в Бельгії – майже 100, а у 

Великобританії їх тільки 2 [5]. 

Важливі питання удосконалення використання бюджетних коштів 

пов‘язані із розмежуванням їх між державним та місцевими рівнями 

управління. Порівняти пропорції розмежування функцій між рівнями 

фінансової системи у різних країнах дає змогу показник централізації, який 

характеризує частку видатків центрального уряду в повному обсязі витрат 

бюджетної системи. 

 Розвинуті держави мають різні моделі централізації фінансової системи. В 

унітарних державах загалом спостерігається дещо вищий рівень централізації, а 

у федеративних, де фінансова система є трирівневою, дещо менший. Так, у 

США цей показник становить 57%, у Франції - 71%, у Канаді - 40%. В Україні 

показник централізації коливається на рівні 65-70% [4].  

Аналізуючи формування фінансової політики сталого розвитку місцевих 

бюджетів розвинутих держав світу, можна констатувати про посилення їх 

соціальної спрямованості. Саме на задоволення соціальних потреб людини була 
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спрямована фінансова політика таких держав, як США, Велика Британія, 

Франція, Німеччина, Швеція.  

Найвищий рівень забезпечення соціальних потреб населення за рахунок 

бюджетного фінансування характерний для скандинавських країн, зокрема 

Швеції. У видатках місцевих бюджетів значну частину складають асигнування 

на соціально-культурні об‘єкти. Це, насамперед, витрати на початкові і середні 

школи. У Німеччині ці витрати становлять 25% видатків місцевих бюджетів, у 

Японії і Франції - більше 33%, а у бюджетах Великобританії і США – понад 

40%. У ряді країн (Німеччині, США) за рахунок територіальних бюджетів 

покриваються витрати на вищі навчальні заклади. За рахунок місцевих 

бюджетів фінансується й охорона здоров‘я. У Норвегії, Швеції, Фінляндії ці 

витрати становлять більше 50% бюджетних видатків.[5] 

На відміну від розвинутих країн світу, Україна залишається державою, в 

якій зберігаються екстенсивні методи розвитку економіки, що неминуче 

призводить до нераціонального і неефективного використання коштів місцевих 

бюджетів. 

Отже, міжнародний досвід свідчить про те, що здатність органів місцевого 

управління надавати високоякісні соціальні послуги, поліпшувати умови життя 

своїх громадян, вдосконалювати інфраструктуру та залучати необхідні ресурси, 

які б відповідали їх потребам.  
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

ПУБЛІЧНІ ЕЛЕКТРОННІ ПОСЛУГИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН 

Європейський вектор розвитку нашої держави має на меті  модернізацію 

публічного управління, зміну правил прийняття управлінських рішень, 

розбудову суспільства на принципах «GoodGovernance» – доброго, належного 

врядування. 

Децентралізація завдяки наближенню публічного управління до громадян 

підвищує ступінь участі населення у прийнятті управлінських рішень, що 

впливають на їхнє життя. Таким чином, рішення, прийняті в умовах 

децентралізації, більшою мірою відповідають потребам громадян. 

Концепція адміністративної реформи в Україні розглядає сферу публічних 

послуг як таких, що надаються органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які перебувають в 

їх управлінні [6]. 

У сучасному розумінні термін «e-government» тлумачиться не лише як 

«електронний уряд», а й «електронне управління державою», тобто 

використання в органах державного управліннята місцевого самоврядування 

сучасних технологій, у тому числі й Інтернет-технологій [3]. 

Електронна послуга (або е-послуга) – це адміністративна або інша 

публічна послуга, що надається громадянину або юридичній особі в 

електронній формі. Завдяки цьому, громадянин має змогу отримати послугу від 

держави (оформлення ліцензії, соціальної допомоги, особистого документу 

тощо) без особистого відвідування органів влади. [5]. 

http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?
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На даний момент в Україні створено велику кількість електронних 

порталів надання адміністративних послуг, як на загальнодержавному так і на 

регіональному рівні. Зокрема на загальнодержавному рівні функціонує 

«Єдиний державний портал надання адміністративних послуг», «Кабінет 

електронних сервісів», «Онлайн будинок юстиції», «Електронні сервіси». 

Окремі електронні послуги надає також Державна служби України з питань 

геодезії, картографії та кадастру через розроблений із цією метою 

«Електронний сервіс».  

На регіональному рівні органами місцевого самоврядування та місцевими 

органами виконавчої влади утворюються окремі електронні портали (сервіси) 

надання адміністративних послуг, наприклад, Регіональний віртуальний офіс 

електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області, окремі 

адміністративні послуги в електронній формі надаються через веб-сайт Центру 

надання адміністративних послуг м. Івано-Франківськ тощо [4]. 

20 вересня 2017 року Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію 

розвитку електронного урядування в Україні, яка визначає головні цілі, 

пріоритетні напрямки та заходи розвитку до 2020 року [5].Згідно з документом 

Державному агентству з питань електронного урядування доручено реалізувати 

заходи за трьома ключовими напрямами: 

 Модернізація публічних послуг. 

 Модернізація публічного управління. 

 Управління розвитком е-врядування. 

Перший напрям має на меті запровадження публічних онлайн-послуг для 

громадян, надання всіх електронних послуг з одного ресурсу. До кінця 2018 

року планується запровадити онлайн загалом 100 найбільш важливих послуг 

для громадян та бізнесу. Станом на вересень 2017 року доступно вже понад 30 

загальнодержавних е-послуг, діє єдиний державний веб-портал data.gov.ua, де 

наразі міститься 21 369 наборів даних та 1 823 розпорядників інформації [2].  

Модернізація публічного управління має на меті реалізацію електронної 

взаємодії реєстрів, створення електронного архіву. Розпочато запровадження 

естонської системи X-Road. На вересень 2017 року на 80% забезпечено 
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електронне листування всіх центральних органів виконавчої влади та обласних 

держадміністрацій.  

Щодо Управління розвитком е-урядування, то Уряд затвердив склад 

Міжгалузевої ради з питань розвитку електронного урядування, до складу якої 

увійшли представники всіх міністерств не нижче заступника міністра. Також 

планується впровадження міжнародного досвіду роботи з державними актами 

за принципом DigitalbyDefault – усі акти КМУ підлягатимуть додатковій 

цифровій експертизі, що передбачає цифровий спосіб реалізації описаного 

процесу як пріоритетний [5]. 

Дослідження Департаменту ООН з економічних і соціальних питань 

демонструє, що рівень розвитку електронного врядування в Україні 

перевищує світовий середній показник  на 23%, з індексом 0,6076 проти 

всесвітнього показника 0,4922 [1]. 

Згідно з даними ООН (UN E-GovernmentSurvey) у 2016 році Україна 

зайняла 32 місце серед країн-членів ООН за індексом «e-participation»– 

показник, який оцінює рівень доступу громадян до інформації та державних 

послуг онлайн.  У 2014 році (оцінювання проводиться раз на 2 роки) наша 

країна була на 77 місці рейтингу за даним індексом. За два роки маємо 

зростання на 45 позицій. Також +25 позицій за 2 роки  62-е місце в рейтингу 

Розвитку Е-Уряду (EGDI) – UnitedNations E-governmentSurvey 2016, +30 

позицій за 2 роки – 24-е місце за рейтингом відкритих даних – OpenDataIndex 

2017 [1]. 

На мою думку, задля ефективнішого надання публічних електронних 

послуг  доцільно створити: 

 універсальний реєстр, який буде містити як державні так і реєстри 

органів місцевого самоврядування для надання повноцінних електронних 

послуг; 

 розробити єдиний програмний продукт для використання у всіх 

держаних органах місцевого самоврядування, що пришвидшить їх роботу;  

 створити механізм авторизації та цифрового підпису за принципом 

європейського eIDAS;  інфраструктуру для інтероперабельності реєстрів.  

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/reports/un-e-government-survey-2016
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В контексті євроінтеграції в Україні необхідно продовжувати рухатись у 

напрямку модернізації публічного управління, через розбудову електронного 

врядування, якісного та доступного надання публічних послуг, зокрема в 

електронній формі, що дозволить економити час та ресурси. 

Отже, на сьогоднішній день широке використання досягнень 

інформаційно-комунікаційних технологій у сфері публічної управління  

розглядається як необхідний компонент розвитку електронного урядування.  

На даний момент, стан надання публічних послуг в електронній формі 

характеризується позитивними зрушеннями. Новації українського 

законодавства свідчать про підвищення уваги держави до формування 

інформаційного суспільства в Україні, розширення сфери застосування 

електронних послуг у публічному секторі. 
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ДОСВІД ТА МОЖЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СТИЛЮ 

АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ 

За сучасних умов трансформаційних процесів в Україні перехіддо 

реальних дій, де пріоритетом стане децентралізація влади і практичне 

становлення місцевого самоврядування є одним із першочергових завдань. На 

своєму шляху розвитку Україна повинна переймати досвід європейських 

держав, оскільки в цих країнах процес децентралізації закінчився і дає свої 

результати. Отже, питання становлення європейського стилю адміністрування в 

Україні є досить актуальним і потребує дослідження. Однією із основних 

перешкод на шляху реорганізацій стоять старі державні та соціальні інституції. 

Зберігаючи свій статус вони заважають проведенню справжніх організаційних 

реформ, не готують державний сектор влади до моделі надання соціальних 

послуг. Тому, мета – аналіз можливостей застосування європейського досвіду в 

Україні, становлення причин стримування процесу децентралізації, його ознак і 

якостей. 

В історичному аспекті реформа публічної, а отже і місцевої влади 

розпочалася в Україні ще до проголошення її незалежності, з Декларації про 

державний суверенітет та першого на теренах СРСР Закону УРСР «Про місцеві 

Ради народних депутатів УРСР та місцеве самоврядування» від 7 грудня 1990 р. 

(нова редакція – «Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне 

самоврядування» від 26 березня 1992 р.). 5 березня 1992 року був прийнятий 

Закон «Про Представника Президента України». У 1992 році відбулася перша 

Всеукраїнська конференція «Актуальні проблеми державного управління», на 

якій презентувалися дві різні концепції розбудови системи публічної влади та 

державного управління: її подальшої демократизації Л.М.Кравчука і 

повернення її в лоно радянського демократичного централізму І.С.Плюща. 

Трохи пізніше Л.М.Кравчук приєднався до позиції І.С.Плюща і підписав 

«лютневий» (03. 02) 1994 р. Закон «Про формування місцевих органів влади і 

самоврядування», яким скасовувався інститут Представника Президента і де-
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факто поновлювалась радянська вертикаль. [1] Отже, в Україні були 

неодноразові спроби реформування місцевої публічної влади 

Процес реформування Україна розпочинала практично одночасно із 

Польщею, де Закон «Про гмінне самоврядування» був прийнятий 8 березня 

1990 р. Але, Польщі вдалось провести реформу, а ми не наблизились до 

першого етапу реформи місцевого самоврядування. Показовим для нас став 

приклад досвіду Польщі, де на проведення реформи було витрачено чимало 

мільярдів доларів. Успіх формування польської базової одиниці – гміни полягав 

саме у забезпеченні її належними фінансовими ресурсами, зокрема, шляхом 

прийняття і впровадження спеціального закону про місцеві фінанси. Адам 

Ярубас (маршалек Сьвєнтокшиського воєводства Республіка Польща) 

презентував ефективну адміністративну реформу місцевого самоуправління 

Польщі, яка стала запорукою вступу до Європейського союзу, що дозволило 

швидко рухатися шляхом прогресивного демократичного розвитку.1 січня 1999 

року у Польщі вступив у дію трирівневий адміністративний поділ рівнів влади: 

самоврядування гмінне, самоврядування повітове, самоврядування воєводське. 

Відповідними законами було передбачено, що устрій самоврядування не 

повинен мати ієрархії, а структури самоврядування мають доповнювати одна 

одну, а не накладатися, не дублювати [2]. 

Загалом, завдяки проведенню конкретних реформаторських дій, Польща 

отримала конкретні переваги: – децентралізація влади – місцева громадськість 

виграла реальні можливості впливу на політичне, економічне, суспільне життя; 

– децентралізація управління публічними фінансами, особливо тими, що 

призначені для розвитку громад; – легший і більший доступ до фондів 

Євросоюзу [2]. 

З огляду на це, саме відсутність надійних механізмів реалізації 

проголошених державою пріоритетів, намірів; недостатнє фінансування 

модернізації системи управління , уповільнене формування нових методів 

державного регулювання, організаційно - економічних механізмів, які 

забезпечують мобілізацію коштів до бюджету від установ, підприємств, 
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населення, ефективного їх використання є основними перешкодам для 

становлення європейського стилю адміністрування в Україні. 

Отже, потрібно вжити ряд заходів для покращення цієї ситуації. Оскільки, 

процес децентралізації передбачає делегування прав в управлінні на місцеві 

органи виконавчої влади, то доцільно розширити повноваження місцевим 

органам виконавчої влади в управлінні закладами соціальної сфери, надавши їм 

більшої самостійності у вирішенні організаційних, управлінських, фінансових 

питань що зумовлено необхідністю кращого врахування освітніх потреб даної 

місцевості. Потрібний чіткий план проведення реформи та політична воля 

реалізовуватицей план. Для цілісності реформи місцевого самоврядування, 

доречніше було б здійснювати її поетапно. Найперше – це місцеве 

самоврядування на базовому рівні, конституційна реформа базового рівня 

місцевого самоврядування стане могутнім фактором консолідації держави. 

Проте, реальне місцеве самоврядування – це, насамперед, пробудження 

державотворчої ініціативи кожного з громадян. Громадська ініціатива є 

сильним стимулом держави щодо проведення реформ та започаткування змін. 

[3] 

Отже, підсумовуючи все вище сказане слід зазначити, що на шляху 

модифікації публічного управління (на основі вивченого досвіду європейських 

держав) існують значні перешкоди, зокрема,недостатнє фінансування 

модернізації системи управління, неефективне використання коштів бюджетів, 

відсутність надійних механізмів реалізації реформ та впровадження позитивних 

змін. Отож, державі потрібно вжити заходів, щодо покращення ситуації, 

суттєвішим з яких є розширення повноважень місцевим органам виконавчої 

влади в управлінні, надання ім. більшої фінансової самостійності, що дозволить 

враховувати потреби кожної території країни зокрема. Проте слід пам‘ятати, 

що основним реформатором, ініціатором змін завжди є громадськість, що є 

сильним поштовхом до змін. 
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ПЕРШІ АДМІНІСТРАТИВНІ РЕФОРМИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ 

Прийняття у червні 1996 р. нової Конституції України змінило форму 

державного правління. Відбулося зміщення в бік моделі парламентської 

республіки, оскільки Президент України перестав бути главою виконавчої 

влади, а вплив парламенту на формування і припинення повноважень уряду 

дещо збільшився. Таким чином, реформаційні процеси становлення вітчизняної 

адміністративної системи завершилися з прийняттям у 1996 р. Конституції 

України, що запровадила президентсько-парламентську форму правління.  

Зміна у 1996 р. конституційної моделі організації системи виконавчої 

влади обумовила потребу перетворень цієї системи на нових засадах, перш за 

все шляхом прийняття базових законів про уряд, центральні органи виконавчої 

влади( ЦОВВ ) та місцеві державні адміністрації..  

Безпосереднім початком проведення адміністративної реформи стало 

прийняття Указу Президента України від 2 жовтня 1997 року ғ 1089 ―Про 

Державну комісію з проведення в Україні адміністративної реформи‖. Сама 

http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2853:detsentralizatsiya-v-ukrajini-suchasnij-stan-zakonodavchogo-zabezpechennya-protsesu-reformuvannya&catid=8&Itemid=350
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2853:detsentralizatsiya-v-ukrajini-suchasnij-stan-zakonodavchogo-zabezpechennya-protsesu-reformuvannya&catid=8&Itemid=350
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2853:detsentralizatsiya-v-ukrajini-suchasnij-stan-zakonodavchogo-zabezpechennya-protsesu-reformuvannya&catid=8&Itemid=350
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Концепція адміністративної реформи була схвалена Указом Президента 

України 22 липня 1998 року ғ 822. 

 Концепція передбачила значне підвищення статусу уряду, збільшення 

його владних повноважень та зміцнення позицій по відношенню до Президента 

України і Верховної Ради України, суттєве посилення ролі міністерств у 

формуванні державної політики, чітке виділення та розмежування статусу, 

повноважень і функцій різних груп органів виконавчої влади, збільшення 

можливостей впливу уряду та  центральних органів виконавчої влади на 

місцевий рівень виконавчої влади, удосконалення управлінських процедур 

тощо. Разом з тим, суттєвим недоліком Концепції стала явно недостатня увага 

до проблем упорядкування виконавчої вертикалі, а також реформування 

місцевих органів виконавчої влади. 

 Насамперед, Концепція містила прогалини в частині розподілу 

повноважень і функцій між центральним та місцевим рівнями виконавчої 

влади, взаємовідносин місцевих державних адміністрацій з Кабінетом Міністрів 

України і ЦОВВ. Тобто, не було створено достатню концептуальну базу для 

системного вирішення зазначених проблем. Проте в цілому Концепція, 

незважаючи на певні недоліки, передбачила виконання цілісного комплексу 

заходів, спрямованих на формування ефективної системи державного 

управління. Вона торкнулася переважної більшості проблем побудови і 

функціонування цієї системи. Концепція, фактично, стала документом, який у 

довгостроковій перспективі визначав державну політику реформування у 

відповідній сфері. На відміну від цього, перетворення місцевого рівня 

виконавчої влади були реалізовані. Головним результатом стало прийняття у 

квітні 1999 р. Закону України «Про місцеві державні адміністрації» як основи 

організації місцевого рівня виконавчої влади. Закон закріпив концентрацію 

влади на місцях у МДА, надавши їм широке коло функцій та управлінських 

повноважень. 

Важливе значення для розвитку адміністративної реформи на 

регіональному і місцевому рівнях упродовж перехідного періоду мали такі акти 

законодавства: Концепція адаптації інституту державної служби в Україні до 
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стандартів Європейського Союзу, схвалена Указом Президента України від 5 

березня 2004 р. ғ 278/2004; Концепція розвитку законодавства про державну 

службу, схвалена Указом Президента України від 5 січня 2005 р. ғ 1 та її нова 

редакція, схвалена Указом Президента України від 20 лютого 2006 р. ғ 140; 

Концепція державної регіональної політики, схвалена на засіданні Уряду 2 

липня 2008 р.. Основні положення цієї Концепції враховують вплив ринкової 

конкуренції та світової економіки на регіони і спрямовані на розвиток регіонів 

(зміцнення економічної спроможності регіонів, розвиток їх бізнес-

можливостей). Концепція реформи місцевого самоврядування, схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 29 липня 2009 р., а також інші 

акти .  

Разом з тим доводиться констатувати, що протягом 1996-2010 рр. 

очікуваного прогресу в здійсненні адміністративної реформи досягти не 

вдалося, було отримано лише часткові результати у напрямі досягнення майже 

всіх задекларованих цілей адміністративної реформи.  

Сучасний стан здійснення адміністративної реформи з позитивного боку 

характеризується тим, що сьогодні в Україні сформовано більшість інститутів 

публічної адміністрації, створено нову правову базу, що регламентує державне 

управління та місцеве самоврядування. 

 Порівняно з 1998 р., коли була схвалена Концепція адміністративної 

реформи, кількість центральних органів виконавчої влади значно зменшилася. 

Відповідно до Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. замість 111 

центральних та урядових органів було утворено 74 (16 міністерств та 57 інших 

ЦОВВ) . На регіональному рівні до системи органів виконавчої влади входили 

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим та 502 місцеві державні 

адміністрації. 

Разом з тим позитивні результати ще не набули тієї критичної маси, яка б 

дала змогу досягти якісного, ефективного та результативного перелому у 

функціонуванні системи публічної адміністрації, більш повному забезпеченні 

потреб громадян, значному підвищенню їх життєвого рівня. Публічна 
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адміністрація на місцевому та регіональному рівнях сьогодні не відповідає 

стратегічному курсу держави на модернізацію. 

Сучасний стан здійснення адміністративної реформи на місцевому та 

регіональному рівнях характеризується тим, що ми маємо, перш за все: 

недостатнє їх правове забезпечення; законодавчу невизначеність щодо 

відповідальності органів державної влади, органів місцевого самоврядування та 

їх посадових осіб при проведенні реформи; нечітке розмежування повноважень 

між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, 

неефективність їх взаємодії, неефективне місцеве самоврядування та 

нераціональний адміністративно-територіальний устрій, фінансову 

неспроможність базової ланки місцевого самоврядування, відсутність чіткого 

розподілу повноважень і відповідальності між органами місцевого 

самоврядування різного рівня, відсутність повноцінного місцевого 

самоврядування на рівні району та області, диспропорції у розвитку областей, 

районів, міст, сіл і селищ. 

Закон України «Про об‘єднання територіальних громад» забезпечить 

врегулювання питань об‘єднання громад, визначення території та меж 

адміністративно-територіальних одиниць.  

  Важливим кроком у здійсненні правового забезпечення реформування 

державної служби було прийняття законів України «Про центральні органи 

виконавчої влади», «Про засади запобігання і протидії корупції» та «Про 

адміністративні послуги», якими визначено основні напрями формування й 

реалізації державної кадрової політики на довгострокову перспективу. 

Здійснення адміністративної реформи на місцевому та регіональному рівнях 

дасть змогу забезпечити: створення ефективної системи органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування; належний та оптимальний розподіл 

функцій між центральним, регіональним та місцевим рівнем публічної 

адміністрації; фінансову самодостатність громад, спроможних надавати 

необхідний обсяг якісних публічних послуг. 

 Коротко охарактеризувавши сучасний стан та перспективи здійснення в 

Україні адміністративної реформи як на центральному, так і на місцевому та 
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регіональному рівнях, можемо констатувати, що це об‘єктивно назрілий 

процес. Від його якнайшвидшого початку залежить пришвидшення 

позитивного соціально-економічного розвитку як держави в цілому, так і 

окремих її адміністративно-територіальних одиниць. 

Таким чином, з усього вищесказаного, можна зробити висновок про те, що 

для успішної реалізації реформи необхідно подолати ряд проблем як у 

законодавчому плані, так і в організаційному. Необхідно пов‘язати реалізацію 

всіх необхідних реформ, наприклад, освіти, охорони здоров'я, судову, 

правоохоронну, пенсійну та інші. Необхідно також стимулювати процеси 

налагодження співпраці між територіальними громадами для вирішення 

спільних проблем, як основу для їх майбутнього добровільного об'єднання. 

Всі ці зміни відбулися в умовах економічної кризи і перетворень системи 

державного управління. До того ж існували необхідні елементи реформ у сфері 

управління, яким раніше не приділялася увага. Однак ці системи знаходяться в 

стані постійних змін, які особливо наочно відображають спроби реформування 

територіального управління. 

Отже, слідуючи логічному висновку варто сказати, що було б доцільно на 

новому етапі адміністративної реформи в Україні: впровадити нові ефективні 

моделі публічної адміністрації, створити раціональну та стабільну систему 

органів виконавчої влади не лише на центральному, але й на місцевому рівні, 

здійснити ефективний розподіл функцій і повноважень між органами публічної 

влади та рівнями публічної адміністрації, децентралізувати надання 

адміністративних послуг громадянам та підвищити їх якість, забезпечити 

розвиток місцевого самоврядування, створити професійну, політично 

нейтральну, відповідальну та авторитетну державну службу та службу в 

органах місцевого самоврядування, утвердити партнерські відносини між 

державою та громадянами. 

 Критерієм ефективності проведення на всіх рівнях адміністративної 

реформи буде підвищення рівня добробуту українських громадян.  
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РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИКИ 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 

Одним з визначних пріоритетів державної політики України є здійснення 

суттєвих інституційних змін, трансформація системи державного управління та 

місцевого самоврядування відповідно до кращих міжнародних (європейських) 

практик та стандартів. Тому питання впровадження економічних, соціальних та 

політичних перетворень в Україні потрібно розглядати в контексті європейської 

інтеграції.  

Ефективна реалізація цих перетворень від органів влади усіх рівнів: 

  здійснення суттєвих інституційних змін; 

  реформування принципів та методів роботи, в тому числі в галузі 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів; 

  забезпечення фінансово-економічних можливостей стимулювання 

розвитку місцевого самоврядування. Зазначені дії мають бути реалізовані з 

урахуванням кращого європейського досвіду та із широким залученням 

міжнародних програм та експертів.[1] 

Важливим інструментом у розвитку місцевої і регіональної демократії в 

Україні є технічні програми співробітництва, які реалізуються за підтримки 

міжнародних організацій, зокрема ЄС та Ради Європи. Основним завданням 

цих програм є сприяння зміцненню демократичної стабільності, допомога 

Україні у виконанні зобов‘язань, взятих при вступі до Ради Європи, а також 

сприяння демократизації українського суспільства та впровадженню 

європейських норм та стандартів. 

Україна стала членом Ради Європи ще у 1995 році. Відповідно до висновку 

ғ 190 (1995) Парламентської Асамблеї Ради Європи, нашою державою під час 

вступу до Ради Європи була взята на себе низка зобов'язань, у тому числі: 

  стосовно розвитку та зміцнення місцевого самоврядування, 

  ратифікації Європейської Хартії місцевого самоврядування, 
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  приведення національного законодавства у відповідність до 

європейських стандартів .[2] 

В травні 1997 року був ухвалений Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». Організація і функціонування місцевого 

самоврядування в Україні здійснюється згідно з принципами, встановленими 

Конституцією України і деталізованими у Законі України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

А 15 липня 1997 року Верховна Рада України ратифікувала Європейську 

Хартію місцевого самоврядування. Це означає, що Україна як держава - член 

Ради Європи взяла на себе зобов'язання дотримуватися положень Європейської 

Хартії місцевого самоврядування в повному обсязі . 5-а сесія Конгресу 

місцевих та регіональних влад Європи у травні 1998 року розглянула та 

ухвалила Рекомендацію ғ48 (1998) та Резолюцію ғ 68 (1998) щодо місцевої та 

регіональної демократії в Україні . 

 В документах зазначалось: 

 наявність законодавчого дефіциту у сфері місцевого самоврядування; 

 необхідності дотримання Україною положень Європейської Хартії 

місцевого самоврядування;  

 здійснення розподілу повноважень між органами державної влади та 

місцевого самоврядування, 

  налагодження ефективного співробітництва між органами державної 

влади та місцевого самоврядування.[2] 

Як зазначає А. Мушкін, розуміння самоврядування в якості управління 

суспільством безпосередньо самими його членами є неточним, бо не зрозуміло: 

кому належить управління і хто його здійснює. Термін самоврядування має 

орієнтувати на характер органів управління як представників усього 

суспільства, яким суспільство доручає здійснення певних функцій6. Воно 

передбачає відображення потреб саморегуляції життєдіяльності цієї спільноти 

самою спільнотою, яка створює для цього органи управління. 

Такої думки дотримується і Л. Григорян, що самоврядування не слід 

розуміти спрощено, ніби усі члени суспільства одночасно здійснюють владу. 
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Влада може бути реалізована безпосередньо членами суспільства і через певний 

механізм. Органи суспільного самоврядування виражають волю і інтереси усіх 

членів суспільства, і у цьому вони разом є володарюючи ми. 

За Конституцією 1996 р. місцеве самоврядування є право жителів 

територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в 

межах Конституції і законів України. Аналіз феномену самоврядування у 

співвідношенні з різними формами прояву публічної влади дозволяє 

комплексно визначити місцеве самоврядування як форму публічно-владного 

регулювання соціальною спільнотою (групою індивідів, об'єднаних спільними 

інтересами завдяки компактному проживанню на певній території) окремих 

сфер життєдіяльності, що, на відміну від централізованої системи державної 

влади, здатне забезпечити реалізацію інтересів такої спільноти. 

У січні 1999 року Верховною Радою України було ухвалено Закон України 

"Про столицю України - місто-герой Київ", який визначив спеціальний статус 

міста Києва як столиці України, особливості здійснення виконавчої влади та 

місцевого самоврядування у місті відповідно до Конституції та чинного 

законодавства України. Прийняття цього важливого закону певним чином 

сприяло не тільки стабілізації суспільно-політичної та соціально-економічної 

ситуації у столиці, але й зміцненню правових засад місцевого самоврядування в 

державі в цілому та поліпшенню іміджу України на міжнародній арені . 

30 серпня 2001 р. Президент України видав Указ « Про державну 

підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні», в якому розвиток 

місцевого самоврядування визнано одним із найважливіших пріоритетів 

державної політики України . Затвердження цим Указом Президента Державної 

програми розвитку місцевого самоврядування, не тільки надало новий імпульс 

процесу розвитку місцевого самоврядування, а й сприяло зміцненню позицій 

України на міжнародній арені .  

25 травня 2001 року Указом Президента України було затверджено 

Концепцію державної регіональної політики. На виконання Указу Президента 

України «Про Концепцію державної регіональної політики» Кабінет Міністрів 

України затвердив заходи щодо реалізації державної регіональної політики. 
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Значний внесок у розвиток місцевої та регіональної демократії та виконання 

зазначених рекомендацій Ради Європи здійснили члени української делегації в 

Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи, зокрема в частині 

популяризації знань про Європейську хартію місцевого самоврядування, 

проведення різноманітних комунікативних заходів (семінарів, конференцій, 

круглих столів тощо) з актуальних питань місцевого та регіонального 

розвитку.[3] 

Важливим аспектом інтеграційних процесів у Європі виступає 

налагодження транскордонного співробітництва. Об‘єктивною необхідністю 

успішної реалізації політики європейської інтеграції України є розвиток 

соціально-економічного потенціалу її адміністративно-територіальних одиниць, 

включених до загальноєвропейської системи регіональної кооперації. Для 

забезпечення зростаючої активності регіонів України в реалізації 

євроінтеграційної політики потрібні постійний пошук нових стратегій та 

механізмів міжрегіонального співробітництва, вивчення зарубіжного та 

вітчизняного досвіду функціонування євро регіонів.  

У вирішенні питань організації співробітництва регіонів України з 

прикордонними територіями сусідніх держав необхідно враховувати досвід 

транскордонної взаємодії регіонів Європейського Союзу, зокрема принципів 

утворення і напрямів діяльності єврорегіонів. Йдеться про перетворення 

єврорегіонів на самостійні об‘єкти територіальної структури світового ринку з 

відповідним розвитком прикордонної інфраструктури і формуванням 

сприятливих умов інтенсифікації співробітництва з суміжними країнами. В 

межах єврорегіонів як організаційної форми прикордонних відносин, місцеві 

органи влади мають можливість розробляти спеціальні програми економічного, 

культурного і гуманітарного співробітництва, реалізовувати конкретні проекти, 

вирішувати проблеми зайнятості населення, інфраструктури і екології.[4] 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ 

Питання розвитку і  взаємодії регіонів, взаємовідносин регіональних і 

центральних органів влади є надзвичайно актуальним для України. Адже 

відсутність обґрунтованої політики регіонального розвитку держави у тому 

числі її інвестиційної складової призвела не лише до загострення економічних і 

соціальних проблем, але й до суттєвої економічної й суспільно-політичної  

дезінтеграції держави посиленню регіональних диспропорцій економічного 

розвитку. 

Метою роботи є аналіз і визначення напрямів удосконалення інвестиційної 

політики регіонального розвитку. 

На загальнодержавному рівні мають бути створені економічні умови для 

активізації інвестиційної діяльності завдяки використанню переважно 

фінансово-економічних методів регулювання та стимулювання інвестицій, 

адекватних ринковій економіці. 

Інвестиційна діяльність на рівні регіонів віддзеркалює макроекономічні 

тенденції, але крім того зазнає впливу економічної ситуації, об'єктивно 
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складених соціально-економічних умов в регіонах. Це потребує коригування і 

регулювання з боку органів влади. Інтенсивність інвестиційної діяльності  

залежить від неринкових факторів, від розвиненості окремих елементів 

громадянського суспільства, зокрема від співробітництва з місцевою владою. 

Низька інвестиційна привабливість регіонів України зумовлена в тому числі 

байдужістю місцевої влади при залученні інвестицій. Натомість, активна роль 

органів влади у збільшенні інвестиційної привабливості підпорядкованих 

територій та розподілі ресурсів результативно продукує покращання показників 

інвестиційної діяльності підпорядкованих територій. Тому головним критерієм, 

за яким має оцінюватися ефективність діяльності місцевої влади у галузі 

інвестування, став показник обсягу інвестицій, залучений органом влади. 

Іншим вагомим механізмом управління інвестиційною діяльністю на рівні 

регіонів є створення СЕЗ та ТПР. Спеціальний режим інвестиційної діяльності є 

поширеним у світі напрямком залучення інвестицій у регіони, де існують 

структурні деформації, гострі соціальні та екологічні проблеми, або де 

зосереджений науково-технічний потенціал. Станом на початок 2017 року, за 

результатами функціонування 11 ВЕЗ і ТПР у 9 регіонах: залучено інвестицій 

на суму 654,5 млн. дол. за 2016 рік; освоєно 2,4 млрд. гривень інвестицій. 

Протягом 2016 року створено 6,6 тис. та збережено 333 робочих місць. До 

бюджетів усіх рівнів за 2016 рік надійшло податків, зборів та обов'язкових 

платежів на суму 2 млрд. грн. 

Діяльність СЕЗ та ТПР засвідчує їх значимість з огляду на покращання 

економічних показників і інтенсифікацію розвитку регіонів. Однак ведення 

таких режимів має бути спрямоване на не зменшення вигоди суб'єктів 

господарювання, які знаходяться поза дією таких режимів. Зокрема це 

стосується пільгового режиму оподаткування. 

На державному рівні перед органами влади постає завдання усунути 

надмірну диференціацію показників інвестиційної діяльності по регіонах 

шляхом реформування нормативно-правової бази і коригування розподілу 

інвестиційних ресурсів. Органи місцевої влади мають сприяти підвищенню 

інвестиційної привабливості регіонів. 
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Для активізації інвестиційної діяльності на рівні регіонів може бути 

використаний такий економічний важіль, як диференціація ставок місцевих 

податків, а також центральних і регулюючих податків у частині, що 

направляється до регіональних бюджетів. Створення пільгового податкового 

режиму для інвесторів усіх форм власності, може поліпшити інвестиційний 

клімат у регіоні, стимулювати вітчизняних і зарубіжних інвесторів. 

Досить істотним є розмежування функцій у сфері інвестицій між 

регіональними і місцевими рівнями.  Важливо визначити , які інвестиційні 

завдання вирішуються на регіональному і місцевому рівнях та за рахунок  яких 

джерел фінансування, що має бути закріплено відповідними нормативами. Це 

Необхідно для підвищення ролі як і регіонального, так і місцевого 

самоврядування. 

Управління інвестиційною діяльністю на регіональному рівні відбувається 

за двома напрямками: 

По-перше, це підвищення інвестиційної привабливості. Інвестиційну 

привабливість регіону забезпечують розвиток ринкової інфраструктури, рівень 

заробітної плати, рівень зайнятості, соціальна ситуація, доступ до 

перспективних ринків збуту, високопрофесійні кадри, вагомий виробничий 

потенціал. 

По-друге, важливим механізмом управління інвестиційною діяльністю 

виступає регулювання обсягів централізованих капіталовкладень. Крім того, 

інвестиційна діяльність зазнає впливу громадського сектору. Відповідно 

різняться і механізми, якими оперують органи влади при активізації 

інвестиційної діяльності 

Причинами, що зумовлюють концентрацію інвестиційних ресурсів та 

джерел інвестування в одних регіонах, а з іншого боку, слабкі позиції по 

інвестиційній діяльності та незначну інвестиційну привабливість в інших, є: 

- високий податковий і адміністративний тиск на бізнес, який намагається 

конкурувати, а не отримувати ренту; 

- зниження рівня фондовіддачі, інфляція; 
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- вузькість внутрішнього ринку, викликана розподілом суспільного 

продукту; 

- відсутність практично більшості ринкових інститутів - корпоративного 

сектора, ринку цінних паперів, ринку землі, ринку нерухомості; 

- відтік трудових ресурсів та капіталу із одних місцевостей на користь 

інших (в основному великих міст); 

- не опрацювання органами місцевої влади механізмів складання 

інвестиційного портрету території; 

- нестача оперативної інформації і внаслідок цього нерозвиненість зв'язків 

між суб'єктами ринку. 

Подальше розшарування регіонів за рівнем інвестиційної активності стає 

перепоною на шляху до формування єдиного господарського простору в країні, 

зміцнення господарських зв'язків, становлення регіонів як суб'єктів 

міжнародної інвестиційної діяльності. Слабкі інвестиційні позиції окремих 

регіонів не дають змогу розширювати виробництво, розбудовувати 

господарський комплекс території, відповідно не розвивається соціальна сфера. 
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ОСНОВНІ ГРУПИ РИЗИКІВ, ЯКІ СТРИМУЮТЬ РОЗВИТОК 

ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ У СТРУКТУРНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

З 2015 р. на основі схваленої Кабінетом Міністрів України Концепції 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 

Україні (розпорядження КМУ ғ333-р від 01.04.2014 р.) розпочалося практичне 

втілення заходів, які пов‘язані із завданнями реформування адміністративно-

територіального устрою України, зокрема, зі змінами в системі 

адміністративно-територіальних одиниць, які, за визначенням Конституційного 

Суду України, розглядаються як компактна частина єдиної території України, 

що є просторовою основою для організації діяльності органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування1. Згідно із Законом України від 05.02.2015 

р. ғ 157-VIII «Про добровільне об‘єднання територіальних громад» було 

утворено низку об‘єднаних територіальних громад, які наділяються ширшими 

повноваженнями та дещо збільшеними ресурсними можливостями. Разом з тим 

проявилися проблеми, які загрожують успішності реформи. Ґенеза цих проблем 

криється у недостатньому врахуванні методологічних засад побудови системи 

адміністративно-територіального устрою держави. 

Сучасні проблеми децентралізації в Україні напряму пов‘язані з 

наступними групами ризиків, мінімізація яких допоможе Україні вийти на 

новий рівень економічного розвитку.  

http://dfrr.minregion.gov.ua/Projects-list?PAREA=0&PDIST=0&PTHEM
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Основні групи ризиків. 

  Ризики, пов‘язані з необхідністю перегляду меж адміністративно-

територіальних одиниць (з метою забезпечення їх фінансової спроможності). 

Укрупнення, скоріше за все, очікує територіальні громади та, можливо, 

адміністративні райони. 

  Недостатність механізмів, передбачених проектом Закону «Про 

об‘єднання територіальних громад», для здійснення адміністративно-

територіальної реформи. Зокрема, добровільний характер такого об‘єднання не 

гарантує систематичного застосування відповідних норм.  

Послаблення державного контролю органів місцевого самоврядування на 

регіональному та субрегіональному рівнях за реалізацією повноважень, які 

будуть передані виконавчим органам місцевих рад, в умовах слабкості 

інститутів громадянського суспільства поза межами великих міст. Негативним 

наслідком цього може стати зростання порушень українського законодавства 

(включаючи посягання на права і свободи громадян) у процесі діяльності 

органів місцевого самоврядування. На даний момент цю тенденцію, зокрема, 

можна відстежити на прикладі норм статутів окремих територіальних громад, 

які обмежують право місцевої ініціативи[1]. 

Ризики для бюджетної системи країни:  

  аналогічна небезпека поглиблення диспропорцій економічного та 

соціального розвитку територій у разі скорочення субвенцій у межах політики 

регіонального розвитку;  

  з іншого боку, децентралізація бюджетного процесу (зокрема, через 

вилучення у обласних державних адміністрацій повноважень щодо розробки 

бюджетів областей, а також впровадження системи «бюджетного федералізму») 

у вітчизняних умовах може призвести до розбалансування всієї системи 

бюджетоутворення в Україні, оскільки залишається високо імовірним 

закладання в місцеві бюджети заздалегідь нереальних витрат.  

Ризик зниження якості місцевого управління та легітимності прийнятих 

рішень. Цьому можуть посприяти такі чинники:  
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  загальний низький рівень компетентності службовців місцевого 

самоврядування. Зокрема, на це вказує їх середній рівень освіти. Так, частка 

службовців місцевого самоврядування, що мають вищу освіту, традиційно 

становить близько двох третин, а в деяких переважно аграрних областях – лише 

дещо більше половини [1];  

  недосконала система добору до депутатського корпусу місцевих рад та 

на посади сільських, селищних, міських голів. Так, використання закритих 

виборчих списків сприяє проходженню до представницьких органів депутатів 

без належної підготовки до діяльності в органах місцевої влади, а також 

політизації роботи депутатського корпусу. Система відносної більшості на 

виборах в одномандатних виборчих округах сприяє обранню депутатів та голів 

із відносно низькими результатами (а отже, із низьким рівнем довіри громадян).  

Отже, у зазначеному вище аспекті перегляду потребує методична база 

формування об‘єднаних територіальних громад. Питання просторових 

параметрів громад є не менш важливим, аніж їх людності та економіки. У 

територіальних громадах – адміністративно-територіальних одиницях, які 

включатимуть багато віддалених населених пунктів, зростатиме негативний 

ефект економічної та соціальної периферійності, відірваність між мешканцем та 

владою, а, отже, втрачатиметься можливість максимального використання 

потенціалу саморозвитку. Зазначені проблеми та завдання потребують 

вирішення. Нехтування ними несе загрози не тільки результативності реформи, 

а й економічній та політичній стійкості української держави. 
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ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ  ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

На сучасному етапі суспільного розвитку України одним з пріоритетних 

завдань є зміцнення засад правової, демократичної, соціальної держави та 

громадянського суспільства. Для виконання цього завдання необхідно 

укріпляти взаємовідносини «держава – регіони – територіальні громади». 

Виходячи з принципу розподілу влади, для кожної демократичної держави 

необхідним є розмежування компетенції органів публічної адміністрації. 

Публічна влада в умовах демократії стає родовим поняттям стосовно 

державної. Один із найбільш загальних принципів конституційного 

(державного) ладу – це принцип народного суверенітету, за яким народ 

формально починає визнаватися суб'єктом і носієм суверенної влади на всій 

території країни. Від верховної влади народу походять повноваження держави, 

від народного, національного суверенітету − державний суверенітет. 

Демократія [гр. demos народ + kratos влада] –влада народу. Республіка [лат. res 

справа + publicus суспільна, всенародна, публічна] - публічна справа [1]. 

Нагадаємо що реформування місцевого самоврядування це складова 

політичної реформи яка тісно пов`язана з адміністративною та 

адміністративно – територіальною реформами. Ключовим завданням 

реформування є максимальна можлива передача обсягу владних повноважень 

місцевому самоврядуванню та чітке розмежування їх повноважень з 

повноваженнями виконавчої влади. Зрозуміло, що мова йде про 

децентралізацію. 

У науковій літературі приділено увагу різним аспектам цього питання, 

зокрема, визначення сутності цього поняття, розгляду типів і форм 

децентралізації, оцінка та визначення перспектив  децентралізації в Україні . 

Основні положення організації і функціонування місцевого 

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

Європейській Хартії місцевого самоврядування 1985 р. (ратифікованій в1997р.), 
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а також у Законах України «Про місцеве самоврядування в Україні» від1997 р., 

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

У 50-х рр. XIX ст. у правовій науці формується поняття «місцеве 

самоврядування», запроваджене прусським юристом Р. Пейстом. 

В енциклопедичному словнику Брокгауза й Ефрона самоврядування 

визначається «як управління яким-небудь колом справ самими зацікавленими 

громадянами (безпосередньо або через обрані ними органи) без втручання 

сторонньої влади». Це дозволяє трактувати самоврядування двозначно. 

У широкому плані як самоврядну організацію можна розглядати будь-яку 

державу, де уряд чи інше керівництво обирається і залежить від народу. 

Але частіше самоврядування розглядається у вузькому значенні щодо 

самоврядних співтовариств, утворених і функціонуючих у державі. Як правило, 

таке поняття є синонімом місцевого самоврядування, при якому справами 

адміністративно-територіальної одиниці управляють їх мешканці. 

Комплексне визначення поняття самоврядування, що враховує більшість 

його ознак пропонує М. В. Цвік, – це заснований на саморегуляції різновид 

соціального управління, в основу якого покладене спільне вирішення 

учасниками суспільних відносин їх справ, що поєднується з виконанням 

прийняти Місцеве самоврядування – це влада самостійна і особлива, де 

відбивається зміст громадянського суспільства. Вона, на думку С. Кириченка. є 

громадівською владою, тому не можна погодитися, що правоздатність громади 

на самостійне вирішення питань місцевого значення – встановлена законом, а 

не природна і невід'ємна. Останнє відповідає конституційній нормі, за якою 

народ є єдиним джерелом влади (публічної, а не державної). 

Так як місцеве самоврядування здійснюється у державі і повноваження 

відповідних органів передбачені у Конституції України і законах, не може не 

мати певного «державного» характеру.  

Поняття місцевого самоврядування дається в Європейській хартії 

місцевого самоврядування 1985 р. (ст.3), відповідно до якої місцеве 

самоврядування означає право і спроможність органів місцевого 

самоврядування в межах закону здійснювати регулювання і управління 



 161 

суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в 

інтересах місцевого населення. У Законі «Про місцеве самоврядування в 

Україні» наголошується, що територіальне самоврядування здійснюється як 

безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські Ради та їх виконавчі 

комітети, а також через районні та обласні Ради, які представляють спільні 

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

Слід зазначити, що децентралізація є доволі складним поняттям, яке можна 

розкривати через його вплив на: адміністративно-територіальний устрій 

держави, систему органів публічної адміністрації, розподіл між ними функцій, 

повноважень та фінансових ресурсів. Нагадаємо, що децентралізацію 

задекларовано у статті 132 Конституції  України як одну із засад, на яких 

ґрунтується територіальний устрій держави. 

Саме у Конституції України 1996 р. вперше за новітніх часів на 

конституційному рівні проголошено, що «В Україні визнається і гарантується 

місцеве самоврядування» (ст. 7 Конституції України) і закріплено поняття 

місцевого самоврядування, яке визначається як право «територіальної 

громади – жителів села чи добровільного об‘єднання у сільську громаду 

жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання 

місцевого значення в межах Конституції і законів України» (ст. 140 Конституції 

України). 

 Згідно зі ст. 5 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

система місцевого самоврядування включає: територіальну громаду; сільську, 

селищну, міську раду; сільського, селищного, міського голову; виконавчі 

органи сільської, селищної, міської ради; районні та обласні ради, що 

представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст; органи 

самоврядування. 

Місцеве самоврядування як комплексне і багатогранне явище являє собою:  

  основу конституційного ладу і один з важливих принципів організації та 

функціонування влади в державі і є необхідною ланкою демократичного 

суспільства;  
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  форму народовладдя, яке передбачає згідно зі ст. 5 Конституції України 

здійснення народом влади безпосередньо і через органи місцевого 

самоврядування. При цьому останні посідають окреме місце в політичній 

системі суспільства і не входять до складу державного механізму, що дає 

підстави розглядати його як окрему форму реалізації народом належної йому 

влади;  

  права територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого 

значення в межах Конституції і законів України. 

З природного права громади можна вивести такі елементи самоврядування: 

1) управління власними справами громад, відмінними від справ державного 

управління; 2) громади є суб'єктами належних їм прав, відособленими від 

держави юридичними особами, тому незаконне втручання держави у справи 

громади є порушенням її прав; 3) посадові особи врядування громад належать 

до органів не держави, а громад, суспільства. 

Реформа органів місцевого самоврядування передбачає об‘єднання 

(укрупнення) територіальних громад. Це здійснюється через те, що надмірна 

частина ресурсів у таких громадах і далі витрачатиметься на утримання 

управлінського апарату, а для реалізації серйозних проектів місцевого розвитку 

коштів не вистачатиме. І навіть наділення додатковими ресурсами переважної 

більшості наявних дрібних територіальних громад, їхньої спроможності не 

забезпечить. Тому реформа місцевого самоврядування, враховуючи позитивний 

як європейський, так і власний історичний досвід, передбачає обов‘язкове 

об‘єднання (укрупнення) територіальних громад. Укрупнення території громад 

не може бути довільним, воно має свої логічні межі. 
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ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ 

ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЯК СВІДЧЕННЯ ПРО ВІДКРИТІСТЬ 

У сучасному українському суспільстві, у зв‘язку з євроінтеграційними 

процесами, зосереджується увага на принципах демократичності. 

Пріоритетними напрямками вкорінення демократичних засад є відкритість та 

публічність інформації про функціонування органів державної влади та 

місцевого самоврядування. 

Відповідно до Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо 

забезпечення відкритості діяльності органів державної влади» Кабінет 

Міністрів, центральні та місцеві органи виконавчої влади повинні надавати 

громадянам вільний доступ до інформації щодо формування та реалізації 

економічної та соціальної державної політики. При цьому, інформація повинна 

бути чіткою і зрозумілою для пересічної особи без економічної чи юридичної 

освіти[1].  

Виняток становить лише урядова інформація, що є державною таємницею. 

Розголошення таких даних забороняється згідно з Законом України «Про 

інформацію» (ст.29, ч.3) в цілях забезпечення національної безпеки[3]. 

Вищезгаданий Закон також передбачає перелік принципів, що стосуються 

інформаційних відносин. Зокрема: 

  відкритість та забезпечення права на інформацію; 

  вільний доступ та можливість її поширення чи обміну; 

  об‘єктивність та вірогідність інформації; 

  повнота та точність інформації; 

  законність одержання, поширення та зберігання. 

Способи оприлюднення інформації наведені у ст.5 Закону України «Про 

інформацію». Основними з них є: оприлюднення в офіційних друкованих  

виданнях та на офіційних сайтах в мережі Інтернет[2]. 

Важливим чинником впливу на громадську думку та розвиток публічності 

владних структур є засоби масової інформації(ЗМІ). Саме до ЗМІ у населення 
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сформувався найвищий ступінь довіри, оскільки вони позиціонують себе як 

осередок збору та аналізу управлінської інформації, а також засіб висвітлення 

пропозицій населення. Тому оприлюднення прийнятих рішень і викриття 

негативних дій та їх наслідків є головним підтвердження публічності влади. 

Постановою Кабінету Міністрів «Про порядок оприлюднення у мережі 

Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» ғ3/2002 від 

04.01.2002 р. затверджено, що для впровадження технологій  е-урядування усі 

органи влади повинні володіти власним офіційним веб-сайтом. Матеріали, які є 

обов‘язковими для оприлюднення регулюються наказами відповідних служб. 

У зв‘язку з провадженням е-урядування та необхідність розробки якісних 

веб-сайтів, сформовано конкретні та жорсткі вимоги у формі законів, указів та 

інших нормативно-правових актів до їх оформлення.  

Веб-сайт органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

повинен містити інформацію про ідеї та цілі цих органів, компетентності та 

основні напрямки роботи, послуги, які вони надають; можливість зворотного 

зв‘язку, дані про керівництво та структуру органу, заходи, які відбулись або 

плануються, зразки відповідних документів, що можуть знадобитись 

громадянам при зверненні у відповідний орган, перелік цільових програм. 

Однією із основних вимог є актуальність інформації. Всі відомості, 

затверджені документи, акти та звіти повинні бути оприлюднені на сайтах не 

пізніше 5 діб з моменту прийняття. 

Обов‘язковою є наявність на сайті такого розділу, як «Каталог послуг», що 

містить систематизовану усю необхідну громадянам інформацію. Державою є 

сформована рекомендована структура даного розділу окремо для кожної 

інституції. 

Щоб перевірити наявний рівень публічності органів державної влади та 

відповідність оформлення веб-сайтів законодавчим нормам було виділено ряд 

параметрів, зокрема 177 змістових параметри та 47 технологічних. Методика 

аналізу змістового наповнення офіційних сайтів визначається на основі 

кількісних та якісних характеристик публічності. Одним із показників для 
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визначення кількісних параметрів є коефіцієнт необхідності оприлюднення 

інформації, який визначається через специфіку повноважень кожного органу. 

Якісні характеристики визначаються за такими критеріями: повнота 

інформації, її актуальність та технологічна доступність. Якщо розглядати їх 

більш детальніше, то під повнотою інформації розуміють міру відповідності 

оприлюдненої інформації змістові тих чи інших параметрів діяльності. 

Актуальність інформації це показник частоти оновлення інформації на сайті. 

Щодо технологічної доступності, то під нею розуміють доступність інформації, 

можливість швидкого пошуку та використання. 

Аналізуючи вимоги та критерії оцінювання відкритості інформації про 

діяльність органів влади, можна зробити висновок, що для більш якісного 

оприлюднення інформації доцільно вжити таких заходів, як: 

  На основі вітчизняних традицій, поступово вносити зміни відповідно до 

світового зразка, що формуватиме нові та більш якісні взаємовідносини між 

населенням та державою; 

  Удосконалювати нормативно-правове забезпечення відкритості роботи 

органів влади; 

  Удосконалювати принципи подання інформації на основі опитування 

населення. 

Для успішної інтеграції України в світoвий інформаційний простір 

публічність інформації про діяльність органів влади є одним із основних, 

пріоритетних критеріїв. 
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book/tpdu/2008-4/doc/3/23.pdf 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP021302.html
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2008-4/doc/3/23.pdf
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2008-4/doc/3/23.pdf
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3. Верховна Рада України/Закон України «Про інформацію»/ Документ 

2657-12, чинний, редакція від 01.01.2017[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 

4. Технології е-урядування/Веб-сайт органу влади як основна 

інформаційно-технологічна форма комунікації в е-урядуванні [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 
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СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Прагнення нашої країни наблизитись у своєму розвитку до європейських 

стандартів неможливе без формування ефективної та дієвої системи 

соціального захисту, як основи збереження соціальної стабільності та злагоди у 

суспільстві. З огляду на це, питання удосконалення системи соціального 

захисту населення є досить актуальним, особливо у зв‘язку з невідповідністю 

темпів здійснення економічних реформ та реформування даної сфери, що 

призводить до зниження рівня життя населення та значної соціальної 

диференціації. 

Значний внесок у дослідження особливостей функціонування системи 

соціального захисту населення зробили такі вітчизняні та зарубіжні вчені: 

Л.Абалкін, Н.Абакумова, Е.Лібанова, Н.Зеленко, В.Гейц, Н.Волгин, К.Павлюк, 

Н.Борецька, М.Мальований, В.Антропов, Н.Сударєва, Є.Холостова та інші. 

Поняття соціального захисту населення досить широке і стосується, 

вірніше сказати, охоплює всі верстви населення тією чи іншою мірою. Це, з 

одного боку, дає дуже великий обсяг емпіричного матеріалу, а з другого - 

ускладнює аналіз даної сфери людської діяльності. 

Першим кроком на шляху наближення України до європейських і 

світових стандартів у різних сферах, у тому числі дотримання прав людини, 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=3773
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забезпечення її захисту і підтримки, стала ратифікація Конвенції про захист 

прав людини і основних свобод, а також переглянутої Європейської соціальної 

хартії. Як наслідок виникла необхідність розроблення теоретичної конструкції 

реформування як сфери соціально-трудових відносин, так і соціальної задля 

приведення їх у відповідність до міжнародних стандартів. 

Наведене повністю підтверджує слова А. В. Дутчак, що надання 

теоретичного обґрунтування «…виступає додатковим аргументом на користь 

розгляду вимог міжнародних стандартів як певних орієнтирів у правовому 

регулюванні національних систем соціального забезпечення. За стандартами 

Ради Європи і Європейського Союзу соціальне забезпечення віднесено до 

системи, яка включає, крім соціального забезпечення (через соціальне 

страхування), також інші форми соціального захисту, зокрема, державну 

соціальну допомогу, а також спеціальний і особливий (додатковий) соціальних 

захист для окремих категорій населення. Таке розуміння має важливе значення 

для національного законодавства, оскільки в Україні все ще немає загального 

закону про соціальний захист населення. 

Спробуємо розібратися зі станом справ у нашій державі. Передусім 

наголосимо, що навіть після визнання стратегічним пріоритетом орієнтацію на 

європейську модель український законодавець неодноразово використовував 

(мабуть, за звичкою) властиві для радянських часів пільги, які частіше за все 

напередодні чергових виборів впроваджувалися чи пропонувалися для нових 

категорій громадян. Як наслідок, держава, не маючи необхідних ресурсів, брала 

на себе додаткові зобов‘язання у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення, що не мало жодного соціального чи економічного ефекту, крім 

встановлення привілеїв для представників певних професій або окремих 

соціальних груп. Звісно, так не може відбуватися, це неприпустимо. 

Крім того, чинне на сьогодні законодавство у сфері соціального захисту 

та соціального забезпечення, по-перше, складається з прийнятих у різний час і 

нерідко доволі суперечливих законодавчих актів, по-друге, встановлює значно 

більше різноманітних видів пільг, соціальних виплат і соціальних послуг, аніж 
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це передбачено Конституцією чи міжнародно-правовими зобов‘язаннями 

України. 

Враховуючи це, слід погодитися з Є. П. Яригіною, яка зазначає: 

«Міністерство соціальної політики України розробило План заходів з 

імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом – з іншої сторони на 2014–2018 роки, який містить 

комплекс тактичних заходів, вжиття яких сприятиме посиленню соціального 

захисту, що включає: модернізацію системи соціального страхування з метою 

підвищення ефективності управління, вдосконалення механізму призначення 

страхових виплат, забезпечення фінансової стабільності фондів соціального 

страхування; профілактику й попередження підліткової злочинності, 

потрапляння у складні життєві обставини шляхом утворення й організації 

діяльності центрів соціальної підтримки дітей та сімей в адміністративно-

територіальних одиницях України; вжиття заходів щодо посилення адресності 

надання пільг. 

В Україні роль органів місцевого самоврядування у вирішенні соціальних 

проблем значно зросла, що обумовлено цілою низкою факторів. По-перше, 

масштаби країни визначають необхідність адаптації соціального захисту до 

різноманітності місцевих умов. По-друге, власне у віданні органів місцевого 

самоврядування містяться питання утримання і роз- витку соціальної сфери, до 

яких у тому ж числі відносять організацію, утримання і розвиток установ 

освіти, охорони здоров‘я, соціального забезпечення; соціальну підтримку і 

сприяння зайнятості населення. Практично всі органи місцевого 

самоврядування здійснюють місцеві програми соціальної підтримки населення 

додатково до виплат пільг і допомоги, передбачених законодавством - від 

разової допомоги в грошовій і натуральній формі до створення комплексних 

центрів соціального обслуговування. Нарешті, саме з місцевими органами 

влади багато в чому пов‘язані очікування населення у сфері соціального 

захисту. Опитування громадської думки показують зростання позиції місцевого 

самоврядування в рейтингу соціальної відповідальності на перші місця. 
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Підсумовуючи, маємо констатувати, що законодавство України ще не 

повною мірою відповідає вимогам конвенцій МОП та інших організацій. Це 

стосується, зокрема, допомог у зв‘язку з безробіттям, бо їх розмір мізерний (і це 

при тому, що за конвенціями обсяг конкретного виду матеріального 

забезпечення не може бути нижчим за обсяг, зафіксований міжнародним актом. 

 Крім того, нині точиться дискусія щодо прийнятності вимоги наявності 

30- річного стажу сплати внесків або роботи за наймом для нарахування пенсії, 

а також щодо того, що виплата допомоги в разі інвалідності або у зв‘язку з 

втратою годувальника може бути припинена за встановлених умов, тобто коли 

одержувач займається діяльністю, яка дає можливість отримання прибутку. 

Навіть останнє підвищення мінімальної пенсії (доведення її до рівня 

прожиткового мінімуму) не змінило ситуації, нині більшості пенсіонерів 

отримує пенсії за віком, розмір яких не відповідає міжнародним стандартам. 

Таким чином, непрацездатні особи, які заробили за своє життя право на трудову 

пенсію, все одно залишаються за порогом бідності. У той же час конвенції 

розробляються й приймаються, щоб поступово розширювати сфери 

охопленості, збільшувати строки виплати допомог, підвищувати рівень 

забезпечення. 

Отже, Україна визнає міжнародні стандарти в соціальній сфері, але не 

вживає достатніх заходів для їх практичної реалізації. 

Міжнародна організація праці заклала фундамент основних соціальних 

стандартів. Це знайшло своє відображення у визначенні видів допомог та умов 

їх призначення, встановленні переліку соціальних ризиків, за яких особа 

набуває права на соціальне забезпечення, також були вироблені й нормативно 

закріплені його мінімальні норми – розміри, тривалість виплат, коло осіб, на 

яке воно поширювалося та ін. 

За стандартами Ради Європи та Європейського Союзу соціальне 

забезпечення віднесено до системи, яка включає, крім соціального забезпечення 

(через соціальне страхування), також інші форми соціального захисту, зокрема, 

державну соціальну допомогу, а також спеціальний і особливий (додатковий) 

соціальних захист для окремих категорій населення. Нині існує необхідність 
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поступового реформування вітчизняної системи соціального забезпечення з 

метою максимально можливого її наближення до відповідних міжнародних 

стандартів, закріпленим в актах МОП. 
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ІМІДЖ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ 

Актуальність питання оцінювання управлінських кадрів безпосередньо 

пов‘язане із підвищенням ефективності функціонування органів державної 

влади. Це обумовлено тим, що процедури оцінювання державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування дозволяють не лише дати об‘єктивну 

оцінку їх діяльності, а й виявити недоліки в роботі, існуючі проблемні питання 

функціонування та вчасно їх усунути. Тобто, належним чином удосконалити 

http://molodyvcheny.in.ua/files%20/journal/2017/5/126.pdf


 171 

діяльність органів державної влади та, як зазначив Ж. Лека, своєчасно її 

модифікувати «залежно від еволюційних потреб громадян». Це 

підтверджується й тим, що, на думку Л. Пашко, оцінювання людських ресурсів 

у системі державного управління передбачає визначення «взаємних очікувань 

суб‘єктів такої взаємодії», якими є відповідно персонал публічної влади та 

громадськість. 

Аналізуючи імідж у контексті відображення ним суспільної оцінки 

професійної діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування, ми можемо говорити як про особистий імідж кожного 

службовця, так і про імідж держави, влади, органу влади, державної установи. 

У цьому контексті слід значити, що належна оцінка діяльності державних 

службовців не можлива без розуміння та усвідомлення суспільством сутності та 

призначення державної служби як соціального інституту. Не зупиняючись на 

численних підходах до визначення державної служби, зазначимо, що вона 

традиційно пов‘язується із реалізацією державної влади та є важливим 

елементом «державного механізму». Водночас державна служба – це не лише 

управлінський чи адміністративний, а ще й соціальний інститут, цінність якого 

полягає в тому, на скільки вона обслуговує потреби людини та допомагає їй у 

житті[1]. 

З іншого боку, визначаючи імідж персоналу державної влади як 

вираження суспільної оцінки його професійності, нас, перш за все, цікавить 

образ кожного державного службовця та посадової особи місцевого 

самоврядування як особистості та професіонала, тобто особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави. Водночас особистісний образ кожного 

конкретного державного службовця несе на собі відображення загального 

корпоративного іміджу державної служби, яку він уособлює. Тому слід 

погодитися з Л. Бургановою та С. Батайкіною, які під іміджем державної 

служби розуміють «динамічний, активно-пасивний символічний конструкт, 

який є відображенням образу інституту державної служби»[2]. 

У контексті розгляду громадської оцінки професійної діяльності 

державних службовців можна вести мову про професійний стереотип. Образ 
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державного службовця завжди відображає рівень розвитку професійної 

культури, характер системи професійних цінностей, а також те, як державні 

службовці виконують вимоги, які ставляться перед державною службою 

суспільством. Рівень же суспільного визнання державної служби є результатом 

перенесення на неї тієї поваги, яку в минулому реально заслужили її найкращі 

представники [3]. 

Важливим критерієм громадської оцінки діяльності державних 

службовців є престиж державної служби, оскільки в ньому втілено оцінку 

суспільством державної служби як соціального інституту та державного 

службовця як його представника через категорії поваги, авторитету, статусу, 

привабливості та ін. Престиж є результатом оцінки, яку індивід засвоює у 

готовому вигляді. У зв‘язку з цим за природою він чимось подібний до 

стереотипів. Водночас суть та природа престижу значно ширші. Так, на думку 

Є. Курасової, престиж державної служби – «це відносна оцінка суспільної 

значущості державної служби, яка формується у громадській думці на основі 

інституціональних та індивідуальних оцінок» [3]. 

Іншим важливим критерієм оцінки державного службовця громадськістю 

є рівень довіри, який існує в суспільстві до влади. Державні службовці повинні 

забезпечити довіру суспільства й громадян до державної служби та до держави. 

Інакше вони не будуть мати підтримки своєї діяльності в суспільстві і, як 

наслідок, не зможуть повною мірою виконувати покладені на них обов‘язки. 

Слід зазначити, що довіра виступає одним з основних факторів розвитку 

суспільства. Вона передбачає добровільне взяття на себе членами суспільства, 

громадянами зобов‘язань щодо здійснення суспільних функцій. Сучасний 

американський філософ та, до речі, колишній державний службовець 

Ф. Фукуяма розглядає довіру як один з основних факторів підвищення 

суспільного добробуту. Він зазначає, що рівень довіри в суспільстві 

визначається, перш за все, культурними факторами. А суспільство з високою 

довірою характеризується пріоритетом суспільних цінностей і здатністю до 

суспільної взаємодії [4]. 
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Механізм формування цілісного іміджу державного службовця діє як 

система певних стратегічних і тактичних кроків, що включає: розробку, 

обґрунтування й опрацювання стратегії; визначення та пошук головних і 

пріоритетних напрямів; дослідження аудиторії іміджу; застосування певних 

методів управління стосовно кожної корпоративної групи; визначення образу 

службовців; соціологічні опитування (місцеве, регіональне тощо); вибір ЗМІ; 

порівняння результатів за допомогою контент-аналізу. На нашу думку, 

найважливішими чинниками, які формують імідж державних службовців є: 

якість послуг, які надаються; рівень компетентності працівників; діяльність 

місцевої державної адміністрації та її службовців у вирішенні соціальних 

проблем; імідж голови адміністрації; дотримання державними службовцями 

етичних норм. 

Оцінка громадськістю персоналу державної влади може бути виражена 

через механізми громадського контролю, який є одним із видів соціального 

контролю і здійснюється об‘єднаннями громадян та самими громадянами. 

Основними механізмами його здійснення є реалізація права громадян на 

звернення, систематичне проведення опитувань громадської думки, активна 

громадська участь у процесах прийняття управлінських рішень тощо. 

Опитування громадської думки регулярно проводять громадські 

організації та органи влади. Так, за даними Центру Разумкова серед інститутів 

держави та суспільства найбільшу довіру громадян мають волонтерські 

організації (їм довіряють 66% опитаних), Церква (63,3%), Збройні Сили 

України (55,9%), Національна гвардія України (49%), добровольчий рух 

(територіальна оборона) (45,2%), Державна служба з надзвичайних ситуацій 

(45%) – число респондентів, які довіряють цим інститутам, на статистично 

значимому рівні перевищує число тих, хто їм не довіряє. Президенту України 

довіряють лише 22% опитаних, не довіряють – 71,9%, Уряду – відповідно 

12,8% і 81,9%, Національному банку – відповідно 11,7% і 81,5%), Верховній 

Раді – відповідно 9% і 86,6%, прокуратурі – відповідно 9,5% і 83,3%, судам – 

відповідно 7% і 86,6%. Національному антикорупційному бюро України 

довіряють 21,3% опитаних, не довіряють – 64,8%. Довіру до державного 
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апарату (чиновників) висловили 7,9% опитаних, не довіряють – 87%. Вкрай 

низький рівень довіри мають також політичні партії (відповідно 8,6% і 83,5%), 

комерційні банки (відповідно 10,4% і 83,9%), засоби масової інформації Росії 

(відповідно 3,4% і 85,2%). Дії Президента України повністю підтримують 4,4% 

опитаних, підтримують окремі дії – 39,1%, не підтримують – 51,7%. Дії Уряду – 

відповідно 2,4%, 29%, 61,9%, дії Прем‘єр-міністра − відповідно 3,9%, 31,3% і 

57,9%, Верховної Ради України − відповідно 1,9%, 25,2%, 67,5%, Голови 

Верховної Ради України – відповідно 2,7%, 25,1%, 62%, Національного банку 

України − 2,3%, 17,3%, 67,3% [5]. 

Наведені дослідження засвідчують недовіру громадян України до органів 

державної влади та місцевого управління. Адже недостатнє врахування 

громадської думки у практиці роботи інформаційних служб органів виконавчої 

влади не лише унеможливлює налагодження дієвого «зворотного зв‘язку» з 

населенням, а й перешкоджає оперативному коригуванню діяльності цих 

служб. Необхідно забезпечити більшу відкритість та вільний доступ громадян 

до інформації щодо діяльності органів державної влади шляхом створення 

спеціальних структур з надання населенню інформаційних та консультаційних 

послуг; визначити більш чіткі правила та процедури взаємодії владних структур 

усіх рівнів із засобами масової інформації; створити державну систему зв‘язків 

із громадськістю. 

З огляду на викладене вище, можна зробити висновок, що формування 

суспільної оцінки персоналу публічної влади реалізується в існуванні двох 

паралельних процесів: стихійного виникнення в суспільній свідомості образу 

влади та цілеспрямованого його формування з урахуванням потреб та запитів 

об‘єкта вказаного процесу. З метою забезпечення формування позитивного 

ставлення населення до влади, підвищення рівня довіри до неї, державним 

службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування слід більше уваги 

приділяти питанням інформування громадськості щодо діяльності органів 

влади. 

Слід пам‘ятати, що позитивний імідж та авторитет органів влади, 

персоналу публічної влади – це не тільки мета, якої намагаються досягти носії 
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державно-владних повноважень, але, перш за все, і результати їх конкретної 

роботи, взаємодії влади та суспільства, влади та населення. 
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ГЕНДЕРНІ ВІДНОСИНИ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ УКРАЇНИ 

У зв‘язку із стрімким визнанням України на міжнародному рівні, 

проголошенням курсу на євроінтеграцію питання гендерних відносин в 

публічному управлінні та їх впровадження в державній службі набули 

особливого значення. Постала необхідність у проведенні кардинальних 

структурних змін з метою демократизації та гуманізації українського 

суспільства. Вивченням гендерних відносин та проблем реалізації гендерної 

політики в Україні досліджували українські науковці, посадовці та громадські 

діячі: М. Богачевська-Хом‘як, І. Богословська, Р. Губань, В. Довженко, О. 

Іваницька, Л. Кобелянська, Л. Кормич, А. Комарова, та ін. Дослідженням 

http://razumkov.org.ua/uploads/socio/Press0417.pdf
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гендерних відносин у різних аспектах публічного управління займалися Н. 

Грицяк, В. Діуліна, В. Корженко, М. Корецький, І. Лазар, та ін. 

Гендер здебільшого розуміється як соціальна надбудова над біологічною 

статтю або як соціальна стать, тобто це не вроджена властивість, а соціальний 

конструкт, що не просто вказує на спільне/відмінне між чоловіками й жінками, 

але й визначає відносини між ними. Гендер у пункті С ст. 3 Стамбульської 

конвенції – це соціально закріплені ролі, поведінка, діяльність і характерні 

ознаки, які певне суспільство вважає належними для жінок та чоловіків [1, с. 

13]. Образно кажучи, ―гендер – це ―культурна маска‖ статі, що визначається 

нашими соціокультурними уявленнями‖ [2], тобто гендер позначає рольові 

соціальні очікування представників жіночої і чоловічої статі. Канадські вчені 

інтерпретують гендер як окреслений набір характеристик у культурному 

аспекті, що визначає соціальну поведінку жінок і чоловіків та відносин між 

ними. Тобто гендер також стосується шляхів, за допомогою яких ці відносини 

будуються в суспільстві.  

Категорію ―гендер‖ вітчизняні науковці активно почали використовувати 

на початку 1990-х рр. у політичному і правовому аналізі проблем рівності 

соціальних статей. Під рівністю жіночої і чоловічої статей розуміється рівність 

їхнього соціального статусу та загальна участь у всіх сферах суспільного, 

державного та приватного життя на основі самоусвідомлення особистісних 

потреб та інтересів, долання елемента ієрархічності, за якої історично чоловіки 

розглядались як істоти вищі, а їхня діяльність та її результати більш суспільно 

значущими, ніж досягнення жінок. Гендерні відносини як міждисциплінарна 

категорія охоплюють філософію, логіку, соціологію, публічне управління. Вони 

є складовою соціальних відносин, що реалізуються в соціальному середовищі, а 

отже – у процесі діяльності.  

Певні кроки в напрямі забезпечення гендерної рівності в системі 

державної служби України вже зроблені. Так, у Законі України ―Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків‖, що набрав 

чинності з 1 січня 2006 р., проголошено забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків у сфері державної служби та служби в органах 
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місцевого самоврядування, а саме: призначення на державну службу та службу 

в органи місцевого самоврядування здійснюється з дотриманням 

представництва кандидатур кожної статі; дискримінація за ознакою статі при 

прийнятті на державну службу та службу в органи місцевого самоврядування і 

під час її проходження забороняється; керівники органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування зобов‘язані забезпечити рівний доступ 

громадян до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування 

відповідно до кваліфікації і професійної підготовки незалежно від статі 

претендента; формування кадрового резерву для заміщення посад державних 

службовців і посад в органах місцевого самоврядування, просування їх по 

службі здійснюється із забезпеченням рівних прав та можливостей для жінок і 

чоловіків. 

Однак на сьогодні застосування Закону України ―Про забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків‖ залишається незадовільним. 

Забезпечення гендерної рівності є нині одним з першочергових завдань 

реалізації державної кадрової політики відповідно до поставлених основних 

цілей, як зазначається в Стратегії державної кадрової політики на 2012–2020 

роки. Також слід зазначити, що нещодавно Кабмін запропонував комплексний 

підхід до вирішення проблеми недостатнього рівня впровадження принципу 

забезпечення гендерної рівності. З цією метою Постановою від 11 квітня 2018 

року ғ273 затверджено Концепцію Державної соціальної програми 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 

року. 

Програма передбачає удосконалення нормативно-правової бази, 

впровадження статистичних показників у сфері забезпечення рівних прав і 

можливостей жінок і чоловіків, зменшення гендерного дисбалансу у сфері 

державної служби, подолання гендерних стереотипів, протидію дискримінації 

та збільшення долі жінок серед депутатів, а також зменшення розриву в оплаті 

праці. Тобто ця програма має на меті впровадити в Україні європейські 

стандарти рівності. Концепція враховує міжнародні інструменти ООН, Ради 

Європи, Європейського Союзу, ОБСЄ, рекомендації міжнародних 
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моніторингових інституцій в галузі прав людини, а також положення Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, з іншої 

сторони. А до її реалізації будуть залучені міжнародні організації та громадські 

об'єднання. Варто сказати, що сьогодні ця програма є важливим кроком на 

шляху просування гендерної рівності у всіх сферах суспільного життя в 

Україні. 

Ґендерні відносини відображаються у владних відносинах і визначають 

політичні можливості жінок і чоловіків. Представництво жінок у політичній 

сфері України низьке. У складі Верховної Ради України за часів незалежності 

депутаток ніколи не було більше 10%, хоча жінки становлять більшість 

населення і виборців. Згідно зі Звітом із глобального гендерного розриву 2011 

р. Україна посідає 105-е місце серед 134 країн щодо дотримання політичних 

прав жінок, а у 2012 р. – 119-е місце серед 135 країн, за комплексним індексом 

– 64-е місце; за останні п‘ять років рейтинг знижується щороку на 8–10 пунктів. 

Політика гендерної рівності у виборчих процесах потребує системного 

дослідження на основі порівняльно-політичного аналізу та виявлення її 

типологічних характеристик. 

Визначення пріоритетних правових засад реалізації гендерної рівності є 

важливим кроком у державній політиці у сфері гендерних перетворень. 

Переосмислення ролей жінок та чоловіків у суспільстві лежить в основі 

гендерних досліджень. Власне, увага акцентується не на одній статі, а на обох. 

Наголошується на необхідності створення рівних можливостей для реалізації 

їхньої людської сутності. Гендерні дослідження мають на меті допомогти 

кожній людині стати дійсно повноправним членом суспільства, а державі – 

стати демократичною. На сучасному етапі розвитку українського суспільства 

спостерігається ламання гендерних стереотипів. Проте даному процесу суттєво 

заважають перешкоди минулого, старі стереотипи скептичного ставлення до 

гендерної рівності, а також викривлена чи поверхнева інформація про 

становище жінки в суспільстві. Змінити гендерні стереотипи та подолати 

гендерну нерівність можна через залучення жінок як до активної громадської, 

політичної, так і до індивідуальної трудової діяльності. Прояви гендерної 
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нерівності на ринку робочої сили є частиною широкого соціально-економічного 

контексту, в якому культурно-політичні переконання та існуюча практика 

закріплюють цю нерівність в усіх її аспектах. Найбільш негативні наслідки 

гендерних стереотипів простежуються через аналіз професійних відносин, 

тобто стереотипи, які пов'язані зі змістом праці. Це призводить до нерівності в 

оплаті праці, дискримінації при наймі на роботу, нерівномірного розподілу 

чоловіків і жінок у різних галузях та дискримінації щодо розподілу посад у 

рамках однієї професійної групи. Всупереч конституційним нормам стать є 

критерієм, який диференціює можливості професійного зростання. Залишається 

слабо концептуально розвиненим та реалізованим такий аспект гендерної 

політики в Україні, як присутність жінок в органах державної влади, особливо 

на керівних посадах [3].  

Порівняльний аналіз гендерної рівноваги в органах державної влади 

демонструє найбільшу гендерну чутливість поміж інших рівнів політичної 

влади. Відсутність гендерної збалансованості у представництві на вищих 

щаблях влади містить ризик зниження якості та ефективності управлінських 

рішень, а звідси – ризик стримування темпів розвитку нації. Тому одним із 

завдань кадрової політики в Україні є сприяння кар‘єрному зростанню жінок на 

державній службі. Прикладом вирішення цього завдання є рекомендації 

Головдержслужби щодо формування кадрового резерву на заміщення керівних 

посад на засадах рівного представництва жінок і чоловіків. Підстави для 

впровадження гендерного підходу в державне управління такі: 1) гендерний 

підхід – це прояв демократії. Ніхто не може бути дискримінований за ознакою 

своєї статі; 2) оскільки суспільство складається з жінок і чоловіків, не можна 

досягти сталого розвитку суспільства без проведення гендерного аналізу 

існуючих умов. Тому для забезпечення розвитку необхідно, щоб методи 

гендерного підходу стали складовою всіх частин і напрямів політики. 

Сутність гендерної політики в системі державної служби полягає в 

послідовному здійсненні конструктивних дій, спрямованих на утвердження 

гендерної рівності в органах державної влади, що передбачає: гарантування 

прав та свобод жінок і чоловіків та рівних можливостей у користуванні цими 
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правами та свободами; створення однакових умов для самореалізації, розвитку 

лідерських якостей та набуття людиною соціального статусу відповідно до 

потреб, інтересів і здібностей жінки і чоловіка; визнання того, що мають бути 

враховані специфічні інтереси жінок і чоловіків під час розробки програм та 

проектів; справедливе ставлення до жінок і чоловіків та до оцінювання 

результатів їхньої діяльності; забезпечення однакових можливостей для жінок і 

чоловіків робити свій внесок у політичний, соціальний, економічний і 

культурний розвиток. 

Підсумовуючи, варто сказати, що проведення гендерної політики у сфері 

державної служби України має передбачати системну роботу органів державної 

влади на основі комплексного підходу до розв‘язання проблеми рівності жінок і 

чоловіків. 

Таким чином, можна констатувати, що публічне управління – це 

реалізація пріоритетних цілей суспільного розвитку спільними зусиллями 

органів державної, представницької влади й інститутів громадянського 

суспільства, які справедливо діють в інтересах держави й громадськості та не є 

сферою вирішення приватних справ окремих громадян. А гендерні відносини в 

публічному управлінні України – це соціальне конструювання органами 

публічної влади України справедливої взаємодії людей задля досягнення 

паритетних позицій чоловіків і жінок у поділі праці й доступі до життєвих 

ресурсів на основі вільного вибору ними дотримання фундаментальних 

соціальних норм. 
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СТАНДАРТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВРЯДУВАННЯ ЯК СКЛАДОВІ ЙОГО 

АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОСТОРУ 

Європейська інтеграція є складним і комплексним процесом, що зачіпає 

майже всі сфери суспільного життя та галузі національної економіки. Для 

України європейська інтеграція передусім пов‘язана із внутрішніми 

реформами: адаптацією законодавства України до законодавства ЄС, 

впровадженням у життя європейських цінностей, реформуванням інституцій, 

переходом до європейських стандартів, норм і процедур. 

У міру розширення сфер євроінтеграційного співробітництва та 

поглиблення євроінтеграційних процесів відбувалося нарощування співпраці в 

галузі державного управління: йшов обмін досвідом, пошук нових механізмів 

та інструментів державного управління, узагальнювалася управлінська 

практика, поступово формувалися стандарти державного управління та 

державної служби. 

Європейський адміністративний простір узагальнює та інкорпорує в собі, 

з одного боку, ті засадничі цінності, які повинні поділяти всі учасники процесів 

європейського врядування, а з другого – базові норми, якими вони мають 

керуватися, та правила, за якими вони повинні змагатися та «грати» в ЄС, 

оскільки без загальних правил гри, якими виступають стандарти, злагоджена 

гра неможлива.  

Таким чином, на сьогодні складовими Європейського адміністративного 

простору є:  

- спільні європейські цінності;  

- європейські принципи державного управління; 

 - спільні норми і принципи європейського адміністративного права;  

- спільні цінності та принципи організації державної служби;  

- схожі процедури і механізми координації політики, вироблення та 

впровадження урядових рішень; 
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 - єдині стандарти та процедури тощо. 

Розглядаючи деякі з них, можна зробити певні узагальнення, суть яких 

зводиться до наступного:  

Спільні європейські цінності (або цінності Європейської Спільноти) були 

підсумовані у ст. 2 Договору про запровадження Конституції для Європи. До 

них належать: шана до людської гідності, свободи, демократії, рівності, 

верховенства права, шанування прав людини, а також плюралізм, 

толерантність, солідарність та недискримінація [6, с. 315]. Окремо для 

державної служби в рамках програми СІГМА були визначені спільні цінності, 

якими повинні керуватися державні службовці, що працюють в органах 

державної влади держав-членів та інституціях ЄС: неупередженість і 

доброчесність державних службовців; незалежність дер- жавних службовців від 

політичного керівництва; державний службовець служить народові, а не 

керівництву.  

Європейські принципи державного управління - це відкритість і 

прозорість, активна участь громадян, підзвітність, результативність та 

узгодженість. 

 Спільні норми і принципи європейського адміністративного права були 

сформовані на основі рішень Суду Європейських Спільнот, оскільки саме Суд 

взяв на себе відповідальність за тлумачення поведінки держави, визначення 

правил та принципів адміністративного провадження [9, с. 19]. До них 

належать: 

 - управління згідно із законом, або верховенство права; 

 - правова впевненість і захист легітимних очікувань; 

 - пропорційність;  

- недискримінація; 

 - право бути вислуханим у процесі адміністративного провадження та 

прийняття рішення; 

 - право на дієву систему державного управління, здатну ефективно 

реалізувати законодавство Спільноти; 
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 - зобов'язання органів державної влади діяти відповідно до покладених 

на них завдань;  

- обґрунтованість і доцільність адміністративних рішень; 

 - своєчасність дій та рішень державних органів;  

- право на захист у суді, справедливий процес і рівні умови; 

 - нагляд за функціонуванням адміністрації та право оскарження 

адміністративних рішень у суді;  

- можливість призупинення або скасування неправомірного 

адміністративного рішення або невиправданих заходів; 

 - відповідальність держави за неправомірні адміністративні дії. 

Процедури і процеси не існують окремо від інституцій, а дієздатність і 

ефективність системи державного управління в цілому залежить від кадрового 

забезпечення - виконавців правил і процедур, координаторів процесів, їхнього 

потенціалу до підвищення кваліфікації, нарощування адміністративної 

спроможності. Щоб бути успішним, реформування системи державного 

управління має охоплювати всі компоненти. 

Складовими Європейського адміністративного простору слід вважати 

однаково високий рівень державних послуг, на які можуть сподіватися 

громадяни ЄС, перебуваючи у будь-якій з держав-членів, та ефективність і 

результативність їхніх систем державного управління [7]. 

Інші фахівці пов'язують дискурс про формування  Європейського 

адміністративного простору з підготовкою до останнього розширення та, 

відповідно, вважають, що його складовою має стати високий рівень 

адміністративної спроможності державних службовців, їх знань, умінь та 

навичок, що має забезпечити високу продуктивність та результативність їхньої 

діяльності, злагоджену роботу державного апарату та ефективну співпрацю в 

рамках європейського врядування [8]. 

Наразі питання Європейського адміністративного простору, його 

складових залишається відкритим та потребує подальшого дослідження. 

Європейський адміністративний простір буде змінюватися по мірі розвитку 

Європейського Союзу  та поглиблення європейського співробітництва. 
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ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 

Будь-яка держава ефективно функціонує лишe при взаємодії таких 

понять, як «держава – суспільство». Тoму розвиток кожного суспiльcтвa може 

бути вдосконалений через управлінську діяльність шляхом продуктивного 

вирішення спільних завдань. Проблема вдосконалення управлінської діяльності 

є об‘єктом обговорення широкого кола дослідників та є ключовим аспектом 

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 перетворення [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:  



 185 

 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;  

 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 будуть 

проаналізовані та виокремлені основні переваги для модернізації державного 

управління та будуть запроваджені в життя, для прикладу, через розроблення 

концепції публічного управління в Україні, стане можливим не тільки його 

становлення, а й його різносторонній розвиток. 

Концепція публічного управління повинна ґрунтуватися на реальних 

демократичних цінностях правової держави, запровадженні нової ідеології, у 

якій першочерговими завданнями є здійснення прав і свобод громадян у 

спільній діяльності з державними інститутами. Структура виглядає так, що 

заходи, які пропонуються сприятимуть прискоренню розвитку в Україні 

публічного управління. Метою концепції публічного управління може стати 
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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. Наступним 

кроком пропонується переглянути законодавчу базу у сфері державного 

управління, винести 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 досягнення в практичній 

діяльності та допоможе країні стати відкритою для всього суспільства - влади 

та громадян. Саме у такій системі демократичного правління велика роль 

належить місцевому самоврядуванню, адже воно є тією сферою публічної 

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

самоврядування є організаційне та функціональне відгалуження його органів 

від структур державної влади, взаємовідносини між якими регулюються лише 

законом [3].  

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

розробленні стратегії розвитку України на найближчі десять років, але 

запобігти її перегляду під тиском політичної кон'юнктури. Основним 

компонентом стратегії розвитку України має стати концепція публічного 

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 відтворювання демократичної сутності молодої незалежної 

держави України. 
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ПРАКТИКА ЗАПРОВАДЖЕННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ 

Публічне управління є життєво необхідним засобом вирішення спільних 

проблем, задоволення загальних інтересів і забезпечення сталості та розвитку 

певних соціальних спільнот (держави та територіальних колективів). 

На сьогодні Україна потребує використання світового досвіду побудови 

системи публічного управління, особливо на місцевому рівні, тому що 

насамперед потрібно покращити розвиток тих низових рівнів влади, які 

найбільше взаємодіють із місцевим населенням. Термін місцеве 

самоврядування, за своїм змістом набув поширення лише на початку 1990-х рр., 

на сучасному етапі його розглядають не просто як термін, а як наближений до 

кожного громадянина рівень влади, освіта, медична допомога, міський 

транспорт, сільська дорога, тощо. Застосування світового досвіду публічного 

управління місцевого самоврядування пришвидшить процес ефективного 

реформування існуючої системи державного управління в Україні та 

прискорить досягнення рівня європейських країн, на які рівняється Україна в 

своєму розвитку. 

Значну увагу в своїх наукових працях приділили питанню дослідження 

проблеми побудови ефективної системи публічного управління на місцевому 

рівні з застосування зарубіжного досвіду такі вітчизняні науковці як В. 
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Бакуменко, В. Князев, О. Руденко, В. Луговий, О. Оболенський, Т. Паутова, І. 

Кульчій, О. Бориславська, В. Шикеринець та ін. 

Місцеве самоврядування – це дієвий соціальний механізм, що здатний 

відповідати інтересам громади і дає можливість безпосередньо впливати на 

владу. Крім того, влада місцевого самоврядування характеризується деякими 

особливостями: її джерелом є народ, а первинним носієм – територіальна 

громада; вона розповсюджується лише на територію адміністративно-

територіальних одиниць (муніципій); її органи діють від імені територіальної 

громади, а не народу чи держави; матеріально-фінансову базу її органів 

складають комунальна (муніципальна) власність і місцевий (муніципальний) 

бюджет. 

Сила місцевого самоврядування полягає передовсім у тому, що воно 

ініціює рух до демократії «знизу». Через нього громадяни приходять до 

розуміння того, що демократія – це особиста участь кожного у справах соціуму, 

а не набір формальних виборчих процедур. 

Світовий досвід більшості зарубіжних країн переконує, що управління 

місцевими справами, як правило, здійснюється як через призначені з центру 

органи державної адміністрації на місцях, так і через представницькі органи, які 

обираються населенням відповідних адміністративно-територіальних одиниць. 

Такі представницькі органи часто іменуються органами місцевого 

самоврядування або муніципального управління [2].  

У кожній країні в залежності від історичних умов, національних 

особливостей, політичних подій, які відбувались на території певної країни, 

сформувалися свої відмінні системи публічного управління. Проте так як всі 

країни при своєму формуванні та розвитку тісно взаємодіяли з сусідніми 

країнами, то можливо виділити в певних країн ряд спільних рис у системі 

публічного управління на місцевому рівні. В більшості країн світу функціонує 

система територіального поділу відповідно до якої виділяють три рівні 

адміністративно-територіальних одиниць: центральний (загальнодержавний), 

проміжний (субнаціональний) та первинний (базовий). Відповідно місцевий 

http://www.lection.com.ua/pravo/kpzk/teoretichni-ta-konstitutsiyni-zasadi-organizatsiyi-mistsevogo-upravlinnya-ta-samovryaduvannya-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin#_ftn2
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рівень нижчий від загальнодержавного, тобто проміжний та первинний рівні в 

сукупності. 

Слід зазначити, що органи місцевого самоврядування незалежні від 

держави лише в суто громадських справах, в яких держава байдужа, а у сфері 

політичної розглядаються як органи держави, виконують її функції і 

повноваження, таке поєднання є досить вдалим, бо самостійність органів 

місцевого самоврядування не передбачає повну незалежність від державного 

управління та взаємодії з ним, а навпаки вони повинні виробити ефективну 

систему їх взаємодії. В основі такої взаємодії повинні бути покладені подібні 

завдання та функції, але різні засоби, методи та форми їх реалізації. [5] 

На сучасному етапі дуже важливою є організація місцевого 

самоврядування, яка повинна відповідати європейським стандартам та іншими 

нормативно-правовим актам ,для того щоб бути ефективною і прозорою. 

Світовий досвід виділяє 3 найголовніші моделі публічного управління на 

місцевому рівні: англосаксонська (англійська, англоамериканська), 

континентальна (європейська) та змішана (гібридна). Розглянемо кожну з них 

дещо детальніше. 

Англосаксонська модель є характерною для таких розвинених країн як 

Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія, Канада, США. ЇЇ особливістю є те, 

що в її основі лежать засади державницької теорії місцевого самоврядування, 

тобто вона наділяє місцевих органів влади надавати послуги населенню 

відповідно до встановлених стандартів та під керівництвом центральних 

органів влади. 

Якщо ж органи місцевого самоврядування порушують встановленні 

норми, то їх називають протизаконними.. Англосаксонська модель місцевого 

самоврядування вважається класичною муніципальною формою, тобто вона 

характеризується високим ступенем його автономності; відсутністю прямого 

підпорядкування між муніципальними органами різних рівнів; відсутністю на 

місцях уповноважених представників центрального уряду, що опікуються 

місцеві органи; та ін. [7] 
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Континентальна модель публічного управління на місцевому рівні 

широко використовується в Франції, Італії, Іспанії, Бельгії, Польщі та Болгарії. 

Основу цієї моделі становить поєднання виборності представницьких та 

виконавчих органів місцевого самоврядування і разом з тим призначення з 

центу на місця повноважних представників державної влади, слід зазначити, що 

ця модель характеризується тим, що держава не контролює муніципальні 

органи їм дозволяються будь які дії, які не заборонені законом. Для даної 

моделі характерними є поєднання прямого державного управління (державна 

адміністрація) на місцях і місцевого самоврядування; жорстка система 

адміністративного контролю на місцях; широкі можливості адміністративного 

впливу центральної влади, тощо. На сучасному етапі в країнах ,для яких 

характерною є ця модель суттєво посилилась децентралізація, яка ліквідувала 

інститут префектів, скоротила можливості адміністративного впливу вищих 

рівнів управління на нижчі. 

Змішана (германська) модель є характерною для таких країн ,як Австрія, 

Німеччина, Японія. Вона характеризується синтезом рис англосаксонської та 

континентальної моделей, а також володіє своїми власними особливостями. 

Тобто в змішаній моделі чітко можна помітити, що райони і міста районного 

значення, утворюють основу комунального самоврядування, проте одночасно 

служать ланкою державної системи управління [5]. У ряді урядових округів 

допускається обмежене право місцевого самоврядування. 

У зарубіжних унітарних державах питання регулювання місцевого 

самоврядування перебувають у віданні центральної влади, у федеративних — у 

веденні суб'єктів федерації. Крім вищеназваних моделей організації місцевого 

самоврядування, виділяють радянську та іберійську моделі, хоча вони менш 

поширені, тому ми їх не розглядаємо .  

Що стосується України, то загалом модель організації місцевого 

самоврядування формувалася на основі радянського адміністративно-

територіальний устрою та наявної виконавчої вертикалі влади, при цьому, 

запозичуючи певні елементи та окремі положення самоврядних теорій, а також 

орієнтуючись на практику формування та функціонування органів місцевого 
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самоврядування різних систем та моделей, проте слід зазначити, що 

незважаючи на запозичений позитивний досвід, в Україні і досі здійснюється 

прямий контроль за діяльністю місцевого самоврядування з боку органів 

державної виконавчої влади (призводить до втручання у діяльність органів 

місцевого самоврядування, виникнення конфліктів, підміни державними 

адміністраціями власних виконавчих органів районних та обласних рад тощо), а 

члени громад не відіграють значної ролі у вирішенні питань місцевого 

значення. 

Таким чином, дослідження світового досвіду, якість і стан розвитку 

публічного управління в Україні дозволяє виокремити першочергові завдання 

по підвищенню його результативності в соціально-економічній сфері міст і 

регіонів та створення відповідних методологічних підходів до побудови 

української моделі ефективного публічного управління. Тобто, основними 

напрямками для підвищення розвитку організації місцевого самоврядування в 

Україні, яка відповідатиме світовому досвіду слід назвати такі як: 

децентралізація публічної влади; запровадження повноцінного самоврядування 

на рівні областей і районів; ліквідація місцевих державних адміністрацій і 

запровадження посади уповноваженого державою на здійснення нагляду за 

законністю та представництва інтересів держави, тощо. 
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АДАПТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ В МЕЖАХ ФОРМУВАННЯ 

НОВОЇ ПАРАДИГМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ 

Питання інтеграції у європейський та світовий економічний простір 

набирає все більшої актуальності в контексті глобалізації світу. Наша держава 

продовжує стратегічний курс на вступ у європейську спільноту, і важлива роль 

у цьому процесі належить імплементації загальноприйнятих в Європі 

стандартів у всіх сферах суспільного життя, у тому числі в державному 

управлінні та державній службі.  

Запорукою успішних реформ, що пов‘язані з упровадженням нових 

європейських стандартів у діяльність державної служби, є адаптація 

управлінської діяльності на всіх рівнях владних структур. За таких умов 

раціоналізація публічно-управлінської діяльності передбачає впровадження 

зарубіжного досвіду формування механізмів публічного управління. 

З вітчизняних дослідників проблеми становлення системи державного 

управління в умовах європейських інтеграційних процесів вважаємо за 

необхідне відзначити праці О. Андрійчука, В. Бакуменка, В. Бодрова, І. 

Бураковського, В. Воротіна, І. Грицяка, В. Копійки, В. Мартиненка, І. 

Розпутенка, Г. Ситника, Н. Ткачової та інших.  
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Нагальним завданням виступає напрацювання методології аналізу впливу 

політичних та адміністративних факторів на систему державного управління в 

наднаціональних інтеграційних процесах та дослідження процесу становлення 

складних адміністративних систем в межах таких процесів. Ефективне публічне 

управління ‒ передумова успішного функціонування організацій у державному 

та громадському секторах, у сфері бізнесу. Особливість нинішньої ситуації в 

Україні у тому, що попередні управлінські схеми вже не працюють, а сучасні 

західні підходи та методи неможливо нині повністю використовувати у 

вітчизняних трансформаційних економічних i адміністративно-політичних 

системах. Проблема ефективності державного управління як результату 

раціонального поєднання політичних та адміністративних аспектів зберігає 

свою актуальність через поєднання проблемних і малодосліджених сфер 

державного управління в наднаціональних інтеграційних процесах: 

1) реформування органів державної влади (в контексті принципів 

адміністративного реформування інститутів ЄС та країн-членів ЄС, у тому 

числі й тих реформ, що були передбачені для країн-кандидатів процедурою 

набуття членства в ЄС) та системи державної служби; 

2) формування нової інтегративної регіональної політики країни в 

контексті регіональної політики ЄС, децентралізації управлінських відносин та 

розвитку механізмів делегованого управління;  

3) європейського демократичного розвитку України у контексті курсу на 

інтеграцію до ЄС, впровадження європейських принципів державного 

управління.  

З метою вирішення цих тa інших питань у системах державного 

управління європейські країни здійснювали активний пошук інструментів для 

вдосконалення цих систем. Результом пошуків стало своєрідне запозичення 

технології упровадження системи управління якістю в державну службу, 

завдяки чому передбачалося підвищення ефективності як самої державної 

служби, так і oргaнiв державної влади та місцевого самоврядування загалом. 

Стандарти європейської якості, які досить успішно упроваджувалися і в 
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державну службу держав – членів ЄС, з часом стали основою підвищення її 

ефективності.  

Одним із нaйдiєвіших інструментів вирішення проблем у функціонуванні 

інституту державної служби визнано в європейських країнах упровадження 

систем управління якістю, побудованих зa принципами всеoхoпнoгo управління 

якiстю (TQM) aбo нa oснoвi стандартів. Загальноприйнятoю aбревiaтурoю 

концепції «зaгaльнoгo упрaвлiння якiстю» є TQM (Total Quality Management). 

Рoзвитoк теoрiї упрaвлiння якiстю рoзпoчaвся ще наприкiнцi 1940-х – 1950-х 

рр., коли було введено в науково-практичний обіг використання пoняття 

«зaгaльний кoнтрoль якoстi» (Total Quality Control – TQC), щo склaдaється з 

етaпiв рoзрoблення якoстi, пiдтримки якoстi та пoлiпшення якoстi, a тaкoж 

пoняття oднoчaснoгo iнжинiрингу тa «вaртoстi якoстi». TQM включaє двa 

мехaнiзми: зaбезпечення гaрaнтoвaнoгo рiвня якoстi (QA – Quality Assurance) та 

пiдвищення рiвня якoстi (QI – Quality Improvements). 

Для вирішення проблеми забезпечення гaрaнтoвaнoгo рівня якості (QA – 

Quality Assurance) в державній службі та підвищення рівня її якості необхідно, 

насамперед, створити відповідну законодавчу та нормативно-правову базу. 

Варто зауважити, що за минулі роки в Україні створено досить потужну 

нормативно-правову базу становлення й розвитку державної служби, зокрема і 

з урахуванням європейських стандартів і вимог.  

Особливої уваги заслуговує Концепція адаптації інституту державної 

служби в Україні до стандартів Європейського Союзу (далі – Концепція), 

оскільки саме вона визначила шляхи вдосконалення вітчизняної державної 

служби відповідно до загальних засад її функціонування в державах 

Європейського Союзу. Ухвалення цього документа цілком можна вважати 

реальною дією в комплексі заходів європейського характеру у сфері 

державного управління, ключовим елементом якого, як наголошується в 

Концепції, є державна служба. Серед багатьох важливих положень Концепція 

містить такі, що спрямовані на подальше вдосконалення інституту державної 

служби в Україні у межах його адаптації до стандартів ЄС, що, зрештою, 
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сприяє більш повній реалізації конституційних прав, свобод та законних 

інтересів громадян, наданню їм у належному обсязі якісних державних послуг.  

Попереднє реформування інституту державної служби в межах Концепції 

включало три етапи, на яких законодавчо закріплювалися принципи діяльності 

та засади організації системи державної служби, упроваджувалося нове 

законодавство, розбудовувалися та вдосконалювалися нові інституції на основі 

так званого процедурного підходу, спрямованості на результат і застосування 

інформаційних технологій. На третьому етапі (2008–2010 рр.) було здійснено 

низку заходів, спрямованих на розбудову та вдосконалення нових інституцій на 

основі процедурного підходу, спрямованості на результат і застосування 

інформаційних технологій. Сюди входило запровадження систем управління 

якістю, зокрема з використанням досвіду Європейського Союзу (відповідно до 

стандартів ISO 9001:2000, САF (Соmmon Аssessment Framework). 

Сертифікація за стандартом ISO 9001:2000 стала найпростішим 

інструментом гарантування споживачам якісного надання послуг інституцією, 

тобто суб‘єктом державного управління. Цей стандарт передбачає 

регламентацію всіх процесів системи, чіткий розподіл обов‘язків в інституції та 

перевіряє, чи кожний процес виконується належним чином.  

Більш досконалою формою управління якістю надання державних послуг 

вважається стандарт CAF, що не містить детальних інструкцій, але є 

надзвичайно гнучким і використовується як інструмент для постійного 

самовдосконалення суб‘єкта державного управління. Він вимагає від 

керівництва і працівників інституції високого ступеня усвідомлення самої 

системи управління якістю державних послуг, що надаються, та дієвих 

організаційних механізмів її упровадження.  

Серед основних принципів «спільної оцінної рамки» виділяються:  

– спрямованість на окремі особливості системи державного управління;  

– практичність інструментарію для державних службовців, які прагнуть 

підвищити ефективність та результативність діяльності своїх інституцій;  
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– поєднання різноманітних підходів до побудови системи управління 

якістю та забезпечення їхнього наскрізного використання в усіх органах 

державного управління в різних країнах;  

– запровадження єдиних критеріїв, що дають можливість порівнювати 

результативність та ефективність діяльності різних органів державного 

управління в різних країнах ЄС. 

На цей час розроблено основні підходи до реформування державної 

служби згідно з європейськими стандартами і вимогами. Ідеться про величезну 

роботу організаційно-методичного характеру, яку цілеспрямовано, послідовно і 

ґрунтовно здійснює Національне агентство України з питань державної служби. 

Отже, важливим завданням реформування організаційно-правових засад 

державного управління є приведення системи влади в Україні у відповідність 

до європейських стандартів суспільного управління, з урахуванням 

національних інтересів і процесів структурування наднаціональних систем 

управління. Впровадження зазначених ефективних механізмів реформування 

державного управління сприятиме успішному виконанню стратегічних завдань 

розвитку Української держави. 
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СТАТУС ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНА 

РЕФОРМА 

Сьогодні є розуміння того, що неможливо створити професійну, 

політично нейтральну та авторитетну державну службу через розв‘язання 

точкових завдань. Нагальною є комплексна реформа інституту державної 

служби, насамперед удосконалення законодавства про державну службу на 

основі європейських принципів. По суті, українські вчені та політичні оглядачі 

вже давно знаються на вимогах щодо державної служби в умовах демократії, а 

також добре обізнані з прогалинами між цими вимогами та ситуацією в країні 

Ключовими елементами адміністративної реформи є модернізація 
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інституціональної структури і системи органів виконавчої влади та їх 

персоналу. Зазначені напрями реформи об‘єднує принцип розмежування 

адміністративних, політичних функцій та посад, коли визначення політичного 

спрямування діяльності виконавчої влади повністю відокремлене від 

професійної державної служби. Ці засади реалізуються завдяки формуванню 

нових типів органів із чітко визначеним набором функцій та розмежуванням 

політичних та адміністративних посад. 

Адмінреформа пропонує якісно новий підхід, який відповідає 

європейським стандартам державного менеджменту і наближає державу до 

статусу інституту, що обслуговує громадян, тобто робить її не знаряддям 

примусу, а державою для людей, де чиновники надають якісні послуги, 

розраховуючи на кошти платників податків, а не на хабарі. Такий стан справ 

вигідний як для суспільства, так і для влади, адже надає широке коло 

повноважень, водночас зменшуючи відповідальність кожної зі сторін.  

Для суспільства основними перевагами є: 

1. прозора система державної влади; 

2. прозора система надання адміністративних послуг; 

3. жорстке обмеження чисельності державного апарату і витрат на нього; 

4. збільшення внутрішніх і зовнішніх інвестицій у країну завдяки 

прозорій і передбачуваній системі державного регулювання; 

5. потужний антикорупційний механізм. 

Влада отримує такі порівняльні переваги: 

1. європейське обличчя Уряду; 

2. спроможність Уряду виконувати передвиборчі програми; 

3. посилення повноважень міністрів як відповідальних за формування 

політики у галузі; 

4. керованість та злагодженість системи управління; 

5. стабільність державного апарату і збереження інституційної пам‘яті; 

6. ефективне використання державного майна; 

7. удосконалення регуляторних функцій; 

8. електронне урядування; 
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9. потужний антикорупційний механізм. 

Головними проблемами вишколу держслужбовців є: відсутність 

стандартів управлінських послуг та низький рівень їх надання; загострення 

дефіциту компетентності, низький професіоналізм державних службовців;  

діюча кадрова політика (відбір, конкурс, призначення тощо) не передбачає 

існування обов‘язкової професійної підготовки претендентів на посади;  

освітній рівень фахівця втрачає свою значущість у системі професійної 

підготовки персоналу органів влади; рівень знань та результати періодичного 

підвищення кваліфікації не відповідають умовам оплати праці та кар‘єрному 

росту. 

Для підвищення ефективності державної служби в Україні та узгодження 

з нормами Європейського Союзу доцільно: запровадити дієві механізми 

запобігання проявам корупції та конфліктів інтересів; посилити юридичну 

відповідальність державних службовців; започаткувати справедливу систему 

оплати праці, адже лише фінансово мотивована людина здатна ефективно 

виконувати покладені на неї функції, сюди слід віднести і ліквідацію 

дискримінації в оплаті праці за відомчим чи територіальним принципом; 

деполітизувати та департизувати державну службу, унеможливити звільнення 

державного службовця через його політичні погляди чи переконання; чітко 

відокремити адміністративні та політичні функції і посади в органах виконавчої 

влади; забезпечити однаковий доступ громадян до державної служби. 

Процеси глобалізації, побудова єдиного європейського простору, 

соціально-політичні зміни, установлення громадянського суспільства вимагає 

не тільки переосмислення організації діяльності державної служби України, а й 

пошуку шляхів її удосконалення. Головна мета – утворення такої державної 

служби, яка б працювала на основі професіоналізму, стабільності та політичної 

нейтральності, була прозорою, відкритою, зрозумілою для громадян. Саме це 

дасть змогу сформувати владу абсолютно нової якості, владу більш прозору, 

більш відповідальну, більш моральну, котра діє в інтересах народу.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 

ОРГАНІВ  ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 

ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

У період демократичних перетворень суспільного життя, реформування 

державних інститутів першочерговими постають питання побудови правової 

держави. Функціонування саме такої держави передбачає реалізацію ряду 

принципів, заснованих на визнанні загальнолюдських цінностей, гідному 

ставленні до особи, визнанні її пріоритету у взаємостосунках з державою. 

Відповідно до ст. 3 Конституції України утвердження і забезпечення прав і 

свобод людини є головним обов‘язком такої держави, у виконанні якого 

важлива роль належить правоохоронним органам, зокрема, органів внутрішніх 

справ.  

Сучасна практика діяльності органів внутрішніх справ свідчить, що 

вирішальною умовою забезпечення нею належного громадського порядку та 

громадської безпеки на певній території є, в першу чергу, врахування місцевих 

особливостей, чітка організація та управління силами і засобами, можливість 

отримання своєчасної та достовірної інформації про вчинені правопорушення і 

оперативного реагування на неї.  

З початком демократизації суспільства, з деполітизацією системи МВС, з 

наданням більших прав місцевим органам державної влади і самоврядування в 

ряді регіонів України з‘явилися підрозділи міліції, які утримуються за рахунок 

коштів місцевих бюджетів. Поява таких формувань свідчить про реальне 

забезпечення права територіальних громад на самоврядування, їх можливість 

самостійно вирішувати питання місцевого значення. Це стосується також 

можливостей вживати всіх необхідних заходів до підтримання належного 

громадського порядку на своїй території.  

Актуальність вирішення проблеми приведення системи правоохоронних 

органів до європейських стандартів організації діяльності публічної служби 

полягає в тому, що система правоохоронних органів України у сучасний період 
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характеризується особливостями етапу реформування. Це безпосередньо 

стосується організаційно-функціональної побудови системи правоохоронних 

органів України. Адже пріоритетом реформування системи правоохоронних 

органів України є приведення її у відповідність із основними тенденціями, які 

узагальнюють досвід організації та функціонування систем правоохоронних 

органів зарубіжних країн, а також у відповідність із міжнародно-правовими 

стандартами здійснення правоохоронної діяльності.  

У зв‘язку з цим особливої актуальності набуває вивчення та запозичення 

позитивного досвіду у сфері організаційної побудови і функціонування систем 

правоохоронних органів зарубіжних країн, а також визначення шляхів 

використання такого досвіду для реформування та розвитку системи 

правоохоронних органів України з урахуванням національних особливостей 

нашої держави, причому особливу значущість це набуває у світлі 

зовнішньополітичних орієнтирів України і, передусім, прагнення приєднатися 

до Європейського Союзу. При цьому заходи щодо реформування системи 

правоохоронних органів повинні відповідати заходам по удосконаленню всієї 

правової системи України, тобто здійснення основних напрямів реформування 

системи правоохоронних органів не повинно розходитися з іншими складовими 

державно-правової реформи в Україні, а саме парламентською, 

адміністративно-територіальною, муніципальною реформами.  

Мета реформування полягає у тому, щоб на основі узагальнень чинного 

законодавства України та практики його застосування проаналізувати теорію і 

практику здійснення міліцією як державним озброєним органом виконавчої 

влади правоохоронної функції, дослідити організаційно-правові основи 

організації її діяльності та проблеми їх практичної реалізації, виробити 

пропозиції і рекомендації щодо їх удосконалення. Дана мета реалізується через 

вивчення поняття, ознак, функцій, особливостей діяльності правоохоронних 

органів; правових основ діяльності, організаційної побудови та функцій органів 

внутрішніх справ України; основних напрямів реформування і розвитку органів 

внутрішніх справ України і механізмів запозичення позитивного досвіду 

організації та функціонування органів внутрішніх справ зарубіжних країн для 
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удосконалення цих складових системи правоохоронних органів України; місця і 

ролі органів внутрішніх справ в системі правоохоронних органів, вироблення 

пропозицій і рекомендацій щодо їх удосконалення.  

Вважаємо, що основні завдання наукового дослідження процесу 

реформування правоохоронної системи в контексті європеїзації публічного 

управління полягають у такому: формування визначення, ознак та функцій 

органів внутрішніх справ, та їх місця в системі правоохоронних органів; 

вивчення правових основ діяльності, організаційної побудови та функцій 

органів внутрішніх справ України; з‘ясування основних напрямів 

реформування та розвитку системи органів внутрішніх справ; проведення 

аналізу організаційно-правових питань проходження служби в підрозділах 

ОВС; визначення і характеристика основних засобів забезпечення законності в 

діяльності поліції та дотримання прав громадян; формулювання конкретних 

пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення організаційно-правових засад 

діяльності поліції; визначення механізмів запозичення позитивного досвіду 

організації і функціонування органів внутрішніх справ зарубіжних країн для 

удосконалення цих складових системи правоохоронних органів України; 

Організаційно-правові засади реформування системи органів внутрішніх справ 

в Україні, напрями удосконалення системи ОВС в Україні в контексті 

європейського досвіду формування правової держави через визначення її 

теоретичної конструкції, місця в системі державної виконавчої влади, порядку 

функціонування органів внутрішніх справ та проходження служби в ОВС як 

спеціалізованого виду державної служби – все це є складовими більш 

загального процесу адаптації системи публічного управління в Україні до 

європейських стандартів адміністративної діяльності.  

Ефективне реформування системи органів внутрішніх справ залежить від 

характеру реформ всієї системи виконавчої влади в демократичній правовій 

державі, інтегрує проблемний аналіз політичної стабільності на центральному 

та регіональному рівнях із правовою регламентацією реалізації владних 

повноважень органами внутрішніх справ, а характер реформування ОВС 

визначально базується на дотриманні принципів законності та гуманізму. 



 202 

Отже, взятий Україною курс на євроінтеграцію після буремних подій під 

час Революції гідності 2013–2014 рр. вимагає від державної влади негайних та 

рішучих дій у реформуванні правоохоронної системи України в цілому, її 

оптимізації, що повинна зумовити «влиття свіжої крові» до органів внутрішніх 

справ, провести ряд дієвих заходів спрямованих на підвищення довіри 

населення співпрацівникам міліції, а це можливо лише тоді, коли міліція сама 

припинить себе компрометувати. Проаналізувавши положення 

адміністративного законодавства, що регулює галузь управління ОВС, можна 

чітко побачити значну невідповідність не тільки принципам Європейського 

права, а й значні суперечності, недоліки та колізії всередині нормативно-

правової бази. Все це призводить до зниження ефективності управління у 

зазначеній сфері, що, в свою чергу, має наслідком розповсюдження такого 

негативного явища, як правовий нігілізм, недовіри органам державної влади в 

цілому, що може призводити до мітингів протесту та масових заворушень.  

Отже, вирішення завдання реформування системи управління ОВС має 

здійснюватися, в першу чергу, через належне правове забезпечення даного 

процесу. Національна система законодавства потребує нагального 

впорядкування та гармонізації, що включає в себе приведення у відповідність 

до положень західно-європейських принципів права.  
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ПОСИЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОРГАНІВ 

ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

Сьогодні питанню соціальної відповідальності приділяється все більше 

уваги, постійно обговорюються проблеми соціально-відповідальної поведінки 

бізнесу, його ролі в соціально-економічному розвитку країни, можливості 

взаємодії із місцевою громадою, компанії готують соціальні звіти, займаються 

соціальним інвестуванням. Розроблені принципи і внутрішні стандарти 

соціально-відповідальної поведінки поступово інкорпоруються в бізнес-

стратегії європейських компаній та органів публічного адміністрування [1; 3; 5; 

6; 8].  

На міжнародному рівні цих питань стосується так звана «вісімка 

глобальних ініціатив»: Глобальний пакт ООН (The UN Global Compact); 

конвенції МОТ (ILO convention); керівні настанови Організації економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР) для транснаціональних корпорацій (The 

OECD Guidelines for Multinational Enterprises); стандарти ISO серії 14000 

(системи екологічного управління); стандарти соціальної та етичної звітності 

серії АА 1000 (AccountAbility 1000); Глобальна ініціатива звітності (The Global 

Reporting Initiative – GRI); Глобальні принципи Салівана (The Global Sullivan 

Principles – GSP); стандарт соціальної відповідальності SA 8000 (Social 

Accountability 8000) [2].  

Оскільки зазначені ініціативи сприятимуть сталому розвитку та 

оновленню місій публічних інституцій у соціальному та політичному контексті 
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життя у ХХІ сторіччі, а також надаватимуть цим організаціям підґрунтя для 

відпрацювання нових цінностей як для самих себе, так і для суспільства 

європейські установи активно до них приєднуються інтегруючи їх вимоги до 

власних систем управління [9].  

На нашу думку, для органів публічного адміністрування першочерговим 

має бути врахування вимог таких документів, як стандарти ISO серії 14000, AA 

1000 та SA 8000. Провідна установа у сфері стандартизації – Британський 

інститут стандартів (BSI) також рекомендує їх застосування для установ 

публічного сектору. В якості інтеграційної платформи BSI рекомендує першу 

міжнародно визнану специфікацію вимог до інтегрованих систем менеджменту 

PAS 99 (Publicly Available Specification) [5]. Стандарт перевірки звітності AA 

1000 націлений на сприяння організаційній звітності задля сталого розвитку 

шляхом забезпечення якості нефінансового обліку, аудиту та звітності. Три 

принципи, що керують процесом AA 1000, включають матеріальність, повноту 

та чутливість, які в свою чергу підтримуються включеністю [4].  

Необхідно враховувати й те, що у вересні 2009 р. опублікований проект 

(Draft International Standard, DIS) міжнародного стандарту ISO 26000 

«Настанови щодо соціальної відповідальності» (Guidance on social 

responsibility) [7], який підготовлено відповідною робочою групою 

Міжнародної організації зі стандартизації (ISO/WG SR) [6] на основі SA 8000. 

ISO 26000 пропонує гармонізовані, глобально спрямовані настанови, які 

прийняті на підставі консенсусу між експертами та представниками основних 

груп зацікавлених сторін (стейкхолдерів) і, таким чином, мають сприяти 

впровадженню найкращої світової практики у сфері соціальної 

відповідальності. За проектом міжнародного стандарту ISO 26000 сталий 

розвиток – це розвиток, який задовольняє потребам сучасності, не ставлячи при 

цьому під загрозу можливість наступних поколінь задовольняти свої потреби 

[7]. Той самий документ пропонує й визначення соціальної відповідальності як 

відповідальності організації за вплив своїх рішень та діяльності (а саме 

продукцію і послуги) на суспільство і навколишнє середовище, що реалізується 

через прозору і етичну поведінку, відповідає сталому розвитку та добробуту 
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суспільству, враховує очікування зацікавлених сторін, поширена в усій 

організації і не суперечить відповідному законодавству і міжнародним нормам 

поведінки.  

У 2008–2009 рр. активно розпочав реалізовуватись проект розвитку 

корпоративної соціальної відповідальності в Україні [4].  

Отже, вважаємо за доцільне приєднання до цього проекту вітчизняних 

органів публічного адміністрування, а також навчальних закладів системи 

підготовки державних службовців. Та усе вище зазначене посилює соціальну 

відповідальності європейських органів публічного адміністрування. 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ 

Процес реформування державної служби в Україні відбувається під 

значним впливом процесу європеїзації. Становлення сучасної моделі 

„публічної» служби як важливого соціально-правового інституту зумовлює 

актуальність досліджень, спрямованих на вивчення досвіду організації 

публічної служби в європейських країнах з метою розробки пропозицій щодо 

його впровадження в умовах України.  

У «Концепції реформування публічної адміністрації» публічна служба 

розглядається як професійна, політично нейтральна цивільна служба в органах 

державної влади та органах місцевого самоврядування [3]. Вітчизняні автори 

наголошують про причетність до цієї служби органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування і недержавних організацій, які здійснюють надання 

населенню публічних послуг. Оскільки влада поділяється на виконавчу, 

законодавчу і судову гілки, під публічною службою доцільно розуміти 

професійну цивільну службу в органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування, інших публічних організаціях, підприємствах і установах, що 

надають публічні послуги [1]. Аналіз зарубіжної літератури підтверджує, що 

поняття публічної служби є більш широким, оскільки включає в себе державну 

службу, службу в органах місцевого самоврядування та службу в публічних 

установах.  

Узагальнення даних зарубіжної літератури доводить, що в країнах ЄС 

існують різні моделі публічної служби, однак поділ на державну службу і 

децентралізовану публічну службу є повсюдним. За даними П.Жевара, 
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співвідношення кількості публічних і державних службовців (у відсотках) в 

деяких країнах ЄС дорівнює: Австрія 54,5:45,5, Франція – 51:49; Іспанія – 

50:50; Ірландія – 10:90; Нідерланди – 80:20; Португалія 10,3:89,7; 

Великобританія 62,3:37,7 [2]. 

 Для розуміння особливостей побудови і функціонування інституту 

публічної служби корисним є звернення до досвіду Франції, де існує три 

публічні служби: державна, територіальна, служба охорони здоров‘я. 

 Державна служба включає центральні та деконцентровані адміністрації, 

що здійснюють відповідно розробку і координування державних програм на 

національному рівні та реалізують державну політику на місцевому рівні. 

Аналогом в Україні є центральні органи виконавчої влади та їх територіальні 

органи.  

Територіальна служба включає чиновників комун та мерій, які працюють 

у виконавчих службах департаментів, регіонів, комун, публічних установах 

міжкомунального співробітництва, офісах житла і т.д. Аналогом в Україні 

слугують органи місцевого самоврядування та комунальні заклади.  

Служба охорони здоров‘я, аналогом якої в Україні є сфера охорони 

здоров‘я, включає працівників публічних лікарень, домів престарілих, 

регіональних установ допомоги дитинству, публічних установ для дітей і 

підлітків-інвалідів або дітей з відхиленнями, публічних або напівпублічних 

центрів-притулків і центрів соціальної адаптації [2].  

Крім наявності трьох згаданих видів публічної служби до особливостей 

організації інституту публічної служби у Франції належать конкурсна система 

відбору публічних службовців; поділ публічних посад службовців на категорії 

(А, В та С), корпуси (близька 2 тисяч) та ешелони.  

Вказані характерні риси забезпечують високу мобільність публічних 

службовців в рамках пірамідальної структури служби за допомогою механізмів 

прикомандирування та/або інтеграції.  

Вивчення досвіду організації публічної служби доводить, що у Франції 

значна увага приділяється мотивації публічних службовців, яка здійснюється за 

допомогою матеріальних (плата праці публічних службовців складається з 
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основного утримання, додаткових винагород і значної кількості соціальних 

пільг) і моральних стимулів (можливість кар‘єрного зростання всередині 

корпусів, за класами та ешелонами, підвищення у званні).  

Отже, враховуючи зазначений європейський досвід, до адаптації в умовах 

становлення інституту публічної служби в Україні доцільно запропонувати 

необхідність розмежування публічної і державної служби (які мають 

співвідноситись як ціле і часткове), посилення мотивації чиновників, розробку 

механізмів підвищення мобільності державних службовців.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ 

Сьогодні в українському суспільстві спостерігається підвищений інтерес 

до соціальної сфери та нагальних потреб людини. Проблеми рухають світ, 

історію, думки людей. Передусім проблеми соціальні незадоволення рівнем 

життя, низькою зарплатнею чи відсутністю засобів для існування через 
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безробіття, поганим житлом, недостатнім чи надто дорогим медичним 

обслуговуванням, неякісною освітою, незахищеністю в старості тощо.  

Серед основних соціальних проблем населення виділяють такі: 

1. проблема бідності; 

2. зростає кількість звернень за терміновою допомогою в харчуванні та 

притулку; 

3. рекордно високою є нерівність доходів; 

Всі ці проблеми вважаються такими, що порушують норми та цінності 

суспільства. І хоча такі труднощі й перешкоди інколи розглядають та оцінюють 

як проблему самої людини, проте досить часто провину за скрутне становище 

певного сегменту населення несе на собі система, оскільки вона не забезпечила 

адекватних програм для запобігання бідності й допомоги вразливим групам. 

Насправді, істина перебуває посередині звинуваченнями особи й 

звинуваченнями системи. Адже зрештою систему формують люди й вони 

впливають на неї.  

Серйозною соціально-економічною проблемою, від вирішення якої 

залежить стан соціального захисту населення, є рівень безробіття, який 

наближається до критичної межі і загрожує несприятливими соціальними 

наслідками. Подовження термінів безробіття є дуже небезпечним процесом, 

який свідчить про тенденцію його переходу у застійну форму. Звісно, це 

негативно впливає на професійно-кваліфікаційний рівень безробітних, тому що 

допустимий термін пошуку роботи, коли ще не почалася втрата кваліфікації 

становить 3 місяці. 

У державних документах подолання бідності в Україні головною її 

передумовою визначається зростання виробництва. Незважаючи на те, що 

останніми роками обсяги промислового виробництва постійно зростають, у 

цілому ситуація залишається складною, розбалансованою, динамічно 

нестійкою. Аналіз свідчить, що здійснені перетворення поки що не стали 

надійною гарантією якісних зрушень та зростання. 

Наступною проблемою, яка потребує першочергового вирішення є 

проведення повномасштабної реформи пенсійної системи, яка повинна 
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здійснюватися за трьома рівнями: солідарної системи пенсійних виплат 

(перший рівень), системи накопичувальних індивідуальних пенсійних рахунків 

у рамках загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (другий 

рівень) та системи недержавного пенсійного страхування, яка забезпечуватиме 

виплату додаткової пенсії за рахунок добровільних пенсійних внесків громадян 

(третій рівень). Ще однією важливою проблемою у контексті соціального 

захисту населення є розвиток гуманітарної сфери, зокрема освіти, науки, 

охорони здоров'я, культури, відпочинку і туризму. 

Шляхом подолання цих і багатьох інших проблем, які постали перед нами 

є модернізація соціального захисту в Україні, яке обумовлене не лише 

доцільністю створення дієздатних соціальних амортизаторів, а й необхідністю 

підвищення в країні рівня суспільної довіри, соціальної згуртованості, що 

сприятиме накопиченню соціального капіталу. В Україні при розробці стратегій 

розвитку та реформування соціального захисту варто враховувати особливості 

взаємного впливу механізму накопичення соціального капіталу та 

функціонування державних інститутів з метою стимулювання формування 

необхідних суспільних, міжособистісних зв‘язків, довіри в суспільстві, 

розвитку нових прогресивних форм публічно-приватної взаємодії. 

Для досягнення ефективно функціонуючої системи соціального 

забезпечення необхідно реалізувати такі завдання:  

- надання соціальної допомоги винятково з урахуванням рівня доходів 

домогосподарств та майнового стану; визначення розміру виплат соціальної 

допомоги на основі вартості затвердженого кошика прожиткового мінімуму; 

пріоритетність заходів зі створення умов для самозабезпечення сім‘ї, 

індивідуальних схем захисту й активного залучення працездатних 

малозабезпечених громадян до сфери трудової діяльності; 

- запровадити системний підхід щодо законодавчого та нормативно-

правового забезпечення системи соціального захисту і, зокрема, системи 

надання соціальних послуг, допомоги та пільг;  
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- посилити адресний характер надання соціальної підтримки шляхом 

об‘єднання всіх видів соціальної підтримки в єдину програму соціального 

захисту;  

- запровадити непрямі методи оцінювання доходів (громадян) 

домогосподарств, які претендують на одержання соціальної підтримки; 

- встановити єдиний порядок надання соціальних послуг, допомоги та 

пільг і визначити коло осіб, які мають на них право та закріпити за кожним 

видом соціальних пільг нормативно-правовий акт та джерела фінансування;  

- спростити систему пільг і скоротити чисельність осіб, яких вона 

охоплює, з метою встановлення відповідності системи пільг державним 

зобов‘язанням;  

- провести інвентаризацію соціальних послуг, допомоги та пільг; 

нормування допомоги та пільг для виключення надмірного, не обумовленого 

нормальним споживанням їх використання;  

- запровадити механізм проведення досліджень щодо наявності 

індивідуальних потреб у відповідній соціальній підтримці; 

- розробити Національний класифікатор соціальних пільг, послуг та 

допомоги;  

- забезпечити реальні права окремих категорій осіб на пільги від держави 

з урахуванням їх сукупного доходу, індивідуалізації цього права, особливо за 

професійною ознакою, а також з метою створення стимулів до 

ресурсозбереження та економії бюджетних коштів. 

Отже, одним із ключових завдань реформування системи соціальних 

послуг вразливим верствам населення має стати поступовий перехід від 

субсидії виробникам до адресної підтримки споживачів у формі споживчих 

субсидій як натуральних (ваучери, талони), так і грошових (соціальні рахунки), 

що сприятиме зростанню ефективності, адресної допомоги, якості та цільовому 

використанню коштів, що спрямовуються на надання соціальних послуг. 

Тому, беручи до уваги все вище сказане, можна стверджувати, що кожна 

країна з урахуванням своєї специфіки формує власну модель соціальної 

політики. Сьогодні для того, щоб Україна на світовій арені займала гідне місце, 
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а якість життя громадян відповідала європейським стандартам, потрібно, щоб 

на зміну неефективній та нерентабельній соціальній політиці, прийшла 

політика, сконцентрована на потребах не тільки конкретної соціальної групи, 

але й кожної людини. Для цього основними характеристиками нової моделі 

соціальної політики України мають стати: скорочення бідності та зміцнення 

позицій та ролі середнього класу; зміцнення конкурентоспроможності 

національної економіки; випереджальне зростання рівня доходів громадян 

порівняно з інфляцією; скорочення фінансово незабезпечених пільг; збільшення 

рівня зайнятості населення та запобігання втраті кваліфікованих кадрів; 

поліпшення соціальної мобільності; поширення волонтерського руху. Саме за 

допомогою таких складових соціальне забезпечення України зможе вийти на 

новий рівень.  

 

  

Вацяк Д.І. – студент групи УФФ-21с 

Наук. керівник: к.е.н., доцент Капленко Г.В. 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

Важливою передумовою розвитку України на шляху європейської 

інтеграції є створення ефективної системи державного управління та посилення 

в ній ролі інституту державної служби. Політичне та економічне реформування 

нашого суспільства залежить від значного підвищення ефективності 

функціонування державного апарату. Система державної служби на даний 

момент знаходиться в процесі удосконалення та модернізації з метою 

наближення її до загальноприйнятих європейських стандартів. Необхідною 

умовою підвищення ефективності інституту державної служби розглядається 

впровадження системи планування, що орієнтована на досягнення 

вимірюваного результату, оцінювання роботи державних службовців на основі 

досягнення запланованих результатів та стимулювання, прив'язаного до 

результатів оцінки. [1] 

14 березня 2018 року внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів 

України ғ 640 «Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання 
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результатів службової діяльності державних службовців». Метою та кінцевим 

результатом управлінської діяльності в системі державного управління в 

Україні донедавна вважався управлінський вплив, а не його наслідок, тоді як в 

країнах Західної Європи і США в основу оцінки діяльності публічної служби 

покладено кінцевий результат. 

Основна проблема при використанні процедури щорічного оцінювання до 

набрання чинності нової редакції Закону України «Про державну службу» була 

пов‘язана з формальністю використання (недієвістю) процедур оцінювання 

діяльності державних службовців та їх низького впливу на проходження 

державної служби та підвищення результативності діяльності службовців та 

органів влади в цілому. 

Якщо раніше оцінювалися процеси (наприклад, кількість виконаних 

планових або позапланових завдань (поточна діяльність), то відповідно до 

системи ключових показників ефективності зараз оцінюються результати (який 

результат отримали від проведених нарад?). 

1 травня 2016 року набрав чинності Закон України від 10 грудня 2015 

року ғ 889-VIII «Про державну службу». Законом встановлено, що для 

визначення якості виконання державними службовцями поставлених завдань, а 

також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування 

професійного та особистісного розвитку, виявлення потреби у професійному 

навчанні щороку проводиться оцінювання результатів службової діяльності 

державних службовців. 

З метою імплементації цього закону Уряд 23 серпня 2017 року прийняв 

постанову ғ640 «Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання 

результатів службової діяльності державних службовців». У процесі 

запровадження нової системи виникла необхідність внесення окремих уточнень 

та змін до зазначеного порядку, з урахуванням їх практичного застосування, 

зокрема, що стосуються порядку визначення завдань і ключових показників 

результативності, ефективності та якості службової діяльності державних 

службовців, які займають посади державної служби категорії «А», порядку 

затвердження суб‘єктом призначення висновку щодо результатів оцінювання 
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службової діяльності державних службовців, які займають посади державної 

служби категорії «Б» і «В», а також деталізації певних положень згаданого 

Типового порядку з урахуванням їх практичного застосування. На виконання 

цього завдання Генеральним департаментом з питань державної служби НАДС 

підготовлено зміни та уточнення до Типового порядку проведення оцінювання 

результатів службової діяльності державних службовців, в якому: 

 уточнено порядок визначення завдань і ключових показників 

результативності, ефективності та якості службової діяльності державних 

службовців, які займають посади державної служби категорії «А», зокрема 

керівників центральних органів виконавчої влади; 

 уточнено процедуру формування висновку щодо результатів 

оцінювання службової діяльності державних службовців; 

 деталізовано процедуру оцінювання у випадку отримання негативної 

оцінки; 

 деталізовано певні положення згаданого Типового порядку з 

урахуванням їх практичного застосування. 

Оцінка, що забезпечує ефективність діяльності державного службовця, 

містить у собі: 

1. конкретні вимоги, яким повинні відповідати діяльність працівника, 

його особисті якості і результати праці; 

2. методи оцінки; 

3. процедура оцінки, що включає створення раціональної системи обліку 

показників роботи службовців, що дозволяє аналізувати зібрану інформацію 

про державного службовця. 

При проведенні щорічної оцінки виконання державними службовцями 

обов'язків та покладених на них планових і позапланових завдань 

використовуються особисті плани роботи державних службовців, які 

формуються ними за дорученнями безпосереднього керівника на початку року 

відповідно до планів роботи структурного підрозділу та доповнюються 

протягом року за дорученнями керівника в разі покладання на підрозділ нових 

завдань, а також надходження доручень органів вищого рівня. Щорічна оцінка 
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проводиться у відповідності до критеріїв та показників якості роботи 

державних службовців, які поділяються на загальні (характерні для усіх 

державних службовців) та спеціальні (залежать від особливостей роботи 

кожного державного органу). Зазначені критерії та показники пов'язуються з 

конкретною діяльністю та очікуваними результатами. 

Загальним порядком проведення щорічної оцінки визначено Примірний 

перелік загальних критеріїв та показників якості роботи державного службовця, 

який складається з трьох основних розділів та включає наступні критерії: 

1. Виконання обов‘язків і завдань (обсяг роботи, що виконується; якість 

роботи; планування роботи). 

2. Професійна компетентність (професійні знання; професійні вміння і 

навички; уміння усно та письмово формулювати точку зору; готовність до дій, 

ініціатива; оперативність мислення; працездатність та витривалість; 

відповідальність; самостійність; творче застосування професійного досвіду). 

3. Етика поведінки (стиль спілкування; співробітництво; 

дисциплінованість). 

Останнім часом особлива увага акцентується на підвищенні особистої 

відповідальності державних службовців за доручену справу, що сприяє 

зниженню їх відчуження і посиленню їх відданості справі обслуговування 

громадських інтересів. Разом із цим розширення представництва й участі 

громадськості у здійсненні державних програм сприяє втіленню їх у життя. З 

іншого боку, поширення інформації про державну діяльність дозволяє 

своєчасно приймати заходи щодо помилкових та шкідливих рішень і вносити 

необхідні корективи в реалізацію державних програм. 

Вибір критеріїв і методів оцінки ефективності діяльності державних 

службовців залежить від категорії посади державного службовця. У зв'язку з 

поділом управлінської праці результат праці керівників, як правило, може бути 

адекватно виражений тільки через підсумки сумарного результату діяльності 

службовців, а також через соціально-економічні умови праці підлеглих. 

Запровадження оцінки ефективності діяльності державних службовців не 

може розглядатися у відриві від інших заходів адміністративної реформи, деякі 
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з яких мають бути передумовою для впровадження методу управління за 

цілями. До таких заходів насамперед належать [4]: 

 проведення аналізу і розподілу функцій органів виконавчої влади; 

  максимально чітке й конкретне закріплення цих функцій в 

адміністративних регламентах; 

  вироблення для кожної з функцій кількісних та якісних критеріїв 

ефективності їхньої реалізації і встановлення в адміністративних регламентах 

процедури оцінки ефективності діяльності державного органу. 

Отже, підсумовуючи все, що було зазначено вище для того, щоб змінити 

ставлення більшості державних службовців до оцінки ефективності їхньої 

діяльності, необхідно законодавчо закріпити зв'язок між оцінкою ефективності 

та оплатою праці, що має бути пов'язане з розробкою чітких адміністративних 

регламентів діяльності державних органів і встановленням на їх основі 

конкретних критеріїв і показників ефективності діяльності державного 

службовця в їхніх посадових інструкціях. Застосування широкого кола методів 

в оцінюванні діяльності державного службовця покликане забезпечити, 

насамперед, результативність та ефективність такого оцінювання. Методи 

оцінювання діяльності державних службовців повинні визначатися на 

законодавчому рівні, проте на даний момент спостерігається неврегульованість 

цього питання. 
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ПРОЦЕСИ ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ 

НА ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

Реалізація ідеї вступу України до ЄС зумовлює європеїзацію 

вітчизняного державного управління. В угоді про асоціацію сформульовані 

вимоги, виконання яких безпосередньо пов‘язані із зміною у роботі органів 

державної виконавчої влади.  

Європеїзація державного управління передбачає вдосконалення системи 

державного управління з позицій європейського виміру, а саме: відповідні 

зміни в структурі міністерств і відомств та механізмах міжвідомчої координації 

[1]. Тому, дослідження впливу європеїзації на державного службовця, як 

особистість, доцільно розпочати із розгляду основних принципів європейської 

інтеграції, адже запровадження цих принципів покладається, в першу чергу, на 

державні структури та інституції, які розробляють і втілюють євроінтеграційну 
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політику. Їх важливість обґрунтовується тим, що вони мають бути реалізовані 

кожною країною, яка інтегрується до Європейського Союзу та сповідує 

цінності демократичного суспільства [2, c. 53].  

З огляду на викладене розглянемо вищезгадані принципи в інтерпретації 

колективу науковців під керівництвом В.Горбуліна [2, с. 54]. 

Так, принцип солідарності ґрунтується на тому, що державний 

службовець має бути налаштований на колективний формат розробки й 

прийняття рішень, вміти вести переговори й досягати компромісу або 

консенсусу. Особливу увагу слід звернути на те, що конфлікти й кризи 

розглядаються як один з етапів розвитку, який спонукає до переоцінки 

напрацьованого й пошуку нових рішень. У свою чергу це зумовлює не просто 

необхідність трансформації підходів до розв'язання конфліктів та кризових 

ситуацій, а потребує формування нового світогляду, системи цінностей і 

докорінної зміни стилю мислення державних управлінців. 

Запровадження принципу поступовості або поетапності забезпечує рух 

вперед на основі чітко виділених пріоритетних завдань. За цієї умови 

розвивається здатність до аналітичного, прогностичного й стратегічного 

мислення, вміння встановлювати національні пріоритети й співвідносити їх із 

загальноєвропейськими. 

Реалізація принципу інституційної автономії полягає в незалежному 

формуванні правових та інституційних механізмів діяльності державного 

апарату і, в цілому - публічної адміністрації. Головною є необхідність 

виконання державою-членом взятих на себе зобов'язань і завдань, незалежно 

від рівня, виду й статусу відповідної легітимної суспільно-політичної 

інституції. При цьому посилання на відсутність компетентного чи ефективно 

функціонуючого національного органу є неприпустимими. В такому випадку 

постане питання про необхідність перекваліфікації державних службовців для 

виконання завдань, покладених на державу. 

Дія принципу субсидіарності (допоміжності) трактується як заборона 

взаємного втручання законодавчого органу й виконавчого апарату держави-

члена та апарату Європейського Союзу в сферу законодавчих повноважень 
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один одного. Тут актуальними стають уміння обмежувати втручання у сферу 

повноважень національних інституцій, відстоювати їх інтереси і забезпечувати 

контроль за дотриманням компетенції європейських структур. 

Функціонування принципу верховенства права охоплює механізм 

забезпечення надійності та передбачуваності, який ґрунтується на нормі: 

«управління згідно із законом». Тобто для державного службовця це означає 

неупереджене ставлення до фізичної або юридичної особи, яка підпадає під дію 

його повноважень. Він повинен вміти зберігати нейтральність та 

використовувати узагальнені підходи до безпристрасного розв'язання проблем, 

конфліктів чи кризових ситуацій. Вироблення рішень базується на принципі 

недискримінації із дотриманням затверджених процедур та у відповідності з 

існуючою судовою практикою. 

Дотримання принципу пропорційності означає законність та адекватність 

адміністративних дій. Це означає, що від громадян не може вимагатися більше, 

ніж потрібно для досягнення мети. 

З огляду на фактор пропорційності вимог у процесі адміністрування, 

державний службовець має не лише володіти необхідними юридичними 

знаннями та вміти користуватися відповідними законодавчими важелями, а й 

уміти вчасно спрогнозувати наслідки тих чи інших адміністративних дій. Це 

потребує здібностей до аналітичного мислення та наявності умінь і навичок 

передбачення й прогнозування. 

Упровадження принципу процедурної справедливості зорієнтоване на 

гарантування акуратності й неупередженості під час застосування законів до 

громадянина. Головною виступає законодавча вимога щодо дотримання прав та 

інтересів людини і, в зв'язку з цим, ознайомлення її з фактами і проблемами, які 

спричинили певні події. В межах цього принципу встановлюється 

обов'язковість інформування громадянина про майбутні адміністративні дії. 

За цих умов державний службовець повинен орієнтуватися на існуючі 

суспільні цінності, проявляти повагу до людини, стояти на захисті її честі й 

гідності. Також управлінець має бути психологічно готовий до особистої 

комунікації із громадянином, який здійснив адміністративне порушення. 
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Зрозуміло, що в нинішніх складних вітчизняних соціально-політичних умовах 

та низькому рівні правової свідомості суспільства реалізація людинознавчого 

підходу дійсно потребує виходу свідомості держслужбовця за межі соціальних 

стереотипів і бюрократичних штампів міжособистісних відносин у системі 

«державний службовець – громадянин». Тому працівник органу державної 

влади має знати й розуміти соціальні норми та моральні цінності, які панують в 

даний час у соціумі. Це дасть йому змогу дотримуватися такого 

комунікативного формату ведення адміністративних дій, який забезпечить 

коректне врегулювання відносин з громадянином у правовому полі, створить 

передумови для досягнення компромісу, а в ідеальному варіанті й консенсусу 

між обома сторонами. 

Принцип своєчасності допомагає уникнути затримки у прийнятті 

органами державної влади рішень. Адже уповільнення вирішення гострих 

соціально-економічних проблем призводить до розчарування серед громадян, 

збільшення недовіри до державних інституцій, а може навіть зашкодити як 

суспільним, так й особистим інтересам. Тому законодавчо визначені часові 

межі розв'язання актуальних питань виключають бюрократизм і затримку у 

їхньому розгляді. 

Від державного службовця, як особистості, вимагаються знання й 

навички самоменеджменту і тайм-менеджменту. Застосування 

самоменеджменту, допомагає виконувати роботу з меншими витратами часу, 

краще організувати працю (а, отже, одержувати кращі результати). Що 

стосується тайм менеджменту, то його суть полягає у 

визначення пріоритетності справ, розбитті великих завдань та проектів на 

окремі дії та делегування іншим людям. «Це дає змогу зменшити 

завантаженість роботою і, виходить, зменшити поспіхи і стреси» [3]. 

Вплив принципу професіоналізму та професійної доброчесності базується 

на поняттях неупередженості й професійної незалежності. На практиці це 

означає необ'єктивне оцінювання проблемної ситуації або конфлікту і, як 

наслідок, прийняття необґрунтованого рішення на користь однієї із сторін 

разом з нехтування суспільних інтересів. Тому цей принцип категорично 
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забороняє державним службовцям брати участь у вирішенні питань, де є власна 

зацікавленість, або представляти інтереси третьої сторони. 

Дотримання принципу відкритості передбачає відкритість державного 

управління до зовнішньої перевірки в той час, як принцип прозорості 

забезпечує перевірку або нагляд управлінської структури зовнішнім аудитором. 

Це дає можливість зацікавленим особам дізнатися про підстави та 

обґрунтованість тих чи інших адміністративних дій, а перевіряючим органам – 

полегшити проведення зовнішніх перевірок.  

Діяльність державного службовця у форматі відкритості потребує від 

нього вміння дати зацікавленим особам відчути, що їх позиція, думки або 

вимоги заслуговують на увагу, мають сенс і цінність в контексті покращання 

роботи державної структури. Доцільно зауважити, що відкритість як модель 

поведінки державного управлінця може слугувати чинником налагодження 

конструктивних стосунків із державними чи громадським інституціями на 

основі довіри, трансформуватися в засіб отримання користі від знань і досвіду 

інших людей. Більше того, відкритий і доступний для громадян посадовець 

складає не лише гарне враження про себе й про державну структуру, а, будучи 

представником держави, формує позитивний імідж держави в цілому [4]. 

Забезпечення функціонування принципу відповідальності потребує від 

посадових осіб або органів влади пояснення й обґрунтування своїх дій перед 

тими, хто цього вимагає. Інакше кажучи, кожен орган влади має бути 

підконтрольним, підзвітним і відповідальним за прийняті рішення перед 

іншими адміністративними, законодавчими та судовими органами.  

За цих умов державний управлінець повинен вміти зосереджуватись на 

виконанні завдань з метою отримання оптимального результату від 

адміністративних дій. Це забезпечується через адекватну поведінку, прагнення 

довести справу до логічного завершення, пошук і реалізацію нестандартних 

рішень. Актуальним є критичний погляд на існуючий стан справ, сумнів у його 

відповідності соціально-економічній, політичній або управлінській ситуації та, 

в разі необхідності, пошук шляхів для його покращання. 
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Отже, європеїзація вітчизняної системи державного управління має 

безпосередній вплив на свідомість державних службовців. Основою впливу 

слугують базові принципи європейської інтеграції, реалізація яких спрямована 

на створення єдиного соціально-економічного простору і здійснюється у 

відповідності з суспільними демократичними цінностями. Відсутність єдиних 

інституційних рамок їх запровадження об'єктивно виокремлює персонал 

державної служби як головний компонент державного управління, який 

забезпечує процес європеїзації [136, с. 58]. Внаслідок цього від службовців 

вимагається, у професійно-функціональному плані, зміна підходів для 

ефективного вирішення проблем громадян на рівні європейських стандартів 

надання державних послуг. 

Також слід зазначити, що зміни відбуваються і у підсвідомості 

службовців, зокрема: розширення світогляду, подолання стереотипів, 

трансформація цінностей, розвиток й удосконалення поведінкових 

компетенцій: ведення переговорів, залагодження конфліктів, узгодження, 

відкритість, орієнтація на результат, розуміння цінностей інших, етичність.  
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 

НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

Згідно зі ст. 3 Конституції України, саме людину, її життя і здоров'я, 

честь і гідність, недоторканність і безпеку визнають в Україні найвищою 

соціальною цінністю. І основне завдання будь-якої держави – дбати про 

добробут її громадян. У взаємозв‘язках громадянина і держави громадянин 

виступає споживачем публічних послуг, які надають публічні службовці. На 

ефективність процесів надання адміністративних послуг впливає рівень 

розвитку громадянського суспільства. Участь громадян у процесах вироблення 

та реалізації рішень, встановлення громадського контролю, небайдужість до 

фактів порушення встановлених норм діяльності органів державної влади є 

запорукою вирішення сучасних проблем. 

 Сьогодні всебічне забезпечення прав та свобод людини під час надання 

адміністративних послуг органами виконавчої влади України є 

найактуальнішим питанням, яке постає під час вирішення важливих правових 

завдань у рамках різних галузей права. Урегулювання проблеми визначення 

ціннісної орієнтації інституту адміністративних послуг протягом чергового 

етапу його становлення (що зумовлено прийняттям нових галузевих 

нормативно-правових актів та початком функціонування Єдиного державного 

реєстру адміністративних послуг в Україні) надає особливої актуальності 

визнанню і збереженню прав та свобод людини, що може бути досягнуто лише 

завдяки якісному забезпеченню доступних сервісно-публічних послуг. 

Ще у 2006 році до основних вад наявної в Україні системи надання 

адмінпослуг було віднесено: наявність непередбачених законами видів таких 

послуг; перекладення обов‘язків органів влади із збирання довідок або 

погодження документів на фізичних та юридичних осіб; вимагання від 

фізичних та юридичних осіб документів, не визначених законодавством; 

встановлення в органах влади графіка приймання громадян у незручний для 

них час; необґрунтовано тривалий строк надання окремих послуг; обмеженість 
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доступу до інформації, необхідної для отримання адміністративних послуг; 

відсутність стандартів надання послуг; ставлення до фізичних та юридичних 

осіб як до прохачів, тощо [3]. 

Кожен з нас при певних обставинах з посадової особи органу влади або 

іншої публічної установи може перетворитись на таких же «прохачів», 

звернувшись за отриманням, наприклад, свідоцтва, дозволу або соціальної 

допомоги. Тож, як споживачі цих послуг, ми можемо побачити, що багато з 

перелічених недоліків залишились і по сьогоднішній день. 

Одне з основних завдань, визначених Стратегією сталого розвитку 

«Україна –2020», – підвищення ефективності надання адміністративних послуг 

суб‘єктам господарювання та громадянам. Чинний механізм надання 

адміністративних послуг органами публічної влади потребує доопрацювання, 

вироблення нових підходів та їх апробації, співставлення із зарубіжною 

практикою з метою визначення найбільш оптимального. 

У чинному законодавстві під «адміністративними послугами» 

розуміється результат здійснення владних повноважень суб‘єктом надання 

адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований 

на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов‘язків такої особи відповідно 

до закону [2]. Реформу у сфері надання громадянам послуг в адміністративні 

сфері було розпочато в Україні в 2012 р. разом із ухваленням Закону України 

«Про адміністративні послуги». Саме надання адміністративних послуг на 

даний момент є найбільш перспективним напрямком економіки через те, що 

вона охоплює торгівлю, фінанси, комунальне господарство та інше. Вагомим 

також є те, що практично кожна людини за своє життя стикається з питанням 

звернення до адміністративних органів за наданням адміністративних послуг 

різного роду. 

Сьогодні в процесі реалізації Стратегії сталого розвитку ―Україна – 2020‖ 

впровадження інноваційних систем надання якісних послуг населенню має 

стати пріоритетним напрямом державної політики і діяльності органів 

публічної влади [4], а саме: – повноцінна децентралізація базових 

адміністративних послуг; – надання адміністративних послуг через ЦНАП, 
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формування їх мережі відповідно до нової моделі територіальної організації 

влади; – поширення практики впровадження системи управління якістю за 

міжнародним стандартом ISO 9001:2000 на всі органи місцевого 

самоврядування; – запровадження критеріїв оцінювання якості: 

результативність, простота, строковість, оперативність, своєчасність, зручність, 

чутливість, відкритість, рівність та мінімальна (справедлива) вартість; – 

удосконалення організаційно-правових засад надання адміністративних послуг 

шляхом прийняття закону про адміністративний збір й ухвалення 

Адміністративно-процедурного кодексу. З метою зниження корупційних 

ризиків у роботі органів публічної влади в сфері надання адміністративних 

послуг пропонується впроваджувати надання послуг в електронному вигляді, 

мінімізувати кількість органів, залучених до надання адміністративної послуги 

та кількість документів, що вимагаються від особи. 
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ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ НА РІВНІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

В УКРАЇНІ, ДОСВІД КРАЇН ЄС 

Взявши курс на євроінтеграцію Україна зобов‘язала себе провести ряд 

політичних та економічних перетворень, включаючи децентралізацію 

державної влади та надання органам місцевого самоврядування більше 

повноважень, ресурсів а відповідно й відповідальності за свої дії або 

бездіяльність. Але, на нашу думку, пріоритетним має бути набуття 

європейських цінностей, а саме верховенства права, демократії, справедливого 

суспільства, миру та поваги. Водночас прагнучи жити по-європейськи ми 

повинні розуміти, що існують європейські обов‘язки, важливість яких повинен 

розуміти кожен свідомий член суспільства. Ми не повинні проводити реформи, 

які б вони не були, лише за для отримання чергової фінансової допомоги або 

траншу, реформи повинні назріти в нашій свідомості, як необхідні умови 

розвитку прогресивного європейського суспільства в Україні, безперечно зі 

збереження етнічних та ментально-психологічний особливостей українського 

народу (сюди не відносяться риси поведінки, насильно нав‘язані радянським 

окупаційним режимом за час його існування на території України). Дана стаття 

розкриє дане питання в контексті публічного управління на рівні місцевого 

самоврядування та розгляне можливості та перспективи його розвитку, та 

проаналізує досвід ЄС та можливості його імплементації в Україні 

Поняття «самоврядування» в політичній науці характеризує ступінь 

участі соціальної спільноти у відносинах управлінського характеру. Воно є 

формою публічно-владного регулювання групою індивідів, об‘єднаних 

спільними інтересами з метою забезпечення життєдіяльності на тому рівні, 

який не може бути забезпечений централізованим державним управлінням. 
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Місцеве самоврядування має усі риси політичної влади: по-перше, це влада 

публічна, тому, розпоряджаючись місцевими ресурси, вона має право на 

здійснення влади від імені населення; по-друге, вона може збирати податки у 

межах певної території. Якщо порівняти функції, які виконують державні 

органи й органи місцевого самоврядування, то можна зробити висновок, що 

вони схожі. Різниця полягає лише в масштабах поставлених завдань і території, 

на яку поширюється влада органів місцевого самоврядування. Наприклад 

раніше основними надходженнями до місцевого бюджету були з податку на 

землю та з оренди, а 50% видатків на фінансування дитячого садка, бібліотеки 

та культури були забезпечені з державного бюджету, крім того держава брала 

на себе фінансування школи та лікарні, на противагу з об‘єднанням в громаду 

місцевий бюджет отримував 60% від ПДФЗ, але повинен тепер фінансувати те, 

що раніше фінансувалося з держбюджету. 

Включення місцевого самоврядування до системи публічної влади в 

країні дає змогу органам державної влади перекласти більшу частину проблем 

на місцевий рівень, звісно, переміщаючи на цей же рівень і невдоволення 

громадян владою. Також на місцевому рівні формуються політичні амбіції 

лідерів, починається їхня активна участь у політиці, тому що це найближчий до 

населення рівень. Крім того, і громадяни, які беруть участь у вирішенні 

місцевих питань, накопичуючи відповідний політичний досвід, будуть більш 

лояльними до державної влади та політичної системи загалом. Місцеве 

самоврядування має подвійну природу свого походження та подвійну місію в 

суспільстві. Функціонування інституту місцевого самоврядування в системі 

публічної влади національних держав у Європі підкріплене низкою 

нормативно-правових актів міжнародного зразка, серед яких провідне місце 

відводиться Європейській Хартії місцевого самоврядування, а також іншим 

документам: Європейській рамковій конвенції про транскордонне 

співробітництво між територіальними общинами або владою, Рамковій 

конвенції про захист національних меншин, Європейській Хартії регіональних 

мов та мов меншин, Європейській конвенції про участь іноземців у 

громадському житті на місцевому рівні, Європейській Хартії міст та інші. 
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Технологія формування й реалізації політики розвитку місцевого 

самоврядування залежить від ефективності функціонування управлінського 

апарату, укомплектованого компетентними та висококваліфікованими кадрами, 

які є стратегічним ресурсом її конкурентоздатності. У сучасних умовах 

суспільного розвитку управлінські кадри мають володіти стратегічним 

потенціалом вирішення актуальних проблем життєдіяльності громадян, 

надання їм якісних послуг, забезпечення ефективності функціонування системи 

державного управління й місцевого самоврядування. Ведучи мову про службу в 

органах місцевого самоврядування як кар‘єрний вид публічної служби, 

передусім відзначимо, що кар‘єру неможливо відокремити від професії. Тобто 

служба в органах місцевого самоврядування є професією. В умовах проведення 

політичних, економічних та адміністративних реформ в Україні щодо 

посилення вертикалі влади, розвитку ініціативи на місцях зростає потреба в 

підвищенні ефективності управлінської діяльності апарату публічної влади на 

всіх організаційно-правових рівнях. Функціонування цього апарату виявляється 

в повсякденній професійній діяльності широкого кола осіб в органах державної 

влади та органах місцевого самоврядування. 

Схожим був процес децентралізації в Польщі, який також брався до уваги 

при проведенні децентралізації в Україні, суттєвою відмінністю було те, що там 

реформа була проведена в декілька етапів. Перш за все це зрозумілий розподіл 

повноважень. Повіти, воєводства виконували свої окремі функції, не маючи 

правових, організаційних чи фінансових важелів, щоб безпосередньо управляти 

гмінами. Знайомої нам ієрархічної системи влади немає — кожна самоврядна 

одиниця сама собі господар. Всі землі належали гміні, крім того там не 

виникало проблеми з розмежуванням територій, адже ці територіальні одинці 

майже не межували між собою. Там не було в більшості випадків потреби в 

об‘єднанні одиниць задля забезпечення можливості самостійно фінансувати 

школи, лікарні, держустанови та інше. Вагомим чинником успіху 

децентралізації в Польщі були численні кошти ЄС. Головним досягненням 

реформи ми вважаємо налагодження діалогу між владою на місцях та 

громадянами. Існують проекти на кшталт. «Запитай бургомістра», де жителя 
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можуть ставити питання та пропозиції, щодо діяльності громади. Тож 

ідеальних рішень в процесах реформування – немає, бо кожна країна йде своїм 

шляхом. Польська ж реформа була успішною тому, що була добре 

підготовленою, швидкою і комплексною. З урахуванням політичної волі. Тому 

польський досвід цілковито не може бути перенесений на український грунт. 

Головні перешкоди – інший адміністративний поділ, нестабільна соціально-

економічна та політична ситуація, непідготовлена законодавча база, а подекуди 

незацікавленість місцевих посадовців, нерозуміння з боку сільських голів, 

відсутність кваліфікованих кадрів, корупція тощо. 

Загалом важливою проблемою країн з перехідною економікою є 

зменшення надмірної централізації у прийнятті рішень і адмініструванні задля 

забезпечення ефективної локалізації ресурсів для надання суспільних благ і 

стимулювання їх забезпечення за рахунок мінімальних витрат. Досягнення 

таких структурних змін в економіці є дуже складним завданням оскільки, існує 

ще низка інституційних умов і проблем, які супроводжують процеси 

децентралізації в таких країнах і роблять її ще складнішою. Тому, здійснюючи 

реформи децентралізації, не варто очікувати швидких результатів покращення 

якості управління розвитком на місцях. Досвід проведення таких реформ у 

транзитивних країнах засвідчив важливість адекватного інституційного 

впорядкування економічного простору держави, що може призвести до 

позитивного впливу децентралізації на економічний розвиток тільки у середньо 

або довгостроковій перспективі. 

Отже, реформа децентралізації потребує мудрого планування, розподілу 

ресурсів, та повноважень відповідно до чинної ситуації в країні. А найбільше 

вона потребує лідерів, які були б ідейними, відповідальними та 

цілеспрямованими, які б створювали умови для праці, мотивували та 

підтримували людей, які б не прагнули змінити інших, а вдосконалювали в 

першу чергу себе. Тому що одна з найважчих та майже неможливих до 

виконання речей – змінити когось, набагато правильніше змінити себе і тоді 

зміниться світ. 
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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 ғ 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 

http://persha.kr.ua/article/70326-detsentralizatsiya-v-polshhi-dosvid-na-blago-ukrayini/
http://persha.kr.ua/article/70326-detsentralizatsiya-v-polshhi-dosvid-na-blago-ukrayini/
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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 

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. 
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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. 

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.  

Список використаної літератури: 

1. Указ Президента України «Стратегія сталого розвитку «Україна – 

2020» від 12 січня 2015 р. ғ 5/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http:www.zakon.rada.gov.ua/go/5/2015.  

2. Саміт зі сталого (збалансованого) розвитку під час 70-ї сесії 

Генеральної Асамблеї ООН (25-27 вересня 2015 р.) «Цілі сталого розвитку» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:www.kmu.gov.ua 8  

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.  



 233 

Гузовата І.Р. – студент групи УФФ-22с 

Наук. керівник: к.е.н., доцент Пак Н.Т. 

КОНЦЕПЦІЯ NEW PUBLIC MANAGEMENT ТА ДОСВІД 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 

Проблема впровадження концепції публічного управління є однією із 

найбільш актуальних питань у світі, оскільки вона формує солідарність між 

суспільством країни та державою як система відносин, спрямованих на 

реалізацію цінностей суспільства та досягнення цілей публічної політики. 

Тому для України подальше вивчення досвіду європейських країн щодо 

реалізації концепції NEW PUBLIC MANAGEMENT буде корисним в процесі 

побудови та реформування власної моделі. 

Серед вітчизнях та зарубіжних дослідників, які досліджували дане 

питання можна виділити: О. Босака, М. Вебера, О. Амосов, З.Балабаєва, 

А.Колодій, В.Мартиненко, П.Надолішній, Дональд Ф.Кеттл, Т. Геблера та Д. 

Озборна. 

Ідея NPM виникла в кінці 80-х років і стала користуватися попитом у 

таких країнах, як Великобританія, Австралія, США, Канада. В останні 15- 20 

років відбувалося її становлення та схвалення. New Public Management на 

сучасному етапі розвитку означає підхід до організації громадських служб, 

який використовується в установах державних служб як на субнаціональному, 

так і на національному рівнях. 

В основі даної концепції покладено: 

1. Розвиток конкуренції; 

2. Оцінювання роботи установ не по витратах, а по вигодах, результатах 

3. Розширення прав громадян; 

4. Керування цілями, а не законами й правилами; 

5. Заробляти більше ніж витрачати; 

6. Запобігання виникненню проблем; 

7. Внесення в роботу духу співробітництва й взаємодопомоги; 

8. Надання переваги ринковим механізмам всупереч бюрократичним; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Public_service
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9. Зосередження не стільки на наданні послуг, скільки на стимулюванні 

вирішення проблем, що виникають в суспільстві.[1]. 

Управління, спрямоване на керування, активно формує свою спільноту, 

країну, націю. Воно націлене на прийняття рішень і залучає до активності 

більше соціальних та економічних інституцій. Таке управління більше регулює. 

Замість того, щоб збільшувати штат державних службовців, вона слідкує, щоб 

інші інституції надавали послуги, відповідаючи на запити й потреби спільноти. 

І навпаки, управління, що переймається наданням послуг, відмовляється від 

функції керування. Концепція нового державного управління вперше пропонує 

альтернативний погляд на споживача: переведення його у ранг активного 

актора, а не суб‘єкта державного управління. Громадянин стає ключовим 

замовником та контролером, він висуває вимоги до послуг, що надаються, а 

також оцінює якість останніх. 

Український досвід даної моделі характеризується запровадженням 

пілотних проектів, єдиного вікна, практики бенчмаркінгу. Кожен з цих 

складових елементів характеризується певними особливостями, а саме: 

Пілотний проект – це проект учасники якого проводять електронні 

закупівлі товарів з використанням автоматизованої інформаційної системи, яка 

забезпечує прозорість результатів закупівель та до складу якої входять 

центральна база даних, єдиний модуль аукціону та кілька електронних 

майданчиків , що взаємодіють з центральною базою даних через відкритий 

програмний інтерфейс (АРI); замовники самостійно приймають рішення щодо 

участі в пілотному проекті; може проводитися електронний реверсивний 

аукціон для визначення найкращої ціни товарів/ 

«Єдине вікно» – єдина електронна система обміну даними, яка дозволяє 

різним службам контролю та митницям в автоматичному режимі обмінюватись 

інформацією про вантаж, який проходить через кордон України та про 

результати його державного контролю. 

Бенчмаркінг – це постійний процес вивчення та оцінки товарів, послуг, а 

також досвіду виробництва найсерйозніших конкурентів або тих компаній, які є 

визнаними лідерами у їхньому сегменті. Бенчмaркінг вдало відображає сегмент, 
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в якому на підприємстві або на ринку можуть з'явитися проблеми, пов'язані з 

витратами або якістю, а також демонструє займане організацією місце серед 

конкурентів. Він знаходить і виявляє проблеми в ході роботи, конкретизуючи 

їх.[2] 

Ожте, проблема впровадження концепції публічного управління є однією 

із найбільш актуальних питань у світі, оскільки вона формує солідарність між 

суспільством країни та державою як система відносин, спрямованих на 

реалізацію цінностей суспільства та досягнення цілей публічної політики. 

Проте все таки функціонування даної моделі в Україні значно відстає від 

світових стандартів, тому потребує впровадження досвіду провідних країн, що 

дасть змогу наблизити нашу державу до рівня розвитку провідних країн світу, 

підвищить якість послуг необхідних для населення.  

Можливість імплементації ідей концепції нового державного управління 

Т. Геблера та Д. Озборна у практику українського публічного сектора пов‘язана 

з виявленням співмірності принципів підприємницького управління та 

сучасних умов й характеристик адміністративної системи в Україні. Принципи 

досліджуваної нами моделі державно-управлінської системи передбачають 

багаторівневі зміни у декількох концептуальних вимірах: економічному, 

організаційному, структурному, функціональному, культурному, 

комунікативному (зовнішній та внутрішній дискурси). По суті, мова іде про 

повну зміну змісту засад діяльності системи державного управління.  

Використання New Public Managment в системі державного управління 

забезпечує: 

 прийняття ефективних управлінських рішень; 

 підвищує роль контролю з боку громадянського суспільства змінює 

показники ефективності діяльності від правил, стандартів та кількісних 

показників, до якісних показників результативності. 

Однак на сучасному етапі розвитку дана концепція потребує нових 

підходів до державного управління New Public Managment, яке потребує 

пошуку для вдосконалення даної моделі, а саме: зосередження уваги на 

інтереси населення, запровадження нових векторів, характеру та культури 
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комунікації в межах самої системи державного управління, запровадження 

багаторівневої системи перевірки політики міністерств і залучення до цього 

процесу незалежних експертів; тотальна демонополізація економічної та 

індустріальної влади, яка ґрунтується на приватизації державних виробництв; 

залучення бізнес структур, здатних взяти на себе виконання певних державно-

управлінських функцій і надання низки послуг населенню, а також розвиненою 

ринковою системою, заснованою на обмеженому втручанні держави у бізнес та 

таку, що орієнтована на ринкову рівновагу. 
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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, 
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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 

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; 
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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) ; 

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; 
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  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 

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 
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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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КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ І МОТИВАЦІЙНИЙ ЧИННИК 

Потреба та ефективність як темпів проведення адміністративної реформи, 

так і подальший соціально-економічний розвиток держави залежить від 

кадрового забезпечення системи публічного управління і адміністрування, 

зокрема, результативності державних службовців і правильного вибору 

пріоритетів державної політики. Виходячи з цього: основною проблемою, яка 

потребує розв‘язання в Україні є збереження стійкої системи цінностей 

державних службовців у процесі виконання ними посадових обов‘язків, 

забезпечення узгодження їхніх індивідуальних цілей з цілями державної 

служби як системи та відповідна мотиваційна політика. 
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Підкреслимо, що термін «мотивація» вперше використав німецький 

дослідник А. Шопенгауер, а під ним він розумів «… вид управлінської 

діяльності, який забезпечує процес спонукання себе та інших працівників на 

діяльність, що спрямована на досягнення особистих цілей та цілей організації» 

[5, с. 35].  

Обєктивно, що мотиваційний чинник, тобто оплата праці державних 

службовців повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для незалежного 

виконання службових обов‘язків, сприяти укомплектуванню органів державної 

влади компетентними і досвідченими кадрами, стимулювати їх сумлінну та 

ініціативну працю. Вирішальним чинником результативності діяльності 

державних службовців є їх мотивація. 

Аналіз сучасної практики доводить, що нині ані сама система, ані рівень 

оплати праці державних службовців в Україні не забезпечують виконання цих 

завдань. Адже рівень заробітної плати державних службовців не 

співвідноситься з рівнем відповідальності за виконання ними функцій 

державного управління, що обмежує кадрове забезпечення системи публічного 

управління і адміністрування. 

Зазначимо, що фонд оплати праці державних службовців в органах 

виконавчої влади та місцевого самоврядування складається з трьох груп 

нарахувань: основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і 

компенсаційних виплат.  

Аналіз показує, що вітчизняна модель організації державної служби за 

характеристикою системи оплати праці тяжіє до «європейської», водночас вона 

має певні відмінності: як стосовно рівня оплати праці, так і питомої ваги 

посадового окладу у структурі заробітної плати державного службовця тощо. 

Це визначає специфіку вітчизняної моделі організації державної служби, 

функціонування якої ще не відповідає сучасним усталеним європейським 

стандартам. У зв'язку з цим виникає гостра необхідність привести у 

відповідність з цими стандартами всю систему державної служби в Україні, а 

також окремі її елементи, насамперед систему оплати праці державних 

службовців. 
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Мотивація державного службовця є надзвичайно важливою, оскільки 

вирішення завдань, які стоять перед суспільством, можливе лише за умови 

створення належної мотиваційної основи, здатної спонукати персонал у сфері 

державної служби до ефективної діяльності. Мова йде про застосування таких 

форм і методів стимулювання особистості, які б сприяли високій 

результативності його роботи.  

В даний час в Україні використовується стандартна система оплати праці, 

яка мало відповідає економічним методам управління, не ставить результати 

праці державного службовця в залежність від загального соціально-

економічного розвитку країни (регіону), не стимулює державного службовця до 

свідомого, цілеспрямованого виконання посадових обов'язків, допускає рівну 

винагороду за нерівну працю, не дозволяє матеріально забезпечити і захистити 

службовця, зацікавити і залучити на держслужбу кваліфіковані кадри. Саме в 

цьому полягає одна з причин свідомого недовикористання службовцями своїх 

фізичних та інтелектуальних здібностей [2]. 

У Законі України «Про державну службу» зазначено, що оплата праці 

державних службовців повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для 

незалежного виконання службових обов'язків, сприяти укомплектуванню 

органів державної влади компетентними і досвідченими кадрами, стимулювати 

їх сумлінну та ініціативну працю [1]. Проте, сьогодні оплата праці державних 

службовців, особливо спеціалістів, слабо пов‘язана з кваліфікацією кадрів, 

освітою та професійною підготовкою, результатами навчання, ефективністю 

виконання посадових обов‘язків. Практика свідчить про те, що, в цілому, 

існуюча у сфері державної служби оплата праці не дозволяє матеріально 

забезпечити і захистити персонал, і, як наслідок, зацікавити у державній службі 

висококваліфіковані кадри з інших секторів [3-4]  

Законодавчо визначено основні методи мотивації праці на державній 

службі, також визначено інституції управління державною службою, які 

впроваджують політику управління людськими ресурсами в органах публічного 

управління. 
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Зважаючи, що мотивація є здебільшого психологічним явищем, а її 

методи мають індивідуальний підхід до кожної окремої особистості, то 

логічним є покладання здійснення функції мотивації саме на керівників і 

кадрову службу установи. Тож головними учасниками управління мотивацією в 

органах виконавчої влади постають суб‘єкти (керівництво, кадрова служба та 

лінійні керівники) та об‘єкт (державні службовці). 

На нашу думку, необхідною є розробка такої системи мотивації праці 

державних службовців, яка б визначала обов‘язки та функції учасників процесу 

мотивації та мала набір загальних та індивідуальних заходів мотивації трудової 

діяльності. Також для ефективного впровадження політики мотивації в органах 

публічного управління необхідно підвищити роль кадрових служб у підході до 

активізації мотиваційного чинника. 

Підкреслимо, що реалізація ефективної системи мотивації, яка містить 

різні інструменти та прийоми стимулювання державних службовців, а також 

постійний моніторинг їх потреб з подальшим коригуванням існуючої системи 

мотивації, забезпечить як кадрове забезпечення, так і високу результативність 

функціонування системи публічного управління та адміністрування, 

включаючи в дію й мотиваційний чинник. 
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СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ КОНФЛІКТИ У ПУБЛІЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ: 

ПРИЧИНИ ТА МЕТОДИ ВИРІШЕННЯ 

На шляху проведення реформуючих заходів сьогодення часто виникають 

конфліктні ситуації, які впливають на можливості досягнення їхніх цілей. 

Доцільно також підкреслити, що наукових розробок з проблематики 

конфліктності у публічних організаціях є обмаль, що і стало передумовою для 

проведення даного дослідження. 

Підкреслимо, що за своєю сутністю соціально-трудові конфлікти можуть 

бути функціональними (тобто сприяючими підвищенню ефективності 

публічної організації), або дисфункціональними (призводити до зниження 

особистої задоволеності, групового співробітництва й ефективності 

виробництва), загалом нести позитивне чи негативне навантаження у 

забезпеченні реалізації конкретної програми. Зокрема, типові функції 

соціально-трудових конфліктів у публічних організаціях, з позиції означених 

характерних рис наведено в табл. 1.  

Зокрема, роль соціально-трудового конфлікту залежить від того, 

наскільки ефективно ним управляють при прояві у розглядуваних програмах. 

Обєктивно, щоб управляти соціально-трудовим конфліктом, необхідно 

розуміти причини виникнення конфліктної ситуації. Найчастіше керівники 

вважають, що основною причиною конфліктів є зіткнення особистостей. Однак, 

аналіз показує, що часто вину потрібно перевести і на інші фактори, які 

пов'язані з процесом роботи, використання застарілих технологічних рішень 

для виготовлення продукції, недосконалістю сучасного виробництва, 

розподілом створеного продукту, різних інтересів, впливаючи на їхнє 

економічне та інвестиційне зростання [1-4]. 
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Виходячи з означеного, управління конфліктною ситуацією з позиції 

публічної організації потребує визначення основних типів конфліктів, причин 

їх виникнення та методів розв'язання. 

Таблиця 1 

Типові позитивні та негативні функції соціально-трудових конфліктів 

у публічних організаціях 

Основні функції соціально-трудових конфліктів 

Позитивні Негативні 

Стимулювання до змін та розвитку 

Звільнення співробітників, зниження 

дисципліни, погіршення соціально-

психологічного клімату в колективі 

Отримання нової інформації про 

опонента 

Значні емоційні та матеріальні 

витрати на участь у соціально-

трудовому конфлікті 

Згуртованість колективу організації 

для протидії зовнішнім загрозам 

Відношення до переможених груп як 

до ворогів 

Розрядка напруження між 

конфліктуючими сторонами 

колективу 

Надмірне захоплення процесом 

конфліктної взаємодії, яке шкодить 

роботі 

Зняття синдрому покори у підлеглих 

Після завершення конфлікту-

зменшення міри і якості 

співробітництва між частиною 

працівників 

Діагностика можливостей опонентів 
Важке відновлення ділових відносин 

у колективі („шлейф конфлікту‖) 

Джерело: запропоновано авторами. 

 

У конфліктній ситуації вже виявляються учасники майбутнього 

конфлікту – суб'єкти та предмет спору. Слід відмітити, що конфлікти є одним з 

найпоширеніших та ефективних способів не працювати (страйки). Причини  

виникнення конфліктів також є різноманітними, як і самі конфлікти. Слід 

відрізняти об'єктивні причини та їх сприйняття людьми. 

Об'єктивні причини соціально-трудової конфліктності у публічних 

організаціях, можна умовно об'єднати в декілька груп, а тоді знаходити 

відповідні методи їх вирішення, а саме: 

Обмеженість ресурсів, які потрібно розподілити. Навіть у найбільших 

організаціях завжди  існує обмеженість ресурсів. Керівництву досить складно 
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вирішити, як поділити матеріальні, людські та фінансові ресурси, щоб досягти 

загальних цілей організації. Сам розподіл і призводить до конфлікту. 

Взаємозалежність завдань. Можливість конфлікту існує завжди, коли 

одна людина або група залежить від іншої людини або групи у виконанні 

виробничих завдань. 

Розбіжність у цілях. Можливість виникнення конфлікту збільшується 

залежно від глибини спеціалізації в організації, поділу на підрозділи. 

Спеціалізовані підрозділи приділяють більше уваги своїм проблемам, ніж всієї 

організації. 

Відмінність у цінностях, манерах поведінки. Це досить поширена 

причина конфліктів. Працівники вважають, що завжди мають право вимагати 

щось від керівників, а керівники повинні виконувати те, що від них вимагають 

підлеглі. 

Уявлення про певну ситуацію залежить від бажання досягти певної цілі. 

Замість того, щоб об'єктивно оцінювати ситуацію, люди можуть розглядати 

тільки ті погляди, альтернативи, які, на їх думку, позитивні для групи та їх 

потреб. Відмінність у цінностях – дуже поширена форма конфлікту, а також 

існують відмінності у манері поведінки та життєвому досвіді. 

Незадовільні комунікації. Погана передача інформації є як причиною, так 

і наслідком конфлікту. Вона може діяти як каталізатор, заважаючи окремим 

працівникам чи групі розуміти ситуацію, або ігноруючи погляди інших. 

Різка зміна подій. Разом з тим об'єктивні причини тільки тоді є 

причинами конфлікту, коли вони стоять на перешкоді особистості чи групи 

людей реалізувати свої потреби, зачіпають особисті або групові інтереси. 

Реакція індивіду в багатьох випадках визначається соціальною зрілістю 

людини, дозволеними для неї формами поведінки, що прийняті в колективі, 

соціальними нормами та правилами. Крім цього, участь індивіду в конфлікті 

визначається значимістю для нього поставлених цілей і тим, наскільки 

перешкоди, що виникли, заважають їх реалізації. Чим важливіша ціль, що 

стоїть перед суб'єктом, тим більше зусиль він прикладає для її досягнення, тим 
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сильніше буде протистояння і жорсткіша конфліктна взаємодія з тим, хто йому 

заважає. 

Загалом, соціально-трудові конфліктні ситуації впливають на 

функціонування та результативність кожної публічної організації, що 

інтегрально проявляється як у можливостях досягнення цілей конкретної 

організації, так і в надходженнях до державного та місцевих бюджетів. 
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КОМПЛЕКСНЕ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ 

ПРАЦІВНИКІВ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

У сучасних умовах проведення комплексних реформ важливим 

пріоритетом ефективної роботи органів публічного управління є формування в 

них корпоративної культури. Зокрема, важливість дослідження різних аспектів 

корпоративної культури стала зростати, коли стало очевидним, що складовою 

успіху є не лише якісна система надання послуг, але й працівники, які 

трудяться в конкретній організаційній структурі. Властиво в цьому і полягає 

актуальність вибору даної теми. 
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Зазначимо, що дослідженням даного питання займалося ряд зарубіжних 

та українських учених, а саме: Ф. Харріс, Р. Моран, П. Вейл; а в Україні 

проблеми корпоративної культури стали в околі наукових інтересів І. Грошева, 

А. Максименко, Б. Карпінського та інших вчених [1-5]. 

За своєю комплексною специфікою, питання корпоративної культури є 

невід‘ємним елементом реалізації цілей органів публічного управління, а тому 

вони у сучасних умовах є досить гострими. Останнє пояснюється тим, що 

попередня українська система управління персоналом перестала бути 

ефективною через бюрократизацію нововведень, пасивність керівників, 

незацікавленість управлінців, надмірний індивідуалізм з боку працюючих і 

націленість на результат особистого характеру, а не спільних цілей. Навіть 

нині, якщо розглядати поведінку колективу як системи, то сьогочасний стан 

більшості організацій доводить, що ми не вміємо досягати глобальних 

стратегічних цілей завдяки згрупуванню сил. Основною проблемою у даному 

контексті є бажання кожної зі сторін «перетягнути покривало на себе», ми 

патологічно не звикли працювати в командах, вирішувати спільні завдання чи 

довіряти партнерам по групі виконання. Водночас, приклади з діяльності 

органів публічного управління свідчать, що міцна та високорозвинена культура 

сприяє зміцненню становища установи, атмосфери колективу, збільшенню її 

результатів, підвищення ефективності діяльності працівників. Еталонним 

носієм культури в органах публічного управління є його менеджери, адже саме 

вони найяскравіше можуть продемонструвати норми корпоративної культури, 

оскільки мають для цього більше можливостей аніж звичайні працівники [1-5].  

Однак, згідно з аналізом проведених рядом науковців досліджень, 86% 

компаній у всьому світі визнали, що запорукою успішності їх бізнесу в 

висококонкурентних реаліях послужив саме здоровий корпоративний дух. 

Завдяки підвищеній залученості персоналу компаніям вдалося підвищити 

якість роботи на 44% і збільшити річний прибуток на 22%, а це вельми показові 

показники. Як зазначає дослідник В.О. Аніщенко, власна культура працівників 

є зовнішнім відображенням корпоративної культури, яка виражає себе через 

імідж і дизайн організації, фірмові традиції, обряди тощо. Зовнішня сторона 
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корпоративної культури видима і співробітнику, і клієнту, а система норм 

поведінки зовнішньо схожа в різних організаціях [1]. 

Визначальними чинниками, які впливають на формування корпоративної 

культури, є мова спілкування та системи комунікації, оскільки часто певну 

групу спеціалістів або трудовий колектив відрізняють від інших завдяки 

«професійному жаргону», складаються певні історії, жарти, цитати, зрозумілі 

лише певному обмеженому колу працюючих організації, а в інших життєвих 

ситуаціях не є прийнятними чи зрозумілими. Це є суттєвим важелем, оскільки 

дозволяє відчути близькість та єдність між колективом [4-5]. Проте, на думку 

автора, найважливішими чинниками корпоративної культури є цінності, 

правила, місія та цілі компанії. Адже коли люди об‘єднані задля однієї спільної 

мети і бачать в цьому не тільки економічний сенс, робота, виконувана ними, 

перестає бути рутинним завданням, виходить на рівень спільної мрії, 

формуючи ідеологію активізації проявності державотворчого патріотизму нації 

як відображення кращих рис національного характеру [3]. 

Зокрема, дослідивши проблему впливу українського національного 

характеру на формування корпоративної культури у вітчизняних організаціях з 

позиції державотворчого патріотизму нації, можна зробити висновок, що 

головною проблемою, що негативно впливає на розвиток культури органів 

публічного управління, є індивідуалізм основної частини працівників, 

пасивність і невміння формувати ефективні комунікаційно-робочі зв‘язки [3-4]. 

Іншим важливим аспектом є те, що ми перебуваємо в перехідному становищі 

від колишньої радянської системи формування організаційних цілей та ідеології 

виробництва до ринкових методів і моделей вирішення питань організації 

праці. Зрозуміло, що поняття «корпоративна культура» в Україні є вузько 

використовуваним, тому ще не набуло свого комплексного вигляду в більшості 

органів публічного управління, які йдуть по шляху реформ. 
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РИНОК ПРАЦІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ В 

КОНТЕКСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

Можливо зазначити, що в контексті публічного управління та 

адміністрування застосування активних методів формування цивілізованого 

ринку праці дозволяє розвинути ринкове (конкурентне) середовище в державі, 

підвищити фінансово-економічні результати діяльності підприємницьких 

організацій, створити ефективну структурну та регіональну політику 

зайнятості. Водночас в Україні, на жаль, дістала поширення праця в тіньовому 

сегменті економіки (який займає до 40% у ВВП) [1]. Останнє значить, що даний 

ринок суттєво зменшує частку податкових надходжень, а тим скорочує дохідну 

частину бюджету, впливаючи й на показники зайнятості населення, які через 

неофіційне працевлаштування показують нижчі результати На нашу думку, 

необхідно активізувати та удосконалити комунікації між бізнесом і органами 

влади з метою проведення цілеспрямованої роз‘яснювальної роботи та 

здійснення заходів щодо виявлення фактів застосування незадекларованої 

http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%C2%BB
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%C2%BB
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праці, властиво і в цьому також особлива місія публічного управління та 

адміністрування. 

Аналіз стану формування ринку праці показує, що у цьому контексті 

переваги використання легальної праці для роботодавців: 

- вклaдaння кoштів у трудoвий рeсурc, прoвeдeння періодично навчання, 

підвищення кваліфікації своїх працiвників обов‘язкoво відoбразиться на якості 

виробничого процесу; 

- це можливість встановити мaтеріальну відповідальність працівника при 

прийнятті останнього на роботу, яка передбaчає обслугoвування грошових, 

товарно-матеріальних цiнностей; 

- підпoрядкування працівників правилам трудовoго розпoрядку, чітка 

реглaментація прав і обов‘язкiв працівника – це трудова диcципліна, зменшення 

ризиків безкaрності працівника, який заподіяв шкоду підприємcтву при 

виконанні трудoвих обов‘язків; 

- можливість у судовому порядку вiдстоювати свої порушені права та 

законні інтереси із пoкладeнням на винних осіб обов‘язку відшкодування втрат 

та мaтеріальних збитків; 

- мoжливість скoристатися механізмом відшкoдування державою витрат 

роботодавця по сплатi єдиного внеску на загальнообов‘язкове держaвне 

соціальне страхування за кожнoго офіційнo працевлаштованого працівника; 

- легaльні працівники, сприятливий мікрoклімат у колективі, налагоджена 

рoбота всіх учасників трyдового процесу – це пoзитивний імідж і закріплення 

за таким робoтодавцем репутації надiйного партнера. 

Переваги офіційного працевлаштувaння для прaцівників: 

- легальна робота – стабільна заробітнa плaта, впевненість у 

завтрашньому дні; 

- сплачені із зaробітної плaти страхові внески – це гідна пенсія в 

мaйбутньому, страхові виплати в зв‘язку з тимчаcовою непрацездатністю, у 

зв‘язку з нaстанням нещасного випадку на вирoбництві, у зв‘язку з настанням 

безробіття; 
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- це можливість реaлізувати свої здібнoсті до продуктивної та твoрчої 

праці, проявити себе, закpіпити за собою позитивну репутацiю, мотивація до 

удoсконалення навиків виконyваної роботи та перcпектива в пoдальшому 

кар‘єрного зростання; 

- оформлення саме трудoвoго, а не цивільно-правoвого договору, дає 

можливість працівникам, які прoпрацювали тривалий чаc на посадах, 

віднесених законодавством до шкідливих, звертaтися до органів Пенсійного 

фонду за оформленням пiльгової пенсії до досягнення зaгально визначеного 

пенсійного вiку, оскільки виключно за нaявності трудових відносин у 

роботодавця виникає oбов‘язок проводити періодично aтестацію робочих місць 

із зaлученням для цього спеціалістів державної інспекції праці; 

- гарантії з боку рoботодавця по дoтриманню норм трудoвого 

законодавства: встановлення тривалості робочoго часу згідно з існуючими 

нормaми, заборона роботи у вихiдні дні, надання оплачуванoї відпустки, 

створення належних умов праці на робочому мiсці, вирішення питань oхорони 

праці тощо; 

- можливість захисту законoм прав та інтересів працівників і рoзгляду 

трудових спорів, що виникають між працівникoм та роботодавцем, у судовoму 

порядку. 

Зазначимо, що за результатами проведеної роботи органами публічного 

управління та адміністрування у 2017 році легалізовано 99,5 тис. робочих місць 

(що на 95,2 тис. робочих місць менше, ніж в 2016 році), в результаті чого 

мобілізовано 120,2 млн грн єдиного соціального внеску (що на 39,3 млн грн 

менше, ніж у 2016 році) [2]. 

Водночас, Міжнародна організація праці (МОП) проводила оцінку рівня 

тіньової економіки, і за результатами оцінки, близько 50% працівників в 

Україні від офіційно зайнятого числа людей працюють у тіні, а зайнятих у нас 

близько 10-12 мільйонів. Тобто, близько 5 мільйонів, або кожен третій працює 

нелегально [3]. 

Позитивно на цей процес вплинуло зміцнeння інвестиційної складової 

економічного зрoстання в умовах продовження процеcів реформування 
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економіки, збереження високoго рівня ділової aктивності бізнесу та поліпшення 

очікувань, підвищення рівня державотворчого патріотизму нації в частині 

податкової домінанти. 

Отже, необхідно покращити комунікації бізнесу з органами влади, для 

кращого усвідомлення, що офіційно оформлена робота є реальною гaрантією 

соціaльного зaхисту найманих працівників, а для роботодавців – запорукою 

процвітання бізнесу. Витрaчені кошти по утpиманню легальних працівників – 

це отримані в подальшому доходи вiд прибуткової діяльності конкретної 

організації.  
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