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У статті розглянуто питання реформу-
вання виконавчої влади в сучасному суспіль-
стві, трансформації державного управління 
в управління публічне, визначено структуру 
і зміст публічного адміністрування. Запро-
поновано механізм удосконалення тради-
ційного державного управління, що враховує 
зростання ролі громадськості як головного 
чинника сталого розвитку соціальноеконо-
мічних систем. Виявлено проблеми забез-
печення транспарентності під час реалі-
зації органами публічного управління своїх 
функцій, а також шляхи підвищення якості 
надання державних (муніципальних) послуг. 
Запропоновано впровадження нових інстру-
ментів управління в умовах модернізації для 
формування національної системи публіч-
ного адміністрування.
Ключові слова: ефективність, публічне 
адміністрування, стратегічне управління, 
модернізація, суспільство, транспарент-
ність, сталий розвиток.

В статье рассмотрены вопросы рефор-
мирования исполнительной власти в 
современном обществе, трансформации 
государственного управления в управле-
ние публичное, определены структура и 
содержание публичного администрирова-
ния. Предложен механизм совершенство-
вания традиционного государственного 
управления, учитывающий возрастание 
роли общественности как главного фак-
тора устойчивого развития социальноэко-

номических систем. Выявлены проблемы 
обеспечения транспарентности при реа-
лизации органами публичного управления 
своих функций, а также пути повышения 
качества предоставления государственных 
(муниципальных) услуг. Предложено вне-
дрение новых инструментов управления в 
условиях модернизации для формирования 
национальной системы публичного админи-
стрирования.
Ключевые слова: эффективность, публич-
ное администрирование, стратегическое 
управление, модернизация, общество, 
транспарентность, устойчивое развитие.

The article discusses the issues of reforming the 
executive branch in modern society, the transfor-
mation of state administration into public admin-
istration, outlines the structure and content of 
public administration. A mechanism for improving 
traditional government has been proposed, tak-
ing into account the increasing role of the public 
as the main factor for the sustainable develop-
ment of socioeconomic systems. The problems 
of ensuring transparency in the implementation 
by public authorities of their functions, as well as 
ways to improve the quality of public (municipal) 
services, have been identified. It is proposed to 
introduce new management tools in the context 
of modernization in order to form a national public 
administration system.
Key words: efficiency, public acceptance, strate-
gic management, modernization, society, trans-
parency, sustainable development.

Постановка проблеми. Трансформація Укра-
їни в 2013–2014 рр. поставила нові пріоритети та 
виклики перед владою, бізнесом та громадськістю. 
Одним із таких викликів є розвиток та ефективність 
публічного адміністрування в Україні як каталіза-
тора розвитку територіальних громад, регіонів та 
держави загалом не тільки в аспекті інфраструк-
тури, а й у напрямі розвитку відносин та діалогу між 
суспільством, публічними інституціями та бізнесом. 

Сьогодні одним із найважливіших завдань 
розвитку держави є забезпечення та підвищення 
ефективності публічного адміністрування на міс-
цевому рівні, адже взаємозв’язок ефективного 
публічного управління та місцевого економічного 
розвитку є запорукою досягнення стратегічної мети 
України щодо інтеграції в європейський простір. 
Важливість і масштабність завдань адміністратив-
ної реформи, необхідність удосконалення меха-
нізму правового регулювання суспільних відносин, 
зокрема тих, що складаються у сфері публічного 
управління України, приведення системи управ-
ління у відповідність із сучасним рівнем розвитку 
відносин між особою та державою передбачають 
проведення глибоких наукових досліджень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню сутності поняття «публічне управ-
ління» присвячено праці як вітчизняних, так і зару-

біжних науковців. Серед найбільш відомих праць 
вітчизняних учених необхідно назвати роботи 
В. Бакуменка, О. Лазора, В. Мартиненка, О. Оболен-
ського, С. Серьогіна, В. Тертички, Ю. Шарова та ін. 

Постановка завдання. Метою статті є дослід-
ження публічного адміністрування в Україні та 
його ефективності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Виклики, які постають перед Україною сьогодні, 
вимагають ефективного функціонування системи 
державного управління. Державне управління є 
важливим механізмом формування та реалізації 
державної політики на всіх рівнях, пріоритетним 
завданнями якого є регулювання та вдосконалення 
форм і методів управлінської діяльності для забез-
печення прав і свобод людини та сталого розвитку 
країни (економічного, політичного, соціального).

В умовах поглиблення інтеграційних процесів 
державно-управлінська діяльність потребує чіткого 
визначення основних засад та напрямів розвитку, 
саме тому система публічного адміністрування пови-
нна ґрунтуватися на засадах відкритості й забезпечу-
вати оптимальне поєднання принципів, механізмів, 
методів та інструментів для побудови ефективної 
багаторівневої інтегрованої структури управління.

Проте діюча система публічного адміністру-
вання в Україні залишається неефективною, 
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корумпованою та внутрішньо суперечливою, що є 
суттєвою перешкодою на шляху до позитивних змін 
у суспільстві та державі. Недостатній рівень про-
зорості та відкритості у сфері державного управ-
ління, нечіткість розмежування політичної та адмі-
ністративної сфер, недостатній професійний рівень 
державних службовців, відсутність єдиної системи 
оцінювання їх компетентності, низький рівень дис-
циплінарної відповідальності, недосконалість меха-
нізму політичного та адміністративного контролю в 
системі державного управління – усі ці чинники є 
деструктивними елементами в організації ефектив-
ної системі публічного адміністрування.

Публічне адміністрування передбачає функціо-
нування універсального організаційно-правового 
механізму виявлення, узгодження й реалізації сус-
пільних потреб та інтересів, формування прав і 
обов'язків учасників суспільних процесів та їх вза-
ємовідносин у правовому полі [2].

Інтегрованими показниками ефективності функці-
онування публічного адміністрування є рівень довіри 
громадян до органів виконавчої влади, органів міс-
цевого самоврядування та позитивні тенденції, під-
тверджені результатами чергової оцінки системи 
державного адміністрування України за базовими 
показниками SIGMA (Support for Improvement in 
Governance and Management), оскільки кожна дер-
жава зацікавлена у формуванні та діяльності таких 
органів влади, які відповідають її національній полі-
тиці й підтримуються більшістю населення.

Перевага кількісного показника системи дер-
жавного адміністрування над якісними не дає очі-
куваних позитивних результатів її функціонування 
та дає поштовх до оптимізації її структури. 

Неефективно побудована система публічного 
адміністрування має свої наслідки: погіршення 

макро– та мікроекономічних показників держави і 
збільшення недовіри до органів державної влади.

Важливим показником оцінки ефективності дер-
жавного адміністрування сфер людської діяльності є 
Індекс глобальної конкурентоспроможності, який роз-
раховують у межах дослідження Всесвітнього еконо-
мічного форуму. Україна в 2015 р. посіла 79-е місце 
серед 140 країн світу. Динаміка є негативною, тому 
можна стверджувати про неефективність держав-
ного апарату та публічного адміністрування в Україні.  
Як бачимо з проведеного дослідження, кількість дер-
жавних службовців не переходить у якість публічного 
адміністрування та рівня життя населення. Необхід-
ними є ротація та, можливо, глибокі реформи дер-
жавного апарату не тільки в техніко-технологічному 
аспекті, а й у відношенні зміни способу та механізмів 
організації публічного адміністрування.

У сфері державного управління, як і в будь-якій 
сфері суспільних відносин, одним із ключових еле-
ментів впливу на функціонування системи є люд-
ський чинник. На думку громадського діяча, док-
тора економічних наук Богдана Гаврилишина [6], 
в Україні, незважаючи на її сучасний непростий 
стан, дуже високою є якість людського капіталу, і 
саме цей чинник за розумного його використання 
може стати ключовим у розбудові національної 
системи публічного адміністрування.

У цьому аспекті важливу роль відіграють осо-
бистісні характеристики державного службовця, 
рівень його культури та особистої відповідаль-
ності, внутрішнього почуття обов’язку, моральні 
принципи, дотримання норм службової та управ-
лінської етики. Підвищення показників відповід-
ності поведінки державних службовців законо-
давчо визначеним загальним етичним нормам 
слугувало б своєрідним фундаментом для форму-

Рис. 1. Динаміка основних макроекономічних показників за січень 2015 – січень 2016 рр.

Джерело: сформовано на основі [5]
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вання довіри громадян до органів влади всіх рівнів 
та сприяло б створенню позитивного іміджу всієї 
сфери державного управління.

Підкреслюючи пріоритетність людських ресур-
сів у сфері державного адміністрування, важли-
вою є підтримка високого рівня наявних мораль-
них цінностей та норм, які в поєднанні являтимуть 
етику публічного адміністрування [7].

Реформування системи державного адміні-
стрування має сприяти оптимізації функцій інсти-
тутів державної влади, розподілу повноважень і 
визначенню зон відповідальності з використанням 
ефективних моделей управління, реалізація яких 
передбачає нову структуру відносин «влада – гро-
мадськість». Пріоритетними напрямами є побудова 
ефективної соціально орієнтованої системи публіч-
ного адміністрування, основними завданнями якої є 
надання якісних адміністративних послуг громадя-
нам на рівні, що відповідає європейським стандар-
там, вчасне й адекватне реагування на соціально-
економічні, зовнішньополітичні та інші виклики.

Публічне адміністрування – вплив суб'єкта 
управління на суспільство (суспільні процеси, від-
носини) відповідно до покладених на нього сус-
пільно значущих функцій і повноважень; взаємодія 
державного апарату і суспільства під час прийняття 
важливих для країни (суспільства, населення) 
рішень. Можна сказати, публічне адміністрування – 
це управління суспільством разом із суспільством.

У публічному адмініструванні має істотне значення 
характер правлячого впливу, що чиниться суб'єктом 
управління на об'єкт управління. Якщо державне 
управління виконує завдання і цілі, поставлені дер-
жавою, то публічне управління спрямоване на досяг-
нення відчутного результату. Тим самим публічне 
адміністрування виникає як результат свого роду сус-
пільного договору між державою і суспільством, коли 
владними повноваженнями наділяються відповідні 
органи і посадові особи. При цьому основним носієм 
влади залишається народ, населення країни. Тому 
публічне управління має більш широкий профіль 
керуючого впливу. Так, суб'єктами публічного управ-
ління є також і органи місцевого самоврядування, 
громадські організації, підприємства та установи різ-
них форм власності. Їм можуть бути передані окремі 
державно-управлінські повноваження, які здійсню-
ються в інтересах суспільства. Публічне управління є 
центральною ланкою в реалізації правової політики в 
сучасній демократичній державі.

Система публічного управління соціально-еко-
номічними процесами має багаторівневий харак-
тер (регіональний, муніципальний, корпоративний 
рівні) і функціонує на основі нормативно-правових 
актів, що регулюють діяльність суб'єктів і об'єктів 
публічного адміністрування.

На державному (муніципальному) рівні націо-
нальна система публічного адміністрування забез-
печує розроблення і реалізацію прогнозів, стратегій 

Рис. 2. Система публічного адміністрування
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сталого соціально-економічного розвитку, програм 
економічного і соціального розвитку за участю 
представників громадянського суспільства.

Взаємодія суб'єктів публічного адміністрування 
та населення забезпечується за допомогою орга-
нізації публічних слухань, анкетування, прове-
дення сфокусованих інтерв'ю та ін. відповідно до 
чинних нормативно-правових актів.

На всіх рівнях національної системи публічного 
адміністрування органами публічного адміністру-
вання здійснюється управління соціально-еконо-
мічними процесами для підвищення якості життя 
на рівні науково обґрунтованих стандартів.

 Виділення в національній системі публічного 
адміністрування корпоративного рівня зумовлене 
необхідністю підвищення соціальної відповідаль-
ності корпорацій за результати своєї діяльності 
перед суспільством.

Це положення відповідає принципам, що про-
суваються неурядовою міжнародною організацією 
GRI (Global Reporting Initiative), де в рекомендаціях 
зі складання корпоративної соціальної звітності 
йдеться про те, що стадії функціонування організа-
ції, такі як прихід (у регіон), здійснення діяльності та 
догляд (із регіону) несуть суспільний вплив на стій-
кість певної (географічної) області. У зв'язку із цим 
важливо мати характеристику, яка відображатиме 
підхід організації, який використовується для систе-
матичного управління своїми впливами, як негатив-
ними, так і позитивними, у тих місцевих осередках, 
де вона здійснює свою діяльність [11, с. 3].

Процеси глобалізації та становлення інформа-
ційного суспільства накладають свій відбиток на 
основні тенденції та напрями розвитку національ-
ної системи публічного адміністрування.

Розвиток мережі Інтернет і підвищення вимог із 
боку президента й уряду України до забезпечення 
транспарентності реалізації органами публічного 
адміністрування своїх функцій і підвищення якості 
надання державних (муніципальних) послуг спри-
чинили організацію офіційних сайтів публічно-пра-
вовими утвореннями, а також органами публічного 
управління.

Реалізація цих напрямів передбачає розподіл 
політичної та адміністративної сфер діяльності, 
побудову цілісної та незалежної адміністративної 
судової системи, створення системи ефективного 
фінансового менеджменту з чітким регламенту-
ванням відповідальності за порушення фінансової 
дисципліни, забезпечення високого професійного 
рівня державних службовців, оптимізацію про-
цесу формуванням кадрової політики, підвищення 
якості надання послуг у сфері державного адміні-
стрування, підвищення етичного складника сис-
теми публічного адміністрування.

Концепція нового публічного менеджменту 
передбачає децентралізацію управління за рахунок 
розширення повноважень і відповідальності орга-

нів місцевого самоврядування. Основне завдання 
уряду полягає у тому, щоб надати місцевим грома-
дам можливість самостійно вирішувати свої проб-
леми і контролювати якість надаваних публічних 
послуг. Даний підхід співвідноситься з основними 
цінностями місцевого самоврядування: автономією 
(децентралізованим управлінням), демократією 
(цивільною участю) й ефективністю (близькістю 
влади до населення). Держава передає функції з 
надання публічних послуг недержавним (комер-
ційним і суспільним) організаціям, залишаючи за 
собою функції контролю і вироблення загальної 
стратегії. Така децентралізація дає змогу забезпе-
чити більшу гнучкість і ефективність управління, а 
також стимулює конкуренцію між постачальниками 
послуг, підвищення громадянської і соціальної від-
повідальності. Недоліками концепції нового публіч-
ного менеджменту є акцент на комерціалізацію 
публічного сектору і недостатнє врахування ролі 
соціально-політичної участі та взаємодії.

Ключовим завданням концепції керівництва є 
трансформація внутрішніх і зовнішніх взаємин тра-
диційного уряду для оптимізації надання послуг, 
а також розширення участі громадян, громад-
ських і приватних структур у процесах прийняття 
соціально значущих рішень. Відповідно до даної 
концепції, управління – це постійна й активна вза-
ємодія держави і недержавного сектору, що забез-
печує адаптацію управлінських механізмів в умо-
вах зростаючої складності і динаміки сучасного 
суспільства, різноманітності соціальних проблем. 
Взаємодія складається виходячи з уявлення про 
найбільш ефективне вирішення проблеми. Гро-
мадянське суспільство добре управляється з різ-
номанітністю, ринок – із динамічними аспектами, 
публічний сектор (держава) – із комплексністю 
сучасного суспільного розвитку. Основним управ-
лінським завданням залишається визначення 
дизайну поєднання участі цих трьох основних 
акторів, пов'язане із заміною домінування центру 
та чіткого розподілу повноважень концептом мно-
жинності акторів управління та їх кооперації. Відбу-
вається все більше горизонтальний і вертикальний 
розподіл управлінської діяльності, виробляються 
більш ефективні форми взаємодії. Сучасний про-
цес державного управління можна порівняти з 
політичною мозаїкою взаємопов'язаних політик, 
програм і проектів усіх рівнів.

Одним із ключових моментів сучасних концеп-
цій управління є децентралізація, що передбачає 
передачу повноважень і відповідальності від цен-
тральної державної влади на нижні рівні управ-
ління та недержавному сектору. І в тому і в іншому 
разі процес прийняття соціально значущих рішень 
і контроль над їх виконанням стають ближче насе-
ленню. В останні роки децентралізація стала воіс-
тину глобальним явищем. Не випадково доповідь 
Всесвітнього банку і Союзу міст і місцевих урядів 
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була присвячена проблемам децентралізації та 
локальної демократії [10]. Причинами децентра-
лізації дослідники називають: політичні зміни, які 
дали місцевим громадам право висловлювати і 
відстоювати свої інтереси; технологічні зміни та 
глобальну інтеграцію, що змінили уявлення про 
межі управління й самоврядування; нарешті, труд-
нощі централізованої системи управління і необ-
хідність участі регіональної та місцевої влади у 
політичних і економічних процесах [11].

Ми вважаємо, що підвищення ефективності 
публічного адміністрування в Україні можливе через:

– децентралізацію функцій державних структур 
на територіальний рівень;

– організаційний розвиток управління публіч-
ними організаціями для підвищення його організа-
ційної та соціальної ефективності;

– створення на державному рівні організацій, 
які сертифікуватимуть публічні організації щодо 
впровадження етичного кодексу та адаптації меха-
нізми запобігання корупції;

– широкий обмін досвідом публічного адміні-
стрування з країнами ЄС (Польщею, Литвою, Лат-
вією, Швейцарією, Швецією) через проведення 
спільних конференцій щодо публічного адміністру-
вання, залучення фахівців із публічного адміні-
стрування у відставці як консультантів та тренерів;

– спрощення регулятивного законодавства у 
сфері економіки, яке, з одного боку, зменшить 
бюрократичне навантаження на підприємців, 
з іншого – усуне точки виникнення корупції, які 
неминуче прив’язані до різного роду дозволів, сер-
тифікатів, розпоряджень;

– підготовку нового покоління державних служ-
бовців із високою кваліфікацією;

– підвищення матеріальної мотивації державних 
службовців на всіх рівнях, що підвищить цінність 
посади для особи – публічного адміністратора.

Висновки з проведеного дослідження. 
Дослідження ефективності публічного адміністру-
вання в Україні дало можливість виявити причини 
та наслідки неефективного державного управ-
ління на всіх рівнях, виявити зв’язок між ефектив-
ністю публічного адміністрування та макроеко-
номічними показниками України. Завершальним 
етапом стало розроблення рекомендації щодо 
поліпшення ефективності публічного адміністру-
вання в Україні. Такі рекомендації мають достат-
ньо теоретичний характер, проте їх застосування 
на практиці з переосмисленням кожної з них у кон-
кретний план дій та постановку завдань в ієрар-
хії публічної організації дасть змогу прогресивно 
поліпшити якість публічного адміністрування.

Вдосконалення публічного адміністрування 
покликане служити соціальному благополуччю 
суспільства, вирішенню нагальних соціально-
економічних проблем, підвищенню рівня й якості 
життя населення.

Ефективне управління соціально-економіч-
ними процесами і забезпечення їх збалансова-
ності можливо тільки за умови формування ефек-
тивної системи публічного управління.

Визначення її стратегічної мети, принципів 
і критеріїв результативності повинно будува-
тися на принципово новій парадигмі, в основі 
якої – людина, якість її життя. А це означає, 
що процес формування національної системи 
публічного управління повинен починатися зі 
створення відповідного інституційного середо-
вища, спрямованого на формування нових цін-
нісних орієнтирів у всього суспільства і кожної 
людини окремо, що, на наше переконання, й 
є запорукою сталого соціально-економічного 
розвитку України.
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