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АЛЬ-АТТІ Амер
аспірант, МАУП 

ФОРмУВАННЯ тЕРИтОРІАЛЬНИХ ГРОмАД  
НА ЗАСАДАХ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО РОЗВИтКУ  
ЕКОНОмІКИ УКРАЇНИ: тЕОРЕтИЧНІ ПІДХОДИ

У межах нашого дослідження розглянемо докладніше теоретичні підходи 
до визначення формування територіальних громад на засадах випереджаю-
чого розвитку економіки. 

Так, на думку О. М. Москаленко, в роботі “Випереджаючий економічний 
розвиток: теоретико-інституціональні засади і проблеми реалізації в Україні” 
[5] випереджаючий економічний розвиток визначається як гарантія забезпе-
чення країни в міжнародних відносинах переваг окремих суб’єктів економіч-
ного, соціального та політичного життя, а також є засобом збереження і ство-
рення “запасу домінування”, конкурентних переваг у новітніх технологіях і 
техніці, методах державного управління, соціальних інститутах. Таким чи-
ном, випереджаючий економічний розвиток можна розглядати як механізм 
створення умов для розвитку на основі технологічного стрибка і соціального 
“ліфта”. Важливим елементом для випереджаючого економічного розвит-
ку країни є детермінуючі соціальні процеси “єдності” та “ідентичності”, що 
можуть формувати відчуття спільного, суспільного інтересу. Таке відчуття 
сприяє формуванню моделі “інклюзивності”, а це, своєю чергою, сприяє стій-
кості для економічної системи країни. Складовими моделі випереджаючого 
економічного розвитку є закони і принципи функціонування (зокрема, за-
кон випереджаючого розвитку людського потенціалу, закон випереджаючого 
розвитку науки і освіти), де достатньо високою є роль уряду в забезпеченні 
інноваційно-інтенсивного типу економічного зростання та високої якості 
життя людини. [5]. 

Ю. Зайцев у статті “Випереджаючий економічний розвиток як субстан-
ціональна основа сучасної конкурентної економіки” [3] розглядає виперед-
жаючий економічний розвиток як інноваційну конкуренцію, інноваційне 
підприємництво, інноваційну економічну політику, інноваційну (творчу, 
складну, інтелектуальну) працю, інноваційну мотивацію такої праці, під-
приємництва, політики. У публікації [3] також зазначено, що поза забезпе-
ченням гранично можливих, за певних конкретних умов функціонування 
економічної та соціальної систем, інноваційно ціннісних мотивів діяльності 
підприємців та інших суб’єктів господарського життя, досягти конкурентних 
переваг на засадах випереджаючого економічного розвитку у глобалізованій 
економіці неможливо. А поза забезпеченням засад випереджаючого розвитку 
це тим більше неможливо. На думку Ю. Зайцева, нагальною потребою для 
існування будь-якої країни в глобалізованому світі як потужного суб’єкта 
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усього спектра міжнародних відносин та гаранта сталого зростання добробу-
ту власних громадян є дослідження, осмислення та використання сутності, 
функцій і ролі випереджаючого економічного розвитку в забезпеченні стій-
ких переваг національної господарської системи, окремих її суб’єктів, у кон-
курентній боротьбі за умови розвитку суспільства і держави, використання 
інституційних можливостей держави для створення реального мотиваційно-
го механізму такого типу розвитку.

У публікації К. Ягельської “Чинники випереджаючого економічного роз-
витку” [4] зазначено наявність власної стратегії економічного розвитку на 
основі інноваційно-інвестиційного підходу з урахуванням соціально-еко-
номічних особливостей країни та своєчасно виявлених перспективних на-
прямів. Цей механізм можливий за наявності таких чинників, як політична 
стабільність, мінімізація проциклічності політики; активне державне регу-
лювання економічних процесів з орієнтацією реформ на заощадження та на-
копичення капіталу, створення привабливого інвестиційного клімату; прозо-
рість і доступність банківської системи; державна підтримка національного 
економічного розвитку (спрощення бюрократичних процедур та податкового 
тиску, стимулювання підприємницької діяльності, венчурного бізнесу); сти-
мулювання науково-технічного розвитку (фінансування науково-дослідної 
діяльності, фіскальне стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності 
підприємств, розвиток нових високих технологічних устроїв, модернізація 
традиційних галузей); виробництво і експорт високотехнологічної продук-
ції; активно задіяний компонент культурних традицій, система духовно-мо-
ральних цінностей (перехід суспільства споживання до постіндустріального, 
інформаційного суспільства); мотивація до праці; гнучка система освіти, що 
відповідає стратегічним завданням країни, інвестиції в людський капітал, 
технологічний розвиток суспільства [7, с. 276–282]. 

Низка вчених О. М. Алимов, А. І. Даниленко, В. М. Трегобчуктаін у пра-
ці “Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпе-
чення” [2] вважають, що створення сприятливих інституціональних умов та 
належне ресурсне забезпечення, тобто формування відповідного інституціо-
нально-ресурсного потенціалу є необхідною умовою для стабільного еконо-
мічного розвитку України [2, с. 501]. Щодо публічного управління виперед-
жаючим розвитком економіки автори визначають систему взаємопов’язаних 
дій з боку органів державної влади, а саме: вдосконалення інституціональної 
системи України, нарощування фінансового капіталу та ресурсів, розвиток 
галузевих ринків та інфраструктури [2, с. 501–507]. Серед інституціональних 
чинників, які перешкоджають економічному розвиткові України, основними 
є: низька захищеність прав та інтересів інвесторів; майже повна відсутність 
незалежного суду і недотримання принципу “верховенства права”; високі по-
літичні ризики інвестування (ризик свавільного вилучення доходу і капіталу 
державою);  значні трансакційні витрати, пов’язані з захистом прав власності 
та веденням бізнесу. Виходячи з цього, найважливішими завданнями інсти-
туціонального забезпечення для стабільного економічного розвитку України 
має бути усунення прихованого й іноді узаконеного надмірного та необґрун-
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тованого державного “патронату” над окремими бізнесовими структурами, 
наближеними до влади, прибутки яких досить часто є джерелом фінансу-
вання різних політичних сил, відповідно вимагаючи від останніх лобіювання 
своїх інтересів в органах державної влади; запровадження контролю з боку 
інституцій громадянського суспільства за органами влади (безперешкодного 
доступу до інформації про фінансовий стан і діяльність органів влади); до-
тримання, а не лише декларування, політики відокремлення влади від бізне-
су як найважливішої передумови подолання корупції. 

Для розвитку економіки України необхідною умовою, на думку вчених, 
має стати досягнення сталого розвитку шляхом активізації внутрішніх чин-
ників економічного розвитку, а в інтеграційних устремліннях обов’язково 
слід усебічно враховувати національні економічні інтереси. З внутрішніх 
чинників розвитку одним з найвагоміших є інвестиційне та інноваційне за-
безпечення [2, c. 503]. 

А для випереджаючого розвитку економіки України одним із першочер-
гових завдань державної економічної політики має стати перехід саме на 
таку модель розвитку, де пріоритет належатиме інвестуванню суспільно зна-
чущих проектів у таких сферах, як розвиток людського капіталу, ресурсозбе-
реження, інноваційна діяльність, відродження і модернізація фондоутворю-
ючих галузей економіки [2, c. 504]. 

У роботі В. М. Гейця, Л. В. Шинкарук, Т. І. Артьомової та інших відомих 
українських вчених [2] обґрунтовано основні напрями і методи здійснення 
прогресивних структурних перетворень в економіці України. Аналізуючи 
наслідки світової кризи у державних, бізнесових і наукових колах Украї-
ни, вчені все більше усвідомлюють, що ефективний розвиток національної 
економіки в подальшому неможливий без вирішення назрілих структурних 
проблем, особливо тих, які мають загальнонаціональне значення. Це пробле-
ми національної конкурентоспроможності, низький рівень ефективності ви-
користання сировинних та енергоресурсів, наявність депресивних галузей, 
підгалузей та регіонів, розміщення капітальних вкладень переважно у сферу 
обігу, а не виробництво товарів тощо. Зроблено важливі висновки щодо не-
рівномірного та асиметричного впливу глобалізації на економічний розви-
ток в Україні, де поряд із позитивними наслідками є й очевидні негативні 
ефекти, здатні пригнічувати національний економічний розвиток. Визначе-
но тенденцію зростання відкритості більшості економік світу. Цей процес у 
різних групах країн світу є неоднаковим за своєю інтенсивністю та підпоряд-
ковується різноманітним чинникам. Тому Україні доцільно відмовитися від 
заданої апології експортно-орієнтованого розвитку й актуалізувати внутріш-
ній попит, насамперед у сферах високих технологій та диверсифікації самої 
експортної структури для значного збільшення частки високотехнологічних 
товарів і послуг та розширення участі в міжнародній кооперації виробни-
цтва. Доведено, що експортно-сировинний тип економічного зростання і 
надцентралізація фінансових ресурсів у столичному мегаполісі підсилюють 
територіальні диспропорції. Перед країною постало надзвичайно серйозне 
завдання перегляду регіональної економічної політики [6, с. 12]. 
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Т. Г. Бурма, Є. В. Маказан, К. Г. Маринова в публікації “Економічна інтегра-
ція України в світову економіку на основі доктрини випереджаючого розвит-
ку” [1] визначають, що на сьогодні в Україні відсутня державна інфраструкту-
ра, яка необхідна для застосування концепції випереджаючого розвитку, для 
чого мають бути кардинально вдосконалені (реінжиніринг) інституціональні 
структури держави. Але завдяки концепції вже найближчим часом можли-
во розпочати реформування інфраструктури держави, що дозволить Україні 
стати повноцінним учасником світових інтеграційних процесів.

Таким чином, випереджаючий розвиток економіки України розглядається 
вченими як інноваційна економічна політика держави на засадах розвитку 
високотехнологічних галузей для участі в міжнародній кооперації вироб-
ництва шляхом активізації внутрішніх чинників економічного розвитку 
та створення привабливого інвестиційного клімату і державної підтримки 
(мотивації) розвитку людського потенціалу, науки, освіти. А формування 
територіальних громад на засадах випереджаючого розвитку економіки, най-
перше, має враховувати регіональну економічну політику, де пріоритет на-
лежатиме інвестуванню суспільно значущих проектів, ресурсозбереженню, 
інноваційній діяльності, відродженню і модернізації фондоутворюючих га-
лузей економіки.

Тому публічне управління випереджаючим розвитком економіки терито-
рії (територіальної громади) можна визначити як інноваційний механізм для 
створення конкурентних переваг у високотехнологічній сфері та соціальних 
інститутах, побудованого на принципах мотивації розвитку людського по-
тенціалу, науки і освіти з урахуванням соціально-економічних особливостей 
території. 
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АЛЬ-АТТІ Ірина
аспірант, МАУП

мІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІтНИЦтВО УКРАЇНИ 
ЩОДО РОЗВИтКУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Україна бере активну участь у всіх напрямах діяльності ООН, найваж-
ливішими з яких є підтримання міжнародного миру та безпеки та зміцнення 
верховенства права у міжнародних відносинах, розвиток співробітництва у 
вирішенні проблем соціально-економічного та гуманітарного характеру, за-
безпечення прав людини.

У вересні 2015 року в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-
Йорку відбувся саміт ООН, на якому було затверджено документ “Перетво-
рення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року”,  
що визначив 17 цілей сталого розвитку та 169 завдань. Україна, як і інші краї-
ни-члени ООН, приєдналася до глобального процесу забезпечення сталого 
розвитку. Слід відмітити, що вітчизняні цілі сталого розвитку на 2015–2030 
роки слугуватимуть основою для інтеграції зусиль, спрямованих на забез-
печення економічного зростання, соціальної справедливості та ефективного 
публічного управління. Доцільно вказати, що саме основою розвитку пу-
блічного управління в Україні на основі міжнародно-правових стандартів є 
розбудова на всіх рівнях відкритої спільноти, інституційно спроможної до 
рішучих дій [1, c. 10–11].

Тому на основі характеристики цілей стратегічного розвитку України на 
період 2015–2030 років, слід скласифікувати такі критерії, яким повинна від-
повідати вітчизняна система публічного управління:

1) забезпечення особистої безпеки громадян;
2) реально, а не номінально, додержання принципу верховенства права 

всіма органами державної влади;
3) здійснення справедливого правосуддя;
4) подолання організаційно-фінансових засад злочинної діяльності, ко-

рупції;
5) підвищення ефективності дій органів державної влади та місцевого са-

моврядування на основі відкритості та прозорості прийняття рішень і 
громадського контролю за їх виконанням.

Поряд з цим, доцільно акцентувати увагу на тому, що ефективність дій 
системи публічного управління передусім залежить від обсягу наукової і 
практичної інформації, якості її аналізу, загального рівня розвитку наукових 
основ управління. Вирішення важливих питань щодо здійснення європейсь-
кої та євроатлантичної інтеграції неможливе без урахування закономірностей 
в глобальному інтеграційному процесі. Наукові роботи дають можливість 
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визначити моделі координації дій України з іншими країнами, що є важли-
вою складовою під час вирішення питань щодо стратегічного планування 
політики нашої держави. Основну цінність для дослідження проблеми вра-
хування закономірностей інтеграційних процесів в управлінській діяльності 
мають фундаментальні праці з політичних наук та державного управління.

Політична аналітика, різні системні та комплексні підходи в державно-
му управлінні щодо проблем європейської та євроатлантичної інтеграції 
України були предметом наукових досліджень багатьох вітчизняних та за-
рубіжних учених. Однак на даний час наукового опрацювання потребує саме 
розроблення всього комплексу заходів, який враховуватиме закономірності 
інтеграційних процесів у розвитку державотворення суверенної, правової 
та соціальної України, здійснення координації дій всіх гілок влади під час 
прийняття управлінських рішень, те, що наразі немає якісних та одночасно 
цілісних дисертаційних досліджень щодо закономірностей, особливостей та 
тенденцій розвитку публічного управління в контексті міжнародно-право-
вих стандартів [2, c. 15].

У переважній більшості вітчизняні наукові роботи з вказаної пробле-
матики ґрунтуються на принципах науковості, системності, історизму, 
об’єктивності, єдності історичного й логічного, теорії та практики. Водночас 
сьогодення вимагає від нас всебічного узагальнення досвіду залежно від ста-
ну економічної та політичної ситуації в окремих країнах, які вже пройшли 
повний шлях інтеграції в Європейський Союз і НАТО. Наразі немає ґрун-
товного наукового дослідження навіть на рівні докторської дисертації, в якій 
фундаментально, а не фрагментарно, оцінювалися б переваги й недоліки  
європейської та євроатлантичної інтеграції в усіх сферах публічного управ-
ління (або найголовніших). Взагалі в літературі недостатньо експертних оці-
нок щодо впливу різних факторів на конкретні напрями необхідних транс-
формацій, які мають відбутися в процесі інтеграції України [2, c. 57].

Проголошуючи курс на інтеграцію до європейських спільнот, Україна має 
більш ефективно впроваджувати нові стандарти управління, і це стосуєть-
ся не тільки модернізації політичної сфери, а й збалансованого розвитку ад-
міністративної, економічної, соціальної, духовної сфер суспільного життя.

Водночас розбудова миру, зміцнення соціальної згуртованості та зни-
ження рівня конфліктогенності за всіма суспільно значущими чинниками 
значною мірою залежать від дієвості органів державної влади та місцевого 
самоврядування. Для виконання завдань у цій сфері необхідно забезпечити 
повноту участі громадян у державному управлінні та житті місцевих громад, 
поширити практику публічно-приватного партнерства, застосовувати ко-
мунікаційні технології тощо.

Таким чином, основними чинниками, що в майбутньому слугуватимуть 
розвитку нашої держави і дозволять підвищити ефективність реалізації пу-
блічного управління в Україні на основі міжнародно-правових стандартів, 
є такі: 1) максимальна децентралізація публічного управління; 2) впровад-
ження нових, комплексних механізмів реалізації євроінтеграційних мето-
дів політичного управління; 3) розвиток промислової політики та окремих 
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сфер економіки на основі міжнародно-правових стандартів; 4) інноваційні 
перетворення у державному регулюванні ЗЕД та митної політики України;  
5) вивчення та правильне впровадження публічного управління у сфері ви-
щої освіти, реформування кадрово-мотиваційного механізму публічного 
управління.

Перспективним є набутий Україною потенціал у сфері міжнародного 
партнерства на транскордонному рівні. Так, наша держава взяла участь у 
створенні десяти єврорегіонів, з них у шести напрацьовано успішний досвід 
співробітництва за такими напрямами, як розв’язання регіональних еколо-
гічних проблем, розвиток людських комунікацій (туризм, малий прикордон-
ний рух), співпраця в науковій та освітній сферах тощо. Водночас потенціал 
єврорегіонального співробітництва наразі залишається невикористаним. 
Причинами цього є, зокрема, недостатні повноваження місцевих влад у цій 
сфері, низький професійний рівень управлінців як у сфері місцевого самов-
рядування, так і з питань менеджменту залучених до співробітництва суб’єк- 
тів господарювання, а також високий рівень корупції. Слід удосконалити 
інституційні механізми у сфері транскордонного співробітництва в межах 
єврорегіонів, що передбачає посилення їх ролі як координуючих інститутів 
транскордонної співпраці та розширення повноважень регіональної влади й 
місцевого самоврядування у здійсненні транскордонних зв’язків [1, с. 125].

У контексті подальшої європейської орієнтації вітчизняного менеджмен-
ту запропоновано виділити наступні принципи, які доповнюють європейсь-
ку парадигму місцевого самоврядування і відповідають вимогам результат-
орієнтованого менеджменту: принцип гармонізованого керованого розвитку; 
принцип забезпечення високої якості публічних послуг і захисту прав спожи-
вачів; принцип регулярного зворотного зв’язку з громадою щодо оцінювання 
якості діяльності влади з позицій громадянина-споживача послуг; принцип 
раціонального поєднання міжсекторного співробітництва з конкуренцією за 
муніципальні ресурси при виробленні й наданні послуг; принцип корпора-
тивного підходу; принцип кластерного підходу до організації територіально-
го співробітництва виробників товарів і послуг; принцип відкритості влади 
й співучасті громадян в управлінні; принцип постійного розвитку системи 
управління громадою; принцип постійного розвитку персоналу органів муні-
ципального управління. Запропонований комплекс принципів менеджмент-
орієнтованого управління дає змогу сформувати відносно завершену карти-
ну ідеологічної, інституційної та методологічної складових демократичного 
публічного управління, що реалізуються відповідно до сучасних європейсь-
ких стандартів у цій сфері [3, c. 32].

Слід зауважити, що в Україні розроблено нормативно-правову базу дер-
жавно-приватного партнерства, проте темпи його практичного застосування 
є незадовільними. Наявні проекти здебільшого стосуються здійснення по-
точних державних закупівель і не містять відчутних інвестиційних складо-
вих. Однією з основних причин такого стану справ є брак довіри до держа-
ви як ділового партнера через триваючу нестабільність державних фінансів, 
мінливість законодавства, високий рівень корупції, у тому числі на рівні се-
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редньої ланки управління, яка є відповідальною за виконання проектів дер-
жавно-приватного партнерства.

З огляду на вказане, наразі відсутні сталі практики партнерства інсти-
тутів державного управління та громадянського суспільства у таких сферах, 
як формування державної політики, її моніторинг, громадський контроль за 
діяльністю центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самов-
рядування, установ з бюджетним фінансуванням тощо. Тому найперше не-
обхідно затвердити партнерські засади діяльності державних організацій та 
поширення державно-приватного партнерства, налагодження міжнародного 
співробітництва, розвиток мережевого суспільства, що сприятиме побудові 
системи публічного управління на основі міжнародно-правових стандартів 
[1, c. 125–126].
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СЕЛЕКЦІЇ КАДРІВ СИСтЕмИ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В США

Сучасні реалії розвитку України вимагають від управлінських кадрів не 
лише професійних знань, умінь, а й інноваційних підходів, гнучкості, прозо-
рості у діяльності та прийнятті рішення, постійного вдосконалення та само-
розвитку.

На українську державну службу та службу в органах місцевого самовря-
дування залучаються професійні кадри, водночас відсутні позитивні показ-
ники результативності та ефективності даних інститутів. Існують проблеми 
плинності кадрів в системі публічної служби, невідповідності заробітної пла-
ти результатам діяльності службовця та державного органу загалом.

Саме селекція кадрів публічної служби України забезпечить якісний та 
раціональний відбір, розвиток та використання кадрів у системі публічної 
служби. 

З метою удосконалення системи селекції українських публічних служ-
бовців проаналізуємо досвід селекції кадрів у США.

Селекція публічних службовців розпочинається на етапі добору персона-
лу. Відбір службовців у США здійснюється Управлінням з керівництва пер-
соналом. Управління проводить іспити за встановленими ними програмами, 
а також екзаменує претендентів на посади адміністративних суддів. 

Процедура складання іспиту здійснюється в три етапи [2, с. 183]:
• на першому етапі перевіряють “загальну інтелектуальну підготовле-

ність” кандидата. Йому пропонують відповісти на питання з історії та 
державного устрою США, економіки, географії, права, міжнародних 
відносин тощо;

• на другому етапі перевіряють уміння зрозуміло висловлювати думки 
англійською мовою — шляхом написання короткого твору на визначе-
ну тему;

• на третьому етапі визначають “професійну та функціональну придат-
ність” кандидата, тобто здійснюють перевірку основ спеціальних знань 
з однієї або кількох спеціалізацій: політичної, економічної, управлін-
ської, юридичної тощо.

Центральне місце в практиці добору кандидатів на державну службу США 
займає система складання конкурсних іспитів. У США накопичено майже 
столітній досвід складання іспитів, який став для американців, на відміну від 
українських громадян, звичною нормою вступу на державну службу, а також 
у разі службових переміщень і призначень. Слід зауважити, що розробкою 
екзаменаційних тестів займаються провідні наукові центри, університети, 
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кваліфіковані спеціалісти в різних сферах життєдіяльності. Екзаменацій-
ні вимоги розробляються на підставі підготовлених Службою управління 
персоналом “класифікаційних стандартів”. Іспити складаються в письмовій 
формі у вигляді стандартних тестів, а також в усній формі шляхом бесіди чи 
розгляду науково змодельованих ситуацій [1, с. 42].

Однак процедура селекції кандидатів на етапі складання іспитів не завер-
шується. Відібраних після цього кандидатів запрошують на цивільну службу 
на співбесіду, у процесі якої встановлюють їх придатність до практичної ро-
боти в державному апараті. Її проводять досвідчені федеральні чиновники та 
представники Служби управління персоналом. Крім співбесіди, кандидати 
вирішують спеціальні ситуаційні завдання, мета яких — оцінка “якості мови, 
професійної придатності, навичок управлінської роботи, комунікабельності, 
гнучкості у спілкуванні” тощо.

У Сполучених Штатах Америки система добору кадрів постійно вдоско-
налюється, зокрема деякі нові форми і методи запозичуються з приватного 
сектору, де вони себе виправдали на практиці. Нині в США існують як “від-
крита”, передбачена для посад конкурсної служби, так і “закрита”, що перед-
бачена для комплектування закордонної служби, лісової та поштової служб, 
поліції, органів охорони здоров’я тощо.

У ситуації “відкритої” форми дозволяється прийняття на посади тако-
го рівня будь-якої особи за умови успішного складання нею встановлених 
для такої категорії посад іспитів — кваліфікаційних тестів. Проте передба-
чаються і певні обмеження. На “конкурсну” і так звану “виключну” службу 
не допускаються іноземці, за винятком випадків, коли це необхідно здійсни-
ти в національних інтересах або інтересах національної безпеки, але тільки, 
якщо на неї не претендує громадянин США. Не допускаються іноземці та-
кож до конкурсу для зайняття посад спеціалістів вищої кваліфікації в окре-
мих відомствах (міністерстві оборони, міністерстві сільського господарства, 
державному департаменті тощо). Водночас допускається набір іноземних 
громадян на нижчі посади для роботи на американських військових базах, 
в консульських установах за кордоном, у відділеннях ЮCІАН за кордоном 
тощо [1–3].   

Прийняття на державну службу осіб “зі сторони” у разі “закритої” фор-
ми допускається лише на посади низького рівня. Призначення осіб на більш 
високі посади в процесі проходження служби здійснюється відповідно до 
“кар’єрної служби” в цій системі. Таким чином, незважаючи на деклароване 
сучасним законодавством США заміщення посад у державному апараті на 
конкурсній основі при обов’язковому складанні відповідних іспитів, існують 
і певні винятки з цих правил, про які зазначалося вище. Крім того, для за-
йняття певних технічних посад (технічних спеціалістів) та у разі заміщення 
деяких вакантних посад так званого “другого ешелону” складання конкурс-
них іспитів не здійснюється. Ці посади виключено зі сфери контролю Служ-
би управління персоналом США, наділеної нормотворчими, розпорядчими 
та контрольними функціями у сфері кадрової політики в державних устано-
вах. Це пояснюється більш низькою значущістю технічних посад, порядок 
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зайняття яких розробляється і здійснюється безпосередньо керівниками ві-
домств. Щодо посад “другого ешелону”, то вони не мають конфіденційного 
чи, в службовому розумінні, визначального характеру [1–3].

Водночас селекція публічних службовців у США визначена детальними 
правовими нормами з питань цивільної служби, яка характеризується на-
ступними критеріями:

1) набір на державну службу проводиться з числа кваліфікованих осіб і 
за можливості з різних верств суспільства; відбір кандидатів і просування по 
службі повинні здійснюватися виключно з урахуванням здібностей, завдань і 
професійної підготовки на основі справедливого і відкритого конкурсу, який 
забезпечує всім рівні можливості;

2) до всіх службовців і претендентів на зайняття посади, незалежно від 
їхньої політичної належності, віросповідання, національного походження, 
статі, сімейного стану, віку або фізичних вад, має виявлятися справедливе і 
неупереджене ставлення при розгляді будь-яких питань управління кадрами 
при повній повазі до їхнього приватного життя і конституційних прав;

3) за рівну працю повинна бути забезпечена рівна оплата з урахуванням 
як федеральних, так і місцевих ставок оплати праці для службовців приват-
ного сектору, а для високоякісної роботи мають бути передбачені відповідні 
стимули і заохочення;

4) усі службовці повинні відповідати високим вимогам професійної та на-
лежної поведінки і дбати про суспільні інтереси;

5) збереження посад публічними службовцями залежить від результатів 
їхньої діяльності; діяльність, що відповідає встановленим вимогам, повинна 
бути скоригована; слід виявляти тих службовців, які не можуть або не бажа-
ють покращувати якість своєї роботи відповідно до встановлених стандартів;

6) забезпечити ефективне навчання та підготовку службовців за умови, 
що таке навчання і підготовка мають на меті кращу організацію роботи і про-
фесійної діяльності (пар. 3301 титулу 5 Зводу законів США).

Зазначені критерії можливо передбачити у чинних нормативно-правових 
актах України з питання селекції кадрів публічної служби в Україні. 
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РЕФОРмУВАННЯ УКРАЇНИ В КОНтЕКСтІ РОЗВИтКУ 
ГРОмАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСтВА

Зазначений період історії України, який сколихнув увесь світ, перекон-
ливо засвідчив, що процес формування громадянського суспільства в нашій 
державі стрімко перейшов у практичну площину та з усією гостротою поста-
вив перед науковцями цілу низку проблем, які потребують не лише глибоко-
го осмислення, а й відповідних висновків і рекомендацій. 

Аналізуючи сучасний розвиток України, слід визнати, що сама держава 
часто не тільки не хоче, а й просто не може забезпечувати самотужки ті де-
мократичні цілі, стандарти і цінності, потреба в яких дедалі більше відчува-
ється у суспільстві. У цьому сенсі головна проблема сьогодення полягає не 
стільки в подальшому розвиткові і вдосконаленні різноманітних інститутів 
держави, скільки у розвитку суспільства, яке має перетворити державу не на 
суверенного господаря, а на ефективний інструмент забезпечення загальних 
суспільно значущих цілей, потреб і цінностей. Однією з головних основ дії 
демократичної системи, коли демократія тлумачиться насамперед як демо-
кратичний процес, є участь громадян в управлінні державою. Найважливі-
шою з них є політична участь, яка гарантує не лише можливість громадян ви-
ражати своє ставлення до державної політики, а й відображає волю громадян 
до участі в політичному житті. Основною рисою таких громадян є наявність 
власної політичної позиції та власного бачення щодо шляхів суспільно-полі-
тичного розвитку держави. 

Лише громадянське суспільство, акумулюючи здорові сили, здатне стати 
фундаментом і засобом проведення кардинальних політичних і соціально- 
економічних реформ. Саме його активні виразники й носії здатні (усвідом-
люючи свою відповідальність перед сучасним і майбутнім) виробити і за-
пропонувати стратегію глибоких перетворень, стратегію майбутнього вибо-
ру, що постає не як цілісна ідеологія розвитку, опора на власний історичний 
досвід, на найкращі наші вікові здобутки, власні сили в поєднанні з такими 
головними європейськими і світовими цінностями, як демократія, свобода, 
права людини, верховенство права. Йдеться про історичний шанс, поки ще 
не втрачений Україною, вибору такої моделі розвитку демократії, за якої 
громадянське суспільство і демократична правова держава взаємодіють як 
рівноправні партнери. Це повернення до вихідного значення поняття наро-
довладдя і рішуча готовність відродити українську демократію саме як реа-
лізовану можливість і невід’ємне право громади впливати на власне життя та 
життя країни. Його суспільним ідеалом є побудова розвиненого громадян-
ського суспільства, демократичної, правової, заможної, успішної держави —  
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рівноправного й авторитетного партнера міжнародних відносин. Це ідеоло-
гія творення нової України, яка є втіленням загальнонаціонального, загаль-
нонародного інтересу сучасної української національної ідеї, зорієнтованої 
на майбутнє, але пов’язаної із сьогоденням, і яка ґрунтується на фундамен-
тальних традиціях, ментальності, праві, культурі.

Сьогодні шлях Української держави, якщо вона справді прагне не опини-
тися на узбіччі і вирі байдужості й одночасно не загубитись у полоні “шо-
віністичних” мрій, полягає насамперед в адекватному і чіткому усвідомлен-
ні того стану, в якому ми перебуваємо. Реальне оцінювання того, що зараз 
відбувається в Україні, яка б вона не була не привабливою, ні ганьбить, ні 
дискредитує, ні принижує Україну. Це той діагноз — констатація факту, яка 
необхідна для видужання країни, держави і суспільства. У результаті власне 
рішення приймає для себе кожен конкретно взятий громадянин. Визнання 
того, що далі так жити соромно і неможливо, спонукає до дії з метою досяг-
нення позитивних змін. 

Проблема сучасної України полягає не в тому, що суспільству бракує но-
вих цілей та нових цінностей, а в тому, що йому гранично бракує конкретних 
цілей і конкретних чітко сформульованих завдань, які можуть бути реалізо-
вані і головне — дати відчутний результат суспільству, а не лише вузькому 
прошарку, для якого Україна — це лише засіб самозбагачення та реалізації 
власних амбіцій. У цьому сенсі слід прагнути сформулювати не щось нове, а 
передусім конкретне, що є зрозумілим для більшості зневірених у владі гро-
мадян, підтримується цими громадянами і може бути реалізоване завдяки 
спільним зусиллям. Такий підхід дозволяє принципово по-новому подиви-
тись на ті проблеми, що виникали і зараз постають перед Україною.

На сьогодні часто доводиться чути про те, що головне — це знайти гар-
них, чесних і компетентних парламентарів, гарних суддів, гарних чиновників 
тощо, і від цього суспільству стане жити краще і спокійніше. Справжньою 
метою реформ, що пропонуються, є не зміна окремих персоналій, а зміна сис-
теми, яка завжди включає в себе зміну порядків формування та функціону-
вання цієї системи. Наприклад, кажучи про судову владу та її незалежність, 
головною метою є не пошук відповідальних та чесних суддів, а зміна порядку 
формування цієї гілки влади, у якому обов’язково має брати участь громад-
ськість. 

Метою держави є не наведення порядку сильною рукою, а постійне спри-
яння розвиткові громадянського суспільства, адже що сильнішим буде 
громадянське суспільство, то сильнішою буде й держава. Однак подібне 
сприйняття не слід тлумачити як постійне керівництво суспільством з боку 
держави. Держава повинна забезпечити для суспільства лише одне — мож-
ливість розвиватись та сформувати засоби цього розвитку. 

Цей крок є першим, але необхідним зрушенням у бік наповнення поняття 
“народовладдя” реальним змістом. Якщо головний ресурс країни — це люди і 
суспільство, то саме вони мають вирішувати, як жити і розвиватись державі, 
як боротись з корупцією, які пріоритети обирати для суспільства. Тому го-
ловний висновок, який має бути зроблений, полягає в тому, що радикального 
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переосмислення потребує насамперед загальний підхід до розвитку України 
та утвердження демократії. Суть цього підходу полягає у зверненні погляду 
до громадянського суспільства, його посилення і розвитку. Суспільство не 
можна змінити указом або законом, його не можна швидко “перебудувати” 
як органи державної влади. Відносно суспільства діють принципово інші ме-
ханізми (насамперед освітні, культурні, ідеологічні), дія яких розрахована 
навіть не на роки, а на тривалу перспективу. Іншого виходу немає, оскільки 
намагання йти тим самим шляхом, що й раніше, призведе не просто до чер-
гової помилки, а й до втрати історичного шансу, а разом з ними і самої Украї- 
ни як цілісної і суверенної держави. Ліміт помилок вичерпано! Відстрочок 
також вже немає — сучасний глобалізований світ, в якому інтенсивність та 
складність “викликів” лише зростає, їх просто не дає. Яким буде цей вибір — 
це справа сумління та відповідальності кожного громадянина, адже цей ви-
бір не стільки мрії, скільки щоденні реальності. Сьогоднішня мрія у перспек-
тиві може стати щоденною реальністю завдяки зусиллям громадянського 
суспільства. Водночас варто наголосити: якщо сьогодні кожен не усвідомить 
цю мрію, то вона не матиме шансу стати реальністю. 

Інтелектуальне осмислення витоків формування громадянського су-
спільства, його теорії, етапів та інститутів і перспектив розвитку глибоко 
переконали, що подолання системної кризи в усіх сферах країни можливе 
завдяки його прогресу. Це переконання ґрунтується на аналізі теоретичних 
здобутків зарубіжних і вітчизняних мислителів минулого. Не менш цікави-
ми і важливими є сучасні дослідження цієї актуальної проблеми, що поси-
люють сприйняття цілісного образу громадянського суспільства, розуміння 
і бачення того, що хочеться і що варто сказати про нього. Як переконливо 
доводить досвід, саме громадянське суспільство, акумулюючи здорові сили, 
здатне стати фундаментом і засобом проведення кардинальних політичних і 
соціально-економічних реформ. Саме його активні виразники і носії здатні, 
усвідомлюючи свою відповідальність перед сучасним і майбутнім, виробити 
і запропонувати стратегію глибоких перетворень для України.
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мОДЕЛЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  
В КОНтЕКСтІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНтЕГРАЦІЇ

Визначення європейської моделі державного управління останнім часом 
характеризується різнобічним розвитком і широким застосуванням у різних 
сферах і аспектах правової системи взаємин. Тобто кваліфікований управлі-
нець, насамперед, повинен мати хорошу юридичну підготовку. 

Адаптація національного законодавства до дуже розвиненого європейсь- 
кого законодавства, безумовно, по-перше, вимагає від управлінського персо-
налу значного підвищення його правової і загальної управлінської культури, 
а по-друге, процес європейської інтеграції, звичайно, буде супроводжуватися 
збільшенням обсягів управлінської роботи, підвищенням її інтенсивності, а 
відповідно й необхідністю залучення додаткових та підвищення кваліфікації 
вже працюючих кадрів. Також важливим аспектом цього процесу стає знан-
ня іноземних мов, які необхідні для роботи з першоджерелами, в основному 
це англійська мова та мови країн Європейського союзу. До цього слід додати 
необхідність працювати із сучасними стандартами якості, досконало володі-
ти управлінськими та інформаційними технологіями. У перспективі вини-
кає необхідність для істотних змін у підходах до формування управлінського 
персоналу та кадрового резерву державних службовців. 

Для сучасного державного управління необхідним стає врахування взає-
мозв’язку ціннісного, політичного, економічного, соціального та духовного 
рівнів суспільного управління, що зумовлює стабілізаційний чинник та стій-
кий розвиток держави. 

З урахуванням викладеного, визначимо основні та актуальні завдання су-
часного державного управління в контексті європейської інтеграції (табли-
ця).

Завдання держаного управління в контексті європейської інтеграції

№ 
пор.

Завдання держаного управління

1 2

1 Визначення та обґрунтування необхідного та достатнього рівня різнома-
ніття системи державного управління як загалом, так і її складових елемен-
тів з урахуванням процесів розвитку країни

2 Формування умов та механізмів забезпечення суспільної стабільності, зо-
крема шляхом відповідного державного управління

3 Дослідження впливу ціннісного чинника на процес державного управління, 
приведення його до європейського рівня демократії та суспільної культури
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1 2

4 аналіз та врахування впливу політичного чинника на процес державного 
управління, формування та розвиток наукового аналізу державної політики

5 розроблення нових підходів до управління персоналом, формування, роз-
виток, обґрунтування сучасної державної кадрової політики, зокрема в  
частині державної служби та служби в органах місцевого самоврядування

6 Постановка цілей, формування засад державної політики, механізмів її  
реалізації в усіх напрямах суспільної діяльності, передбачення відповідних 
напрямів, завдань, технологій та необхідних ресурсів

7 Визначення та обґрунтування стратегій розвитку держави, регіонів, тери-
торій, окремих сфер, галузей, видів суспільної діяльності

8 розроблення інноваційних методів і технологій суспільного управління, 
соціоінженерна підтримка широкого впровадження інновацій в усі сфери, 
галузі, види суспільної діяльності

9 Подальше вдосконалення технологій управління, прийняття управлінських 
рішень, підвищення їх ефективності та результативності

10 наукове забезпечення та супровід подальшого розвитку інформатизації 
системи та окремих складових державного управління

11 Пошук найбільш ефективних підходів та засобів мотивації управлінської 
праці, зокрема, на рівні політико-адміністративного управління та в систе-
мах державної служби й служби в органах місцевого самоврядування
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ІНВЕСтИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСтЬ В ЖИтЛОВЕ БУДІВНИЦтВО 
В УКРАЇНІ: тЕОРЕтИКО-мЕтОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Житлове будівництво — один із найважливіших напрямів будівництва, 
що не тільки забезпечує нормальні умови життя для населення, а й сприяє 
підвищенню рівня соціального захисту громадян України загалом. У процесі 
переходу до ринкових відносин та як результат розпаду колишньої системи 
державного планування житлового будівництва, відбулося скорочення і ста-
ріння існуючого житлового фонду. Зазначене виникає через неузгодженість 
управлінських рішень щодо будівельної галузі, особливо, з урахуванням 
довгострокової перспективи їх реалізації, через відсутність системи опера-
тивного державного моніторингу показників економічної ефективності бу-
дівельних процесів. Один із способів збільшення ресурсів для відновлення 
житлового фонду полягає у широкому залученні та використанні міжнарод-
них інвестицій як потужного інструменту, без інфляційного розширення по-
питу на житло та розвитку зростання інших галузей, пов’язаних з економі-
кою України [1, с. 146]. 

Беручи до уваги, що процес залучення інвестицій в житлове будівництво в 
Україні пов’язаний із проблемою їх ефективного використання, то процедуру 
підвищення інвестиційної привабливості об’єкта будівництва можна визначи-
ти як комплекс заходів органів державної влади, спрямованих на відновлення 
стійких технічних, економічних та фінансових регуляторних умов ведення бу-
дівництва, на всіх етапах інвестиційних проектів, починаючи від проектуван-
ня житлових будинків до завершення введення в експлуатацію [2, c. 4]. 

На мій погляд, однією з важливих причин, що нині ведуть до погіршення 
житлової проблеми, є глибоке зниження зовнішніх інвестицій, скорочення 
частки бюджетних коштів, понад 23 роки, циклічний характер фінансово- 
економічної кризи, що почалася в Україні ще у 2008 р., а також численні бю-
рократичні труднощі, що трапляються при затвердженні будівельних проект- 
них кошторисів, оформленні дозволів на будівництво житла тощо [3]. 

В основі ініціатив щодо підвищення ефективності житлового будівництва 
лежать такі напрями:

• реконструкція та модернізація технічної бази житлового будівництва;
• збільшення частки механізації та автоматизації будівельних техноло-

гічних процесів;
• розширення вітчизняних та міжнародних інвестицій у житловий буді-

вельний комплекс;
• запровадження нових технологій, що дозволяють випускати якіснішу  

вітчизняну будівельну продукцію і виробляти нові будівельні матеріали;
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• зниження собівартості готової будівельної продукції за допомогою ре-
структуризації житлового будівельного комплексу;

• рекультивація територій після повного видобутку будівельної сирови-
ни та озеленення територій тощо.

Виходячи зі сказаного, можемо виділити основні напрями державного 
управління інвестиційної діяльності в житловому будівництві [4]:

• створення сприятливого інвестиційного клімату для розвитку галузі 
будівництва в Україні;

• контроль за законністю здійснення інвестиційної діяльності у житлове 
будівництво;

• забезпечення захисту інвестицій, вкладених у розвиток житлового бу-
дівництва;

• визначення умов користування землею, водою та іншими природними 
ресурсами;

• розміщення державних замовлень у капітальному житловому будівни-
цтві;

• оптимізація податкового регулювання: оптимальні податкові ставки, 
податкові пільги для інвестицій у житлове будівництво;

• покращення бюджетного регулювання: надання бюджетних позик на 
розвиток напрямів житлового будівництва регіонів та ін. 

Джерела

1. Ісаєнко Д. Житлове будівництво за кордоном: досвід для України / Д. Ісаєн- 
ко // Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докто-
рів наук з держ. упр. — Х. : Вид-во “ДокНаук ДержУпр”, 2011. — Вип. 3 (7). —  
С. 146–151.

2. Божанова В. Ю., Гриненко В. В. Дослідження та визначення рівнів інвестицій-
ної привабливості країн (регіонів) для будівництва житла підприємствами // 
Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. — Харків, 2013. — Вип. 111. —  
С. 3–11.

3. Дорогунцов С. І., Коценко К. Ф., Хвесик М. А. Екологія [Електронний ресурс] /  
С. І. Дорогунцов, К. Ф. Коценко, М. А. Хвесик та ін. — К.: КНЕУ, 2005. — 371 с. — 
Режим доступу: http://buklib.net/books/21910/

4. Анін В. І. Розрахунки ризиків інвестиційних проектів в будівництві [Текст] /  
В. І. Анін // Формування ринкових відносин в Україні. — 2003. — № 6. — С. 18.

 



25

ВЛАСЕНКО Ігор Миколайович
аспірант кафедри публічного адміністрування, МАУП

СПОСОБИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАмИ  
У БУДІВНИЦтВІ

Вирішення проблем, що виникають у разі настання ризиків у будівництві, 
забезпечення сталого розвитку будівельної галузі загалом, потребує теорети-
ко-методологічних досліджень, що, своєю чергою, є підґрунттям наукового 
забезпечення державного управління будівельною галуззю.

Для розкриття предмета цього дослідження потребують визначення ос-
новні способи державного управління ризиками в будівництві. Відповідно 
існує п’ять основних способів державного управління ризиками у будівни-
цтві: скасування, запобігання, контроль, страхування та придбання. Для ви-
значення можливості застосування зазначених способів державного управ-
ління ризиками розглянемо кожен із них детальніше. Скасування ризику в 
будівництві означає відмову від конкретної будівельної діяльності, або фун-
даментальне її перетворення, в результаті чого ризик зникає. Запобігання 
ризикам — ефективна організація будівельної діяльності, що дозволяє учас-
никам будівельного процесу дієво впливати на фактори ризику та зменши-
ти можливість виникнення несприятливих подій. Контроль за ризиками у 
будівництві — сукупність заходів, спрямованих на мінімізацію втрат після 
виникнення небажаних явищ [1, c. 337] Страхування ризиків у будівництві 
включає зменшення збитків від діяльності за рахунок фінансової компенса-
ції від страхових фондів. Придбання ризику у будівництві — спосіб діяль-
ності, коли сторони (учасники) будівельного процесу несуть повну відпові-
дальність за серйозні збитки. Цей метод управління ризиками у будівництві 
використовується, коли ризик невеликий. Дані визначення доводять, що ви-
моги до усіх способів державного управління ризиками в будівництві мають 
відповідати конкретному положенню щодо вимог “експлуатаційної безпеки” 
[2]. Основні вимоги до безпеки праці спостерігаються у період економіч-
но-легітимної експлуатації об’єкта будівництва. 

Таким чином, способи державного управління ризиками в будівництві 
повинні сприяти процесам створення та успішної експлуатації об’єкта будів-
ництва, що пов’язані з ефективним використанням будівельних ресурсів та 
дотриманням принципів охорони навколишнього середовища [3]. 
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АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСтЕЙ  
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ІНСтИтУтІВ ГРОмАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСтВА  
З ОРГАНАмИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Розвинене громадянське суспільство є невід’ємною складовою всіх демо-
кратичних правових держав світу. Очевидно, що сильна держава неможлива 
без розвиненого громадянського суспільства, яке стає дієвим чинником дер-
жавотворення за умови конструктивного та соціально відповідального діало-
гу з державою в межах правового поля [4].

Такий діалог можливо побудувати, серед іншого, шляхом забезпечення 
врахування громадської думки в процесі підготовки та організації виконан-
ня рішень органів державної влади, при формуванні та реалізації державної 
політики та в процесі вирішення питань місцевого значення, шляхом ор-
ганізації проведення консультацій з громадськістю. Побудова такої моделі 
взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами державної вла-
ди має сприяти налагодженню системного діалогу органів виконавчої влади 
з громадськістю, підвищенню якості підготовки рішень з важливих питань 
державного і суспільного життя з урахуванням громадської думки, а також 
створенню умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень. 
Тому головною метою проведення консультацій влади з громадськістю є 
залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання 
можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність органів ви-
конавчої влади, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості ді-
яльності зазначених органів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 
було затверджено Порядок проведення консультацій з громадськістю з пи-
тань формування та реалізації державної політики. Згідно з цим Порядком 
консультації з громадськістю, у формі публічного громадського обговорен-
ня, електронних консультацій та вивчення громадської думки, організовує 
і проводить орган виконавчої влади, який є головним розробником проекту 
нормативно-правового акта або готує пропозиції щодо реалізації державної 
політики у відповідній сфері державного і суспільного життя.

Органи виконавчої влади, з урахуванням пропозицій громадських рад, 
утворених при відповідних органах влади, щороку складають орієнтовний 
план проведення консультацій з громадськістю з урахуванням основних зав- 
дань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Дер-
жавною програмою економічного і соціального розвитку України, планом 
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законопроектних робіт та іншими документами, а також результатів прове-
дення попередніх консультацій з громадськістю. Варто зауважити, що гро-
мадські ради при органах влади є тимчасовим консультативно-дорадчим 
органом, який утворений для сприяння участі громадськості у формуванні 
та реалізації державної політики, основними завданнями якого є: сприяння 
реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні дер-
жавними справами; здійснення громадського контролю за діяльністю орга-
ну; сприяння врахуванню органом громадської думки під час формування та 
реалізації державної політики.

Згідно з цим Порядком орган, який організовує і проводить публічне гро-
мадське обговорення, повинен забезпечити врахування результатів такого 
обговорення під час прийняття остаточного рішення з того чи іншого питан-
ня, яке було винесено на загал.

Так, наприкінці 2016 року на підставі наказу Міністерства освіти та науки 
України № 1458 було затверджено Орієнтовний план Міністерства освіти і 
науки України щодо проведення консультацій з громадськістю на 2017 рік, 
яким передбачалося проведення обговорень проекту нової редакції Поло-
ження про поновлення, проведення, відрахування здобувачів вищої освіти 
та надання академічних відпусток, проект Державного стандарту початко-
вої освіти, проект Умов прийому до вищих навчальних закладів України в  
2018 році та інші питання, які так чи інакше стосуються розвитку держави 
[3].

Однак взаємодія органів державної влади та органів місцевого самовря-
дування з громадськістю залишається малоефективною через недостатню 
прозорість діяльності цих органів та забюрократизованість процедури такої 
взаємодії і низький рівень довіри один до одного.

Негативний вплив на розвиток громадянського суспільства справля- 
ють недотримання прав і свобод людини на території України, яка є тимча-
сово окупованою, недосконалість та недостатній рівень гармонізації зако-
нодавства України із законодавством Європейського Союзу та врахування 
кращого міжнародного досвіду у сфері розвитку громадянського суспіль-
ства.

Тому можна констатувати, що станом на 2016 рік все це спричинило: від-
сутність ефективного громадського контролю за діяльністю органів держав-
ної влади, органів місцевого самоврядування; недостатньою була практика 
залучення громадськості до формування та реалізації державної політики і 
вирішення питань місцевого значення; благодійники не мають ефективних 
стимулів з боку держави, зокрема податкових, обтяжені бюрократичними 
процедурами, відсутній дієвий механізм захисту від шахрайства та інших 
зловживань у сфері благодійництва; більшість організацій громадянсько-
го суспільства не мають доступу до державної фінансової підтримки через 
її обмежений обсяг, незастосування прозорих конкурсних процедур та на-
дання необґрунтованих переваг окремим видам організацій громадянського 
суспільства; потенціал організацій громадянського суспільства не повною 
мірою використовується органами виконавчої влади, органами місцевого 
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самоврядування для надання соціальних та інших суспільно значущих по-
слуг; недостатнім є стимули щодо здійснення організаціями громадянського 
суспільства підприємницької діяльності, спрямованої на вирішення соціаль-
них проблем (соціальне підприємництво), долучення таких організацій до 
надання соціальних послуг зі сприяння у працевлаштуванні та професійній 
підготовці соціально вразливих верств населення; відсутність єдиної дер-
жавної інформаційно-просвітницької політики у сфері сприяння розвитку 
громадянського суспільства.

Тому з метою створення сприятливих умов для розвитку громадянського 
суспільства, налагодження ефективної взаємодії громадянського суспільства 
з органами державної влади, органами місцевого самоврядування на засадах 
партнерства, забезпечення додаткових можливостей для реалізації та захис- 
ту прав і свобод людини і громадянина, задоволення суспільних інтересів з 
використанням різноманітних форм демократії участі, громадської ініціа- 
тиви та самоорганізації, 26 лютого 2016 року Указом Президента України  
№ 68/2016н було затверджено Національну стратегію сприяння розвитку 
громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 роки.

Національна стратегія ґрунтується на таких принципах, а саме: 
1) пріоритету прав і свобод людини і громадянина;
2) верховенства права;
3) прозорості, відкритості та взаємовідповідальності органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування та організацій громадянсько-
го суспільства;

4) політичної неупередженості і недискримінації стосовно усіх видів ор-
ганізацій громадянського суспільства;

5) забезпечення конструктивної взаємодії органів державної влади, орга-
нів місцевого самоврядування та організацій громадянського суспіль-
ства;

6) сприяння залученню громадськості до процесів формування та реалі-
зації державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого 
значення.

Реалізацію Стратегії передбачається здійснювати за стратегічними на-
прямами, для чого Кабінет Міністрів України щорічно затверджує план захо-
дів, обов’язкого враховуючи при цьому результати публічного громадського 
обговорення.

Інформування про стан виконання щорічних планів заходів щодо  
реалізації Стратегії покладається на органи виконавчої влади [1]. Методич-
не забезпечення, моніторинг та оцінювання реалізації Стратегії поклада-
ється на Координаційну раду сприяння розвитку громадянського суспіль-
ства, положення про яку було затверджено указом Президента України  
№ 487/2016 [2].

Таким чином, реалізація Стратегії забезпечується спільними зусиллями 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості 
для досягнення мети і принципів та відповідно розвитку суспільства на ос-
нові взаємодії.
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НАПРЯмИ ДОСЯГНЕННЯ СтАЛОГО РОЗВИтКУ  
ДО 2030 РОКУ: ЗАГАЛЬНОСВІтОВІ АСПЕКтИ

У вересні 2015 року на сімнадцятій сесії Генеральної Асамблеї ООН було 
прийнято підсумковий документ саміту Організації Об’єднаних Націй у га-
лузі розвитку на період після 2015 року “Перетворення нашого світу: По-
рядок денний в галузі сталого розвитку на період до 2030 року”. Світовими 
лідерами 193 країн світу в ході зустрічі на вищому рівні зі сталого розвитку, 
що відбулася в штаб-квартирі Організації Об’єднаних Націй в Нью-Йорку, 
офіційно було прийнято нову програму в галузі сталого розвитку. Програма 
включає цілі (17) та завдання (169) на найближчі 15 років, а саме [1]:

1. Повсюдна ліквідація бідності у всіх її формах.
2. Ліквідація голоду, забезпечення продовольчої безпеки і поліпшення 

харчування та сприяння сталому розвитку сільського господарства.
3. Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для 

всіх у будь-якому віці.
4. Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти і заохочення 

можливості навчання протягом усього життя для всіх.
5. Забезпечення гендерної рівності та розширення прав і можливостей 

всіх жінок і дівочок.
6. Забезпечення наявності і раціонального використання водних ресурсів 

і санітарії для всіх.
7. Забезпечення загального доступу до недорогих, надійних, стійких і су-

часних джерел енергії для всіх.
8. Сприяння поступовому, всеохоплюючому і стійкому економічному 

зростанню, повної і продуктивної зайнятості та гідної роботи для всіх.
9. Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеосяжної і стійкої інду-

стріалізації та інновацій.
10. Скорочення нерівності усередині країн і між ними.
11. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості та екологічної стій-

кості міст і населених пунктів.
12. Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і вироб-

ництва.
13. Ухвалення термінових заходів по боротьбі зі зміною клімату і його на-

слідками.
14. Збереження та раціональне використання океанів, морів і морських ре-

сурсів в інтересах сталого розвитку.
15. Захист і відновлення екосистем суші і сприяння їх раціональному вико-

ристанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, при-
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пинення і повернення назад процесу деградації земель і припинення процесу 
втрати біорізноманіття.

16. Сприяння побудові миролюбного і відкритого суспільства в інтересах 
сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення 
ефективних, підзвітних і заснованих на широкій участі установ на всіх рів-
нях.

17. Зміцнення засобів здійснення і активізація роботи в рамках Глобально-
го партнерства в інтересах сталого розвитку.

Протягом майбутніх 15 років, за які повинні бути досягнуті ці універсаль-
но застосовні нові цілі, країни повинні активізувати зусилля, що спрямовані 
на викорінення бідності у всіх її формах, боротьбу з нерівністю і рішення 
проблем, пов’язаних зі зміною клімату, і забезпечення того, щоб ніхто не був 
забутий.

Окреслені цілі, а також пов’язані з ними завдання носять універсальний, 
всеосяжний і перетворювальний характер, але при цьому є взаємопов’язани-
ми, а зусилля по їх досягненню мають комплексний характер.

Хоча досягнення 17 цілей не має юридично обов’язкової сили, але перед-
бачається, що уряди країн, які підписали зазначений документ візьмуть на 
себе відповідальність і розроблять національні механізми для їх досягнення. 
Також передбачається подальша діяльність і аналітичний огляд на націо-
нальному і глобальному рівні.
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ХАРАКтЕРИСтИКА ВИДІВ ПУБЛІЧНИХ СтЯГНЕНЬ

Державний примус у демократичній країні характеризується тим, що 
цей метод здійснення державної влади є допоміжним, застосовується на ос-
нові переконання і лише після переконання. Це означає, по-перше, що при-
мус завжди ґрунтується на використанні різноманітних заходів виховання, 
роз’яснення і стимулювання. По-друге, застосовується лише тоді, коли вияв-
ляються неефективними відповідні засоби переконання. По-третє, переко-
нання і примус використовуються, зазвичай, комплексно. Отже, державний 
примус і його складову — примус публічний — слід розглядати як одну з не-
від’ємних складових здійснення державної влади, як її метод. З іншого боку, 
цей примус — не самоціль, він є наслідком певної поведінки різних соціаль-
них суб’єктів, поведінки, яка відхиляється від вимог правових норм, стано-
вить загрозу відносинам, що цими нормами регулюються і охороняються, і 
застосовується з метою усунення такої поведінки [1, с. 412].

Юридична відповідальність характеризується негативною реакцією дер-
жави на протиправні вияви окремих фізичних осіб шляхом встановлення 
відповідних правил, заборон і адекватних порушенням санкцій щодо поруш-
ників. Публічна відповідальність має всі ознаки юридичної відповідальності, 
позаяк є її різновидом. Це, з одного боку, державний примус, міра стягнення 
за вчинене правопорушення, а з іншого — винний обов’язково зазнає нега-
тивних для нього наслідків. Відповідальність може наставати тільки в тому 
випадку, коли це передбачено нормою права. Наявність норми і органу, що 
її застосовує, — це лише передумова. Але вони недостатні для накладення 
стягнення, для притягнення до публічної відповідальності обов’язковою під-
ставою є публічний проступок.

В умовах переходу до формування цивілізованого суспільства і право-
вої держави зросло значення правовідновлюваної відповідальності. У разі, 
якщо правопорушенням заподіяно шкоду правам громадянина або об’єднан-
ням громадян, першочерговим завданням є відновлення порушених прав, 
відшкодування шкоди за рахунок правопорушника [2, с. 438–439]. І хоча 
більшого розвитку набуває такий інноваційний нестандартний підхід до ви-
рішення публічних та приватних спорів, як консенсус, який є суттю медіації 
та діяльності третейських судів, до сьогодні він сприймається як атиповий 
і такий, що порушує загальний емпіричний підхід як до процесуальної, так 
і до матеріальної частини права. Основні риси публічної відповідальності 
виявляються в тому, що: підставою для її настання є публічний проступок; 
вона реалізується за умов неслужбової непідлеглості; існує велика кількість 
уповноважених органів (посадових осіб), що накладають відповідні стягнен-
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ня; порядок накладання таких стягнень визначається нормами публічного 
права.

Відповідно до чинного законодавства можна визначити стягнення за 
вчинення проступку, як закріплену в законі міру відповідальності у вигля-
ді певних несприятливих заходів морального, матеріального або фізичного 
характеру, що застосовується щодо суб’єкта публічного проступку за його 
протиправне діяння. Метою публічного стягнення, виходячи зі змісту ст. 23 
Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП) [3], 
є виховання особи, яка вчинила публічний проступок, в дусі додержання за-
конів, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових пра-
вопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами. Стягнення 
характеризуються тим, що несуть у собі елементи репресивного, виховного 
та запобіжного характеру, як це випливає зі ст. 23 КУпАП. Крім того, вони 
мають за мету захист громадського порядку, власності та інших суспільних 
відносин. Кожне публічне стягнення — це несприятливі юридичні наслідки, 
це покарання за шкоду, завдану проступком суспільним відносинам.

Стаття 24 КУпАП містить перелік стягнень, які можуть бути віднесені 
до категорії публічних: попередження; штраф; оплатне вилучення предме-
та; конфіскація; позбавлення спеціального права; виправні роботи; громад-
ські роботи; адміністративний арешт. Публічні стягнення в окресленій стат-
ті КУпАП викладені у відповідному порядку, що відображає зростання від 
незначних (попередження) до більш значних (конфіскація) та до суворих 
стягнень — виправних робіт та адміністративного арешту.

Попередження виноситься у письмовій формі в передбачених законодав-
ством випадках, фіксується іншим встановленим способом. Це переважно 
виховний вплив держави в особі органу адміністративної юрисдикції на по-
ведінку правопорушника. Штрафом, своєю чергою, є грошове стягнення, яке 
накладається на громадян і посадових осіб у випадках і розмірі, встановле-
них КУпАП та іншими законами України.

Законодавець, передбачаючи оплатне вилучення предмета, ставив за мету 
виключити володіння предметом, який перебуває у власності громадянина 
або іншої фізичної особи, однак суб’єкт правовідносин володіє цим предме-
том із порушенням встановлених правил. Водночас конфіскація предмета, 
який став знаряддям учинення або безпосереднім об’єктом публічного про-
ступку, полягає у примусовій безоплатній передачі цього предмета у влас-
ність держави. Конфісковано може бути лише предмет, який перебуває в 
особистій власності правопорушника. Однак ст. 29 КУпАП застерігає, що це 
загальний підхід до  конфіскації.

Позбавлення спеціальних прав як вид стягнення передбачено ст. 30  
КУпАП. У цій статті прямо вказано, яких спеціальних прав може бути по- 
збавлена особа за вчинення публічної провини. У разі неправомірного ко-
ристування наданими правами відповідний орган тимчасово позбавляє цьо-
го права громадянина чи іншу фізичну особу.

Громадські роботи відповідно до ст. 30-1 КУпАП полягають у виконанні 
особою, яка вчинила відповідне правопорушення, у вільний від роботи чи 
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навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають 
органи місцевого самоврядування. Призначаються районним, районним у 
місті, міським чи міськрайонним судом на строк від двадцяти до шістдесяти 
годин і відбуваються не більше ніж чотири години на день. 

Стаття 31 КУпАП передбачає виправні роботи, які застосовуються на 
строк до двох місяців з відбуванням їх за місцем постійної роботи особи, яка 
вчинила адміністративний проступок, з відрахуванням до двадцяти відсот- 
ків її заробітку в дохід держави. Виправні роботи призначаються місцевим 
судом. Адміністративний арешт передбачає короткострокове, строком до 15 
діб, позбавлення волі особи, яка вчинила публічний проступок, який завдав 
значної шкоди суспільним відносинам. Отже, публічні стягнення за публічні 
проступки доцільно класифікувати за такими критеріями: характер впливу 
на особу; порядок застосування; дія в часі; суб’єкти застосування.

Також у юридичній літературі прийнято всі стягнення, які накладають-
ся в адміністративно-правовому порядку, залежно від характеру впливу на 
особу, поділяти на особисті, майнові та змішані — особисто-майнові, а також 
на ті, що мають виправно-виховний вплив, і ті, що поряд із виховним впли-
вом виключають можливість учинення правопорушень у майбутньому цією 
особою. За такою ознакою, як суб’єкти застосування, публічні стягнення мо-
жуть бути поділені на: ті, що застосовуються лише судом (суддею), — кон-
фіскація, адміністративний арешт, виправні роботи, громадські роботи; ті, 
що можуть застосовуватись іншими органами адміністративної юрисдикції 
(попередження, штраф, оплатне вилучення предмета, позбавлення спеціаль-
ного права).
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ПУБЛІЧНА БЕЗПЕКА І ПОРЯДОК:  
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКт

Безпека є соціальною цінністю держави і, відповідно, захищається держа-
вою і її органами — Конституцією України [1]. 

Законодавчий організаційно-правовий механізм публічної безпеки і по-
рядку регулюється Законом України “Про Національну поліцію” від 2 липня 
2015 р. № 580-VIII. У ст. 1 цього Закону Національна поліція визначається 
як центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом 
підтримання публічної безпеки і порядку, а в п. 1 ст. 2 завданням поліції є 
забезпечення публічної безпеки і порядку. Пункт 2 ст. 9 передбачає звітність 
поліції державі та суспільству стосовно питань публічної безпеки та поряд-
ку, п. 1 ст. 16 закріплює за міністром внутрішніх справ України повноважен-
ня формувати державну політику в сфері публічної безпеки і порядку, а п. 3  
ст. 22 наділяє керівника поліції повноваженнями вносити на розгляд міністра 
внутрішніх справ пропозицій стосовно публічної безпеки і порядку [2]. 

У 2014 році Україна та Європейський Союз підписали Угоду про асоціа-
цію. В цьому великому документі також приділено увагу безпековому аспек-
ту. Так, у Розділі ІІ Угоди Україна долучається до співпраці з Європейським 
Союзом у рамках безпекової політики (ст. 7) [6]. Розділ ІІІ Угоди також при-
свячений питанню безпеки і передбачає співробітництво України та ЄС у 
таких сферах як міграція, рух працівників, боротьба з відмиванням коштів, 
корупцією, тероризмом [6].

Також варто відмітити Угоду між Україною та Європейським поліцейським 
офісом про оперативне та стратегічне співробітництво від 12 липня 2017 р., 
що торкається зовнішнього виміру публічної безпеки, а саме міжнародне 
співробітництво між Україною та ЄС у боротьбі з організованою злочинніс- 
тю, тероризмом та ін., обмін інформацією між Україною та Європолом, кон-
сультації, створення контактних пунктів тощо [7].

Таким чином, Україна продовжує шлях до єпропівської інтеграції, актив-
ного співробітництва з Європою у галузі безпеки і реформує своє законодав-
ство, орієнтуючись на європейські зв’язки. Однак деяка правова невизначе-
ність стосовно терміна “публічна безпека” все ще існує і є гострою проблемою. 
Для України, на відміну від Європи, термін “публічна безпека” є новим [5], а 
тому він нагально потребує визначення та обґрунтування з боку законодавця. 
У більшості нормативно-правових актів, у тому числі і в Конституції, вико-
ристовується термін “громадська безпека” [1]. Більшість дослідників ототож-
нюють ці два терміни [3], деякі вважають термін “публічна безпека” ширшим 
за значенням і таким, до складу якого входить і “громадська безпека” [5]. Без 
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чіткої відповіді від законодавця стає незрозумілим, що має підтримувати цен-
тральний орган виконавчої влади, якщо те, що вони по закону мають підтри-
мувати, просто не існує.
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аспірант кафедри адміністративного, фінансового та господарського права, 
Академія праці та соціальних відносин

ЕФЕКтИВНІСтЬ ДІЯЛЬНОСтІ СУБ’ЄКтІВ  
АДмІНІСтРАтИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
У НАПРЯмІ ПОЛІПШЕННЯ  
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСтУ ІНВАЛІДІВ

Проблема інвалідності серед інших соціальних, економічних та політич-
них проблем сучасного світу набула такої ваги, що може вважатися актуаль-
ною для будь-яких країн. Саме її актуальність спонукає міжнародні інститу-
ції, національні уряди, громадськість різних країн приділяти велику увагу 
пошуку, розробці та впровадженню моделей соціальної підтримки, які б най-
більше відповідали потребам людей з інвалідністю й оптимально пристосо-
ваних до місцевих умов, традицій та ресурсних можливостей.

Соціальний захист інвалідів в Україні буде ефективним лише за умови, 
якщо діяльність суб’єктів адміністративно-правового регулювання соці-
ального захисту інвалідів призведе до розв’язання завдань, які стоять перед 
ними, і бажаного суспільно корисного результату.

При цьому ефективність не повинна оцінюватися лише за самим фактом 
надання прав та гарантій інвалідам у сфері соціального захисту. Особливо 
важливим під час оцінювання ефективності є комплексний характер по-
ставленого завдання: забезпечення рівних можливостей та реалізація кон-
ституційних прав інвалідів, створення сприятливих правових, політичних, 
соціально-економічних, медичних, психологічних, організаційних умов і га-
рантій для їх інтеграції в суспільне життя.

Рівень ефективності адміністративно-правового регулювання соціаль-
ного захисту інвалідів зумовлений складною взаємодією багатьох чинни- 
ків — правового, організаційного, економічного, соціально-психологічного. 
Всі вони не лише взаємодіють, тісно переплітаються, а й відображають при-
чинно-наслідковий зв’язок свого виникнення. 

Серед сукупності чинників, що впливають на ефективність адміністра-
тивно-правового регулювання соціального захисту інвалідів, насамперед 
слід виокремити правовий чинник, сутність якого полягає у наявності відпо-
відної правової бази у сфері соціального захисту інвалідів.

Тому можна вважати, що у сфері соціального захисту інвалідів існуючі 
проблеми пов’язані найперше не з якістю вітчизняної нормативно-правової 
бази, а з недосконалістю механізмів її застосування й забезпечення виконан-
ня вимог законодавства.
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Недоліки забезпечення виконання вимог законодавства стосуються бага-
тьох напрямів вирішення проблеми інвалідності, але запровадженню нових 
сучасних форм і методів навчально-виховної і коригувальної роботи, ліку-
ванню, оздоровленню, реабілітації, працевлаштуванню перешкоджає обме-
женість бюджетних асигнувань та недостатність зусиль органів виконавчої 
влади й органів місцевого самоврядування.

Наступним чинником ефективності адміністративно-правового регулю-
вання соціального захисту інвалідів доречно назвати організаційний чинник, 
зокрема, соціально-гігієнічного моніторингу.

На нашу думку, використання соціально-гігієнічного моніторингу пер-
винної та накопиченої інвалідності різних категорій дорослого населення 
України є інформаційною базою, що використовується для прогнозування 
процесів інвалідизації в країні, обґрунтування соціально-профілактичних  
заходів, потреби в медико-експертній допомозі та реабілітації інвалідів, а 
найголовніше — формування соціальної політики держави стосовно інвалі-
дів, зокрема, адміністративно-правового регулювання їхнього соціального 
захисту. 

Носіями інформації є як первинні документи, так і зведені статистичні 
звіти про інвалідність та діяльність закладів медико-соціальної експертизи. 
Але такі зведені дані надходять лише за рік, тобто оцінювання ситуації з цих 
питань та розроблення відповідних управлінських рішень і організаційних 
заходів відстрочене за часом. Навіть для вирішення ситуації з первинною ін-
валідністю у цілому в державі такі дані мають задавнений характер, тому що 
на інвалідність значно впливають соціальні фактори. Зміна соціальних при-
чин протягом року стимулює або, навпаки, гальмує виявлення інвалідності. 
Через вплив соціально-економічних чинників, зміни яких неможливо перед-
бачити, прогнозування інвалідності обмежено коротким часом. 

Також розглянемо психологічні чинники ефективності адміністратив-
но-правового регулювання соціального захисту інвалідів.

На нашу думку, психологічні чинники є основними причинами того, що 
інваліди — економічно неактивні. До цих чинників слід віднести: занижену 
інвалідом самооцінку, почуття неповноцінності та невпевненості; відчуття 
сорому за свою інвалідність; неадекватну оцінку своїх можливостей, страх, 
що робота призведе до загострення хвороби; уникнення колективу чи това-
риства через страх бути неприйнятим тощо. 

Психологічні чинники подолати самостійно дуже складно. Окрім надання 
допомоги фахівцями-психологами, це і систематичне проведення інформа-
ційно-роз’яснювальної роботи в суспільстві щодо рівних прав та можливо-
стей інвалідів у сфері освіти, зайнятості та суспільному житті.

Психологічна допомога інвалідам передбачає не лише здійснення відпо-
відних тренінгів фахівцями-психологами під час проведення медико-соці-
альної експертизи у центрах реабілітації та в центрах зайнятості у момент 
пошуку роботи для інваліда, а й соціально-педагогічний патронат сім’ї, в якій 
є дитина-інвалід з моменту її народження, а не визнання статусу дитини- 
інваліда.
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У суспільстві загалом і серед дітей дошкільного віку, учнів загальноосвіт-
ніх навчальних закладів, роботодавців, зокрема, не проводиться роз’ясню-
вальна робота щодо подолання упередженого відношення до інвалідів, 
дітей-інвалідів, забезпечення їхніх прав на освіту та працю нарівні з усіма 
членами суспільства.

На наш погляд, необхідно працювати над розробленням довгострокової 
програми інклюзивної освіти інвалідів та програми їхньої зайнятості, в яких 
передбачити послідовне вирішення усіх зазначених проблем щодо освіти, 
працевлаштування та зайнятості інвалідів з урахуванням фінансових мож-
ливостей держави, починаючи з тих, які потребують мінімум коштів або зов-
сім їх не потребують. 
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ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ  
тА ПРИВАтНІ ВИКОНАВЦІ: ВЗАЄмОДІЯ ЧИ КООРДИНАЦІЯ

Доволі часто поняття “взаємодія” і “координація” ототожнюються нау-
ковцями. Спробуємо розібратися про взаємодію чи координацію йдеться у 
процесі примусового виконання судових рішень органами державної вико-
навчої служби та приватними виконавцями.

Спочату слід визначитися із поняттям “координація”. Так, Великий тлу-
мачний словник сучасної української мови дає таке визначення: “Координа-
ція — це погодження, зведення до відповідності, встановлення взаємозв’язку, 
контакту в діяльності людей” [1, с. 453]. Великий економічний словник 
визначає “координацію” (від лат. сoordinatio — розташування у порядку) як  
“…складову частину процесів управління, що полягають в узгодженні, 
впорядкуванні дій різних частин керованої системи” [2]. Велика радянська 
енциклопедія зазначає: “Координація — це погодження, сполучення, приве-
дення до ладу, у відповідність до чогось (дій, понять, складових частин чо-
гось)” [3, с. 121]. 

В. Білоус під змістом координації вбачає забезпечення упорядкованих 
взаємозв’язків між організаціями, ділянками та учасниками виробництва 
й управління з метою узгодження дій щодо реалізації рішень, об’єднання 
спільних зусиль у вирішенні загальних завдань [4, с. 173].

О. Луньов визначає координацію, як узгодження та об’єднання дій з ме-
тою найшвидшого і найправильнішого вирішення завдань із найменшими 
затратами сил, коштів та матеріальних цінностей [5, с. 148].

Більш вдалою вважаємо думку Н. Філіпенка, науковець розуміє коор-
динування як сукупність дій, що зумовлена владними повноваженнями 
суб’єктів управління, спрямованих на забезпечення упорядкованого функ-
ціонування суб’єкта й об’єкта управління, зокрема узгодженої роботи всіх 
ланок системи та її окремих працівників, і зазначає, що в процесі координації 
має брати участь як мінімум три елементи системи: один суб’єкт і два об’єкти 
управління [6, с. 85]. 

Отже, координацію можна визначити як процес упорядкування, узгод-
ження, об’єднання зусиль для розв’язання, вирішення спільних завдань.

Щодо визначення терміна “взаємодія”, то у Великому тлумачному слов-
нику сучасної української мови — це взаємний зв’язок між предметами у дії, 
а також погоджені дії між ким-, чим-небудь [1, с. 85]. 

Ю. Ф. Кравченко під взаємодією розуміє форму зв’язку елементів систе-
ми, за допомогою якої вони, взаємно доповнюючи один одного, створюють 
умови для успішного функціонування всієї системи загалом [7, c. 500].
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Д. Заброда вважає, що взаємодія — це здійснення певних узгоджених дій, 
спрямованих на досягнення конкретного результату [8, с. 238].

А. Загорний дає таке визначення: “Взаємодія — це діяльність, узгоджена 
за цілями, місцем, часом, застосуванням сил і засобів для досягнення постав-
лених завдань” [9, с. 11–12]. 

Науковці-правники В. Гібко, А. Дудніков, В. Журавель під взаємодією 
розуміють передбачену законом, іншими підзаконними актами узгоджену 
діяльність різних ланок однієї або кількох організаційних систем, спрямо-
ваних на досягнення загальної мети з найменшими витратами сил, засобів і 
часу [10, с. 384–385].

Досить вдалою, на наш погляд, є думка Ю. Харченко та С. Калмикова, 
які зазначають, що координація містить у собі елементи підпорядкування 
підрозділів, що взаємодіють, координуючому центру, наділеному владними 
повноваженнями, рішення якого є обов’язковими для сторін, що взаємодіють. 
Взаємодія ж, на їхню думку, використовується тоді, коли однієї координації 
для виконання складних завдань недостатньо. Істотною ознакою цього є від-
сутність відносин влади — підпорядкування, тобто суб’єкти взаємодії рівні 
між собою [11, с. 71]. 

Подібну думку висловлює і Д. Аблязов, вказуючи на наступне. Для коор-
динації, вважає він, характерне виділення спеціального суб’єкта, який здійс-
нює координаційні повноваження стосовно інших органів. Взаємодіють, зви-
чайно, органи одного рівня на підставі рівності прав і обов’язків. Крім цього, 
існує різниця й у кількісному складі: взаємодіяти можуть дві та більше інсти-
туцій, а для координації необхідні як мінімум три учасники [12, с. 41].

Отже, під взаємодію розуміємо засновані на законодавчих, підзаконних 
правових актах активні взаємодоповнюючі дії щонайменше двох рівноправ-
них суб’єктів, спрямованих на досягнення конкретного результату.

Визначимо тепер про взаємодію чи координацію йдеться у процесі приму-
сового виконання судових рішень органами державної виконавчої служби та 
приватними виконавцями.

Так, у ч. 1 ст. 5. Закону України “Про виконавче провадження” наголо-
шується, що “примусове виконання рішень покладається на органи держав-
ної виконавчої служби (державних виконавців) та у передбачених випадках 
на приватних виконавців” [13].

Якщо звернутися до ч. 1 ст. 5 Закону України “Про органи та осіб, які 
здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів”, 
знаходимо: “Державний виконавець, приватний виконавець під час здій- 
снення професійної діяльності є незалежними, керуються принципом верхо-
венства права та діють виключно відповідно до закону” [13]. З цього можна 
зробити висновок, що державна виконавча служба та приватні виконавці не 
підпорядковані один одному, а є певною мірою незалежними, рівними під час 
здійснення своєї діяльності.

А це дає всі підстави вважати, що державна виконавча служба та приватні 
виконавці саме взаємодіють між собою. При цьому під взаємодією державної 
виконавчої служби та приватних виконавців пропонуємо розуміти засновані 
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на законодавчих, підзаконних правових актах активні взаємодоповнюючі дії 
цих рівноправних суб’єктів, спрямовані на своєчасне, повне й неупереджене 
виконання рішень, примусове виконання яких передбачено законом.
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ЛАГУНОВА Ірина Анатоліївна
аспірант кафедри публічного адміністрування, МАУП

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ОКРЕмИХ НАПРЯмІВ  
БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Цілеспрямований вплив сукупності способів, форм і методів публічного 
управління на окремі напрями галузі будівництва, з метою забезпечення від-
повідних законних прав та свобод учасників будівельних відносин, а також 
суспільних інтересів населення має багатогранний характер. На сьогодні пи-
тання, що пов’язані з такими аспектами публічного управління будівельною 
галуззю, як ліцензування будівельної діяльності, створення об’єктів архітек-
тури, професійна сертифікація відповідальних виконавців окремих видів 
будівельних робіт, або послуг, розроблення та затвердження проектної до-
кументації, мають першорядне значення. Розгляд цих аспектів спрямований 
на краще роз’яснення організаційно-правових основ, без яких неможливо 
організувати повноцінний процес зведення будівель, споруд, інженерно-тех-
нічної мережі тощо [1, c. 63].

Ефективність управління будівельною галуззю залежить від публічної 
політики щодо її підтримки та регулювання, спрямованої на: поліпшення 
механізмів нетарифного регулювання; створення та регулювання оптималь-
ного інвестиційного клімату; поглиблення ринкових відносин; формування 
поступового та стабільного процесу закупівель будівельної продукції, на 
державному та регіональному масштабах; пришвидшення входження в сис-
тему світового ринку та ін.

Аналізуючи результати реформи будівельної галузі за роки незалежності 
України, можна зробити висновок, що вітчизняний будівельний комплекс 
відстає від сучасних ринкових вимог, практично, у всіх параметрах (товар-
них, економічних, матеріальних, технічних, соціальних та ін.). На практиці, 
це відображається у неповній, недосконалій адаптації будівельних підпри-
ємств та організацій до нових умов функціонування світової економіки  
[2, c. 139]. Серед основних причин цього негативного процесу, на нашу думку, 
варто відзначити [3]:

1) недосконале публічне реформування зовнішньоекономічного напрям-
ку вітчизняного будівництва;

2) недостатньо законодавчо врегульована інтеграція української еконо-
міки у світову економічну систему;

3) не поступова організація ефективного зовнішньоторговельного обміну, 
зокрема, щодо трансформування міжнародного обміну будівельними, 
товарами, роботами, послугами та ін.

Подолання цих недоліків визначає форми, структури, методи та інші ха-
рактеристики публічного управління будівельною галуззю, що можуть забез- 
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печити системне прийняття державних рішень, що є ринковими, за змістом і 
цілями, а також доступними для розуміння кожним учасником будівельних 
відносин. Інакше, що є характерним для сучасної ситуації в Україні, перева-
жатиме адміністративний підхід до управління будівельною галуззю, а це,  
своєю чергою, суперечить суті та вимогам ринкового управління світовою 
економікою.

Вирішення питання про значні недоліки і ризики у розвитку підприємств 
будівельного комплексу, вимагає від органів державної влади, органів місце-
вого самоврядування, науковців, громадськості розумного вибору найвідпо-
відніших і найперспективніших напрямів політичних, економічних, соціаль-
них, наукових досліджень та створення умов для широкого практичного 
використання їх результатів. Вибір правильного напряму роботи, беручи до 
уваги актуальність та значення будівельної галузі для всієї країни загалом, та 
для певного регіону, зокрема, є важливою умовою підвищення ефективності 
інноваційної та інвестиційної діяльності взагалі.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАмИ У БУДІВНИЦтВІ

Державне управління ризиками у будівництві полягає в забезпеченні та 
подальшій реалізації управлінських рішень, спрямованих на попередження 
настання ризиків при будівництві та експлуатації об’єктів, зменшення і подо-
лання природних, людських та екологічних наслідків їх негативного впливу. 
Аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду у сфері розроблення та застосу-
вання державного управління будівельними ризиками показує, що на прак-
тиці були розроблені та використані різні механізми державного регулювання 
ризиків у будівництві: механізми економічної відповідальності; механізми бю-
джетного фінансування; механізми звільнення фінансових, трудових і мате-
ріальних ресурсів; механізми стимулювання підвищення рівня безпеки (піль-
гове оподаткування та кредитування); механізми перерозподілу ризиків та 
страхування; застосування штрафів та ін. [1, c. 35]. 

Варто зауважити, що кожен із зазначених механізмів державного регулю-
вання ризиків у будівництві має забезпечуватись розгалуженою системою за-
конодавчого та організаційно-правого регулювання залежно від виду ризику. 
Коротко розглянемо основні види ризиків у будівництві.

У теоретико-методологічному сенсі будівельні ризики  класифікуються на-
ступним чином:

1) непередбачувані зовнішні ризики [2]: 
• заходи впливу держави на такі сфери, як: податки, ціноутворення, 

землекористування, фінанси та кредити, охорона навколишнього се-
редовища;

• стихійні лиха (землетруси, повені та інші природні катаклізми);
• кримінальні та економічні злочини (тероризм, саботаж, рекет та  

ін.); 
• зовнішні ефекти: політика (заборона діяльності), економіка (перери-

вання пропозиції, банкрутство партнерів, клієнтів), навколишнє се-
редовище (аварії), соціальні (страйки) тощо;

2) передбачувані зовнішні будівельні ризики:
• ринковий ризик (зміни цін, курсів обміну, споживчого попиту, ринко-

вих умов, конкуренції, інфляції тощо);
• операційний ризик (відмова від цілей проекту, правил експлуатації та 

порушень безпеки, неможливість підтримувати умови експлуатації 
будівель тощо).

Внутрішні будівельні ризики поділяються на: 
1) ризик внутрішніх організацій, а саме:
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• недоліки в роботі, відсутність будівельних матеріалів, затримки з достав-
ки будівельних матеріалів, помилки в плануванні та проектуванні будівельних 
проектів, неправильне функціонування та управління, зміни раніше узгодже-
них вимог, виникнення додаткових вимог від клієнтів та партнерів;

• переривання робочого плану будівельного проекту, низька кваліфікація 
його розробників, бюджетні та кошторисні помилки, неефективна стратегія 
поставок та продажу, визначення скарг і претензій від партнерів, постачальни-
ків та споживачів;

2) внутрішні технічні будівельні ризики:
• зміна технології виконання будівельних робіт, помилкові технологічні рі-

шення, помилки в проектній документації, невідповідність стандартам проек-
ту, розбивка обладнання тощо. 

Зазначені ризики будівництва є взаємозалежними і, таким чином, можуть 
впливати один на одного. Варто також зауважити, що внутрішні будівельні ри-
зики деяких макроекономічних суб’єктів будівельної діяльності є зовнішніми. 
Це є важливим для функціонування системи державного управління ризика-
ми у будівництві, що, в основному, формується на рівні країни. На сьогодні 
розроблення та впровадження ефективної та відповідної моделі державного 
управління ризиками у будівництві є одним зі способів подолання негативних 
наслідків ведення національної економіки в країні [3, с. 142]. 
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ДОСВІД ОКРЕмИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН  
ЩОДО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОм  
ЗАКУПІВЕЛЬ тОВАРІВ, РОБІт тА ПОСЛУГ  
У СФЕРІ БУДІВНИЦтВА

Відповідно до загальноприйнятої міжнародної термінології, публічне 
управління процесом закупівель товарів, робіт та послуг у сфері будівниц-
тва визначається як форма цілеспрямованого впливу держави в особі орга-
нів державної влади, органів місцевого самоврядування, через систему еко-
номічних, правових та адміністративних методів, використання правових 
інструментів для забезпечення або підтримки виробничих процесів щодо 
реалізації будівельної продукції, а також для досягнення цілей соціально- 
економічної політики держави у сфері будівництва загалом. 

Швидкий технологічний розвиток, інтеграція економічних і промислових 
систем та розширення торгівлі привертають особливу увагу до необхідності 
уніфікації вітчизняних процедур і систем для оцінювання відповідності буді-
вельних товарів, робіт та послуг міжнародним стандартам. Це, на нашу думку, 
є одним з ефективних засобів поліпшення конкуренції та усунення ринкових 
бар’єрів у процесі закупівель товарів, робіт та послуг у сфері будівництва.  
У цьому контексті публічне управління передбачає дотримання усіма учас-
никами будівельного процесу обов’язкових вимог щодо закупівлі будівель-
них виробів, а також ліцензування будівельних робіт. 

Світовий досвід показує, що на загальному шляху ринкового саморегулю-
вання процесу закупівель товарів, робіт та послуг у сфері будівництва, уряд 
України не завжди виступав за важливі фактори економічного та соціально-
го розвитку. Але економічний розвиток неможливий без зростання процесу 
закупівель будівельних товарів, робіт та послуг, що підвищує позитивну си-
туацію в інвестиційній та будівельній галузях загалом [1].

Аналізуючи іноземний досвід публічного управління процесом закупі-
вель товарів, робіт та послуг у сфері будівництва, актуальності набуває за-
безпечення стійкого функціонування підприємств-виробників будівельної 
продукції, що, власне кажучи, і виступають одними з покажчиків динаміки 
будівництва. У світовій практиці в кризових умовах, зазвичай, використо-
вуються різні шляхи поліпшення умов функціонування підприємств-вироб-
ників будівельної продукції, що свідчить про їх значний вплив на розвиток 
будівництва у національному та міжнародному масштабах. 

Отже, розвиток публічного управління процесом закупівель товарів, ро-
біт та послуг у сфері будівництва передбачає дослідження та аналіз пробле-
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матики цього питання. Невтручання держави у процес закупівель товарів, 
робіт та послуг може призвести до серйозних економічних наслідків. Якщо 
конкурентоспроможна ринкова економіка є засобом формування ефектив-
ного попиту на будівельні товари, роботи та послуги у сфері будівництва, то 
монополії сприяють зменшенню попиту не шляхом зниження цін, а скоро-
ченням обсягів виробництва [2].
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ВЗАЄмОДІЯ ГРОмАДСЬКОСтІ тА ВЛАДНИХ СтРУКтУР  
В УмОВАХ СУСПІЛЬНИХ ЗмІН

Зважаючи на важливість громадянського суспільства, яке виступає основ-
ним фундаментом розбудови ефективних трансформаційних змін у нашій 
державі, необхідно досліджувати й аналізувати процес його взаємодії з орга-
нами публічного врядування та будувати шляхи формування громадянсько-
го прогресу. 

Під визначенням “громадянське суспільство” сьогодні розуміють суспіль-
ство громадян з високим рівнем економічних, соціальних, політичних і куль-
турних рис, яке утворює з державою розвинені правові відносини, суспіль-
ство рівноправних громадян, що не залежить від держави, а взаємодіє з нею 
для суспільного блага [1]. Роль держави полягає у регламентації діяльності 
інституцій громадянського суспільства, підтримуючи їхній розвиток або 
гальмуючи його [2]. 

Громадянське суспільство як суспільство громадян, що є рівними у своїх 
правах, яке не залежить від держави, але взаємодіє з нею заради спільного 
блага, є базисом держави, де держава, своєю чергою, захищає демократичні 
принципи самоврядування всіх недержавних організацій, які безпосередньо 
формують громадянське суспільство [3]. 

Не зменшуючи важливості проведених досліджень у сфері державно-
го управління, відмітимо, що у науковій літературі чітко не розділяються  
такі поняття як соціальний, суспільний, громадянський та громадський про-
грес. 

Так, у Білій книзі урядування ЄС наводиться трактування: “Громадян-
ське суспільство об’єднує переважно організації самоутворені або утворені 
під керівництвом, організації неурядові, професійні асоціації, харитативні, 
ініціативні, організації, які заохочують до соціально активного життя на рів-
ні району і міста, часом із внеском місцевої церкви і її громади”.

Від того, як громадянському суспільству та владним структурам вдасться 
зберегти й примножити потенціал співпраці, закладений у часи випробувань, 
виробивши консолідоване бачення майбутнього та єдину стратегію перетво-
рень, залежатимуть перспективи України як суверенної, правової, демокра-
тичної держави [4].

У демократичних країнах сформовано цілу низку нормативно-правових, 
управлінських, технологічних механізмів цієї взаємодії, серед яких особли-
вої ваги набувають політичні комунікації як важливий засіб підвищення 
ефективності державного управління. 
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Налагодження дієвої взаємодії між органами державної влади, громадсь-
кістю та засобами масової інформації є важливою складовою розвитку засад 
здійснення суспільного діалогу, забезпечення участі громадян в обговорен-
ні та виробленні державної політики, гарантування їхніх прав на отримання 
та доступ до інформації в контексті розвитку громадянського суспільства і 
зміцнення демократії в Україні.

Більшість дослідників переконані, що влада має стимулювати самооргані-
зацію громадськості. Тому необхідним та стратегічно важливим елементом 
для України є побудова моделі ефективної комунікативної взаємодії між різ-
ними групами громадськості, органами влади та місцевого самоврядування.
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ОСНОВНІ ПРІОРИтЕтИ ФОРмУВАННЯ  
ІНОЗЕмНИХ ІНВЕСтИЦІЙ У БУДІВНИЦтВІ 

Світовий досвід показує, що на загальному шляху ринкового саморегу-
лювання будівництва та розвитку більшості суб’єктів господарювання дер-
жавного сектору економіки уряд не завжди виступав за важливі фактори 
політичного та соціального розвитку [1]. Невтручання держави у процес 
формування ринкової економіки призвело до серйозних небажаних наслід-
ків. Якщо конкурентоспроможна ринкова економіка є ефективним засобом 
формування попиту та зниження цін на будівельні об’єкти, то монополії 
зменшують попит на них і скорочують обсяги будівництва. На мою думку, ця 
проблема має бути вирішена на основі формування розумної державної по-
даткової політики, включаючи ефективний державний контроль за ціновою 
політикою будівельних підприємств [2].

Основними пріоритетами формування іноземних інвестицій у будівни-
цтві є: стабілізація політичної ситуації в Україні; формування “зручного” 
нормативно-правового поля забезпечення для ведення будівельного бізнесу; 
розвиток внутрішньої державної підтримки іноземних інвесторів; створення 
належної інфраструктури для організаційно-правового забезпечення інвес-
тиційної діяльності та ін. Також варто відзначити, що зниження податкового 
навантаження на інвесторів сприятиме підвищенню формування сприятли-
вого інвестиційного клімату для розширення залучення інвестицій у будів-
ництво та подальшого розвитку економіки України.

Таким чином, сучасна світова тенденція формування будівництва супрово-
джується технологічними інноваціями щодо активного впливу на соціально- 
економічне середовище, що характеризується перевагами інноваційних фак-
торів та умов, що впливають на  розвиток будівельного сектора [3, c. 20–22; 4]. 

Підсумовуючи наведене, можна зробити висновок, що формування та 
впровадження ефективних наукових, технічних та передових практик в галу-
зі будівництва впливатиме на подальше зміцнення інвестиційного процесу. 
Інвестиційна політика повинна сприяти вирішенню питань щодо: фінансової 
підтримки будівельних реформ; збільшення ресурсів усіх джерел інвестицій, 
за рахунок їх ефективного використання; визначення пільгового напряму та 
ефективного використання інвестицій; забезпечення послідовності та ста-
більності правової бази регулювання інвестиційної діяльності; зниження 
податкового тягаря компаній, що інвестують у будівництво; створення  одна-
кових умов для забезпечення конкуренції; формування державних гарантій 
інвесторам та їх інтеграція на юридичному рівні; забезпечення мінімізацій 
інвестиційного ризику та ін.
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мЕХАНІЗмИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  
ДОГОВІРНИмИ ВІДНОСИНАмИ У БУДІВНИЦтВІ

Ратифікація Угоди про Асоціацію із Європейським Союзом суттєво 
вплинула на подальший розвиток економіки України як високорозвиненої, 
правової та цивілізованої країни з високим європейським рівнем життя та 
адаптивною законодавчою нормативно-правовою базою. Одним із найваж-
ливіших пріоритетів розвитку будівництва визначено розробку національ-
них технічних регламентів для будівельної галузі, відповідно до європей-
ських та міжнародних стандартів, на основі Директиви Ради 89/106/ЕС  
від 21 грудня 1988 року “Про зближення законів, підзаконних актів та ад-
міністративних положень держав-членів стосовно будівельних виробів”  
[1, c. 5].

Із поступовим впровадженням політичних, соціально-економічних та ін-
ституційних механізмів державного управління формуються новітні адміні-
стративно-правові системи, що регулюють договірні відносини у будівництві 
і спрямовані на лібералізацію та спрощення умов ведення бізнесу в будівель-
них галузях загалом. На особливу увагу в цьому відношенні заслуговує: де-
централізація та уніфікація сфери повноважень органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування, зокрема, щодо контролю за процесом бу-
дівництва; скорочення терміну видачі дозволів у будівельній галузі; підви-
щення відповідальності суб’єктів містобудування за порушення будівельних 
норм і стандартів; гармонізація державних стандартів із європейськими нор-
мами; впровадження ефективних механізмів міжнародного та вітчизняного 
фінансувань житлового будівництва; кодування будівельних норм в єдину 
систему та ін. [2].

Водночас аналітики наголошують, що для підвищення ефективності ме-
ханізмів державного управління договірними відносинами у будівельній га-
лузі необхідне не лише створення організаційно-правих умов для побудови 
вигідних договірних відносин учасників будівельного ринку, а й, передусім, 
об’єктивна оцінка результатів будівельного процесу, що відбувся протягом 
останнього десятиліття в Україні. 

У результаті стан державного управління договірними відносинами буді-
вельної галузі можна пояснити як сферу наступних проблем [3]:
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• відсутність державних джерел фінансування будівництва (різке скоро-
чення державних капіталовкладень, зниження домінуючих можливостей для 
інвестицій в бізнес, бідність багатьох людей);

• висока зношеність та занедбаність основних державних будівельних фо-
ндів, відмова від роботи через відсутність інвестиційного попиту;

• часткова ліквідація великих державних будівельних підприємств, що 
можуть виконувати проекти на мільйони доларів;

• недосконала система державного ціноутворення;
• обтяжливі, законодавчі бюрократичні перешкоди на шляху реалізації 

інвестиційних проектів;
• недосконала система державного регулювання економічних, соціальних 

та правових відносин у житловому секторі та ін.
У цьому контексті для покращення державного управління договірних 

відносин у будівельній галузі уряд України, по-перше, потрібно підтвердити 
свою прихильність європейській стандартизації конкретними діями, зокрема, 
шляхом покращення координації та уніфікації технічних аспектів розвитку 
будівельних об’єктів, беручи до уваги директиви Європейського парламен-
ту та Європейської комісії. По-друге, необхідно створити ефективний регу-
ляторний механізм для державного управління договірними відносинами у 
будівництві, що передбачає скорочення бюрократичних перешкод та коруп-
ційних чинників. При цьому необхідно забезпечити прозорість прийняття 
рішень та сприяти максимальному залученню громадськості та усіх зацікав-
лених вітчизняних і міжнародних учасників договірних відносин, щоб вони 
обмінювалися вірогідною інформацією, із першоджерел, про застосування та 
використання технічних регламентів та умов будівництва. По-третє, сприяти 
застосуванню об’єктивних стандартів у процесі організації державних заку-
півель та запобігати появі організаційно-процедурних обставин, що дискри-
мінують потенційних іноземних інвесторів.
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ПАРХОМЕНКО-КУЦЕВІЛ Оксана Ігорівна
д-р наук з держ. упр., радник Голови Національного агентства з питань  
запобігання корупції

ПІДГОтОВКА ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЯК ОСНОВА 
ФОРмУВАННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Підготовка публічних службовців важливий елемент не тільки розвитку 
кадрового потенціалу системи публічної служби, а й забезпечення кадрової 
безпеки України. Система публічного управління потребує захисту від не-
професійних службовців, політично заангажованих та корумпованих праців-
ників.

На сьогодні спостерігається проблема існування в системі підготовки 
службовців застарілих методів навчання, неефективність отриманих знань, 
нереалізованість знань у процесі професійної діяльності, відсутність зв’язку 
кар’єрного зростання з постійним удосконаленням свого професійного рівня 
тощо.

Наприклад, у Франції існує початкове навчання публічних службовців 
та постійне навчання (підвищення кваліфікації). Професійна підготовка 
державних службовців у Франції зорієнтована не на академічних, а на прак-
тичних питаннях. Академічні знання мають бути засвоєні студентами перед 
вступом до адміністративної школи та перевіряються конкурсними вступ-
ними іспитами. Навчання орієнтоване на функціонування адміністрації, на 
публічне управління, на різні технічні питання (залежно від школи). Постій-
не навчання у Франції — це право публічних службовців. Кожна публічна 
адміністрація повинна розробляти навчальний план на кожний рік. Деякі 
навчальні курси можуть бути обов’язковими для державних службовців, на-
приклад, при переході на посади вищого керівництва. Крім того, державні 
службовці мають індивідуальне право на безперервне навчання протягом 20 
навчальних годин на рік, які можуть накопичуватися протягом 6 років [2]. 

Прийом на спеціальне навчання у Франції може проводитися через ін-
терв’ю державного службовця зі своїм керівництвом або з навчальним закла-
дом: не існує загальних та жорстких правил прийому на навчання з тим, щоб 
система підготовки державних службовців була максимально гнучкою й від-
повідала потребам адміністрацій та державних службовців. 

Підготовка в Польщі організовується відповідно до таких основних бло-
ків: публічне право та адміністрування, економічні питання, державні фінан-
си, Європейський Союз та міжнародне співробітництво, соціальні питання 
(зокрема професійна культура державного службовця та етичні питання в 
публічному житті), управління та урядування в адміністрації, управління 
структурними фондами ЄС [2]. 
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Важливою складовою підвищення кваліфікації у Польщі є мовні курси. 
Всі мовні курси фокусуються на вивченні адміністративної термінології, а 
також граматики і лексики. Спеціалізовані мовні курси включають вивчення 
термінології у сфері адміністрації, права, економіки та ЄС. 

На нашу думку, підготовка публічних службовців повинна складатися з 
двох блоків: теоретичних знань та практичних завдань. 

Водночас блок практичних завдань повинен складатися з тренінгів, імі-
таційних ігор, вебінарів. Можливо також долучити вирішення ситуативних 
завдань та стажування.

Тренінг як форма навчання має істотні переваги перед іншими формами 
та видами навчання і вимагає від фахівців не лише знань, а й уміння засто-
совувати свої знання в практичній діяльності, що постійно змінюється. Се-
ред переваг, які має тренінг як активна форма навчання перед традиційними 
методами, можна визначити такі: під час використання тренінгу, який є імі-
таційним методом; процес навчання максимально наближений до реальної 
практичної діяльності; це інтерактивний метод навчання, учасники якого 
виступають у тих чи інших ролях і діють відповідно до статусу своєї ролі; 
це є метод, де спрацьовують механізми групової динаміки, учасники набу-
вають досвіду розроблення та виконання колективних рішень, тим самим й 
відображається можливість самореалізації особистих якостей та здійсню-
ється ефективне позитивне самовираження професійної діяльності; під час 
тренінгу спеціальними засобами створюється певний емоційний та інтелек-
туально-пізнавальний настрій, що надає можливість істотно активізувати й 
інтенсифікувати процес навчання [4, с. 72–73]. 

Імітаційні ігри передбачають проведення певного управлінського про-
цесу та вирішення певного завдання. Перевагами цього методу є: по-перше, 
ефективність — значне збільшення обсягів здобутих знань і навичок за оди-
ницю часу; по-друге, процеси, які в реальному житті тривають роками, їхня 
імітаційна модель “прокручує” за секунди, а в разі застосування комп’юте- 
рів — практично миттєво [1, с. 59–60]. І, звичайно, безпечність, оскільки пев-
не управлінське рішення не реалізується в реальному часі, якщо воно хибне 
та може привести до значних негативних наслідків.

Вебінар — це онлайн-захід, спрямований на навчання учасників. У ролі 
ведучого виступає викладач, тренер, провідний фахівець, чиє завдання — пе-
редати слухачам вебінару якусь інформацію, навчити новим прийомам робо-
ти, виробити нові навички і т. ін. [3] Учасники вебінару можуть перебувати за 
сотні кілометрів один від одного і від ведучого — за наявності Інтернету від-
стань не має більше значення. Вони бачать і чують викладача, можуть зада-
вати йому свої питання. Таким чином, підвищується ефективність навчання.

Найважливішою з переваг є економія. Не потрібно піднімати питання ві-
дрядження, не потрібно брати в оренду зал, не потрібно роздруковувати для 
учасників демонстраційний матеріал. Усі ці витрати не потрібні.

Запровадження у підготовку публічних службовців інноваційних методів 
навчання надасть можливість якісно та ефективно виконувати в подальшій 
професійній діяльності завдання, які ставить перед службовцями держава та 
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суспільство. Водночас професіоналізація системи публічної служби забезпе-
чить формування кадрової безпеки в Україні.
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мЕХАНІЗм ВЗАЄмОДІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ  
тА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

В останні роки інтенсивно розробляється ідея про те, що поняття “дер-
жавне управління” введено в науковий обіг як віддзеркалення практики 
тоталітарної організації і здійснення державної влади радянських часів. На 
цій основі здійснюються спроби обґрунтувати неправомірність терміна “дер-
жавне управління” в науковому значенні слова. Суть обґрунтувань цього 
положення зводиться до того, що саме собою управління в будь-якому його 
вигляді звернено всередину колективу, організації. З цієї точки зору управ-
ління в державному органі мало чим відрізняється або взагалі не відрізня-
ється від управління у всякому іншому колективі. Тому воно не може бути 
схарактеризоване як державне управління, а є просто управлінням.

Широке коло думок з питання про поняття державного управління, що 
склалися в науковій літературі з питання про поняття державної влади, сер-
йозно утруднює аналіз взаємозв’язку державної влади і державного управ-
ління.

Сформовані протиріччя повинні вирішуватися шляхом подолання об-
межених підходів до розуміння державної влади і державного управління, 
в кожному з яких абсолютизуються окремі їх сторони і вияви. Необхідно 
відмовитися від “апаратного” розуміння держави як замкнутого колективу 
чиновників, спільна діяльність яких організована шляхом об’єднання їхніх 
зусиль і носить характер звичайного управління.

Водночас істотно збіднюється сутність і зміст державного управління, 
коли воно розглядається лише у зв’язку зі здійсненням виконавчої влади.

Сутність державного управління полягає в тому, що воно виступає голов-
ним каналом здійснення всієї системи державної влади, а не тільки окремого 
її різновиду (виконавчої влади) та отримання зворотних сигналів про стан 
об’єктів управління, облік яких у діяльності кожного різновиду державної 
влади необхідний для ефективного функціонування всієї системи державної 
влади [2, c. 57].

Як особливий соціальний інститут державне управління виникає разом з 
поділом влади, до цього воно поєднане з державною владою, не відособлено 
від неї, а існуюче в науковій літературі ототожнення державної влади і дер-
жавного управління є відображенням такої практики.

Державне управління не може бути протиставлене державній владі, 
оскільки здійснюється саме органами державної влади та посадовими осо-
бами, що представляють її. З цієї точки зору не можна визнати вдалими кла-
сифікації органів держави на органи державної влади та органи державно-
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го управління, оскільки кожен орган державної влади тією чи іншою мірою 
здійснює управлінські функції і в цьому сенсі є органом державного управ-
ління.

Теоретичним джерелом заперечення правомірності терміна “державне 
управління” є протиставлення або ототожнення державної влади і управ-
ління. При цьому не враховується, що державне управління є специфічним 
способом забезпечення взаємодії розділених гілок влади, без якого немає не-
обхідності в його відособленому розгляді та існування [2, c. 59].

Кожний різновид державної влади має своє особливе призначення, мету, 
що реалізуються через конкретизацію її в задачах, функціях, структурах, 
конкретних посадах.

Державне управління спрямоване на здійснення конкретних практичних 
дій на об’єкти управління державної влади, відповідно до її соціального при-
значення [3, c. 6].

Державна влада певним чином впливає на об’єкт управління саме у фор-
мі державного управління, яке звернено “всередину” суспільства, народу і в 
цьому сенсі є управлінням, а особливий склад суб’єктів управління (пере-
важно органи держави) робить його державним управлінням [3, c. 6].

З цієї точки зору механізм взаємодії державної влади та державного управ-
ління може визначатися як система правових відносин між різними гілками 
державної влади, за допомогою яких здійснюється практичний, конкретний 
вплив на різні сфери життя суспільства та індивіда, що створюють необхідні 
передумови для здійснення належних їм прав, свобод і виконання правових 
обов’язків, спадкоємного переведення всієї суспільної системи в стан, що по-
стійно забезпечують їх розвиток та здійснення.
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мОДЕРНІЗАЦІЯ мЕХАНІЗмІВ САмОВПОРЯДКУВАННЯ  
В СИСтЕмИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  
В ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

Існування в Україні соціально-економічної системи, заснованої на команд-
но-адміністративному, політизованому розподілі ресурсів, що надходять 
ззовні завдяки зовнішнім субсидіям і запозиченням, добігає кінця. Очевид-
ним є те, що незалежно від установок і бажань різних груп, які перебувають 
при владі, вже в короткостроковій перспективі буде потрібна кардинальна 
зміна сформованих механізмів управління економікою і соціальною сферою, 
що зумовлено, як мінімум, двома факторами:

• різким скороченням доступних бюджетних ресурсів; 
• зобов’язаннями з виплати зовнішнього боргу, що вимагають виконання.
В Україні неефективно реалізується варіант збереження існуючої (цен-

тралізованої командно-адміністративної з елементами децентралізації) сис-
теми державного управління, при якому мають місце деякі локальні зміни 
(на рівні окремих інститутів та позицій), однак вони спрямовані, швидше, 
на нівелювання найбільш очевидних недоліків у роботі системи, ніж її пере- 
будову. 

Основною метою існуючої нині в Україні політизованої системи держав-
ного управління є збереження статус-кво і підтримки балансу інтересів окре-
мих політичних і бізнесових угруповань.

Беручи до уваги, що основні функції держави лишаються незмінними при 
функціональному реформуванні системи державного управління в публічне, 
йдеться лише про зміну механізмів, якими система публічного управління 
забезпечуватиме виконання функцій держави. Таким чином, здатність систе-
ми публічного управління до ефективного самовпорядкування з метою адек-
ватного реагування на обставини навколишнього середовища, що активно 
змінюються, полягає не стільки в структурному чи функціональному, скіль-
ки в здатності гнучко застосовувати доступні системі механізми державного 
управління. Базовою вимогою щодо модернізації механізмів самовпорядку-
вання системи державного управління в публічне на сучасному етапі є усві-
домлення необхідності відкинути зайвий функціональний “баласт” і відпо-
відним чином перебудувати інституційну інфраструктуру, яка відповідає 
потребам ринкової економіки, громадянського суспільства і сучасної моделі 
демократії. Це не означає повну лібералізацію системи державного управлін-
ня, але потребує від неї максимального зосередження зусиль і ресурсів лише 
в тих напрямах суспільного розвитку, які без участі держави самостійно реа-
лізовуватися не можуть.
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Завдання самовпорядкування системи публічного управління полягає в 
тому, що її реформування має йти випереджальними темпами. Система по-
винна не тільки реагувати на виклики часу, а й прогнозувати майбутні потре-
би, бути готовою не лише швидко реагувати на суспільно-економічні зміни, 
а й програмувати їх.

Базовою передумовою ефективного самовпорядкування системи публіч-
ного управління є її політична стабільність, яку можна досягти двома шля-
хами: 

• забезпечення стабільності політичної системи загалом;
• забезпечення якомога більшої відокремленості системи публічного 

управління від суспільно-політичного процесу.
З огляду на об’єктивні обставини політичного і технологічного характеру 

найбільш ефективною на сучасному етапі державотворчого процесу України 
є президентська форма правління за умов, що легітимно обраний Президент 
України стане главою виконавчої влади і нестиме персональну відповідаль-
ність за її діяльність, а судова гілка влади стане повністю незалежною від 
Президента, парламенту і уряду.

Джерела

1. Червякова О. В. Механізми трансформації державного управління в умовах су-
спільних змін : монографія / О. В. Червякова. — К. : ТОВ “НВП” Інтерсервіс”, 
2015. — 390 с.

2. Черленяк І. І. Синергетичні концепції та моделі оптимізації системи державного 
управління : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 / І. І. Черле-
няк; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2011. — 36 с.



63

РОМАНЕНКО Євген Олександрович
д-р наук з держ. упр., проф., зав. кафедри публічного адміністрування,  
лауреат Премії Президента України для молодих вчених, заслужений юрист 
України, МАУП

ГУРКОВСЬКИЙ Володимир Ігорович 
д-р наук з держ. упр., ВГО “Центр досліджень проблем публічного управління” 

РЕФОРмУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІтЕНЦІАРНОЇ  
СЛУЖБИ: НОРмАтИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

Втілення в життя обраного політичного курсу на інтеграцію до Європей-
ського Союзу потребує модернізації у багатьох сферах державного управ-
ління й вимагає приведення національних норм, правил відповідно до євро-
пейських та загальновизнаних міжнародних стандартів. У цьому контексті 
велике значення має реформування органів пенітенціарної системи та їх ор-
ганізаційно-правового, беззаперечного дотримання прав людини та громадя-
нина й гуманізації кримінально-виконавчого процесу загалом.

Наявна в країні система виконання покарань потребує структурної ре-
форми. Спадок Радянського Союзу був орієнтований на створення полі-
цейсько-карного апарату нагляду над ув’язненими, стандарти функціону-
вання установ виконання покарань не змінювалися протягом 75 років, а 
сама пенітенціарна  система протягом років незалежності фінансувалась у 
розмірі 40 відсотків потреби. Тоді як метою виконання  покарань має бути  
виправлення  та ресоціалізація  засуджених. Тому в травні 2016 р. Кабінет 
міністрів України ліквідував Державну пенітенціарну службу, поклавши на 
Міністерство юстиції завдання і функції з реалізації державної політики у 
сфері виконання кримінальних покарань та пробації. [1] До сфери управ-
ління Мін’юсту було віднесено 148 установ виконання покарань та слідчих 
ізоляторів (113 кримінально-виконавчих установ; 12 слідчих ізоляторів;  
17 установ виконання покарань з функцією слідчих ізоляторів, 6 виховних 
колоній), 90 промислових і 11 сільськогосподарських підприємств установ 
виконання покарань, 18 закладів охорони здоров’я Державної криміналь-
но-виконавчої служби, інші установи і заклади.

Результати проведення аналізу наповненості установ виконання покарань 
та слідчих ізоляторів свідчать, що протягом тільки 2015 року — I кварталу 
2017 р. чисельність осіб, які відбували покарання в установах виконання по-
карань, зменшилася в 1,4 разу (із 57396 до 41800 осіб), а чисельність осіб, 
які трималися у слідчих ізоляторах, навпаки збільшилася з 16035 до 18821 
особи, або в 1,2 разу.

Унаслідок зменшення чисельності засуджених, яке відбулося протягом 
останнього часу, установи виконання покарань стали напівпорожніми (ста-
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ном на 1 квітня 2017 р. планова наповненість становила 88807 осіб, фактич- 
на — 41800 осіб, або 47,1 відсотка), а деякі з них майже порожніми. Водночас 
при суттєвому зменшенні кількості засуджених чисельність персоналу коло-
ній практично не змінилася, а в деяких з них стала перевищувати кількість 
осіб, які в них утримуються. 

Застарілою залишається і матеріальна база діючих пенітенціарних за-
кладів, більшість будівель і споруд яких перебуває у незадовільному стані, а 
окремі — в аварійному, чим не забезпечуються умови тримання засуджених 
та ув’язнених: недостатність природного та штучного освітлення в камерах; 
відсутність примусової вентиляції та постійного доступу до проточної пит-
ної води; недостатня кількість умивальників, електророзеток, зливу води у 
туалетах; надмірна вологість та ураженість грибком стін камер тощо [2].

Неналежним залишається забезпечення спеціальним одягом осіб рядово-
го і начальницького складу воєнізованих формувань Державної криміналь-
но-виконавчої служби, оскільки останнє забезпечення речовим майном за-
значених підрозділів здійснювалося у 2010 році. 

Низьким є також рівень технічної оснащеності установ виконання пока-
рань та слідчих ізоляторів засобами охорони (понад 90 відсотків наявних 
комплексів технічних засобів охорони периметрів та 33 відсотка інших ти-
пів інженерно-технічних засобів охорони та нагляду установ виконання по-
карань і слідчих ізоляторів перебувають у незадовільному технічному стані 
внаслідок багатократного перевищення граничного строку експлуатації, мо-
рального і фізичного зношення). Це змушує керівників установ приділяти 
більшу увагу організації фізичної охорони із залученням значної кількості 
персоналу, а не застосуванню сучасних інженерно-технічних засобів охо-
рони і нагляду, охоронних, інформаційних та телекомунікаційних систем. 
Крім цього, на сьогодні 74 відсотка сповіщувачів охоронної сигналізації на 
периметрах установ виконання покарань експлуатуються понад 16 років та 
потребують заміни, а близько 10 відсотків сповіщувачів перебувають у не-
справному стані і підлягають списанню.

Установи Державної кримінально-виконавчої служби лише на 66 від- 
сотків забезпечені комплектами систем контролювання доступу. Наявні в 
установах системи керування електричними та електромеханічними замка-
ми мають строк експлуатації понад 10 років і повністю вичерпали свій ресурс.

Водночас, зважаючи на те, що здійснені кроки щодо реформування пе-
нітенціарної системи, які проводилися останній рік, незначно поліпшили 
ситуацію в системі, Кабінет Міністрів України у вересні 2017 р. розглянув 
та схвалив “Концепцію реформування (розвитку) пенітенціарної системи 
України” [2], яка є програмним документом, що встановлює загальні прин-
ципи подальшого реформування і функціонування пенітенціарної системи 
в Україні.

Подальше реформування пенітенціарної системи передбачається здійс-
нювати за такими напрямами:

1. Удосконалення законодавства, що регламентує діяльність Державної 
кримінально-виконавчої служби. Запровадження реформи пенітенціарної 
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системи потребує врегулювання на законодавчому рівні її функціонування, 
у зв’язку з чим виникає необхідність розроблення проекту Закону України 
про пенітенціарну систему, яким би врегульовувалися питання оптимізації 
структури пенітенціарної системи, спрощення управління сукупністю її під-
розділів, впровадження нових підходів до заохочення її персоналу, а також 
забезпечення здійснення заходів, спрямованих на поліпшення умов відбу-
вання покарань та тримання під вартою засуджених і осіб, узятих під варту.

Після прийняття зазначеного Закону потребуватимуть приведення у від-
повідність з ним нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України та 
Мін’юсту.

2. Оптимізація структури органів Державної кримінально-виконавчої 
служби, системи функціонування установ виконання покарань та слідчих 
ізоляторів, штатної чисельності персоналу зазначеної Служби та підвищен-
ня ефективності його діяльності. Мін’юстом планується утворити Адміні-
страцію Державної кримінально-виконавчої служби України як територі-
альний орган Мін’юсту зі статусом юридичної особи, в якому акумулювати 
повноваження, зокрема щодо організації діяльності воєнізованих формувань 
та організації охорони та режиму, організації та контролю за виконанням ви-
років суду та інших судових рішень і застосуванням передбачених законом 
засобів виправлення засуджених, організації і контролю оперативно-розшу-
кової діяльності органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, 
з підпорядкуванням Адміністрації усіх міжрегіональних управлінь з питань 
виконання кримінальних покарань та  пробації Мін’юсту.

Зазначене зумовлене насамперед необхідністю позбавлення апарату 
Мін’юсту правоохоронних функцій, оскільки наведені повноваження Адмі-
ністрації Державної кримінально-виконавчої служби повинні виконуватись 
атестованим персоналом — особами рядового і начальницького складу Дер-
жавної кримінально-виконавчої служби.  При цьому слід зазначити, що слід-
чі підрозділи Державної кримінально-виконавчої служби будуть залишені 
в апараті Мін’юсту, що дасть змогу забезпечити процесуальну незалежність 
слідчих та уникнути впливу на процес досудового розслідування керівників 
та персоналу органів і установ Державної кримінально-виконавчої служби.

З метою створення повноцінної системи пробації пропонується ліквідува-
ти Департамент пробації Мін’юсту, структурні підрозділи з питань  пробації  
міжрегіональних управлінь та утворити єдину державну установу “Центр  
пробації” з підпорядкуванням їй уповноважених органів із цих питань.

3. Оптимізація мережі установ виконання покарань та їх підприємств, 
забезпечення їх ефективного функціонування та прибутковості (рентабель-
ності) виробничої діяльності. Утримання напівпорожніх колоній з низьким 
рівнем технічної оснащеності та незадовільним матеріально-побутовим за-
безпеченням засуджених до позбавлення волі вимагає прийняття управ-
лінських рішень щодо їх оптимізації. Це дало б змогу зменшити кількість 
установ виконання покарань, скоротити значну чисельність їх персоналу, а 
вивільнені ресурси спрямувати на переоснащення інших установ, що забез-
печило б створення належних умов тримання засуджених.
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4. Планується утворити державну установу “Центр охорони здоров’я Дер-
жавної кримінально-виконавчої служби”, що дасть змогу забезпечити здійс-
нення реформи медичної служби пенітенціарних закладів та зробити лікаря 
незалежним від керівника установи виконання покарань.  Наступним кро-
ком слід вжити комплекс заходів для передачі функції надання медичної до-
помоги засудженим та особам, узятим під варту, від Мін’юсту до МОЗ.
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СИРОТЕНКО Роман Олександрович 
аспірант МАУП, Вищий адміністративний суд України 

КАСАЦІЙНИЙ АДмІНІСтРАтИВНИЙ СУД:  
ВПЛИВ РОБОтИ АПАРАтУ НА СтРОКИ  
тА ЧАС РОЗГЛЯДУ СПРАВ АДмІНІСтРАтИВНОЇ ЮСтИЦІЇ

3 жовтня 2017 року Верховною Радою України в другому читанні і в ці- 
лому було прийнято законопроект № 6232 про внесення змін до кодексів та 
інших законодавчих актів, що практично запустило судову реформу. Слід 
зауважити, що саме судова реформа була однією з найважливіших серед ре-
форм у Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020”, яка була надана і підпи-
сана Президентом України ще 12 січня 2015 року.

Треба зазначити, що судова реформа тривала півтора року, а результатом 
конкурсного відбору суддів касаційних судів у складі Верховного суду Укра-
їни стали 120 кандидатів, яких Вища кваліфікаційна комісія суддів України 
27 липня 2017 року визначила як переможцями конкурсу до нового Верхов-
ного суду.

Також уваги потребує той факт, що 30 переможців були ветовані Суспіль-
ною радою доброчесності як такі, що не відповідають критеріям професійної 
етики й доброчесності. Окрім цього, багато кандидатів оскаржили конкурс, в 
тому числі й діючі на той час судді Вищого адміністративного суду України.

Але не тільки судді виконують роль захисників прав і свобод людей в 
Україні. Важливу роль у судах виконують їх апарати, особливо в адміністра-
тивній юстиції, на плечах якої тридцять з лишком тисяч справ, що є більше, 
ніж половиною загальної кількості справ в касаційних судах.

Швидких обертів для касаційної інстанції адміністративної юстиції судо-
ва реформа набрала після урочистого призначення 113 суддів нового Верхов-
ного суду в суботу 11 листопада. Вже 30 листопада відбувся Пленум нового 
Верховного суду, на якому було вирішено питання щодо дати початку роботи 
Верховного суду та його касаційних судів — 15 грудня 2017 року.

Вже 6 та 7 грудня зборами суддів Касаційного адміністративного суду 
було розглянуто нагальні питання про обрання голови суду, яким був обра-
ний М. І. Смокович, про кількість та спеціалізацію палат суду, а також про 
необхідну кількість помічників, консультантів та секретарів судового засі-
дання на одного суддю.

Радою суддів було вирішено про необхідність призначення 3 помічників, 
1 консультанта та 1 секретаря судового засідання на одного суддю саме через  
найбільший залишок справ, із середньою завантаженістю на суддю в розмірі 
приблизно 1300 справ.

Та постає питання: чи правомірним було призначення суддів нового Вер-
ховного суду України шляхом конкурсного відбору, а апарату — переведен-
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ням? На це питання нинішній голова Касаційного адміністративного суду 
М. І. Смокович висловив думку ще в початку 2017 року, звернувши увагу на 
важливість ефективного та швидкого судочинства, з досвідом роботи деяких 
кадрів ще з часів формування Вищого адміністративного суду України.

Загалом судова реформа доволі сильно відобразилась на строках розгляду 
справ адміністративною юстицією. Ще під час підписання Президентом за-
конопроекту “Про судоустрій і статус суддів” у Вищому адміністративному 
суді України працювало понад 70 суддів, які розглядали кожного тижня де-
сятки справ у судовому засіданні, в попередньому розгляді та в письмовому 
провадженні. А наразі — лише 29 діючих суддів.

За статистичними даними Вищого адміністративного суду України за 
2015 рік до касаційного суду надійшло 54819 касаційних скарг і справ,  а було 
розглянуто 61992 касаційних скарг і матеріалів. А в 2016 році до Вищого ад-
міністративного суду надійшло 37012 касаційних скарг і справ, а загалом 
було розглянуто 39845 касаційних скарг і справ.

Порівняльна статистика показників 2014–2016 років свідчить про тен-
денцію до зменшення надходження справ і матеріалів до Вищого адміністра-
тивного суду України, це вказує на зменшення ефективності розгляду скарг з 
часу підписання нового закону судом загалом, що, своєю чергою, призводить 
до більш “довшого” розуміння терміна “розумний строк”.

Таким чином, стверджувати про своєчасність проведення судової рефор-
ми неможливо, хоча й ця реформа є великим кроком до адаптації правового 
простору адміністративної юстиції України до правового простору Європей-
ського Союзу.

Дослідження та удосконалення механізму співпраці апаратів адміністра-
тивних судів є не менш вагомим, ніж реформування та переатестація судово-
го корпусу, оскільки без одного не може працювати й інше.
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СЛОНЬОВСЬКИЙ Михайло Васильович 
аспірант, МАУП

ПРОФЕСІОНАЛІЗм КАДРІВ  
СИСтЕмИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  
ЯК ОСНОВА ЇХ ПОСтІЙНОГО РОЗВИтКУ

Професіоналізм кадрів системи публічного управління є важливою про-
блемою, що охоплює не лише постійне підвищення кваліфікації кадрів, а 
й відбір, просування по кар’єрних сходах, самовдосконалювання, ротацію 
тощо.

Від професіоналізму кадрів системи публічного управління залежить 
якість та ефективність реформ, що здійснюються в Україні, адже саме служ-
бовці приймають, реалізують важливі для країни державно-управлінські  
рішення.

З метою визначення складових професіоналізму як основи розвитку су-
часних кадрів публічного управління розглянемо основні підходи до цієї де-
фініції.

Поняття “професіоналізм” розглядається багатьма вченими як укра-
їнськими, так і зарубіжними, в тому числі Г. Атаманчуком, С. Дубенко,  
А. Марковою, Р. Науменко, О. Оболенським, Ю. Поваренковим, С. Серьо-
гіним, І. Сурай, О. Турчиновим та іншими, що вказує на важливість цього 
феномену. 

На думку Г. Атаманчука, професіоналізм — це знання, досвід та майстер-
ність у вибраному виді діяльності [1, с. 339]. Професіоналізм — це багато-
гранне явище, зокрема, сукупність освіти, саморозвитку фахівця, особистіс-
них якостей, власного досвіду, сили волі тощо. Крім того, професіоналізм 
можна визначити як внутрішнє ставлення спеціаліста до праці. Основні 
вимоги, що характеризують професіоналізацію посадової особи (особистий 
професіоналізм), полягають у виконанні обов’язків, покладених державою, 
через наявність умінь, навичок, певного досвіду, знання, а також особистіс-
них здібностей. 

Професіоналізацію можна розглядати як цілісний безперервний процес 
становлення особистості спеціаліста, яка починається з моменту вибору та 
прийняття майбутньої професії і закінчується, коли людина припиняє ак-
тивну трудову діяльність. Професіоналізація — це лише один з напрямів 
розвитку особистості, в межах якого вирішується специфічний комплекс су-
перечностей, які властиві соціалізації особистості загалом [3; 5].

На думку А. Маркової, професіоналізація — це процес становлення про-
фесіонала, як одна зі сторін соціалізації, подібно тому, як становлення про-
фесіонала — один із спектрів розвитку особистості [2, с. 63–64].
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С. Серьогін до професійних та ділових якостей державних службовців 
відносить наступні [4, с. 140]: 

• особистісні: активність, комунікація, мотивація, вміння приймати пра-
вильні рішення; 

• інтелектуальні: компетентність, аналітична складова мислення; 
• ділові, пов’язані з особливостями нервової системи: працездатність, 

стійкість до стресів. У кожному випадку визначення цих якостей зале-
жить від чинників; 

• вибір місця роботи державними службовцями; 
• ситуації, що виникають у повсякденній роботі на тій чи іншій посаді; 
• конфлікти; 
• мотивація до зміни роботи; 
• інновації, що пов’язані зі змінами характеристик трудового середови-

ща; 
• зміст, форма і методи набуття відповідних знань і навичок професії 

державного службовця; 
• професійно-кваліфікаційні характеристики державного службовця. 
Таким чином, фахівець у системі публічного управління повинен: вирішу-

вати завдання, які перед ним ставить керівництво і держава; приймати об-
ґрунтовані, раціональні рішення; чітко ставити завдання перед собою та свої- 
ми підлеглими, вміти будувати коротко- та довгострокові плани; керуватися 
у своїй діяльності етичними цінностями й урядовою політикою; аналізувати 
ситуацію, що склалася в країні, виявляти проблеми та вносити конструктив-
ні пропозиції щодо їх вирішення, діяти за потреби на підставі вироблених 
раніше алгоритмів мислення та поведінки; орієнтуватися в психології людей; 
вміти доповідати та раціонально використовувати свій час тощо. Перелік на-
ведених вище знань, навичок, умінь, особистісних рис характеру посадової 
особи не є вичерпним. Кожна особа, що працює в системі державного управ-
ління, має індивідуальний перелік професійно важливих якостей, які харак-
теризують її професіоналізм. 

Водночас професіоналізм кадрів системи публічного управління можна 
розглядати з точки зору окремої особистості та організації (колективу), і 
тому слід виділити професіоналізм посадової особи та професіоналізм кадрів 
системи державного управління. Під професіоналізмом публічного служ-
бовця треба розглядати його знання, вміння, навички, надбання у цій галу-
зі, його професійний досвід, які він застосовує для ефективного розв’язання 
професійних завдань. Професіоналізм кадрів системи публічного управлін-
ня складається з професіоналізму кожного працівника, але не дорівнює його 
сумі (кількості працюючих). Тобто кожний публічний службовець є профе-
сіоналом у галузі, де вона працює, але вся система публічного управління 
функціонує не завжди ефективно, оскільки існує бюрократична тяганина, 
мають місце корупційні дії, вирішення питань соціального захисту реалізо-
вуються повільно тощо. 

Проведений аналіз показує, що професіоналізм публічного службовця 
складається з таких елементів: особистісні психологічні риси фахівця — ті, 
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що притаманні особистості (пам’ять, темперамент, самоідентифікація, інте-
лект, швидкість проходження психічних процесів тощо); навички, отрима-
ні під час соціалізації, навчання, самоосвіти; досвід професійної діяльності. 
Усі зазначені складові професіоналізму службовця виконують важливу роль 
при призначенні фахівця на посаду публічної служби та подальшому перебу-
ванні на цій посаді. 

Джерела
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ОКРЕмІ АСПЕКтИ АДмІНІСтРАтИВНО-ПРАВОВОГО  
СтАтУСУ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

Результатом упровадження в життя положень Конституції України та 
Концепції адміністративно-правової реформи в Україні стало формування 
нового адміністративно-правового статусу органів виконавчої влади, форм 
та методів їхньої діяльності. Ця об’єктивна потреба визначена принципом 
розподілу влади, а отже, розширенням адміністративно-юрисдикційних пов- 
новажень органів виконавчої влади України. Більшість зазначених завдань  
органи виконавчої влади реалізують у процесі адміністративно-юрисдикцій-
ної діяльності під час виконання адміністративного законодавства, викори-
стання адміністративно-правових заходів впливу щодо організації діяльно-
сті посадових осіб. Коли йдеться про діяльність в адміністративно-правовій 
сфері ми повинні розрізняти такі суспільні (соціальні) явища, які постійно 
взаємодіють та знаходяться у стані розвитку та змін: державне управління, 
законотворчість, виборчий процес; господарювання та фінансово-еконо-
мічна діяльність; суспільно-культурне життя, спорт тощо; правоохоронна 
діяльність та провадження у справах про проступки; проходження служби, 
статутні відносини; адміністративна діяльність державних органів; адміні-
стративний процес під час здійснення адміністративного судочинства.

Вивченням цих категорій займаються вчені-юристи, психологи, філосо-
фи та соціологи. В таких науках як право, психологія, наукове управління 
(менеджмент) сконцентровані категоріальний апарат, основні принципи, ме-
ханізми тощо, які у відповідних поєднаннях є правилами та аксіомами, за 
допомогою яких можна вивчити ті чи інші явища.

Особливе місце в системі органів виконавчої влади займає Кабінет Міні-
стрів України. Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Консти-
туції і законів України, актів Президента України видає у межах своєї компе-
тенції акти — постанови і розпорядження, обов’язкові для виконання. Акти 
нормативного характеру видаються у формі постанов Кабінету Міністрів. 
З організаційно-розпорядчих та інших поточних питань акти видаються у 
формі розпоряджень Кабінету Міністрів. Організаційне, експертно-аналі-
тичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяль-
ності уряду покладено на його апарат – Секретаріат Кабінету Міністрів [1].

Діяльність Кабінету Міністрів України спрямована на забезпечення ін-
тересів українського народу шляхом виконання Конституції України, актів 
Президента України, а також програми діяльності Кабінету Міністрів Украї- 
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ни, схваленої Верховною Радою України, вирішення питань державного 
управління у різних сферах діяльності [2, с. 101]. У зв’язку з цим доцільно 
відокремити такі групи функцій уряду [3, с. 218–219]:

• функції Кабінету Міністрів України як колегіального органу, що реалі-
зуються шляхом проведення засідань уряду;

• функції Кабінету Міністрів України, виконання яких покладено безпо-
середньо на першого віце-прем’єр-міністра та віце-прем’єр-міністрів;

• функції Кабінету Міністрів України, що виконуються кожним членом 
уряду відповідно до вимог закону або конкретного доручення Кабінету Мі-
ністрів.

Центральні органи виконавчої влади займають другий рівень у трирівневій 
системі органів виконавчої влади. До системи центральних органів виконав-
чої влади України належать міністерства та інші центральні органи вико-
навчої влади, що утворюються для виконання окремих функцій із реалізації 
державної політики. Відповідно до п. 9-1 ст.116 Конституції України Кабінет 
Міністрів України утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до зако-
ну міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах  
коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади.

З метою оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, усу-
нення дублювання їх повноважень, забезпечення скорочення чисельності 
управлінського апарату та витрат на його утримання, підвищення ефектив-
ності державного управління та відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 106 Конституції 
України Указом Президента України відбулася реорганізація системи цен-
тральних органів виконавчої влади [4; 5]. 

Поряд з цим у контексті подальшої реалізації положень адміністративної 
реформи в Україні було прийнято Закон України “Про центральні органи ви-
конавчої влади” від 17 березня 2011 року № 3166-VI.

Відповідно до цього Закону систему центральних органів виконавчої вла-
ди складають міністерства України та інші центральні органи виконавчої 
влади. Міністерства забезпечують формування та реалізують державну по-
літику в одній чи кількох сферах, інші центральні органи виконавчої влади 
виконують окремі функції з реалізації державної політики. Повноваження 
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади поширюються на 
всю територію держави.

Основними завданнями міністерства як органу, що забезпечує формуван-
ня та реалізує державну політику в одній чи кількох сферах, є:

1) забезпечення нормативно-правового регулювання;
2) визначення пріоритетних напрямів розвитку;
3) інформування та надання роз’яснень щодо здійснення державної полі-

тики;
4) узагальнення практики застосування законодавства, розроблення про-

позицій щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку 
проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів 
України на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України;

5) забезпечення здійснення соціального діалогу на галузевому рівні;
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6) здійснення інших завдань, визначених законами України та покладе-
них на нього актами Президента України.

Інші центральні органи виконавчої влади — утворюються для виконання 
окремих функцій з реалізації державної політики — служби, агентства, ін-
спекції. Діяльність центральних органів виконавчої влади спрямовується 
та координується Кабінетом Міністрів України через відповідних міністрів 
згідно із законодавством. 

Основними завданнями центральних органів  виконавчої влади є: 
1) надання адміністративних послуг;
2) здійснення державного нагляду (контролю);
3) управління об’єктами державної власності;
4) внесення пропозицій щодо забезпечення формування державної по- 

літики на розгляд міністрів, які спрямовують та координують їх діяль- 
ність;

5) здійснення інших завдань, визначених законами України та покладе-
них на них Президентом України.

Якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади склада-
ють функції з надання адміністративних послуг фізичним і юридичним осо-
бам, центральний орган виконавчої влади утворюється як служба.

У разі  якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади  
складають функції з управління об’єктами державної власності, що належать 
до сфери його управління, центральний орган виконавчої влади утворюється 
як агентство.

Якщо ж більшість функцій центрального органу виконавчої влади склада-
ють контрольно-наглядові функції за дотриманням державними  органами, 
органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними 
та  фізичними особами актів законодавства,  центральний орган виконавчої 
влади утворюється як інспекція.

До третього рівня в системі органів виконавчої влади належать місцеві ор-
гани виконавчої влади, а саме: місцеві державні адміністрації — місцеві органи 
виконавчої влади загальної компетенції; територіальні органи міністерств, 
інших центральних органів виконавчої влади – місцеві органи виконавчої 
влади спеціальної компетенції, до відання яких належать питання галузевого 
чи функціонального управління. Правовий статус місцевих державних ад-
міністрацій встановлюється Конституцією України (ст. 118–119), Законом 
України “Про місцеві державні адміністрації” [6] та іншими законодавчими 
актами.

Органи виконавчої влади являються основним суб’єктом адміністратив-
ної діяльності. Саме вони виконують функції держави, а в разі порушень з 
боку громадян, юридичних осіб або представників публічної влади, виправ-
ляють порушення суспільної стабільності. Суспільна стабільність в цьому 
контексті являє собою такий стан правовідносин між усіма суб’єктами, при 
якому кожен виконує свої функції та реалізує свої права не порушуючи пра-
ва інших. Поступовий еволюційний розвиток  суспільства забезпечується 
суспільною стабільністю.
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ДОСЛІДЖЕННЯ БАЗОВИХ мЕХАНІЗмІВ  
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: НАУКОВИЙ ПІДХІД

За даними інформаційно-аналітичних матеріалів розвитку галузі нау-
ки “Державне управління” [2] та списку захистів дисертацій з державного 
управління в Національній академії державного управління та її регіональ-
них інститутах [3] здійснено аналіз розвитку базових механізмів державного 
управління, який показав, що найбільшу кількість робіт присвячено саме до-
слідженням механізмів державного управління. 

Велику увагу приділено саме аналізу вітчизняних дисертаційних дослі-
джень з державного управління, зокрема захищених у Національній академії 
державного управління при Президентові України та її регіональних інсти-
тутах у 2012–2016 роках. 

Цей вибір продиктований: по-перше, тим, що в Національній академії 
державного управління при Президентові України захищено більше полови-
ни всіх дисертацій з державного управління; по-друге, Національна академія 
державного управління при Президентові України є головним державним 
вищим закладом України з підготовки, перепідготовки та підвищення квалі-
фікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; 
по-третє, можливість вільного та повного доступу на офіційному сайті Ака-
демії до інформації про захисти дисертацій на її двох спеціалізованих радах з 
державного управління за весь час їхньої роботи.

Загальна кількість захистів докторських дисертацій у Національній ака-
демії державного управління при Президентові України та її регіональних 
інститутах за спеціальністю “механізми державного управління” складає  
40,4 % від усіх захищених докторських дисертацій. Це достатньо високий 
показник уваги до досліджень таких механізмів. Загальна кількість канди-
датських робіт, захищених в Національній академії державного управління 
при Президентові України та її регіональних інститутах за спеціальністю 
“механізми державного управління”, становить 45 % від усіх захищених в 
цих закладах кандидатських робіт. Цей показник значно вищий, ніж для док-
торських робіт.

Водночас виявлено, що суттєво зменшується захист дисертацій з держав-
ного управління взагалі й щодо механізмів державного управління зокрема; 
найбільш різке зниження захистів відбулося у 2016 році; найбільш досліджу-
ваними напрямами за обраний період були державна політика та державне 
регулювання; найменше уваги приділялося науковим дослідженням зі стра-
тегічного управління та програмування.
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Проаналізувавши низку зарубіжних джерел щодо висвітлення стану роз-
витку базових механізмів державного управління [1], дійшли висновків, що 
маємо сильний глобалізаційно-ідеологічний вплив на такий процес. До того 
ж є певне технологічно-інноваційне відставання від найбільш розвинених 
країн світу, що потребує не лише вивчення їх досвіду, а й розумного виваже-
ного перенесення на вітчизняну практику державного управління.

Встановлено, що однією з основних прикмет сучасного глобалізаційно- 
ідеологічного впливу є зміна моделі державного управління з державного 
менеджменту на доброчесне врядування (Good Governance).  

Адміністративне реформування за своєю сутністю є, насамперед, зміною 
моделі державного управління. Відповідно змінюється і характер адміністра-
тивних реформ. При цьому слід враховувати, що вітчизняна модель держав-
ного управління має ознаки моделі державного менеджменту.
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СУтНІСтЬ тА ЗмІСт ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  
ІНЖИНІРИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСтЮ У БУДІВНИЦтВІ

Теоретичне та методологічне значення для розкриття змісту державного 
управління інжиніринговою діяльністю у будівництві має системне уявлен-
ня компонентів, елементів та взаємозв’язків, що розуміються під цим видом 
будівельної діяльності.

З точки зору управління, інжинірингову діяльність у будівництві пропо-
нується розуміти як сукупність інженерно-технічних послуг, що включають 
проведення попередніх техніко-економічних обґрунтувань та досліджень, 
організацію експертизи будівельних проектів, розроблення планів фінансу-
вання проектів, формування виробничих документів, реалізацію державних 
закупівель та оформлення тендерних контрактів, координацію діяльності 
всіх працівників, що займаються будівництвом, технічний нагляд за буді-
вельними об’єктами тощо [1].

Розглядаючи сучасний стан механізмів державного управління щодо ре-
гулювання інжинірингової діяльності в будівництві, можна зазначити, що їх 
формування та вдосконалення потребує зваженого й обміркованого підходу, 
глибокого теоретичного осмислення. З одного боку, це пояснюється тим, що 
будівництво передбачає реалізацію складних проектів, а в деяких випадках, 
навіть, небезпечних, з іншого — тим, що будівництво вимагає використання 
якісних будівельних ресурсів на всіх етапах життєвого циклу проекту — від 
проектування до здачі об’єкта будівництва в експлуатацію. 

Однією з основних цілей державного управління інжинірингової діяльно-
сті в будівництві є зростання його темпів у країні та забезпечення високого 
рівня попиту населення на нього. В основі державного управління інжині-
рингової діяльності в будівництві лежать такі напрями [2]:

1) розроблення законодавства з питань будівництва;
2) державне планування територій на державному та регіональному рів-

нях для моніторингу розроблення містобудівних документів;
3) формулювання та затвердження будівельних норм, національних стан-

дартів та правил, гармонізованих із міжнародними нормами;
4) державне ліцензування та сертифікація окремих видів будівельної ді-

яльності;
5) формування містобудівного кадастру та його моніторинг;
6) оформлення, декларування та видача будівельних дозволів;
7) державний контроль за дотриманням законів і правил у сфері будівель-

ної діяльності, національних стандартів, нормативно-правових актів та про-
ектних документів тощо. 
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Зазначений перелік дає можливість уточнити, що для кожного виду ін-
жинірингових робіт, що їх збирається виконувати будівельна компанія, по-
трібно дотримуватися вимог державних нормативно-правових актів, а також 
мати відповідну матеріально-технічну базу та високваліфікованих працівни-
ків [3, c. 324].
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ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ мОВИ –  
ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ  КОмУНІКАтИВНИХ НАВИЧОК  
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

За твердженням української вченої, кандидата філологічних наук Ольги 
Володимирівни Шмирової, в Україні “свідомі громадяни прагнуть пропа-
гувати і вивчати нашу рідну українську мову, що і сьогодні потребує захисту. 
У ХХІ ст. кожен землянин має вміти спілкуватися не тільки рідною мовою. 
Українці мають порозумітися з представниками інших культур. В епоху гло-
балізації кожен має поглиблювати свої знання з іноземних мов із метою між-
народної співпраці” [9].

Мета доповіді — теоретичне обґрунтування підвищення комунікативних 
навичок державних службовців засобом вивчення англійської мови.

Проблема адаптації правової системи України до права Європейського 
союзу викликає необхідність володіння державними службовцями хоча б 
однією іноземною мовою. Англійська мова — одна із найпоширеніших мов 
світу, і громадяни та державні посадовці Європейського Союзу без перешкод 
нею володіють. Отже, актуальність навчання іноземній мові потребує особ- 
ливої уваги з боку вітчизняних  вчених, оскільки в українських ВНЗ здійс-
нюється підготовка фахівців, які після отримання освіти працюватимуть у  
виконавчій владі, місцевому самоврядуванні, у громадських організаціях, і 
будуть здатними забезпечити високий рівень надання адміністративних по-
слуг на засадах відкритості, підзвітності, професіоналізму, що, своєю чергою, 
потребує залучення європейських правових документів і джерел з метою 
вдосконалення сучасної вітчизняної правової системи. 

Державна політика інтеграції до Європейського Союзу, яка спочатку об-
межувалась зовнішньополітичною діяльністю, все більше стає завданням 
внутрішньої політики [3, с. 16] 

Розвиток та інтеграція до Європейського співтовариства відбувається 
засобами освіти, науки і культури, що становлять дієві фактори суспільно-
го розвитку. Цей розвиток неможливий без комунікації, засобом якої є ан-
глійська мова. Наприклад, проблеми адаптації законодавства податкової 
та інформаційної сфери України вимагають навички володіння іноземною 



81

мовою державними службовцями. Оскільки можливості спеціальності фа- 
хівців з публічного управління — це керування структурними підрозділами 
органів виконавчої влади, виконавчих комітетів місцевих рад, громадських 
організаціях, інших публічних установ, то до їхньої компетенції входитиме 
обов’язок розроблення статутів, положень та посадових інструкцій у ме-
жах виконання. Тож володіння професійною іноземною мовою у такому 
випадку є вагомим доповненням удосконалення вітчизняних документів, 
оскільки здатне імплантувати все найкраще з європейського досвіду. Про-
блема вдосконалення професійних навичок державних службовців була 
об’єктом досліджень таких сучасних українських науковців, як О. П. Губа [1],  
С. М. Опрятний [5], О. О. Павленко [6], Г. П. Кушнірова [7]. У своїх працях 
вчені розглядали  вдосконалення діяльності керівника в органах державної 
влади, формування комунікативної компетенції фахівців митної служби в 
системі неперервної професійної освіти, формування професійної компе-
тентності посадових осіб місцевого самоврядування і моделювання системи 
професійного навчання державних службовців ділової англійської мови. За 
твердженням науковця-практика І. В. Зірки, атрибутом освіченості сучас-
ного держслужбовця має бути “володіння однією або кількома іноземними 
мовами на достатньо високому рівні” [2, с. 1]. Це питання європейської та 
євроатлантичної інтеграції України. Однак проблема й досі залишається, 
тому що українські державні службовці у своїй більшості не володіють хоча 
б однією робочою, або офіційною мовою ЄС, що є причиною обмеження їх 
можливостей отримувати досвід державного управління на міжнародному  
рівні, проходити повноцінне професійне стажування і працювати в міжна-
родних проектах. Українські науковці Н. В. Морзе, О. Г. Глазунова, М. В. Мок- 
рієв описали методику створення електронного навчального курсу (на базі 
платформи дистанційного навчання MOODLE 3) [4]. Вчені зауважують, що 
система орієнтована на організацію взаємодії викладача та студентів, а також 
для організації змішаного електронного навчання як для очної, так і для за-
очної форм педагогічного процесу. “Головним розробником системи є Мartin 
Dougiames (Австралія). Оскільки проект відкритий, то в ньому бере участь 
багато розробників” [4, с. 53].

“За допомогою цієї системи студент може дистанційно, через Інтернет, 
ознайомитися з навчальним матеріалом, який подається у вигляді різнотип-
них інформаційних ресурсів (текст, відео, анімація, презентація, електрон-
ний посібник), виконати завдання та відправити результати їх виконання на 
перевірку до викладача, пройти електронне тестування в режимі самокон-
тролю та контролю” [4, с. 54]. Своєю чергою, викладач має змогу самостійно 
створювати дистанційні електронні курси і проводити навчання на відстані, 
що розширює можливості використання сучасних фахових знань іноземною 
мовою. Наприклад, маємо практичний досвід англомовних науковців, який 
можна враховувати у майбутній професійній діяльності [11]. Для вдоскона-
лення використання вузькопрофільної лексики, а також знайомство з особ- 
ливостями досвіду країн, які мають вагомі економічні результати доцільно 
використати матеріали “Робота майбутнього: введення досвіду до діяльно-
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сті економічного знання” [12]. “У світі, де економічні землі, праця і капітал 
вже більше не пояснюють добробут покоління, нам потрібні нові концепції, 
щоб привабити і приборкати сили економічного зростання” [12, с. 4]. До-
слідження доктора Карен Хіггінс викладач може запропонувати як змістову 
частину для вивчення, створивши сторінку в модулі. Карен Хіггінс викори-
стовує системне мислення, щоб описати взаємопов’язані причини і наслід-
ки в умовах світової фінансової кризи і визначити сфери, де профілактичні  
заходи були б найбільш ефективними. Такі праці цікаві, оскільки ілюстру-
ють взаємодію між економічним зростанням і економічною, екологічною та  
соціальною стійкістю і пропонують заходи щодо виправлення становища 
[10].

Вивчення іноземної мови потребує більше часу, ніж передбачено програ-
мою, враховуючи різний рівень підготовки кадрів державної служби. Отже, 
одним з елементів процесу вивчення іноземної мови є електронний навчаль-
ний курс MOODLE з вузького профілю, який відкриває широкі можливості 
надання мовою оригіналу фахової інформації тим, хто бажає під керівницт-
вом викладача сформувати практичні навички володіння іноземною мовою 
у подальшій професійній діяльності. 

На основі аналізу сучасних наукових джерел можна зробити висновок, 
що ефективне вивчення англійської мови фахівцями з публічного управлін-
ня потребує принципу комунікативної спрямованості та підходу, а також є 
підвищенням кваліфікації кадрів. Підготовленість до спілкування особливо 
психологічна разом з інформованістю відбувається саме у форматі навчання: 
у співробітництві, рольових іграх тощо. Державні службовці змушені сьогод-
ні включатися до системи різноманітних, комунікативних зв’язків з інозем-
ними партнерами і англійська мова є тією опорою, що здатна допомогти їм у 
державних завданнях.
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СИСтЕмА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  
З ДИСИПАтИВНОЮ САмООРГАНІЗАЦІЄЮ

З точки зору подальшої перспективи розвитку механізмів трансфор-
мації державного управління в публічне управління заслуговує на велику 
увагу науковий доробок вітчизняних та зарубіжних вчених щодо явища та 
процесів самоорганізації у соціальних системах. Розуміння таких явищ та 
процесів дозволяє науково обґрунтовано підходити до розвитку сфер і галу- 
зей системи публічного управління, оскільки останні є соціальними систе-
мами. 

Суспільні зміни можуть бути зовнішньо та внутрішньо зумовленими, тоб-
то викликаними або зовнішніми, зокрема глобалізаційними, або внутрішні-
ми, зокрема політичними обставинами та причинами. У будь-якому випадку, 
саме система публічного управління відіграє роль суб’єкта управління сфе-
рами, галузями та відносинами у державі, тобто відіграє вирішальну роль у 
процесах самоорганізації суспільства. Така система інтегрує (поєднує) чис-
ленні органи центральної, регіональної та місцевої влади, а також інституції 
громадянського суспільства. Кожний із них відіграє важливу роль у відпо-
відних процесах самоорганізації. 

Численні суб’єкт-об’єктні відносини в системі публічного управління 
виявляються в циклах стратегічного, політичного, програмно-цільового та 
державного бюджетного управління. Таких циклів доволі багато. Вони по-
стійно оновлюються, призупиняються або припиняються. Більшість із них 
здійснюються незалежно один від одного. В сукупності вони утворюють ди-
сипативну самоорганізацію. Тобто діють у відкритій системі держави, регіо-
нів, окремих територій, є численними, відносно між собою діють переважно 
незалежно, фактично хаотично. 

Таким чином, ми можемо розглядати систему публічного управління як 
дисипативну систему з дисипативною самоорганізацією, яка утворена чис-
ленними різнорівневими суб’єкт-об’єктними утвореннями та відносинами. 
В такій системі останні можна розглядати як її базові елементи, що мають 
типову модель суб’єкт-об’єктних відносин — модель циклу управління з 
такими структурно-функціональними складовими, як: суб’єкт управління, 
впливи управління, об’єкт управління, моніторинговий зв’язок. Окрім цього, 
самоорганізаційну модель суб’єкт-об’єктних відносин слід доповнити зміс-
товними (ідеї), функціональними (умови, впливи, технології, інструмен-
тальні засоби) та ресурсними (різноманітні ресурси: фінансові, матеріаль-
но-технічні, кадрові, інформаційні тощо) елементами. 
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Отже, можна сформувати модель самоорганізаційних відносин у системі 
публічного управління, як показано на рисунку.

Кожний цикл у моделі самоорганізаційних відносин у системі публічно-
го управління змінює значення параметрів відповідного об’єкта публічного 
управління. Таким чином забезпечується дисипативна самоорганізація. Тоб-
то чинники, виділені в такій моделі, а саме: ідеї, технології, ресурси, умови, 
управління, впливи, виконання, моніторинг визначають новий стан об’єкта 
управління. Саме тому ці чинники визначено як чинники самоорганізаційної 
спроможності розвитку об’єкта управління. У системах публічного управ-
ління — це чинники самоорганізаційної спроможності розвитку об’єкта пу-
блічного управління.

У сукупності (інтегровано) дія таких чинників визначає самоорганізацій-
ну спроможність розвитку системи публічного управління.
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ПРІОРИтЕтИ РОЗВИтКУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
БУДІВЕЛЬНИмИ ІНВЕСтИЦІЙНИмИ ПРОЕКтАмИ

В умовах розвитку ринкових відносин, інвестиційна діяльність у будівни-
цтві має фундаментальне значення, оскільки інвестиційні процеси можуть 
забезпечити поліпшення соціально-економічної, політичної ситуацій у краї- 
ні загалом. Протягом останнього десятиліття розвиток державного управлін-
ня в Україні відбувався на тлі розгортання інвестиційних криз і все це ще 
продовжує спостерігатися на сьогодні. В результаті функціонування буді-
вельного комплексу здійснюється інвестиційна політика держави, зростають 
обсяги державної економіки, збільшуються масштаби та темпи розвитку ок-
ремих галузей промисловості, формується науково-технічний прогрес тощо 
[1, c. 57].

Державне управління інвестиціями у будівництві здійснюється за допо-
могою законодавства і сукупності правових засобів. Так, згідно з ч. 1 ст. 12 
у Законі України “Про інвестиційну діяльність” державне регулювання ін-
вестиційної діяльності включає в себе наступне: “Управління державними 
інвестиціями, а також регулювання умов інвестиційної діяльності і контроль 
за її здійсненням усіма інвесторами та учасниками інвестиційної діяль- 
ності” [2].

Слід зауважити, що державне регулювання умов інвестиційної діяльності 
здійснюється за такими способами:

• система оподаткування, податкова ставка, диференційована система 
оподаткування прибутку;

• політика кредитування та амортизації, включаючи прискорення амор-
тизації основних засобів будівництва;

• надання фінансової допомоги у формі субсидій, субвенцій, бюджетно-
го кредитування для розвитку будівництва окремих регіонів;

• державні будівельні норми, правила та стандарти;
• антимонопольні заходи держави;
• визначення умов використання різних видів природних ресурсів: зем-

лі, лісу, води, повітря та ін.;
• цінова політика держави;
• оцінка інвестиційних проектів;
• інші заходи.
Із державно-управлінської точки зору динаміка зростання обсягів інвес-

тицій у будівництво, значною мірою залежить від стану інвестиційного клі-
мату в країні, що є сукупністю політичних, економічних, соціальних, право-
вих умов, що сприяють інвестиційній активності. Важливими факторами, що 
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формують інвестиційний клімат у будівництві, є зручність правового поля 
держави, стан розвитку фінансово-кредитної системи, визначення статусу 
іноземного інвестора та внутрішня інвестиційна активність населення [3].

Джерела
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ОСОБЛИВОСтІ ФУНКЦІОНУВАННЯ  
ІНСтИтУтУ ЛОБІЗмУ В ЯПОНІЇ 

На сьогодні у світі сформувалися дві основні моделі регулювання держа-
вою питань лобізму. Перша — англосаксонська, яка передбачає обов’язкову 
державну реєстрацію лобістських організацій та законодавче визначення 
дозволених меж діяльності груп тиску (така модель функціонує в США, Ве-
ликобританії, Канаді). Друга модель — європейська (континентальна), по-
ширена, зокрема, у Франції, Італії, Австрії. В цих країнах відсутній окремий 
закон про лобізм, але при парламентах функціонують окремі дорадчі органи, 
діяльність яких можна назвати лобістською. Водночас регулювання лобізму 
в багатьох країнах світу не можна однозначно вписати в одну з окреслених 
моделей. Так, японський інститут лобізму тяжіє до англосаксонської моделі, 
водночас — має свої особливості.   

Специфіка японського лобізму зумовлена низкою національних осо-
бливостей. Однією з них можна вважати характерне для правової системи 
цієї держави поєднання  сучасних правових понять з елементами, взяти-
ми з глибокої давнини. Другою специфічною рисою японської моделі від-
носин бізнесу і влади можна вважати концентрацію владних повноважень 
у руках урядової бюрократії, що відбулася після Другої світової війни [1].  
В результаті перерозподілу повноважень уряд Японії, в той період часу, ок-
рім виконавчої функції, фактично повністю монополізував право на законо-
давчу ініціативу. 

Національне законодавство Японії не забороняє депутату парламенту за-
йматись власним бізнесом навіть під час парламентської діяльності. Однак 
він зобов’язаний сплачувати своєрідний “лобістський податок” за лобіюван-
ня корпоративних інтересів. Водночас у зв’язку з тим, що Японія є однією з 
найдавніших націй світу, вона має дуже своєрідну політичну культуру. Кон-
фуціанські політичні традиції є доволі значущими, а традиція піднесення по-
дарунків сягає корінням  в японську політичну культуру. В результаті постає 
проблема відсутності чітких меж між здійсненням подарунку і хабарниц-
твом. Прикладом негативного ефекту подібної невизначеності можна вважа-
ти скандал, що стався у 1998 році з міністром фінансів Хіросі Міцузукою, 
який був змушений піти у відставку, коли дві високопоставлені посадові осо-
би в його відділі були звинувачені в отриманні хабаря від банку, контроль 
за яким знаходився в їхній компетенції. Ця справа не стосувалася безпосе-
редньо грошових виплат, але один із цих посадовців мав отримати пільговий 
кредит на купівлю особистої квартири [2].  
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Наразі в Японії діє велика кількість підприємницьких організацій, які 
об’єднують бізнесменів різних напрямів та представляють їхні інтереси. До 
таких організацій належать  Торгово-промислова палата Японії, Кєйдзай 
доюкай та Ніккєйрєн. Найчастіше членами цих організацій є представники 
малого та середнього бізнесу, які й представляють інтереси малого та серед-
нього бізнесу. Своєю чергою, Кєйдзай доюкай є організацією, яка складається 
з представників великого бізнесу і представляє інтереси великих монополій. 

До кінця ХХ століття в Японії дуже великий вплив мали так звані “де-
путатські клани”, які, по суті, виконували функції лобістів. Кожен клан мав 
певну спеціалізацію та займався протекціонізмом інтересів певних підпри-
ємців у якійсь одній визначеній сфері діяльності. В результаті широкої полі-
тичної реформи кабінет міністрів спробував ліквідувати ці структури. Однак 
вжиті заходи не змінили ситуації. Живучість кланів пояснювалася тим, що 
вони були не стільки атрибутом системи політичної влади, скільки органіч-
ною рисою японської політичної культури з її традицією неформального, 
“полюбовного” вирішення питань. Додатково на стабільність такої системи 
“гармонізації” інтересів влади і бізнесу в Японії впливають вкорінені в на- 
ціональній психології уявлення: з одного боку, ідея величі держави, серцеви-
ну якої становить співпраця всіх підданих імперії в рамках ієрархічної влад-
ної системи; з іншого — погляд на представника верховної державної влади 
як на втілення кращих етичних характеристик — честі, обов’язку, відданості,  
мужності, жертовності,  рішучості.

Усе це свідчить про те, що в Японії легалізація інституту лобізму усклад-
нена культурно-історичними особливостями цієї країни, багатовіковими 
традиціями, щільним переплетенням традицій і політики тощо. 

Доволі незвичне, навіть екзотичне для західного мислення поєднан-
ня “прихованих зв’язків” і “кодексу честі” в практичному житті Японії, як 
видається, служить основою стійкого відтворення японського різновиду 
лобізму. Події останніх десятиліть (судова кампанія за відновлення мо-
рального обличчя чиновництва наприкінці 90–х років, перше за шістдесят 
років самогубство міністра уряду у зв’язку із звинуваченнями в корупції у  
2007 році) начебто не дають підстав сумніватися в тому, що цей пласт тради-
ційних уявлень глибоко вкорінений в японському політико-психологічному 
складі та неформальному правовому побуті. Висока значущість внутрішніх, 
моральних запобіжників  не дає підстав схарактеризувати японський різно-
вид лобізму як недорозвинений. У якомусь сенсі японський різновид лобіз-
му — настільки ж ефективний і “бездоганний”, як і умовно класична, ідеаль-
на американська модель [1].

Водночас ті ж національні особливості, які ускладнюють регулювання 
лобістської діяльності в самій Японії, виявляють себе вкрай позитивно, коли 
йдеться про лобіювання інтересів Японії за кордоном. Так, японські компа-
нії, що діють в США, об’єднали свої лобістські зусилля, створивши дві орга-
нізації — “Кейдарен” та Американсько-японську торговельну раду, при цьо-
му самі американці вважають японське лобі єдиною “корпорацією Японії” [3,  
с. 119]; Про колосальну ефективність такого підходу свідчить наступний пре-
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цедент: коли активний наступ японського капіталу в Америці ледь не при-
звів до прийняття Конгресом спеціальної постанови про заборону скупки 
японськими транснаціональними корпораціями певних секторів економіки 
США, японське лобі заблокувало зазначену законодавчу ініціативу [4, с. 27].

Україні, безумовно, варто врахувати досвід японського лобізму, зокрема, 
у зовнішньополітичній та зовнішньоекономічній сферах. Особливої гостро-
ти це питання набуває нині, в рамках протистояння з РФ та інтеграцією в 
структури Європейського союзу.
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