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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ФОРМУЛЮВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ СФЕРИ
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЙОГО
МЕТОДОЛОГІЧНОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ
ПІЗНАННЯ ПРОБЛЕМ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Українське суспільство переживає складні часи сво!

го державотворення. Ведення війни по захисту терито!

ріальної цілісності, подолання радянського комуністич!

ного минулого, боротьба з корупцією, реформування

складових публічного сектору та реалізація курсу на

європейську інтеграцію актуалізували питання наукової

аргументації та систематизації флуктуаційних процесів

в управлінні українським суспільством. Означені стра!

тегічні проблеми та запровадження нової галузі знань

"Публічне управління та адміністрування" нового Стан!

дарту вищої освіти активізували жваву дискусію навко!

ло питань категоріальної визначеності сутності та форм

розвитку публічної сфери, що має важливе методоло!

гічне та пізнавальне значення для розуміння політика!

ми, державними чиновниками та громадянами логіки та

специфіки траєкторії подальшої модернізації держав!

ного управління в Україні. Узагальнення теоретичних

підходів до формування практики публічного управлін!

ня та адміністрування з урахуванням проблем розвитку

українського суспільства визначає завдання запропоно!

ваної статті.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕОРЕТИЧНОЇ
СПАДЩИНИ З ПИТАНЬ ФОРМУВАННЯ
ДЕРЖАВИ ТА УПРАВЛІННЯ,
ЩО Є ВІДПРАВНОЮ
МЕТОДОЛОГІЧНОЮ ЗАСАДОЮ
АВТОРСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Методологічні засади дослідження генези публічно!

го управління складають державно!політичні та філо!
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софські теорії виникнення держави, її сутності, голов!

них ознак та функцій. Представники патріархальної

теорії (Конфуцій, Арістотель та ін.) розглядали держа!

ву як результат історичного розвитку та розростання

сім'ї, а абсолютну владу монарха — як продовження

батьківської влади. Теологічна теорія (Фома Аквінський)

грунтується на ідеї божественного створення держави з

метою реалізації загального блага. Договірна (природно!

правова) теорія (Г. Гроцій, Б. Спіноза, Т. Гоббс, І. Кант,

Дж. Локк, Ж.!Ж. Руссо та ін.) побудована на ідеї поход!

ження держави в результаті угоди (договору), як акта

розумної волі людей задля збереження людського роду

та забезпечення справедливості, свободи і порядку.

Розробка вченими (С.В. Чукут, Н.Л. Гавкалова,

Л.І. Даниленко, О.П. Дузь!Крятченко, Г.Л. Монастирський,

Н.П. Подольчак) професійних (спеціальних, предмет!

них) компетентностей з підготовки фахівців за спеціаль!

ністю 281 — "Публічне управління та адміністрування"

нового Стандарту вищої освіти є важливим доробком у

частині класифікації категоріальної матриці та роз!

межування предметної сфери публічного управління в

Україні. Застосування концепцій держави та теорій дер!

жавного управління (ідеальної бюрократії М. Вебера,

суспільного вибору Д. Бюккенена, колективних дій

М. Олсона) для аналізу генези публічного управління в

Україні дозволяє виокремити та обгрунтувати його

особливості на сучасному етапі існування загроз дер!

жавності з боку зовнішніх та внутрішніх чинників.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Активний процес трансформації державного в пуб!

лічне управління в розвинених країнах Заходу є резуль!
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татом довготривалого (понад кількох століть) наукового

обгрунтування шляхів досконалості розвитку суспільства,

що знайшло своє відображення в розвитку таких сусп!

ільних наук, як теологія, право, економіка, соціологія,

політологія та досить складної, суперечливої та витрат!

ної для окремих країн, верифікації їх теоретичних резуль!

татів в практику державного будівництва та управління.

Романтичні надії на формування моделі публічного уп!

равління в Україні шляхом прийняття законодавчих актів

чи стандартів є схоластичними та утопічними. Якщо ми

не просто зрозуміємо, а й всіма фібрами своєї свідомості

не з зорієнтуємо свою поведінку та ухвалення рішень у

відповідності до вимог базових інститутів державності,

то ми не зможемо сформувати в Україні не тільки публі!

чного, а й державного управління. Аргументації означе!

ної тези й присвячена запропонована стаття.

Сучасний розвиток суспільства характеризується низ!

кою нових викликів та проблем, що передбачають систем!

ну трансформацію суспільства в цілому. Одночасне наша!

рування таких суспільних процесів, як масштабна глобалі!

заційна експансія, системна фінансово!економічна криза,

інформаційна революція, перехід на інноваційний розвиток,

екологічна криза та загострення дефіциту мінеральних ре!

сурсів радикальним чином змінили умови функціонування

суспільства, тим самим висунули нові вимоги до приватно!

го і особливо до державного управління. Використання

різних методологічних інструментів до дослідження нових

суспільних явищ призводять до неоднакових теоретичних

висновків, які лише відображають різні сторони складного

суспільного організму [1, c. 47]1. На зміну вузькоспе!

ціалізованим науковим дослідженням сьогодні назріла го!

стра потреба міждисциплінарного аналізу специфіки гене!

зи багатополярності сучасного суспільства, який би дозво!

лив висвітлити сутність трансформації різних інститутів та

новітніх зв'язків між ними, що характеризуються мережев!

істю, інформаційністю, комплементарністю, напруженістю

та сполученістю, посиленням залежності між частинами. За!

стосування методології інституціоналізму дозволяє вияви!

ти зміни, що одночасно відбуваються в правилах (інститу!

тах) управління та в розвитку самих організацій (інституцій).

Як зазначає Д. Норт: "…не існує інших рішень, крім викори!

стання інституційних механізмів, щоб установити правила

гри, і використання організацій — щоб забезпечити дотри!

мання цих правил" [2].  Тобто, вихідні засади інституціональ!

ної теорії визначаються двома складовими: перше, це по!

треби та цінності, що визначають напрям формування норм

і правил гри; друге — організації, які забезпечують прак!

тичну реалізацію цих норм і правил.

Розкриття гносегологічних коренів генези публічно!

го управління необхідно шукати в аналізі держави, як ви!

хідної базової інституції, що якраз і визначає просторові,

історичні та економічні межі її функціонування. Держа!

ва, як визначальна та найбільш життєва (налічує тисячо!

ліття) організація спільної діяльності людей характери!

зується своєю унікальністю по відношенню до інших

інститутів!організацій, що проявляється у виконанні нею

політичної, соціальної, зовнішньоекономічної та багато

інших функцій2.  На відміну від інших організацій, держа!

ва залишається єдиним унікальним суспільним інститу!

том, перед яким постає необхідність вирішувати всю су!

купність питань, що виникають у зв'язку з функціонуван!

ням як суспільства, так і кожного громадянина. Револю!

ційна чи еволюційна зміна внутрішнього чи зовнішнього

середовища завжди супроводжується прийняттям адап!

тивних правил та норм, тім самим відбувається трансфор!

мація державою інституційного середовища. Інституцій!

не середовище визначає основний напрям розвитку сис!

теми, напрям і швидкість інституційних змін, а також ті

орієнтири, на основі яких відбувається формування і

відбір найбільш ефективних економічних і соціальних

інститутів. Рівень розвитку інституційного середовища й

визначає специфіку національної моделі державного уп!

равління та її відносну відокремленість від глобального.

З точки зору єдності історичного та логічного форму!

вання країн!держав базувалось, як свідчить аналіз досві!

ду країн Західної Європи, Америки та Азії, наукове об!

грунтуванні теорій самоорганізації та об'єднання племен3,

народностей задля формування нації, громадянського

суспільства, в якому державі відводилась об'єднавчо!за!

хисна місія. Процес об'єднання для кожної країни відбу!

вався історично неоднаково і формувався як на спільних,

так і на специфічних цінностях. З розвитком культури, про!

зріння в людини своєї самодостатності, у національній

суспільній свідомості стверджуються нові уявлення про

взаємовідносини державної влади та громадянина (рух

кальвіністів у Швейцарії та Італії, квакерів у Англії, ствер!

дження лютеранства в Німеччині), які поступово сформу!

вали нову філософію прав і свобод людини, що в подаль!

шому знайшло відображення в договірній (Т. Гобс) та пра!

вовій (Дж. Локк) теоріях держави. В роботі "Левіафан, чи

матерія, форма і влада держави" (1651 р.) Т. Гобс обгрун!

товував ідеальний варіант держави, в якому буде правити

розум, не буде свавілля, основою політики буде наука.

Держава, як суспільна угода людей, про що довів Дж. Локк

у своїй праці "Трактати про врядування", зобов'язана виз!

навати і захищати сфери свобод і права кожного грома!

дянина. Тільки завдяки епосі Просвітництва, яку країни

Західної Європи пройшли у другій половині ХVІІ—ХVІІІ

століттях, у суспільствах утвердились свобода, віра в силу

знань та можливість розумного облаштування громадсь!

кого життя, що дало можливість еволюційним шляхом в

подальшому сформувати демократичності цінності в уп!

равлінні суспільством. Свобода та права громадян, спра!

ведливість, довіра, відповідальність та гідність є тими ба!

____________________________
1 У цьому контексті В. Ойкен правильно відзначав, що метою і об'єктом пізнання теоретичних наук є всезагальне, основне в

явищах, метою і об'єктом пізнання історичних наук — індивідуальні, або особливі, риси і ознаки світу пізнання.  Обидва зазначені
підходи є виправданими.

2 У роботі не ставиться мета розглянути всі функції держави, обсяг яких на сьогодні зростає у зв'язку з необхідністю вирішен!
ня постійно виникаючих перед суспільством проблем.

3 Визнаючи об'єктивність таких теорій виникнення держави як теологічна, договірна, насильницька (класова) тощо, ми зосе!
реджуючи увагу лише на найважливіших віхах державотворення в цілому з точки зору адаптації означеного інституту до інститу!

ційних змін.
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зисними цінностями, на яких і формується держава та її

публічне управління [3, c. 77—78].

У цей час в країнах Заходу та США активно розви!

вається капіталістична ринкова економіка, в якій ринко!

ва ідеологія егоїстичної та раціональної людини А. Сміта

пронизує не тільки економіку, а й поширюється на всі

види людської діяльності, охоплюючи літературу, мис!

тецтво та управління суспільством. Філософія ощадли!

вості, раціональності та ефективності як результат роз!

повсюдження протестантизму та духу капіталізму, була

сприйнята науковцями та політиками в якості цільових

пріоритетів у функціюванні суспільства. Реалізація цінно!

стей Просвітництва сформувала в країнах Заходу та США

базові засади формування національно!демократичних

моделей держав та державного управління.

Активізація процесу формування егоїстичного та

раціонального мислення в США, Англії та Франції

розповсюджується й на політичну діяльність. Ще в кінці

ХІХ століття Вудро Вільсон обгрунтував необхідність

розмежування політики і управління, метою якого було

"встановити засади, які допомагали державним органі!

заціям та їх службовцям визначити свої функції та роль"

[4, c. 6]. Синергетичний ефект бурхливого розвитку ка!

піталізму потребує того, щоб держава перестала бути

"нічним сторожем". Дух вільного підприємництва в США

конституційним шляхом конкретизує обмежену роль

держави по відношенню до бізнесу та втручання в пра!

ва та свободи громадян. У теорії та практиці державно!

го управління відбувається систематизація підходів до

управління. Ставиться питання про пошук "справжніх

критеріїв ефективності діяльності в державному сек!

торі" [5], які на початку ХХ століття були розвинуті

М. Вебером у теорії адміністративної організації "раці!

ональної бюрократії". Якраз у науці державного управ!

ління вперше застосовується дефініція "менеджер" та

висуваються ідеї менеджменту, що знайшли більш ши!

роке та конкретне втілення в приватному управлінні (на!

укова організація праці Тейлора, адміністративна шко!

ла Анрі Файоля). На цьому тлі й відбувається розмежу!

вання науки політики та науки управління.

Відзначимо, що формуванню інститутів державності

в країнах Заходу передувала епоха Просвітництва, що

має, на наш погляд, важливе методологічне значення

для розуміння суперечностей та деформацій процесу

становлення державності та розвитку демократії в Ук!

раїні та інших пострадянських республіках. Через інсти!

тут держави відбувається реалізація нових потреб, інсти!

туційних вимог і їх модифікація, нових правил взаємодії

суб'єктів господарської діяльності, їх ствердження в

суспільстві через відповідну систему цінностей, функцій

і послуг [6]. Кожна нація по!різному використовує інсти!

тут держави для досягнення суспільного добробуту.

Свідченням цього є результати соціально!економічно!

го розвитку таких країн, як Норвегія, Швеція, Китай,

Польща, Сингапур, Таїланд та багато інших країн. Кож!

на з цих країн вибрала свій шлях, виходячи із врахуван!

ня своїх національних, ресурсних та інституційних особ!

ливостей.

Система державного устрою та управління, як це

було при феодальній державі, може виступати тормо!

зом подальшого прогресу, коли народжуване дрібно!

товарне підприємництво та свобода людської діяльності

обмежуються феодальними законами. З іншого боку,

державний устрій може бути головним фактором про!

гресу і стабільності суспільства, як це сталося у США та

багатьох країнах світу. Головна ідеологічна ідея держав!

ності США в тому, що влада і громадяни повинні підко!

рятися праву, а права та свободи громадян стоять над

так званими державницькими "інтересами".

Українське суспільство робить лише перші кроки до

реалізації ідеї правової держави. Зауважимо, що в пра!

вовій державі свобода власності і підприємництва захи!

щається державою від свавілля не тільки державних ад!

міністративних органів, але й від самих громадян, які

мають відповідний вплив в суспільстві. Держава повинна

захищати однаково права громадян. Ця аксіома розумі!

ння держави всіма громадянами (це стосується й пред!

ставників влади) накладає свій відбиток на ментальність,

на спосіб ухвалення рішень (публічність, прозорість та

т.ін.), на моральну та безповоротну кримінальну відпові!

дальність за дотримання як законів, так і поважного

відношення до кожного громадянина, незалежно від його

гаманця, державної посади чи публічного статусу. Фор!

мування інституту правової держави та інституту грома!

дянського суспільства не можна визначити сотнями прий!

нятих законів, їх треба еволюційно, як визначають пред!

ставники інституційної теорії, та поступово, публічно,

крок за кроком, спільно з усім суспільством ствердити4.

Вивчення й практичне втілення механізму публічно!

го управління та публічного адміністрування має для Ук!

раїни особливе значення з огляду на те, що за роки нов!

ітньої історії незалежності ми не змогли хоча б на теоре!

тичному рівні домовитись стосовно сутності та спів!

відносності таких засадницьких категорій як державне

управління, муніципальне управління, публічне управлі!

ння, публічне адміністрування тощо. Від визначення оз!

начених дефініцій залежить подальше не тільки їх смис!

лове навантаження, а й соціальна природа самого управ!

лінського процесу, усвідомлення розмежування прав та

відповідальності представників влади та громадян, фа!

хові компетентності державних службовців та орієнтири

модернізації управління розвитком суспільства.

Аналіз вітчизняних наукових публікацій з питань

державного управління дозволяє зробити висновок, що

при визначенні дефініції "державне управління" основ!

на увага зосереджена на виокремленні предметної су!

б'єктивно!об'єктної діяльності. Державне управління

(англ. "public administration") визначається як функція

органів державної влади та їх посадових осіб по прак!

тичному втіленню виробленого на основі відповідних

процедур політичного курсу (public policy). Діяльність

державних службовців традиційно ототожнюється, з

____________________________
4 Краще було б застосувати слово "вистраждати", але з огляду на ментальність  українського соціуму, коли історичною цінністю

"страждання" намагаються пояснити прикре сьогодення, цим самим у свідомості стверджується інша "цінність" — бездіяльність,

втрачається віра в себе, в свою роль у досягненні  кращого майбутнього.
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одного боку, з політичною діяльністю, а з іншого — із

законодавчою діяльністю [7]. У вузькому розумінні пуб!

лічне адміністрування пов'язане з виконавчою гілкою

влади і розглядається як " професійна діяльність дер!

жавних службовців, яка охоплює всі види діяльності,

спрямовані на реалізацію рішень уряду" [7], а також

передбачає вивчення, розробку і впровадження на!

прямів державної політики.

На наш погляд, такий підхід характеризує лише "тех!

нологічну" сторону управління. Відмінність між держав!

ним управлінням, публічним управлінням та публічним

адмініструванням необхідно шукати з позицій розгляду

управління як процесу, який охоплює організацію, пла!

нування, координацію, мотивацію та контроль. Вихід!

ною методологічного засадою цього розмежування, як

ми зазначали раніше, повинен стати аналіз соціальної

сутності держави як організації, як інституції. Розгляд

еволюції демократизації механізму реалізації суспіль!

ного договору між владою та громадянами щодо захи!

сту їх прав і свобод, забезпечення безпеки та зростан!

ня добробуту можна покласти в основу такого розме!

жування. Розвиток публічного адміністрування є про!

довженням розвитку державного управління і, як

свідчить досвід високорозвинених країн Європейсько!

го Союзу, передбачає лібералізацію державної влади,

базується на демократичних засадах і має на увазі

партисипативну, партнерську взаємодію між владними

структурами на всіх рівнях управління [8].

У контексті означеного логіка наших суджень зво!

диться до такого. ХХІ століття характеризується карди!

нальними змінами у всіх сферах людського життя. Зміна

людських цінностей та правил господарювання немину!

че веде до змін поведінки держави, до змін у держав!

ному управлінні. Глобалізація, мережевість та інно!

ваційність та ін., про що відзначалось у вступі, радикаль!

ним чином видозмінюють функції держави щодо вирі!

шення глобальних та інших проблем людства. Не!

обхідність забезпечення інтенсивності та результатив!

ності державного управління призвела до запроваджен!

ня публічного управління (New Pablic Management), що

відображає реалізацію таких принципів, як гласність,

публічність, відкритість та демократичність, цільову орі!

єнтацію управлінської діяльності та оцінювання її ре!

зультативності. Публічне адміністрування також є про!

довженням розвитку державного управління та відоб!

ражає систему адміністрування (контролю) за дотри!

манням законодавства органами муніципального та

інших публічних рівнів, яким надані широкі повноважен!

ня по самоврядуванню. Чим ширші повноваження отри!

мують самоврядні організації, тим досконалішим повин!

но бути адміністрування. Щодо розвитку державного

управління в Україні та можливостей його редукції в

публічне управління та публічне адміністрування відзна!

чимо наступне.

Відсутність наукового обгрунтування стратегічного

державного управління в Україні на перших етапах не!

залежності та економічної трансформації спровокува!

ло виникнення організаційного вакууму, який призвів до

нагромадження транзакційних перешкод на шляху фор!

мування інститутів державності. Через нерозвиненість

інституційного середовища ліквідація цих бар'єрів за

рахунок автономної дії ринкових механізмів не відбу!

лася. Внаслідок цього представники українського бізне!

су, прагнучи зберегти власні капітали, змушені були пе!

ребрати на себе завдання стратегічного управління та

регулювання, в тому числі — загальнодержавного рівня,

роблячи це, зрозуміло, на базі власних корпоративних

інтересів. Це призвело до тиску групових інтересів на

державну політику через "зрощування" великого бізне!

су з владними структурами для одержання політичної

"ренти", наслідком чого є тотальна корупція, казнокрад!

ство, майнова розбещеність, деморалізація суспільства

та стагнація процесу ствердження інститутів держав!

ності України.

Лауреат Нобелівської премії Дж. Стігліц як причин

деформації реформ відзначав нерозуміння реформато!

рами самих основ ринкової економіки та процесу інсти!

туційних реформ [9, c. 3]. Феодальна мораль та Радянсь!

ка ідеологія минулого знайшли своє відображення на

флуктуаційності генези інститутів державності в Україні.

Тисячолітня боротьба народу України за свою неза!

лежність сформувала у людей лише прагнення до дер!

жавності так як Україну оминули епохи Великої Рефор!

мації та Просвітництва, тому й не сформувалися дер!

жавницькі та громадянські цінності. Наука управління,

як інші науки (економічна, політична, правова), за 70!

річний радянський період була повністю локалізована

від світової наукової спадщини, виконувала ідеологіч!

ну функцію, була схоластичною та догматичною. А її

пізнавальна та практична функція були підпорядковані

захисту адміністративно!командної моделі соціалізму

[10, c. 15].

Революція гідності — це тільки початок революції

духовності. У Франції, Англії та інших країнах нові ду!

ховні цінності виборювалися. В Україні пролита сьогодні

кров не тільки за територіальну цілісність, а за свободу

духу, за права та гідність людини, що суперечить духу

"русского мира". Національна духовна неоднорідність

не сприяли розвитку та встановленню неофіційних пра!

вил. Таким чином, національна психологія поведінки не

викристалізувалось у єдине органічне ціле з відповід!

ними рисами та вимогами, що ще в більшій мірі усклад!

нює формування органічно цілісної ефективної систе!

ми державного управління.

Єдиним і самим сильним позитивом процесу держа!

вотворення в Україні за новітньої історії є прийняття

Конституції України, продукування законодавчого за!

безпечення діяльності трьох гілок влади. За останні три

роки зроблено значні зрушення організаційно!правово!

го забезпечення щодо переорієнтації олігархічної мо!

делі державного управління на реалізацію громадянсь!

кої ідентифікації інститутів держави України, на фор!

мування цивілізаційних цінностей в розвитку суспіль!

ства. Олігархічна модель лише по формі (тобто фор!

мально) є "державним управлінням", а по своїй соці!

альній сутності, згідно з теорією суспільного договору,

вона не забезпечує зростання добробуту, захисту без!

пеки громадян, прав приватної власності, рівності в до!
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ступі до використання національного багатства тощо.

Щодо процесу формування в Україні публічного управ!

ління та публічного адміністрування то він може розпо!

чатись лише за умови, коли держава Україна як органі!

зація, як інститут, буде відповідати вимогам філософії

моралі Дж. Локка та європейським цінностям грома!

дянського суспільства.

ВИСНОВКИ
Феодальна мораль та Радянська ідеологія минуло!

го знайшли своє відображення в флуктуаційності гене!

зи інститутів державності в Україні. Формування інсти!

туту правової держави та громадянського державного

управління не можна визначити лише прийняттям Кон!

ституції та тисячами законів. Революція гідності — це

тільки початок революції духовності. Громадяни відда!

ють життя не тільки за територіальну цілісність, а й за

свободу духу, за права та достоїнство людини, за по!

кращення свого життя в державі Україна.

Сьогодні Україні потрібен діалог з суспільством,

необхідно демонополізувати інформаційний сектор (як

і інші сектори людської діяльності) для доступу

мільйонів думок, задля Просвітництва (а не просвіти) та

формування розумного початку в державотворенні Ук!

раїни. Тільки за цих умов, коли ми крок за кроком,

здійснюючи щоденно верифікацію ідей, висновків та

пропозицій в політиків, державних службовців, вчених,

експертів та аналітиків через горнило адекватності ре!

альним процесам з точки зору гарантій безпеки життє!

діяльності, прав і свобод громадян, зростання їх доб!

робуту, то зможемо хоча б на першому етапі провести

лінію розмежування між політиканством та політикою,

між правдою та брехнею, які століттями одурманювали

і одурманюють українське суспільство, залишаючи його

в форматі "рабської псилології", "совковості", "роман!

тичності", "кумовства", "келейності", "корупційності",

"злодійства", патерналістського мислення тощо. Озна!

чені риси ментальності в тій чи іншій мірі властиві кож!

ному, яку б посаду не займав, яким би статусом був не

наділений, яким багатством був би не обтяжений. По!

долання цих рис стане початком проведення в Україні

"Великої Реформації" та "Просвітництва" у свідомості

всіх громадян на шляху до формування європейського

публічного управління та адміністрування.
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