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Процеси iнтеграцiї та глобалiзацiї, що поширюються в сучасному 

суспiльствi, обумовлюють структурнi перетворення, трансформацiї, 

модернiзацiю на рiвнi державного управлiння, впливають на посилення впливу 

iнститутiв, якi забезпечують дiєвiсть публiчного управлiння. В Українi, як 

молодiй незалежнiй країнi, публiчне управлiння переживає реформування та 

трансформацiю, що визначається Законом про Адмiнiстративну реформу. 

Необхiднiсть реформування та трансформацiї викликана низкою проблем, якi 

стосуються створення науково-методологiчного пiдґрунтя публiчного 

адмiнiстрування та створення передумов для його реалiзацiї, визначення рiвня 

владних повноважень на мiсцях, формування мiсцевих бюджетiв та їх цiльового 

розподiлу, формування та розподiлу синтезованого (людського, 

iнтелектуального i соцiального) капiталу. Означене вище визначає актуальнiсть 

i своєчаснiсть питань, розглянутих у даному дослiдженнi. 

Перелiченi проблеми вiдображенi в питаннях, що розглядаються в рамках 

нещодавно сформованого наукового напрямку, що назване публiчним 

адмiнiструванням. Теорiєю i практикою публiчного адмiнiстрування в Українi 

займаються В. Авер'янов, О. Андрiйко, В. Толкованов, А. Колодiй та iн. 

Незважаючи на публiкацiї, що з'являються, в Українi досi не iснує сформованої 

моделi публiчного адмiнiстрування та iснують протирiччя у визначеннях 

публiчного управлiння та публiчного адмiнiстрування, що визначає доцiльнiсть 

представлення авторської дефiнiцiї явища, що дослiджується. 
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Система публiчного управлiння, яке не тотожне публiчному 

адмiнiструванню в Українi знаходиться на стадiї становлення. Для розумiння 

складностi завдання формування дiєвого публiчного управлiння вважаємо за 

доцiльне навести визначення основних дефiнiцiй, пов’язаних iз центральними 

поняттями дослiдження.  

Так публiчне управлiння або публiчне врядування походить вiд англ. 

“public administration”. Разом з цим у вiтчизнянiй практицi iснує думка, що 

публiчне управлiння є бiльш широким поняттям, а адмiнiстрування – бiльш 

вузьким. Зокрема дослiдники пiдкреслюють, що у вузькому розумiннi публiчне 

адмiнiстрування пов’язане iз виконавчою гiлкою влади i розглядається як: 

1) професiйна дiяльнiсть державних службовцiв, яка включає всi види 

дiяльностi, спрямованi на реалiзацiю рiшень уряду; 

2) вивчення, розробка та впровадження напрямiв державної полiтики. У 

широкому сенсi пiд публiчним адмiнiструванням розумiють систему 

державного управлiння, представлену адмiнiстративними iнститутами в рамках 

прийнятої iєрархiї влади.  

Приєднуємося до думки науковця Желюк Т. та вважаємо, що досить 

цiкавим i таким, що заслуговує на увагу є пiдхiд трьохвимiрного проектування 

публiчного управлiння запропонований вiтчизняними науковцями Ю.Шаровим, 

I.Чикаренко в розрiзi «врядування-адмiнiстрування-менеджменту». В цiй 

системi врядування вiдповiдає за iдеологiчно-демократичну спрямованiсть, 

адмiнiстрування – за iнституцiйну органiзацiю, а менеджмент – за 

методологiчну основу формування та реалiзацiї стратегiй, полiтик, програм та 

досягнення конкретного соцiально-визначеного результату в публiчному 

управлiннi. Таке бачення дає вiдповiдь на питання щодо вiдсутностi тотожностi 

мiж публiчними управлiнням та адмiнiструванням та дає змогу обмежитись 

публiчним адмiнiструванням як таким, що перш за все трансформується та 

вiдчуває вплив модернiзацiй них перетворень в суспiльствi. 
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Трансформацiя публiчного адмiнiстрування в Українi – процес 

довготривалий, який має забезпечуватися за допомогою: 

- результативного формування, розподiлу i перерозподiлу дохiдної 

частини мiсцевих бюджетiв; 

- збiльшення самостiйностi регiонiв у формуваннi й видатках бюджету 

областi вiдповiдно до компетенцiї органiв регiонального управлiння; участi 

територiальних громад в управлiннi регiональним розвитком; 

- активного залучення органiв мiсцевого самоврядування та населення до 

процесiв управлiння i вирiшення соцiально-економiчних проблем розвитку 

територiї; 

- поступової адаптацiї державної служби до мiжнародних стандартiв, 

правил i традицiй. 

Основними напрямами трансформацiї вiдносин мiж центральними та 

регiональними органами влади у сферi публiчного адмiнiстрування слiд 

визначити: 

- забезпечення доступу мiсцевої влади до фiнансових ринкiв, кредитних 

ресурсiв; 

- запровадження нових принципiв та механiзмiв вiдносин «влада – 

громадськiсть» щодо формування програм, механiзмiв пiдзвiтностi та  

громадського контролю ; 

- змiну фiнансового забезпечення регiональних програм вiдповiдно до 

змiн функцiй щодо забезпечення сталостi соцiально-економiчного розвитку 

регiонiв i надання населенню соцiальних послуг належної якостi. 

Таким чином, публiчне адмiнiстрування в Українi має ряд особливостей, 

що зумовлює необхiднiсть впровадження державної полiтики шляхом 

збiльшення самостiйностi регiонiв у визначеннi довгострокової стратегiї 

соцiально-економiчного розвитку регiону, у виборi засобiв її реалiзацiї; 

формування та забезпечення ефективного перерозподiлу синтезованого 

капiталу регiону, формування доходiв i видаткiв бюджету областi органами 
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регiонального управлiння; участi органiв мiсцевого самоврядування, 

територiальних громад та залучення населення до процесiв управлiння й 

вирiшення соцiально-економiчних проблем розвитку. Трансформацiя 

публiчного адмiнiстрування в Українi в умовах реформування та модернiзацiї 

суспiльства за умови її вiрного спрямування та регулювання за процесами має 

забезпечити якiсне оновлення публiчного управлiння та створити пiдґрунтя для 

реалiзацiї концепцiї «Good Governance». 
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