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THE BASIC PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE IN A GLOBALIZED WORLD
Статтю спрямовано на дослідження принципів демократичного врядування та визначення основ)
них принципів демократичного врядування в умовах глобалізації. Актуальність статті обумовлена
інноваційними глобалізаційними процесами та впливом і взаємозв'язком демократичного вряду)
вання із глобалізацією.
У межах статті автору вдалося конкретизувати основні принципи демократичного врядування в
умовах глобалізації, віднісши до них: врядування через згоду, верховенства права та закону, роз)
поділу влади, справедливості, доступності, транспарентності, системності, саморегуляції, участі,
субсидіарності, універсальності; а також встановити, що принципи демократичного врядування в
умовах глобалізації направлені на публічність, відкритість, підконтрольність процесу публічного
управління; забезпечення підтримки населення при обранні стратегії розвитку, прийнятті управлі)
нських рішень; формування диспозиції в теорії публічного управління та адміністрування, асоцію)
ванні його з ефективним врядуванням в цілому.
This article is aimed at studying of good governance principles and defining the basic principles of
good governance in a globalized world. The urgency of the article is driven by innovative globalization
processes, influence and interconnection of good governance with globalization. As a matter of this article,
the author succeeded in specifying of the basic principles of good governance in a globalized world by
referring to them: governance through consent, rule of law and legislation, power distribution, justice,
accessibility, transparency, systemicity, self)regulation, participation, subsidiarity, universality. He also
establish that the principles of good governance under the conditions of globalization are directed at
publicity, openness, and control over the process of public administration, providing support to people in
choosing development strategies, making managerial decisions, disposition formation in the theory of
public administration and management and its association with effective governance in general.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

новних принципів демократичного врядування за умов
глобалізації, які були б характерними для всіх держав,
що обрали демократичний шлях розвитку.

За глобалізаційних процесів посилюється цікавість
науковців, політиків й державних управлінців України та
світу до питань демократії, децентралізації, демократич
ного врядування, формування єдиного глобального про
стору. В контексті демократичного врядування, на
підставі інноваційних глобалізаційних процесів важливою
значення набуває потреба у дослідженні принципів де
мократичного врядування, які є основними вихідними по
ложеннями, що формувалися в продовж довгого часу й
набули свого поширення в країнах, які обрали демокра
тичний шлях розвитку. Разом із тим виникає складність у
дослідженні таких принципів, яка пояснюється історико
культурною обумовленістю їх формування та викорис
тання державами світу. Проте, на нашу думку, глобальні
умови суспільного розвитку зумовлюють визначення ос

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ЗА ПРОБЛЕМАТИКОЮ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
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Питання демократичного врядування було зали
шається предметом жвавих дискусій та обговорень
теоретиків та практиків упродовж тривалого часу. Під
твердженням цього є роботи: А. Колодій, Н. Нижник,
Т. Василевської, Ф. Кирилюка, О. Васильєвої, О. Ска
кун, В. А. Єгіозарян, Я. Ваніної, Я. Радиша, Козакова,
І. Сурай, Н. Грицяк, І. Венедіктової, І. Бегей та інших.
Однак поза увагою дослідників залишається одне із
найважливіших питань сучасної науки публічного управ
ління та адміністрування — визначення основних прин
ципів демократичного врядування в умовах глобалізації.

Інвестиції: практика та досвід № 18/2017

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ СТАТТІ

бутнього без передання сучасних проблем прийдешнь
Метою статті є дослідження та принципі демокра ому поколінню; майбутня перспектива базується на вра
тичного врядування та визначення основних принципів хуванні історичних, культурних і соціальних традицій;
демократичного врядування в умовах глобалізації.
— розумне фінансове управління — додаткова плата
не перевищує вартості послуг і не занижує надмірно попит;
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
розсудливість має бути в основі такого роду управлінні;
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
багаторічні плани розробляються за участі громадськості;
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
ризики оцінюються, управляються та знижуються;
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
— права людини, культурне розмаїття та соціальна
Демократичне врядування будучи гетерогенним понят згуртованість — права людини дотримуються без вра
тям направлене на ефективність врядування, яка й прояв хування культурного різноманіття; передбачається со
ляється через складові ознаки цього виду врядування: уряд ціальна згуртованість із забезпеченням доступу до
служить інтересам населення, а не своїм особистим; спра основних послуг;
ведливість та простість правової бази функціонування уря
— відповідальність — всі особи, які приймають
ду; своєчасне реагування уряду на наявні проблеми; усві рішення беруть на себе відповідальність [5].
домленість потреби участі уряду при вирішені поставле
Що стосується наукових досліджень, то серед нау
них завдань; довго строковість цілей [14]. До яких, на дум ковців існують різні погляди щодо переліку принципів де
ку О. Решоти, варто віднести: дієвість системи стримувань мократичного врядування. Так, С. Мунші та П. Біджу до
та противаг (між законодавчою та виконавчою гілками, них відносять: ефективність, легітимність і консенсус [4].
проте судова гілка влади залишилася поза увагою, що на Дж. Греем, Б. Амос та Т. Пламптре принципів демокра
нашу думку є недоречним); децентралізація; підзвітність тичного врядування відносять: законність і гласність; на
та прозорість; гарантування справедливих та легітимних правленість; відповідальність; справедливість [13]. Виз
виборів; адекватна управлінська спроможність для поси начальною особливістю проведеного ними дослідження
лення доступу до правосуддя; забезпечення публічних є поєднання принципів демократичного врядування з
благ; подолання "соціального виключення" та захист прав принципами програми розвитку ООН та співвідношенням
меншин і маргінальних груп; використання потенціалу їх із Загальною декларацією прав людини. В результаті
інформаційнокомунікаційних технологій для сприяння чого було здійснено наукове обгрунтування єдності прин
доступу громадян та участі; розвиток умов для активного ципів демократичного врядування із загальновизнаними
залучення та діяльності громадянського суспільства й при правами людини та описано їх практичне застосування.
ватного сектора [11, c. 105].
У той час А.Н. Саханова досліджуючи демократич
На міжнародному рівні передбачено й принципи де не врядування Японії та Програму розвитку ООН вста
мократичного врядування на місцевому рівні:
новила, що цьому виду врядування притаманні такі прин
— ярмарок проведення виборів, представництва та ципи, як: розподілу влади, народовладдя, виборності та
участі — вибори проводяться вільно і справедливо, зміни вищих посадових осіб, підзвітності інститутів ви
відповідно до міжнародних стандартів та національно конавчої влади, верховенство закону, політичного плю
го законодавства; громадяни беруть участь при прий ралізму, інклюзивності й транспарентності, партисипа
нятті рішень особисто чи через законних представників, тивності, незалежності засобів масової інформації [12].
тим самим передбачається воля більшості для прийнят
На особливу увагу, в межах цього дослідження заслу
тя рішення з залученням широкого консенсусу;
говує визначення принципів вітчизняними дослідниками,
— чуйність — процес надання послуг адаптований яким вдалося не лише систематизувати доробок своїх ко
до потреб та інтересів громадян з розумним строком лег з інших держав, а й запропонувати свою систему прин
розгляду їх скарг та звернень;
ципів. На підставі цього, ми в цьому пункті роботи виокре
— ефективність та дієвість — досягнення визначених мимо ті з них, які мають найбільшу цінність у теоретико
цілей шляхом використання ресурсної бази та постійного методологічному та практичному плані. Так, А. Колодій
оцінювання дієвості з метою підвищення продуктивності; визначає принципи демократичного врядування через кон
— відкритість і прозорість — рішення приймаються і цепцію доброго врядування доповнюючи принципи та кри
виконуються у відповідності до вимог законодавства; до терії належного врядування (впорядкованість, раціо
ступ громадян до інформаційної бази є необмеженим;
нальність, ефективність, підзвітність, підконтрольність)
— верховенство закону — дотримання вимог зако відкритістю, доступністю (інклюзивністю), чутливістю до
нодавства;
вимог, потреб та запитів громадян [8, с. 23]. Цілком в
— етичність — конфлікт інтересів визначається запропонованому А.Ф. Колодій контексті доброго вряду
своєчасно; наявні ефективні заходи по запобіганню та вання визначає принципи демократичного вряду
боротьбі з корупцією;
вання й Я. Ваніна, котра віднесла до них: прозорість, пе
— компетентність і потенціал — професійність дер редбачуваність, відсутність терпіння для корупції, залучен
жавних службовців, які вмотивовані підвищувати свій ня громадян, фаховість, звітність [1, c. 28].
професійний рівень;
На особливу увагу в контексті даного дослідження зас
— інновації та відкритість до змін — використання луговують сформульовані Н. Грицяк загальні принципи де
сучасних методів надання послуг; створення сприятли мократичного врядування, серед них: демократизм; підкон
вого клімату з метою проведення змін, які сприятимуть трольність влади; підзвітність; прозорість; визнання вер
досягненню кращих результатів;
ховенства права та етичних стандартів поведінки (розкри
— стійкість і довгостроковість орієнтації — сучас ваються через сукупність базових етичних принципів: зако
на політика враховує стійкість спільноти, потреби май нослухняність, чесність та відповідальність, керування
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здоровим глуздом, пріоритетність інтересів народу, визнан
ня професіоналізму, моральності, людської гідності
найбільш вагомими, пріоритетними цінностями); субсидіар
ності; відкритості [6, c. 259] та сучасні принципи: суспільно
політичні (законність, об'єктивність, гласність, демократизм
(має подвійне значення, оскільки характерний для загаль
ної та сучасної теорії демократичного врядування в умовах
глобального суспільного розвитку); структурно сформуль
овані в процесі синтезу на підставі дослідження структури
публічного управління (функціональний, диференціація та
фіксування функцій шляхом видання правових норм,
сумісність функцій, концентрація функцій, комбінування
функцій, відповідність функцій потребам і запитам управл
інських об'єктів); державноуправлінської діяльності відоб
ражають відносини і взаємозв'язки між різними елемента
ми діяльності державних органів при здійснені ними дер
жавноуправлінської діяльності [5, c. 186]. Такий глибин
ний аналіз принципів демократичного врядування сприяє
формуванню якісно нового підходу до розуміння принципів
демократичного виду врядування.
Зв'язок глобалізації з демократією Є. Волинець роз
криває через принципи демократичного врядування:
участі, прозорості у поєднанні з правом вільного досту
пу до правдивої інформації, відповідальності (під
звітності) урядів, чинності або відповідальності за ре
зультати [3, c. 281].
Особливий теоретикометодологічний інтерес, щодо
визначення принципів демократичного врядування в умо
вах глобалізації становить дослідження Я. Радиша, яко
му вдалося не лише сформулювати принципи демокра
тичного врядування (участі народу, відповідальності або
підзвітності урядів, відповідальності за результати), а й
передбачити їх переформатуючий вплив на систему дер
жавного управління [10, с. 12], який проявляється під час
здійснення демократичних реформ з метою запровад
ження демократичного виду врядування через структу
рування управлінських процесів та механізмів.
Важливу методологічну цінність, в межах цього анал
ізу, становлять сформульовані О.А. Решотою засадничі
принципи демократичного врядування (верховенство пра
ва, плюралізм, субсидіарність, справедливість, партнер
ство, участь, прозорість, підзвітність, доступ, ефективність
і результативність, чутливість до потреб/викликів, опера
тивні послуги, стратегічне бачення, орієнтація на досягнен
ня консенсусу [11, c. 106]) сприяють структуризації дер
жавних інституцій, розподілі функцій та формуванню уп
равлінської системи з високим рівнем участі приватного
сектору в процесі публічного управління в результаті того,
що члени суспільства не лише мають доступ до інформації,
а й на підставі достатніх теоретичних знань усвідомлюють
її та приймають безпосередньо участь при прийнятті та ре
алізації управлінських рішень.
До основних принципів демократичного врядування
в умовах глобалізації, на нашу думку, доречно віднести:
— принцип врядування через згоду забезпечує взає
модію влади із громадськістю на рівних умовах шляхом
громадських обговорень, слухань, консультацій, що
сприяє формуванню в населення довіри до свого уряду;
— принцип верховенства права та закону — забез
печує співробітництво, співіснування між членами су
спільства й державою і державами в глобальному світі,
обгрунтовуючи необхідність дотримання правових
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норм, які є загальнообов'язковими до виконання всіма
суб'єктами;
— принцип розподілу влади виступає гарантом де
мократії, взаємодії та співпраці між органами держави в
межах однієї країни та країнами між собою. Відтак, має
особливе методологічне значення в межах глобального
простору за умов глобалізації в демократичних країнах;
— принцип справедливості в контексті демократич
ного врядування необхідно розглядати через площину
правотворчості (при прийняті рішень органами влади за
участі громадськості на основі об'єктивних фактів,
відкидаючи суб'єктивну складову) та правозастосов
чості (реалізуючи прийняті рішення в межах чинного
законодавства);
— принцип системності демократичного врядування
дозволяє розглядати системно публічне управління та ад
міністрування в умовах глобалізації через звернення ува
ги на сукупність складових елементів системи та взаємоз
в'язків між ними, що в свою чергу дозволяє координувати
та планувати діяльність. Єдність елементів системи забез
печує ефективне врядування, оскільки вони направлені на
досягнення спільної мети. Сутність цього принципу зво
диться до врахування кожного елементу та координації
його діяльності, при чому досягнутий елементом системи
результат є складовим результату системи загалом;
— принцип доступності за демократичного вряду
вання розкривається через наявність можливості участі
громадськості в управлінні державними справами та
рівному доступові громадян до державної служби шля
хом дотримання процедури відбору, яка спрямована на
забезпечення мерітократично принципу під час зайнят
тя вакантних посад в органах державної влади;
— принцип транспарентності поєднуючи в собі актив
ну й пасивну дію громадськості по відношенню до органів
державної влади сприяє ефективному наданню адміні
стративних послуг та вирішенню найважливіших суспіль
них потреб населення на підставі налагодженої системи
інформування населення про діяльність органів держав
ної влади, їх структуру та забезпечення вільного доступу
громадян до управління державними справами;
— принцип максимальної відкритості за якого
"будьяка інформація, якою володіють органи держав
ної влади, має бути відкритою, окрім тієї, що має винят
ковий характер" [9, c. 8], оскільки доступ до такої інфор
мації є обмеженим за рядом вичерпних критеріїв.
З точки зору науковців врахувавши міжнародні стан
дарти та практики уряди зможуть досягнути максималь
ної відкритості за дотримання наступних принципів: мак
симальної відкритості та вичерпності переліку випадків
із обмеження доступу до інформації; обов'язкової пуб
лікації органами державної інформації, що становить
суспільний інтерес і є винятково важливою; сприянні
прозорості та відкритості діяльності урядів; доступності
до інформації; прийнятної оплати за надання інфор
мації; відкритості засідань органів державної влади;
вищозначущості відкритості інформації; захисту осіб,
що інформують про правопорушення [2, с. 9—15];
— принцип саморегуляції визначає, що основним дже
релом влади в демократичних країнах є народ, тому його
здатність до відновлення, саморозвитку займає важливе
місце й у питаннях публічного управління та адмініструван
ня, а особливо за глобалізації. Зазначений принцип дозво
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ляє країнам з демократичним видом врядування в умовах
глобалізації самостійно обирати шлях свого розвитку будь
то пристосовницький чи національноіндивідуальний;
— принцип участі є провідним у державах із демок
ратичним видом врядування, оскільки саме участь на
селення в обговоренні та прийнятті рішень із найважли
віших питань суспільного розвитку дозволяє забезпе
чувати консенсус через можливість реального впливу
населення на формування публічної політик артикулю
ючи інтереси громадськості їхніми представниками,
відтак не дивно, що цей принцип є основою демократії;
— принцип субсидіарності передбачає розподіл по
вноважень з метою максимального наближення послуг до
тих хто їх найбільше потребує, в той же час, допускається
участь держави, але лише у тих випадках, коли місцевому
рівні не можна належно вирішити відповідне завдання.
Розглядаючи цей принцип на рівні демократизації місце
вого самоврядування С.А. Квітка стверджує, що йому при
таманно не лише визначати обмеження для центральної
влади, а й пропонувати методику визначення обсягу по
вноважень для місцевих органів управління [7, с. 30];
— принцип універсальності в умовах глобалізації
дозволяє державам з демократичним видом врядуван
ня зберігати свої національні особливості управління,
які сформувалися історично та відображають саму
сутність демократичного врядування у кожній окремо
взятій державі.
Відтак, на підставі проведеного аналізу нами встанов
лено, що принципи демократичного врядування в умо
вах глобалізації сприяють переосмисленню ролі та місця
держави в глобальному світі, формуванню стратегії роз
витку, перегляду обраних векторів та напрямів держав
ної політики через вимоги, які висуваються до держав
глобальними процесами, стають основою взаємодії гро
мадянського суспільства, бізнесу із органами державної
влади, засобом у недопущенні сваволі влади в державі,
яка обрала демократичний шлях розвитку. Тому при роз
гляді принципів демократичного виду врядування необ
хідно зважати на той факт, що вони мають враховувати
об'єктивні та суб'єктивні фактори розвитку процесу пуб
лічного управління, бути логічними, послідовними та нор
мативно закріпленими. При цьому під об'єктивними фак
торами необхідно вважати характер публічноуправлінсь
ких відносин, який існує між суб'єктами управління, скла
дові процесу публічного управління. Що стосується суб
'єктивних, то це ті фактори, на які безпосередньо впли
вають суб'єкти публічного управління, в нашому випад
ку, найбільш вдалим проявом, на нашу думку, є уп
равлінські рішення, які і є результатом спільної, злагод
женої діяльності всіх суб'єктів.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ
Таким чином, на підставі проведеного дослідження
встановлено, що до основних принципів демократично
го врядування в умовах глобалізації належить: вряду
вання через згоду, верховенства права та закону, роз
поділу влади, справедливості, доступності, транспарен
тності, системності, саморегуляції, участі, субсидіар
ності, універсальності; а також встановити, що принци

пи демократичного врядування в умовах глобалізації
направлені на публічність, відкритість, підконтрольність
процесу публічного управління; забезпечення підтрим
ки населення при обранні стратегії розвитку, прийнятті
управлінських рішень; формування диспозиції в теорії
публічного управління та адміністрування, асоціюванні
його з ефективним врядуванням в цілому.
З огляду на результати проведеного дослідження
предметом подальших наукових розвідок можуть бути
дослідження у сфері теоретикометодологічного ана
лізу методів, моделей демократичного врядування в
умовах глобалізації.
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