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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Останні події показали, що вітчизняна система дер$

жавного управління залишається в цілому неефективною.

З одного боку, вона поєднує інститути, що дісталися у спа$

док від радянської доби, з іншого — нові інститути, що

сформувалися у період незалежності України. Це об$

'єднання старих і модерних структур влади означає, що

система є внутрішньо суперечливою, незавершеною, гро$

міздкою і відірваною від людей, внаслідок чого існуюче

державне управління залишається гальмом у проведенні
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соціально$економічних і політичних реформ та постійним

джерелом суспільно$політичних конфліктів.

Характерний для радянських часів метод реформу$

вання апарату управління шляхом його скорочення сьо$

годні не можна розглядати як ефективний. Тут потрібен,

системний підхід, який дозволяє визначати оптимальні

для потреб України кількість, структуру та організацій$

но$правові засади діяльності органів державної влади.

Сьогодні вдосконалення управлінської діяльності має

величезне значення, в його основу покладено оптимізац$
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ійний підхід, що характеризується сукупністю принципів,

які спрямовують компоненти управлінської діяльності на

досягнення найвищих результатів. Принципами оптиміза$

ційного підходу є системність, конкретність та ефек$

тивність [5, с. 133]. У той же час вдосконалення системи

державного управління і побудова демократичного сусп$

ільства неможливі без усунення суспільно$політичних

конфліктів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Розбудова державної влади в Україні, її організаційні

та правові засади приваблюють як вітчизняних, так і за$

кордонних дослідників. З'являються спеціальні дослід$

ження, присвячені вивченню як вітчизняного, так й іно$

земного досвіду взаємодії органів державної влади, ролі

місцевого самоврядування. Так процеси децентралізації

державної влади розглядаються В. Ігнатовим, В.A. Реб$

кало, М.M. Логуновою; політико$правові питання станов$

лення місцевого самоврядування в державі досліджує Ю.

Крестєва; структурні елементи політичної влади, держав$

ного управління та органи місцевого самоврядування —

С. Телешун; взаємовідносини держави і суспільства в Ук$

раїні та її вплив на формування недержавних інститутів в

політичній системі — В. Барков, конституційно$правові

засади місцевого самоврядування в Україні — О. Борис$

лавська.

Проблематиці конфліктних протистоянь також при$

свячено ряд робіт українських науковців — В.О. Ващен$

ка, О.Л. Валевського, Ю.Б. Ключковського, В.А. Ребка$

ла, В.Я. Малиновського, М.М. Пірен, в яких досліджуються

сучасні причини виникнення конфліктів в державно$уп$

равлінських відносинах, обгрунтовуються деякі механіз$

ми їх розв'язання.

Зазначені науковці зробили суттєвий внесок у до$

слідження державно$управлінських відносин, зокрема у

визначення підходів до розв'язання актуальних проблем

державного управління. Водночас у вітчизняній уп$

равлінській науці проблеми особливостей конфліктів і су$

перечностей в органах державної влади, їх попереджен$

ня і подолання висвітлювалися лише фрагментарно. Так,

український вчений В.О.Ващенко виділяє такі основні тех$

нології розв'язання конфліктів у демократичному

суспільстві, як посередництво, для якого є характерним:

згода сторін, що конфліктують визнати авторитет посе$

редника; уміння посередника трансформувати конфлікт

цінностей у конфлікт інтересів, а конфлікт інтересів у

конфлікт надання преференцій; зафіксована домо$

вленість сторін щодо однозначної оцінки результатів ви$

борів, а також щодо дотримання основних принципів по$

середництва; використання посередником головних прин$

ципів подолання конфлікту — об'єктивності, пропорцій$

ності, стабільності коаліції, взаємні права вето, компро$

місу [3, с. 84].

Український науковець О.М. Сахань у своїй статті заз$

начає, що дуже сильний взаємовплив політичних

конфліктів та деструкції влади дозволяє зробити висно$

вок про те, що неможливо привести владу до кон$

структивності, не врегулювавши конфлікти, що виника$

ють у сфері політики. Саме тому безперервне виявлення і

розв'язання політичних конфліктів є необхідною умовою

стабільності влади та її ефективного функціонування [13].

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Формування відповідних владних інститутів, закріп$

лення організаційних$правових принципів їх діяльності у

встановлених сферах — процес конфліктний за онтоло$

гією. Оскільки практично ніколи увесь соціум, який би

рівень суспільства ми не досліджували, не може до$

тримуватися однакових точок зору на якісні характерис$

тики владних структур і персональних носіїв владних по$

вноважень.

Державна влада як об'єкт конфліктних стосунків є об$

меженим і неподільним ресурсом, тому різні соціальні

сили постійно прагнуть до перерозподілу контрольних по$

вноважень державно$владного характеру з тією метою,

щоб мати можливість максимально задовольнити свої по$

треби. У зв'язку з цим конфлікт у сфері державної влади

в найзагальнішому вигляді можна визначити як різновид

соціально$політичного конфлікту. Щоб уникнути делегі$

тимізації, державна влада повинна діяти у правовому полі

і, як слушно зазначив М. Орзіх, "має бути обмеженою

владою права" [9, с. 9].

Права людини органічно вплетені у громадські відно$

сини, є нормативною формою взаємодії людей, впоряд$

кування їх зв'язків, координації їх вчинків і діяльності, за$

побігання суперечностям, протиборствам, конфліктам.

Процес урегулювання конфліктних ситуацій у сфері пол$

ітико$правових відносин значною мірою залежить від об$

сягу прав і свобод народу, що визначає його соціальні

можливості Тому права людини, що фіксували її станови$

ще в суспільстві, завжди були об'єктом найгостріших кла$

сових зіткнень, соціальних конфліктів.

Процеси лібералізації, що відбуваються в суспільстві,

сприяють розширенню доступності громадян у політико$

правові процеси і легальному прояву різних ідеологічних

течій. Нові політичні інститути, що народжуються (зако$

нодавчі органи, партії, місцеве самоврядування) не завж$

ди бувають підготовленими до того, щоб висловити різно$

манітність цих інтересів [17, с. 78] та адекватно керувати

державно$владними ресурсами.

Для якісного вдосконалення системи державного уп$

равління необхідно застосовувати принципи ринкової по$

ведінки, організації й менеджменту виробничих процесів,

системи управління якістю, які діють у сфері приватного

сектора. Процедури адміністративної й фінансової

звітності в системі виконавчої влади, розробки і впровад$

ження державних програм, проведення державних заку$

півель необхідно переорієнтувати з показників виконаних

заходів і завдань, залучених бюджетних ресурсів — на

показники реально досягнутих результатів та конкретних

позитивних змін у суспільстві. Президент Росії В. Путін у

своїй статті зазначив, що ефективність соціальної політи$

ки вимірюється думкою людини, чи справедливо влашто$

вано суспільство, в якому ми живемо [12].

Концептуально$методологічною основою розгляду

процесів соціальних змін, у першу чергу, як процесів

трансформації системи соціального управління, безумов$

но, можна вважати концепцію "соціальної системи"

Т. Парсонса, яка дозволила подивитися на суспільство не

просто як на унікальний соціальний організм, але й як на

певний тип самоуправлінської структури, що має свої за$

кономірності функціонування та розвитку [4, с. 40].

Проведення реформ в посткомуністичних країнах

принципово виходить за рамки історично сформовано$

го менталітету основної маси населення. Посилення про$

тиріччя між цінностями культури, реально функціонують

у суспільстві, і соціальними відносинами, що формують$

ся на принципово іншій — ринковій основі, породжує

конфліктність існування широких верств суспільства,

викликає негативне ставлення до реформ після почат$

кового етапу ейфорії загальної критики колишньої сис$

теми. Таким чином, успіх процесу вдосконалення бага$

то в чому залежить від подолання соціокультурних про$

тиріч.
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Вдосконалення політичної системи в сучасних умо$

вах можлива лише через реформування державного уп$

равління. Для країн — нових членів ЄС (Польща, Угор$

щина, Чехія, Словаччина), організаційні аспекти рефор$

мування публічної адміністрації значною мірою були зу$

мовлені стратегічними цілями держави. Зокрема, такі цілі

визначалися політичним курсом на євроінтеграцію. У сьо$

годнішній Європі домінуючими цілями є такі: 1) надання

необхідних і якісних послуг громадянам та юридичним

особам; 2) підвищення результативності та ефективності

системи управління; 3) наближення послуг до їх спожи$

вачів (субсидіарність); 4) досягнення прозорості дій пуб$

лічної адміністрації та залучення громадян до прийняття

рішень; 5) консолідація бюджетів.

Сучасні тенденції організації публічної адміністрації

країн Європейського Союзу базуються на демократичній

децентралізації влади, що здійснюється шляхом передачі

повноважень на найближчий до людей рівень влади. На$

слідком таких реформ стало розширення повноважень

регіональних та місцевих органів влади, тобто децентра$

лізація управління, а також укрупнення адміністративно$

територіальних одиниць (Швеція, Бельгія, Німеччина,

Данія, Польща).

Зміст адміністративної реформи полягає, з одного

боку, у комплексному вдосконалені організаційно$право$

вих засад діяльності існуючої в Україні системи держав$

ного управління всіма сферами суспільного життя. З іншо$

го — у розбудові деяких інститутів державного управлін$

ня, яких Україна ще не створила як суверенна держава.

Метою адміністративної реформи є поетапне створення

такої системи державного управління, що забезпечить

становлення України як високо розвинутої, правової, ци$

вілізованої європейської держави з високим рівнем жит$

тя, соціальної стабільності, культури та демократії, доз$

волить їй стати впливовим чинником у світі та Європі. Ця

система має бути підконтрольною народові, прозорою,

побудованою на наукових принципах і ефективною, за$

хищати національні інтереси [11].

Складність трансформаційних процесів в Україні по$

яснюється суттєвими відмінностями суспільно$полі$

тичних і економічних умов від західноєвропейських, де

процеси реформування здійснюються в умовах сформо$

ваних націй та існування громадянського суспільства —

реально функціонуючих на регіональному та місцевому

рівнях інститутів демократії (потужних партійних струк$

тур і реального місцевого самоврядування). Натомість в

Україні суттєвою національною проблемою залишаєть$

ся пасивність населення в реалізації своїх демократич$

них прав на місцевому рівні, а також маловпливовість

партійних організацій. Зокрема, окремі партії так і за$

лишаються представниками не суспільних верств, а своїх

бізнесово$кланових, корпоративних інтересів чи власних

політичних амбіцій, що зводить нанівець можливість

ефективного врегулювання політичних конфліктів, що

переодично загострюються, та дійового демократично$

го контролю за владою.

Конституційні права і свободи людини — право мати

і виражати свою думку, одержувати й обмінюватися

інформацією, свобода переміщення, право на об'єднан$

ня і свободу зборів — забезпечують соціально$правовий

зміст виборів і, таким чином, обмежують повноваження

влади щодо регулювання виборчої кампанії. Якщо воля

народу повинна знайти вираження у прозорих, чесних

виборах, у політиці влади і в діях представників інтересів

народу, то права людини владі варто поважати й захища$

ти у такий засіб, щоб усі громадяни зробили цілком усві$

домлений вибір.

Тут є припустимими лише незначні обмеження з боку

влади, обов'язково підпорядковані інтересам та потре$

бам загалу громадянського суспільства і, насамперед,

вимозі забезпечення справжнього волевиявлення наро$

ду. Додаткові принципи обгрунтованості і пропорційності

діють одночасно, щоб показати, коли і де влада припус$

тилася помилки чи прорахунку, що спричинило не$

відповідність тих чи тих виборів міжнародним демокра$

тичним стандартам. Більш того, мета вільних і справед$

ливих виборів, основою яких є практичне визнання прав

людини і дійсна наявність періодичних та прозорих про$

цедур, обмежує діапазон вибору. Таким чином, виборче

законодавство виступає необхідною і обов'язковою умо$

вою дієздатності формули народного представництва та

демократичності усього процесу інституалізації влади [2].

У такому випадку виборчі зобов'язання претендентів

на виборну посаду і сама мета представницької демок$

ратії в цілому мають стратегічне значення, яке передба$

чає інституціональний вимір демократичних процесів із

послідовним зміцненням переконань громадян у незво$

ротність демократизації: а) всередині суспільства; б) все$

редині держави; в) у взаєминах інститутів громадянського

суспільства та інститутів влади. В якості засобу життєза$

безпечення громадянського суспільства інститути влади

зобов'язані законодавчо закріпити права і свободи лю$

дини в інституційних рамках для проведення періодичних,

вільних і справедливих виборів, а також ініціювати та суп$

роводжувати інституційні кроки для безумовного дотри$

мання принципів демократії [6].

Знаходження оптимуму в ефективній інституціалізації

основних виборчих і політичних прав накладає також і

певні зобов'язання на інститути влади. Серед головних,

на нашу думку, варто виокремити такі, як:

— впровадження надійного, апробованого міжнарод$

ною демократичною практикою механізму проведення ви$

борів у законодавчі органи із чіткою процедурою реєст$

рації виборців, який виключає залякування, погрози, на$

сильство і підробки, зокрема за допомогою неуклінного

дотримання принципу таємного голосування;

— створення законодавчої бази для багатопартійно$

го будівництва і функціонування політичних партій із пра$

вовим визначенням джерел їхнього фінансування, особ$

ливо на термін виборчих кампаній, включаючи до$

тримання принципу рівних стартових можливостей, дос$

тупу до ЗМІ у режимі вільного спілкування з іншими гро$

мадськими організаціями та незалежності від владних

інститутів;

— дотримання права свободи переміщень і об'єд$

нання в спілки (громадські рухи), а також свободи зборів

та політичних мітингів, партій і їхніх кандидатів доводити

свої думки до електорату і рівного доступу до державних

і громадських засобів масової інформації в частині вик$

ладання своїх виборчих платформ та програм;

— вирішення суперечок і проблемних ситуацій винят$

ково через незалежних та неупереджених інституційних

представників влади, таких як виборчі комісії або суди

різного рівня, здатних оперативно і кваліфіковано прий$

мати рішення згідно з чинним виборчим законодавством

і з принципами чесності та прозорості усіх етапів виборів

аж до підрахунку та оприлюднення їхніх результатів;

— культивування у взаєминах громадянського су$

спільства, влади в особі її окремих представників з конк$

ретно$реальними ("пересічними") громадянами схиль$

ності до переговорного процесу, що дозволяє підтриму$

вати легітимність існуючого суспільно$політичного ладу

в цілому за рахунок необхідного балансу між виконан$

ням демократичних вимог суспільства та демократичною
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практикою функціонування інститутів влади, запобігаю$

чи таких взаємних ризиків, як громадянська непокора

владі, народне обурення її діями, військові перевороти,

колапс економіки, міжнаціональні чи міжконфесійні кон$

флікти.

У будь$якому вигляді громадянське суспільство ви$

ступає як інституалізована система договірного процесу

між різними соціальними групами за допомогою уповно$

важених ними політичних представників при владі на ста$

діях елітарного, колективного переговору і переговору

із залученням широких верств населення. Якість перего$

ворів завжди матиме діапазон від мирних (еволюційних,

яка, щоправда, іноді підміняється стагнацією — Україна

до 2004 року) аж до конфліктних (революційних — Ук$

раїна 2004—05 та 2013—14 років). Але в обох випадках

— людиноцентричному та владоцентричному — цілком

природним є обопільне намагання громадян та посадовців

досягти злагоди з огляду на час, обставини та простір і

можливість влади отримати легітимність завдяки рамко$

вим угодам з інститутами громадянського суспільства.

Отже, інституціалізація нової державної влади в Ук$

раїні включає еволюційне ствердження інститутів парла$

ментаризму або президентської демократії, законодавче

забезпечення розподілу влади, створення відповідних

інститутів усіх трьох гілок влади на різноманітних рівнях.

Інституціалізація нової влади припускає її конституційне

закріплення завдяки цільовим поправкам до неї, що за$

безпечує легальність влади, але ще не її легітимність. Ра$

зом з тим, інституціонально$конституційне становлення

демократії об'єктивно пов'язане з ротацією та загальним

реформуванням бюрократичного апарату усіх гілок вла$

ди державного апарату, під час яких відбувається зміна

або оновлення правлячих еліт.

Це дуже важкий та суперечливий процес, бо, наприк$

лад, за К. Мангеймом, основною тенденцією бюрократич$

ного мислення являється прагнення перетворити пробле$

ми політики на проблеми теорії керування, тобто деполі$

тизувати їх. Для управлінця сфера політики є цілком зак$

ритою керуванням. "Прагнення закрити область політи$

ки феноменом керування пояснюється тим, — писав

К.Мангейм, — що сфера діяльності державних чиновників

визначається на підставі прийнятих законів. Виникнення

ж закону не ставиться ані до компетенції чиновників, ані

до сфери їхньої діяльності. Внаслідок цієї соціальної обу$

мовленості своїх поглядів, чиновник не бачить, що за кож$

ним прийнятим законом стоять соціальні сили, пов'язані

з певним світоглядом, волевиявленням і своїми інтереса$

ми. Чиновник ототожнює позитивний порядок, продик$

тований конкретним законом із порядком як таким, і не

розуміє того, що будь$який раціоналізований порядок є

не що інше, як особливий вид порядку, поступка між ме$

тараціональними просторовими силами, що борються в

даному соціальному" [8, с. 102—103].

Не менш актуальною на сьогодні є проблема подо$

лання кадрових деформацій в органах державної влади,

органах місцевого самоврядування і, передусім, забезпе$

чення захисту прав людини та формування антикорупц$

ійних механізмів у сфері державного управління — запо$

бігання виникненню та управління конфліктом інтересів

на публічній службі. Кадрова політика не повинна бути

вузькопрагматичною, розрахованою лише на кадрове

забезпечення вирішення поточних завдань, а має врахо$

вувати тенденції реформування держави та суспільства.

Державна кадрова політика пов'язує у єдине ціле різні

організаційні заходи і дії стосовно добору та розстанов$

ки керівних кадрів із соціально$економічними, політич$

ними, управлінськими, культурно$духовними підсистема$

ми українського суспільства, з традиціями та стереотипа$

ми, що історично склалися в масовому усвідомленні. У

цьому значенні кадрова політика держави є сукупністю

різноманітних соціальних функцій; визначає шляхи і за$

соби кадрового забезпечення реформ, професіоналізм

їх здійснення; є важливим фактором збереження та

зміцнення цілісності держави, соціально$політичної ста$

більності суспільства і виступає елементом регулювання

життєдіяльності населення.

Як зазначають українські вчені Н.Р. Нижник і Н.Т. Гон$

чарук, нинішня державна служба є багато в чому неефек$

тивною, бо вона ще не повністю трансформована в інститу$

цію, що забезпечує реалізацію державної політики. Заходи

з адміністративного реформування грунтуються на вироб$

лених світовою практикою принципових засадах функціо$

нування виконавчої влади у демократичній соціальній, пра$

вовій державі, серед яких ключове значення мають такі:

— пріоритетність законодавчої регламентації функ$

цій, повноважень та порядку діяльності органів виконав$

чої влади;

— незалежність здійснення функцій та повноважень

виконавчої влади від органів законодавчої і судової вла$

ди у межах, визначених Конституцією і законами Украї$

ни;

— здійснення внутрішнього та судового контролю за

діяльністю органів виконавчої влади та їх посадових осіб,

насамперед, з позиції забезпечення поваги до особи та

справедливості, а також постійного підвищення ефектив$

ності державного управління;

— відповідальність органів виконавчої влади, їх по$

садових осіб за свої рішення, дії чи бездіяльність перед

громадянами, права яких були порушені;

— запровадження механізму контролю за функ$

ціонуванням виконавчої влади з боку суспільства через

інститути парламентської прямої демократії, передбача$

ючи, що вищі посади в ключових органах виконавчої вла$

ди є політичними посадами;

— принципи ефективності, відкритості та доброчес$

ності в роботі уряду та інших органів виконавчої влади

[1, с. 27].

У процесі реформ невідкладним є також питання про

призначення і зміст діяльності "пореформованих" ре$

гіональних влад. З точки зору сучасних представників ре$

гіональних еліт головна мета реформ полягає у суттєво$

му розширенні повноважень (в першу чергу виконавчих)

регіональних органів влади. Але з точки зору подальших

перспектив розвитку суспільних відносин в Україні більш

доцільною є практично протилежна ціль: зменшувати по$

вноваження і збільшувати відповідальність. Усвідомлен$

ня цього підходу може дати помітний поштовх у просу$

ванні реформ і зменшенні конфліктного протистояння ре$

гіональних лідерів і центральної влади.

Також у контексті адміністративної реформи важли$

вим пунктом є зміна структурних зв'язків у системі органів

виконавчої влади з метою їх санації. Для цього частина

дослідників пропонує змінити структуру влади, що зали$

шилася в Україні у спадок від СРСР, прийняти ряд законів,

які регламентували б увесь комплекс повноважень окре$

мих органів виконавчої влади.

Говорячи про зміну політичної системи в Україні, на$

уковці зазначають що необхідно розглядати "її структу$

ру, межі, чотири головні групи елементів (політичні інсти$

туції, політичну свідомість і політичну культуру, політичні

відносини, політичні принципи і норми)" з урахуванням

особливостей впливу даного процесу на еволюцію взає$

мовідносин інститутів державної влади і місцевого само$

врядування [14, с. 67].
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Всі зміни у політичній системі, пов'язані з державною

владою і місцевим самоврядуванням, торкалися і торка$

ються структури системи на елементному рівні, не зміню$

ючи характер самої структури влади і принципи її органі$

зації. При модернізації ми змінюємо політичну систему,

тобто модернізація, як зазначає американський політо$

лог С. Хантінгтон, — це "осучаснення", "вдосконалення"

владних інститутів [18, с. 40]. "Стара" політична система

модернізується, йде пошук нових форм для її збережен$

ня. Український вчений В. Холод стверджує, що в умовах

модернізації йде зростання спроможності політичної си$

стеми постійно та ефективно адаптуватися до нових

взірців соціальних цілей і створювати нові інститути. Особ$

ливість останніх виявляється в тому, що вони забезпечу$

ють не тільки контроль над ресурсами, але й канали для

дієвого діалогу між урядом і населенням [16, с. 33]. Відбу$

вається "розширення політичної участі громадян, поши$

рення демократичних цінностей і норм, властивих розви$

нутим країнам, у країнах менш розвинутих" [10, с. 364].

Історичний досвід розвитку провідних країн засвід$

чує, що політична система скоріше може бути модернізо$

вана через формування розвинутого місцевого самовря$

дування, яке знижує ступень відчуження між владою і сус$

пільством, виступаючи необхідною демократичною про$

тивагою центральній владі, тому що "надає населенню до$

даткові можливості участі в політичному процесі" [7].

Інституціоналізація місцевого самоврядування в пол$

ітичній системі передбачає: реалізацію вимог місцевого

співтовариства до влади в єдиному організованому поряд$

ку; відповідність цих вимог державній політиці; вирішен$

ня будь$яких виникаючих соціальних проблем у рамках

єдиних у державі соціальних норм і правил; перетворен$

ня встановлених норм і правил у суспільні відносини; обо$

в'язковість і універсальність норм і правил для органів

державної влади й місцевого самоврядування [19, с. 42].

Механізми кадрової політики повинні включати систе$

матичну організацію підбору осіб на посади, які потенційно

пов'язані із можливістю корупційних зловживань. Необхід$

но, щоб удосконалювалась система заохочень спрямована

на те, щоб чиновнику було вигідно у матеріальному і мо$

ральному планах працювати чесно й ефективно. Важливим

також є створення системи прав і обов'язків посадових осіб

з зазначенням їх відповідальності за порушення посадової

етики, включаючи корупцію. Ця система вказуватиме також

на правила поведінки з виправлення допущених порушень.

Розслідування не повинні зосереджуватись винятково на

діяльності представників опозиції, а мають охоплювати по$

садових осіб з усього політичного спектру.

Зазначимо, що здійснення реформ у європейських

країнах відбувалось у таких напрямах: 1) політичному, по$

в'язаному з формуванням інституційних умов демокра$

тизації цієї сфери; 2) інституційному, спрямованому на пе$

ребудову організаційних відносин між різними рівнями

місцевого управління, що пов'язаний з реформуванням

системи адміністративно$територіального устрою держа$

ви; 3) із запровадженням регіонального самоврядування

— наріжного каменя децентралізованої держави; 4) фун$

кціональному — спрямованому на перерозподіл функці$

ональних відносин між місцевими, регіональними та цен$

тральними органами публічного управління. Тому вдос$

коналення організаційно$правових засад та принципів

діяльності органів державної влади — це необхідна умо$

ва модернізації політичної системи, а тому може стати

інструментом подолання суспільно$політичних конфліктів

в Україні.

Ефективність врегулювання політичних конфліктів

органами державного управління, як правило, пов'язуєть$

ся із встановленими наперед критеріями оцінювання, що

накопичені минулим досвідом владних інститутів. Вини$

кають ситуації, коли потрібно "вибирати" рішення не

тільки серед можливих, а й серед неможливих варіантів,

коли аналогічного досвіду в минулому не було, тобто се$

ред тих варіантів, які будуть створені в майбутньому. Вибір

на межі можливого та неможливого можна більш адек$

ватно описати концепцією оптимальності [15]. Головною

складовою процесу оптимізації є свобода вибору, яка не

може обмежувати суб'єкт державного управління лише

вибором існуючих варіантів. Оптимізація, що включає в

себе свободу вибору, завжди об'єднує групи існуючих та

неіснуючих варіантів$можливостей. Об'єднання двох груп

оптимізацій не є її остаточною умовою. Складовими про$

цесу оптимізації державного управління можуть стати

бажані, затребувані, потрібні або очікувані суспільством

варіанти врегулювання політичних конфліктів.

ВИСНОВКИ
Специфіка стану політичної влади в Україні сьогодні

полягає, по$перше, в сильній дифузії джерел влади; по$

друге, у розриві влади та відповідальності її носіїв за ре$

зультати своєї діяльності; по$третє, у зростанні непоро$

зуміння між владними структурами та громадськістю, на$

селенням; по$четверте, у запеклій боротьбі як між гори$

зонтальними, так і між вертикальними структурами вла$

ди.

Розв'язання зазначених вище проблем перебуває у

прямій залежності від рівня забезпечення національної

безпеки України, який повинен враховувати всю су$

купність умов і чинників щодо забезпечення національ$

них інтересів України та бути дієвим і критичним щодо їх

змін. У такому сенсі національна безпека виступає важ$

ливим інструментом в обгрунтуванні рішень державного

керівництва з питань адекватного реагування на зміни

політичної ситуації, ведення виваженої зовнішньої та внут$

рішньої політики України. Необхідною умовою адекват$

ного сприйняття владою безпекових реалій було й зали$

шається формування та втілення в життя організаційно$

правових засад врегулювання суспільно$політичних

конфліктів.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
В умовах політичних конфліктів органи державної вла$

ди не можуть успішно виконувати покладені на них функції,

постійно йде боротьба за розподіл повноважень серед

владних інститутів, посилюється дезінтеграція суспільства,

що породжує нові політичні конфлікти. У свою чергу, не$

можливість врегулювання політичних суперечностей, а то

й просте елементарне ігнорування колізій приводять ефек$

тивність влади в занепад. Тому необхідно продовжувати

вивчати і вдосконалювати засади діяльності органів дер$

жавної влади з метою ефективного врегулювання політич$

них конфліктів, що є необхідною умовою стабільності вла$

ди та її ефективного функціонування.
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