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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з основних причин розвитку кризових явищ

у світовій економіці є загострення основного протиріччя

сформованої системи управління між об'єктивною необ�

хідністю посилення її публічного характеру і зростаючим

рівнем відчуження об'єктів управління від суб'єктів прий�

няття управлінських рішень. Головним механізмом його

вирішення виступає створення ефективної системи пуб�

лічного управління.

Дослідження зазначеної проблеми набуває особли�

ву актуальність і значимість, оскільки відкриває шлях до

формування сучасної парадигми публічного управління,

зумовленої новими реаліями у сфері економічних відно�

син публічної влади, громадянського суспільства та

бізнес�середовища. У структурі цих відносин, і як на�
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слідок, у системі публічного управління відбуваються

зміни, продиктовані необхідністю вироблення нових

транспарентних дій держави, що сприяють посиленню

публічного характеру управління. У зв'язку з цим сьогодні

назріла необхідність трансформації сформованої систе�

ми управління в якісно нову модель публічного управлін�

ня, що грунтується на інтересах і потребах представників

громадянського суспільства в цілому і підприємництва

зокрема.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання сутності публічної влади та особливостей

теорії публічного управління, проблеми взаємодії пред�

ставників держави, підприємництва та громадянського
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суспільства порушувалися в працях багатьох відомих

українських та зарубіжних вчених, як�от В. Банах [6],

О. Босак [1], В. Воронкова [6], С. Гайдученко [3], І. Гри�

цяк [3], О. Кудрявцев [4], О. Оболенський [5], О. Соснін

[6], С. Чернов [6] та ін. Незважаючи на свою значимість і

актуальність, проблема формування ефективної систе�

ми публічного управління залишається теоретично мало

розробленою. На сьогоднішній день не сформовано од�

нозначний категоріальний апарат; відсутня єдина класи�

фікація факторів і показників; немає уніфікованої інди�

каторів якості сучасного публічного управління.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Ціллю даної статті є дослідження імперативів пуб�

лічного характеру сучасного управління та надання про�

позицій з удосконалення індикаторів його якості.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Публічний характер управління має свої особливості,

які випливають із того факту, що суб'єкт публічного уп�

равління має повноваження, що є похідними від публіч�

ної влади. Різні способи, засоби і методи застосування

якої становлять його суть. У зв'язку з цим, представляєть�

ся можливим розглядати публічний характер управління

в трьох взаємопов'язаних аспектах: структурному, фун�

кціональному, компетентнісному. Компетентнісний ас�

пект (можливість примушувати) ніщо без структурного ас�

пекту (органів публічного управління), який може отри�

мати реальне втілення тільки при функціональному ас�

пекті (здійснення діяльності органами публічного управ�

ління). Взявши до уваги дані аспекти, можна констатува�

ти, що публічний характер управління передбачає транс�

парентність публічного управління, відкритість інфор�

мації про діяльність органів публічної влади, звітність по�

садових осіб, розширення форм участі у процесі публіч�

ного управління представників підприємництва та грома�

дянського суспільства.

Під якістю публічного характеру управління слід ро�

зуміти ефективність прийнятих рішень щодо суспільно

значущих питань і проблем. Різний діапазон управ�

лінських характеристик публічного управління та діяль�

ності його органів можна оцінити сукупністю індикаторів

якості публічного характеру управління.

Якість публічного характеру управління передбачає

поліпшення якості управління, за допомогою зменшення

суспільних витрат і посилення відповідальності за "задо�

волення споживача" [1, c. 120]. Тому ступінь якості зале�

жить від рівня демократизації та прозорості діяльності

органів публічної влади, який в свою чергу, залежить від

захищеності політичних і економічних свобод, участі гро�

мадян у прийнятті суспільно значущих рішень. Звідси вип�

ливає набір індикаторів, які можуть бути покладені в ос�

нову показника якості публічного характеру управління:

ефективність роботи уряду; підзвітність органів управлі�

ння; відкритість органів публічного управління та їх діяль�

ності; чесність виборів; ступінь участі представників гро�

мадянського суспільства та підприємництва у процесі

прийняття суспільно значимих управлінських рішень; сту�

пеня залученості в процес публічного управління; гро�

мадська довіра; свобода слова; верховенство закону;

можливість підприємництва; партнерство між суб'єктами

громадянського суспільства, приватного підприємницт�

ва і держави.

Оцінка якості публічного характеру управління є не�

обхідним і обов'язковим елементом розвитку органів пуб�

лічної влади всіх рівнів. Процес оцінювання — це одно�

часно процес виявлення протиріччя між суб'єктивним і

об'єктивним факторами управління. В силу того, що не�

можливо врахувати в цілях і стратегіях, проектах і пла�

нах усього різноманіття об'єктивних тенденцій та потреб,

інтересів і запитів представників громадянського сусп�

ільства і підприємництва, а також передбачити вплив по�

стійно мінливих ситуацій.

Оцінка якості публічного характеру управління ство�

рює передумову для системного моніторингу резуль�

тативності публічного управління, прийняття рішень і за�

ходів щодо подальшого вдосконалення публічного управ�

ління, а також для заохочення суб'єктів публічного уп�

равління, які досягли найкращих значень показників [5,

c. 15].

На сьогоднішній день у теорії управління є аксіомою

теза про те, що якість управління багато в чому визна�

чається інформаційною насиченістю управлінського про�

цесу. Від повноти, достовірності, інтенсивності, іншими

словами від якості циркулюючої інформації залежить не

тільки прийняття управлінських рішень та їх ефективна

реалізація, але й ефективність діяльності в цілому. Об�

'єктивне становлення інформаційного суспільства зако�

номірно зачіпає і такі специфічні організації, як органи

публічного управління, які в сучасних умовах не можуть

ефективно вирішувати покладені на них соціально зна�

чущі завдання та проблеми, не спираючись на представ�

ників громадянського суспільства і підприємництва [3, c.

31].

Інформація в сучасних умовах є єдиним видом ре�

сурсів, який в ході історичного розвитку людства не тільки

не виснажується, а постійно збільшується, вдоскона�

люється і, більше того, сприяє ефективному використан�

ню інших ресурсів, а іноді і створює нові. В рамках сис�

теми публічного управління, інформація є сукупністю

відомостей про зміни, що здійснюються в цій системі й

навколишньому її середовищі, а також обмін відомостя�

ми між органами публічного управління та представни�

ками громадянського суспільства, між органами публіч�

ної влади та суб'єктами приватного підприємництва.

Одним із напрямів становлення вітчизняного інфор�

маційного суспільства є інформатизація органів публіч�

ного управління. У зв'язку з цим різні органи і відомства

публічної влади створюють офіційні сайти, покликані

підвищувати рівень інформованості громадян про пол�

ітику влади, покращувати якість надання державних по�

слуг, налагоджувати зв'язок між громадянським суспіль�

ством і владою, а також владою і підприємництвом [2, c.

10].

Значущим засобом опису інформаційної компонен�

ти управління, що фіксує ступінь повноти відомостей, які

мають суб'єкт і об'єкт публічного управління є поняття

"прозорості" [6, c. 20]. Відповідно до Конституції Украї�

ни наша держава є правовою, демократичною. Наявність

демократії передбачає відкритість публічних органів вла�

ди, взаємодію на партнерській основі держави і суспіль�

ства, розгляд суспільства не тільки як об'єкта впливу,

але і як учасника процесу управління. Такого роду кому�

нікаційні можливості публічної влади полягають не тільки

в наявності ефективних інформаційних каналів, але і в

здатності спілкуватися з населенням, пояснювати сусп�

ільству свої рішення, чути запити різних соціальних груп,

враховувати їхні думки, пропозиції та критику, тобто в

наявності "прозорості" їх діяльності. Відсутність "прозо�

рості" діяльності органів публічного управління створює

передумови відчуження представників громадянського
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суспільства та підприємництва від процесу прийняття

соціально значущих управлінських рішень, від інститутів

публічної влади, викликає недовіру до урядових програм

і рішень.

Традиційно виділяють два види прозорості: транспа�

рентність суб'єкта і об'єкта управління. Перша в свою чер�

гу поділяється на внутрішню (доступність інформації про

суб'єкта публічного управління для нього самого) і зовн�

ішню (доступність інформації про суб'єкта публічного уп�

равління для громадян). У контексті цієї роботи акцен�

товано увагу на зовнішній транспарентності суб'єкта уп�

равління, тобто транспарентності органів публічного уп�

равління. Прозорість (гласність і відкритість діяльності

органів публічної влади є одним з основних показників

ефективності функціонування системи публічного управ�

ління, а також необхідним елементом здійснення постій�

ного якісного зв'язку з громадянами. Таким чином, транс�

парентність слід розглядати у зв'язку з відповідальністю

органів державної влади та публічного управління. Ос�

новними компонентами транспарентності є: інформацій�

ний компонент (відкритість та доступність інформації);

"партиципаторний" компонент (можливість участі у про�

цесі прийняття рішень); і перманентний компонент

(підзвітність бюрократії законам або громадській думці)

[7, c. 12].

Електронний уряд є системою взаємодії органів

публічної влади з населенням, засновану на широкому

застосуванні сучасних інформаційних технологій, зокре�

ма мережі Інтернет, для підвищення доступності та якості

державних послуг, скорочення термінів їх надання і т. д.

Так електронний уряд охоплює всі аспекти управлінсь�

ких процесів (прийняття рішень), у тому числі процесів

надання послуг у тій мірі, в якій ці процеси спираються

на використання інформаційно�комунікаційних техно�

логій. У широкому трактуванні, електронний уряд —

це найкращий уряд за своєю результативністю, високою

якістю сервісів, тісною взаємодією з населенням і

підприємництвом, яке робить наголос на використання

інформаційно�комунікаційних технологій для трансфор�

мації структури, операцій і, що ще більш важливо, куль�

тури публічного управління [4, с. 64].

Тому впровадження технологій електронного уряду

дозволить: підвищити прозорість підготовки і прийняття

рішень, законодавчих актів; значно спростити всі не�

обхідні державні процедури для представників грома�

дянського суспільства і підприємництва при наданні дер�

жавних послуг, що помітно зменшить можливість коруп�

ційних дій; підвищити ефективність публічного управлін�

ня. Іншими словами, електронний уряд можна предста�

вить як стратегію підвищення якості публічного характе�

ру управління в умовах становлення інформаційного сус�

пільства.

Не дивлячись на створення концептуальних основ

електронного уряду, масове впровадження інформа�

ційно�комунікаційних технологій в діяльність органів пуб�

лічної влади, в цілому Україна поки що значно відстає

від багатьох країн світу. Згідно з аналітичним оглядом

ООН про готовність країн до впровадження електронно�

го уряду за 2016 р. серед 192 країн Україна посідає 27

місце, з Індексом готовності до електронного уряду (е�

Government Readiness Index) рівним 0,7345. Для порівнян�

ня, в 2010 р. Україна займала 59 місце (0,51) [8].

Згідно з визначенням Організації економічного співро�

бітництва і розвитку, "відкритий уряд" — це те, як уряд

може працювати з суспільством та окремими громадяна�

ми по спільному виробництву суспільних цінностей.

Офіційний сайт органу публічного управління ви�

ступає найбільш ефективним засобом доступу до офі�

ційної інформації про діяльність публічної влади. Індекс

відкритості сайтів органів публічного управління висту�

пає першим індикатором зведеного показника якості пуб�

лічного характеру управління. Щодо змісту сайту можна

судити про рівень інформаційної доступності кожного

органу влади і держави в цілому; відкритості органів пуб�

лічного управління в обслуговуванні споживачів; прозо�

рості процесу прийняття суспільно значимих управлінсь�

ких рішень і процедур, зворотного зв'язку; інтерактив�

ності, тобто готовності і здатності до своєчасного реагу�

вання на запити користувачів; ступеня впровадження

клієнт — орієнтованого підходу в організації надання

інформації та послуг за допомогою порталу і т. д.

Зазначені тенденції, що сприяють посиленню пуб�

лічного характеру управління, відіграють велику роль у

реалізації головних стратегічних орієнтирів України, а

саме: забезпечення законної можливості участі активних

громадян у політичному житті країни; наближення до лю�

дей виконання найважливіших для них функцій держа�

ви; подальшу протидію корупції; повномасштабний пе�

рехід до безконтактних технологій документообігу при

реалізації державних функцій і наданні публічних послуг

населенню; створення в Україні відкритого уряду, об�

'єднуючого для вирішення стратегічних і оперативних

завдань всі рівні і гілки влади, громадських діячів, екс�

пертів, усіх, хто готовий брати участь у процесах реаль�

ного управління державою, у виробленні та експертизі

найважливіших рішень і програм.

Крім перерахованих позитивних тенденцій в області

відкритості офіційних веб�сайтів органів публічної вла�

ди, слід констатувати і розвиток негативних тенденцій.

Зокрема недостатні темпи розвитку інфраструктури до�

ступу населення до сайтів органів державної влади, крім

цього в більшості випадків потрібне особисте звернення

громадян в органи державної влади; локальний, відом�

чий характер впровадження засобів інформаційних тех�

нологій; недостатнє використання кращого досвіду впро�

вадження інформаційних технологій для підвищення

ефективності державного управління; відсутність ме�

ханізмів та технологій оперативної інформаційної взає�

модії державних і регіональних інформаційних систем

між собою; відсутність автоматизованих процедур збо�

ру та обробки інформації, необхідної для планування та

визначення цільових показників діяльності органів дер�

жавної влади; низький рівень комп'ютерної грамотності

державних і муніципальних службовців.

Таким чином, подолання негативних тенденцій сприя�

тиме оперативному становленню вітчизняних інститутів

публічного управління, переходу до нової якості пуб�

лічного характеру управління за рахунок забезпечення

всіх суб'єктів системи управління своєчасною, повною і

достовірною інформацією, дозволить поліпшити підго�

товку і прийняття рішень на всіх рівнях системи управ�

ління, а також підвищити ефективність соціального кон�

тролю за діяльністю органів публічної влади.

Для більш детальної оцінки якості публічного харак�

теру управління і розширення вітчизняної методики оці�

нки, на нашу думку, слід виділити декілька інтегральних

показників. Зупинимося більш докладно на кожному з

показників.

Другим індикатором зведеного показника якості пуб�

лічного характеру управління виступає "Індекс демократії

країн світу 2016 року" [9] складений дослідницькою ком�

панією The Economist Intelligence Unit. Індекс демократії
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вимірює рівень демократії всередині держави. Україна

займає 87 місце (з індексом 5,70 бала), у списку держав

з гібридними політичними режимами". Слід зазначити, що

автори дослідження охарактеризували політичний устрій

сьогоднішньої України як "режим керованої демократії",

коли формальні атрибути демократії залишаються на

місці, однак на ділі все основні рішення приймаються не�

великою групою інсайдерів.

У рамках дослідження складових якості публічного

характеру управління слід звернути увагу ще на одне гло�

бальне дослідження незалежної комунікаційної компанії

Edelman "Барометр довіри 2016" [10]. Цей індекс висту�

пає третім індикатором зведеного показника якості пуб�

лічного характеру управління. Термін "довіра" охоплює

подання представників громадянського суспільства та

підприємництва про тип уряду, яке вони повинні мати про

те, як цей уряд має працювати і взаємодіяти з іншими со�

ціально�економічними установами і громадянами, і про

те, як повинні поводитися посадові особи органів публіч�

ного управління.

Таким чином, за останні 3 роки в Україні спостеріга�

ються тенденції зниження довіри до влади, підприємниц�

тва та громадським організаціям і т. д. Тенденція знижен�

ня довіри з боку представників громадянського суспіль�

ства, безумовно, носить негативний характер для систе�

ми публічного управління. Оскільки ще Конфуцій зазна�

чав, що без довіри народу держава не зможе встояти.

Сучасна ситуація не виняток. Сьогодні довіра громадян

до держави є важливим атрибутом стійкості публічного

управління.

Четвертий індикатор якості публічного характеру уп�

равління включає ряд політичних і економічних свобод.

Дослідженню політичних свобод присвячена доповідь

Міжнародної правозахисної організації Freedom House

"Країни перехідного періоду в 2016 році" [11]. Дослід�

женню було піддано сучасний стан політичних свобод і

прав людини в 29 європейських і азіатських державах. У

результаті дослідження країни були згруповані наступ�

ним чином:

— 8 країн (Словенія, Естонія, Литва, Польща, Чехія,

Латвія, Словаччина та Угорщина) — віднесені до групи

держав із сталою демократичною системою;

— 8 країн (Киргизстан, Росія, Таджикистан, Казах�

стан, Азербайджан, Білорусь, Туркменістан і Узбекистан)

— визнані державами з авторитарною політичною сис�

темою;

— 6 країн (Болгарія, Румунія, Хорватія, Сербія, Чор�

ногорія і Македонія) — віднесені до групи держав з час�

тково демократичною системою;

— 5 країн (Албанія, Боснія і Герцеговина, Грузія, Ук�

раїна та Молдова) �класифікуються як держави з пере�

хідною або гібридної політичною системою;

— 2 країни (Косово, Вірменія) — віднесені до групи

держав з частково авторитарною політичною системою

[11].

П'ятим індикатором зведеного показника якості пуб�

лічного характеру управління є "Індекс глобальної кон�

курентоспроможності 2015—2016", що розраховується

в рамках глобального дослідження Всесвітнього еконо�

мічного форуму. Під національною конкурентоспромож�

ністю експерти Всесвітнього економічного форуму розу�

міють здатність країни та її інститутів забезпечувати

стабільні темпи економічного зростання, які були б стійкі

в середньостроковій перспективі [12].

Концепція конкурентоспроможності заснована на

теорії використання в поділі праці порівняльних переваг

національної економіки та базових факторів виробництва

для експорту продукції в країни, де такі переваги відсутні.

Історично, основу індустріального суспільства складали

переваги, пов'язані з базовими факторами виробництва,

а в постіндустріальному суспільстві — до них додався фак�

тор науково�технічного прогресу та інновацій. Таким чи�

ном, інтеграція одних і інших чинників в одній країні сприяє

посиленню її глобальної конкурентоспроможності серед

інших країн. Для кожної країни розробляється зведений

індекс конкурентоспроможності, що вимірюється на ос�

нові макроекономічних показників.

Шостим індикатором зведеного показника якості

публічного характеру управління виступає індекс "не�

дієздатності" держав світу Американського Фонду Миру,

що публікується в журналі Зовнішня політика. Індекс "не�

дієздатності" держав 2016 [13] відображає здатність /

нездатність влади контролювати території, політичну,

економічну і демографічну ситуацію в країні.

Загальноприйнятого трактування "недієздатної дер�

жави" немає. На думку одних експертів, цей термін може

бути використаний для позначення держав, що балансу�

ють на грані економічної і політичної кризи, на думку дру�

гих — держав, які страждають від серйозного дефіциту

демократії; на думку третіх — держав, у яких влада вва�

жає себе вище закону — як національного, так і міжна�

родного; на думку четвертих — держав, що знаходяться

тривалий час в стані деградації; на думку п'ятих — по

відношенню до держав нездатним виконувати свої

функції; на думку шостих — держав, у яких легітимна

державна влада нездатна забезпечити процес прийняття

колективних рішень і т. д.

З 12 показників, що входять до складу індексу недієздат�

ності держави, інтерес представляють такі: показник рівня

делегітимізації і криміналізації державних структур і показ�

ник наявності та якості суспільних послуг. Перший показник

в Україні становить 7,9 балів, а другий — 5 балів.

Сьомий індикатор зведеного показника якості публ�

ічного характеру управління виступає показник Світово�

го банку, що оцінює ефективність управління в країнах

світу державного управління [14]. Цей показник скла�

дається з 6 індексів, що відображають 6 параметрів дер�

жавного управління.

Перераховані показники, що базуються на експерт�

них оцінках, дають порівняльну характеристику різних

сторін функціонування системи публічного управління. На

наш погляд, спираючись на перераховані індекси можна

виділити систему оцінки якості публічного характеру уп�

равління, яка включає такі індикатори: індекс відкритості

сайтів органів публічного управління; індекс демократії

в країні; індекс політичних, громадянських і економічних

свобод; індекс довіри до публічної влади, підприємницт�

ва та громадським організаціям; індекс конкурентоспро�

можності країни; індекс "недієздатності"; індекс якості

та ефективності державного управління.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Алгоритм формування системи оцінки якості пуб�

лічного характеру управління в рамках цього досліджен�

ня грунтується на синтезованої обробці даних, отрима�

них міжнародними організаціями. У процесі проведено�

го аналізу виявлена позитивна кореляція між індексами

готовності до впровадження "електронного уряду", сту�

пеня розвиненості різних свобод в країні, рівня конку�

рентоспроможності країни, рівня прозорості діяльності

органів публічного управління, ступеня відкритості цих
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органів і якістю публічного характеру управління. Більш

високим перерахованим факторним показниками відпо�

відає більш високий рівень якості публічного характеру

управління. Оскільки ці індикатори в Україні в основно�

му мають низькі або середні значення, можна констату�

вати, що рівень якості вітчизняного публічного характе�

ру управління в Україні недостатній.
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