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У статті проаналізовано основні проблеми сучасного стану системи публічного 
адміністрування в Україні. Висвітлено наукові підходи до розуміння сутності публічного 
адміністрування. Розглянуто сучасний стан  системи публічного адміністрування в Україні та 
виявлено причини його неефективності. Встановлено рівень конкурентоспроможності нашої 
держави серед країн світу. Окреслено шляхи підвищення ефективності системи органів 
публічної влади на інноваційних засадах. Зосереджено увагу на питаннях реформування 
державної служби в контексті децентралізації влади та значенні професійної культури 
посадових осіб публічної влади. Запропоновано шляхи оптимізації ефективного публічного 
адміністрування в Україні за умов: децентралізації функцій державних структур на 
територіальному рівні; уніфікації нормативно-правової, законодавчої бази; продуктивного 
розвитку управління публічними організаціями з метою підвищення їх організаційної та 
соціальної ефективності; якісної фахової підготовки державних службовців з високим рівнем 
свідомості та кваліфікації, готових до інноваційної діяльності тощо. Визначено перспективи 
подальших наукових досліджень. 
 
 The article analyzes the main problems of the current state of the system of public administration in 
Ukraine. The scientific approaches to the understanding of the essence of public administration are 
described. The present state of the system of public administration in Ukraine is considered and the 
reasons of its inefficiency are revealed. The level of competitiveness of our state among the countries 
of the world is established. The ways of improving the efficiency of the system of public authorities on 
innovative basis are outlined. The attention is focused on the issues of civil service reform in the 
context of decentralization of power and the importance of the professional culture of officials of 
public authority. The ways of optimization of effective public administration in Ukraine are proposed 
in the following conditions: decentralization of functions of state structures at the territorial level; 
unification of the regulatory and legal framework; productive development of management of public 
organizations in order to increase their organizational and social efficiency; qualitative and 
professional training of state officials with a high level of consciousness and qualifications ready for 
innovation activity, etc. The prospects of further scientific researches are determined.  
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими та практичними 
завданнями. В Україні публічне адміністрування переживає складну трансформацію, що визначається Законом 
про адміністративну реформу. Необхідність реформування та нагальність якісних змін викликані низкою проблем, 
які, передусім, стосуються створення науково-методологічного підґрунтя публічного адміністрування, 
усвідомлення його провідної ролі у процесі здійснення регіонального управління та місцевого самоврядування, 
створення передумов для ефективності реалізації публічного  адміністрування,  визначення рівня владних 
повноважень на місцях, формування місцевих бюджетів та їх цільового розподілу, формування та розподілу 
синтезованого (людського, інтелектуального й соціального) капіталу . 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями формування публічного адміністрування займались 
такі науковці, як А. Авер’янов, В. Бакуменко, І. Грицяк, В. Загорський, А. Колодій, І. Коліушко,М. Лахижа, В. 
Малиновський, В. Мартиненко, П. Надолішний, Н. Нижник,О. Оболенський, О. Черчатий, Ю. Шаров та ін. 
Проблемі  понятійно-категоріального апарату присвячені праці  І. Козюри, М. Куйбіди, О. Кілієвич, А. 
Кузнєцова,О. Парфенюк, І. Плотницької, В. Тертичка, В. Романова, В. Трощинського та ін.  

Постановка завдання. Метою нашого дослідження є аналіз сучасного стану розвитку системи публічного 
адміністрування в Україні, виявлення причини його неефективності  та пошук раціональних шляхів оптимізації . 

Виклад основного матеріалу дослідження. Публічне адміністрування трактується у широкому та 
вузькому сенсі. У вузькому значенні публічне адміністрування тісно пов’язане із виконавчою гілкою влади й 
розглядається як професійна діяльність державних службовців та осіб, що працюють у соціальній сфері, у 
неурядових організаціях, в установах та організаціях, що мають бюджетне фінансування й існують на спонсорські 
кошти з метою забезпечення життєдіяльності країні на рівні державного, регіонального та місцевого управління й 
здійснюють вивчення, розробку і впровадження публічної політики. Публічне адміністрування у широкому сенсі 
пов’язане з функціонуванням усіх гілок влади: законодавчої, виконавчої та судової.  

Ми поділяємо думку провідних науковців О. Амосова, Н. Гавкалової, В. Мартиненка, О. Радченка та ін. 
про те, що публічне адміністрування – це модифікація класичного менеджменту в різних сферах життєдіяльності 
всього суспільства, тобто планування, організація та мотивація з акцентом на контролі за формуванням та 
використанням ресурсів, що має за мету їх ефективне використання органами влади (у тому числі, регіональними 
та місцевими), бізнесом, громадянами (всі зацікавлені сторони), і за процесом надання публічних послуг [1, с.7].  

Проте, як свідчать дані ряду наукових досліджень, діюча система публічного адміністрування в Україні 
залишається неефективною, корумпованою та внутрішньо суперечливою,  що є суттєвою перешкодою на шляху до 
позитивних змін у суспільстві та державі. Недостатній рівень прозорості та відкритості у сфері державного 
управління, нечіткість розмежування політичної та адміністративної сфер, недостатній професійний рівень 
державних службовців, відсутність єдиної системи оцінювання їх компетентності, низький рівень дисциплінарної 
відповідальності, недосконалість механізму політичного та адміністративного контролю в системі державного 
управління – всі ці фактори є деструктивними елементами в організації ефективної системі публічного 
адміністрування. 

Так, за опублікованим Всесвітнім економічним форумом Індексом глобальної конкурентоспроможності 
2017-2018 (The Global Competitiveness Index), Україна цього року посіла 81-е місце серед 137 країн світу, 
покращивши свої позиції лише на чотири пункти (рис.1). 

 



 
Рис. 1. Позиція України та країн світу за Індексом глобальної конкурентоспроможності 

Джерело: [2] 
 
Згідно з даними дослідження, Україна погіршила свої позиції у 4 з 12 основних показників. Найбільше 

втрачено (мінус 13 пунктів) за складовою «Ефективність ринку праці». Тенденція до погіршення цього показника 
спостерігалася і в минулорічних дослідженнях, при чому в торішньому ми погіршили за ним свої позиції на 17 
пунктів.  

Також Україна зазнала втрат за оцінкою інноваційної складової Індексу – («мінус» 9 пунктів), 
інфраструктурної  («мінус» 3 пункти) та за складовою, що характеризує вищу освіту та професійну підготовку 
(«мінус» 2 пункти) (табл. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблиця 1. 

 
Джерело: [2] 

 
Негативними факторами для ведення бізнесу у нашій країні визначено (в порядку зменшення): інфляцію, 

корупцію, політичну нестабільність, високі податкові ставки, складність податкового законодавства, 
нестабільність урядів, ускладнений доступ до фінансів, неефективну державну бюрократію, регулювання 
валютного ринку, недостатню освіченість працівників, погану етику робочої сили, недостатню здатність до 
інновацій, обмежувальне регулювання ринку праці, невідповідну якість інфраструктури, злочинність та крадіжки, 
низьку якість охорони здоров’я [2]. 

Децентралізація влади в Україні і надалі залишається одним з гострих питань щодо необхідності 
розширення повноважень місцевого самоврядування та передачі повноважень від центру на місця, а прийняття 
Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» [3] закладає підґрунтя інституційних змін на 
місцевому рівні, оскільки різні адміністративно-територіальні одиниці матимуть різні владні інституції, а відтак, 
моделі та механізми у правління і взаємодії органів влади.  

Як зазначає М. Попова «Українська практика останніх років показала, що надмірна централізація влади 
призводить  до погіршення справ на місцях, що спричиняє за собою збільшення протестного настрою громадян. 



Коли відповідальність за надання послуг і забезпечення інфраструктури децентралізована, місцеві органи можуть 
краще оцінювати співвідношення витрат і доходів, а також гнучкіше реагувати на потреби населення в рамках 
бюджетних обмежень[4,с.260]. Таким чином для кожної громади необхідно вказати на конкретні переваги 
об’єднання не лише загальними положеннями з реформ, а чітко зазначити які саме заходи будуть здійснені в 
конкретному селі, селищі, місті; як зміниться управління та що і чому залишиться незмінним. Реалізація такого 
підходу вимагає включення мотиваційного механізму до реалізації реформ. 

Фінансове спонукання держави до об’єднання територіальних громад, яке передбачене внесенням змін до 
формування місцевих бюджетів «починаючи з 2015 року шляхом введення таких нових видів трансфертів: освітня 
субвенція, субвенція на підготовку робітничих кадрів та медична субвенція» [5], а також значної кількості інших 
змін є очевидним. Фінансова стимуляція процесу добровільного об’єднання громадян пояснюється бажанням 
центральних органів, передусім, зменшити організаційний тиск на управління місцевими справами. На це вказують 
дослідження А.Чернобай та В. Чайковської, які наголошують, що «чітке забезпечення повноважень органів 
місцевого самоврядування необхідними фінансовими ресурсами, в тому числі через їх участь у розподілі 
загальнодержавних податків; ліквідація державних адміністрацій і створення натомість державних представництв з 
контрольно-наглядовими і координаційними, а не виконавчими функціями» [6, с.107] є саме тим шляхом, який 
змінить ситуацію управління на місцях до кращого. 

Прагнення України успішно подолати кризові ситуації, орієнтація на європейські цінності державного 
управління нероздільно пов’язані з вирішенням проблем підвищення ефективності системи органів публічної 
влади на інноваційних засадах. У цьому контексті надзвичайно важливим є втілення ініціатив щодо 
конституційних змін з децентралізації влади, пріоритетних завдань Стратегії реформування державного 
управління України на 2016–2020 роки[7]; розроблення нової редакції Закону України «Про державну службу» [8], 
що регулюють основні принципи, правові та організаційні засади функціонування публічної державної служби. 
Однак, їх успішна реалізація гальмується широким колом назрілих болючих питань, що перешкоджають 
своєчасному, масштабному та якісному впровадженню визначених нововведень. Зокрема, експертним шляхом 
виявлено досить низький рівень готовності державних службовців до інноваційної діяльності; яскраво виражену в 
їх середовищі освітню неоднорідність з незначним відсотком фахівців, що мають спеціальну державно-
управлінську освіту. Крім того, слід відмітити неналежний рівень розвитку інноваційної культури, відсутність 
підготовлених лідерів реформаторського типу, а також поширений фактор супротиву нововведенням типу 
«компетентнісна несумісність»[9, с.179]. 

Сьогодні до посадових осіб органів публічної влади ставляться такі вимоги, що дедалі ускладнюють та 
збільшують ступінь напруженості, відповідальності, професійної майстерності, необхідних для виконання 
службових завдань; відтак, саме в цих умовах професійна культура забезпечує необхідний рівень виконання 
фахових функцій та можливість подальшого самовдосконалення працівника. Вона виявляється через єдність 
особистісних  та суспільних моральних цінностей індивіда, ступінь володіння ним інноваційними досягненнями та 
фаховими компетенціями, соціально-професійною мобільністю тощо. Саме тому професійна культура є 
необхідним інструментом успішного управління на будь-якому рівні та поєднує всі моральні аспекти діяльності 
посадових осіб органів публічної влади. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, проведений аналіз доводить, що зростання 
ефективності публічного адміністрування в Україні можливе за умов: децентралізації функцій державних структур 
на територіальному рівні; уніфікації нормативно-правової, законодавчої бази; продуктивного розвитку управління 
публічними організаціями з метою підвищення їх організаційної та соціальної ефективності; якісної фахової 
підготовки державних службовців з високим рівнем свідомості та кваліфікації, готових до інноваційної діяльності 
тощо. 

Предметом подальших наукових досліджень можуть стати проблеми публічного адміністрування в умовах 
децентралізації влади, управління проектами та програмами в публічній сфері, економічні та інформаційні аспекти 
публічного адміністрування на регіональному рівні тощо. 
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