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ТЕМА 4 

ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ 

СТАНДАРТІВ У СУЧАСНУ УПРАВЛІНСЬКУ 

МОДЕЛЬ УКРАЇНИ 
 

 

План лекції 

1. Міжнародні стандарти демократичного врядування. 

2. Впровадження сучасних міжнародних стандартів в 

управлінську модель в Україні. 

3. Роль держави в утвердженні європейських цінностей та 

стандартів в Україні  

 

1. Міжнародні стандарти демократичного врядування 

 

Аналіз сучасних тенденцій реформування управлінської моделі в 

Україні свідчить про те, що вона рухається до моделі нового державного 

менеджменту. Однак попри те, що з моменту проголошення 

незалежності України організаційна структура апарату управління 

зазнала значних трансформацій, сьогодні державне управління все ще 

не відповідає стратегічному курсу країни до міжнародних стандартів 

демократичного врядування, оскільки залишається неефективним, 

схильним до корупції, внутрішньо суперечливим через вбудований 

конфлікт інтересів, надмірно централізованим, закритим від суспільства, 

відірваним від потреб громадянина.  
Система демократичного врядування є основою міжнародних 

стандартів управління, оскільки передбачає залучення до процесу 
управління громадянського суспільства, тобто це процес здійснення 
народовладдя. Необхідно зазначити, що сучасне українське суспільство 
належить до перехідних, тобто таких, які здійснюють перехід від 
однієї якості адміністрування до іншої. Основною складовою 
політичного розвитку перехідних суспільств сьогодні є демократія. 
Побудова демократичного суспільства потребує розробки інноваційних 
підходів до теорії державного будівництва і формування стратегії 
демократичного розвитку нової держави. Ставши на шлях демокра-
тичного розвитку, українське суспільство має подолати недовіру до 
влади й відчуження значної частини українського народу від 
громадського життя й політики; позбутися тоталітарних стереотипів у 
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його свідомості; використати засоби громадянського суспільства для 
зменшення всевладдя державних чиновників і для того, щоб формально 
демократичні інститути влади почали керуватися принципами 
демократії на практиці.  

Необхідно зазначити, що існує принципова різниця між такими 
категоріями, як врядування та адміністрування. Врядування – це політична 
діяльність, спрямована на вироблення і здійснення державної політики; 
адміністрування – технічна складова врядування, що забезпечується на 
професійній (неполітичній) основі. Адміністрування є допоміжною 
підсистемою, інструментом врядування.  

Взаємозв’язок понять «демократія» та «врядування» можна 
пояснити за допомогою формули: влада народу → її реалізація = 
демократичне врядування), що стала основою багатьох теоретичних 
узагальнень та політичних позицій. В даному аспекті необхідно 
визначити основні принципи демократії: 

– ідея народного суверенітету, тобто визнання народу єдиним 
джерелом і верховним носієм влади в суспільстві (вихідний принцип 
теорії та практики демократії); 

– участь народу у здійсненні державної влади; 
– ідея представництва, згідно з якою народ, як єдине джерело і 

верховний носій влади в суспільстві, передає (делегує) частку владних 
повноважень виборним представникам; 

– поділ державної влади (один із найважливіших принципів 
демократії); 

– правління більшості (політичні рішення, особливо ті, що 
мають суспільне значення, приймаються більшістю або з її згоди); 

– громадянський консенсус, тобто принципова згода основної 
маси громадян дотримувати встановленого правопорядку («правил 
гри»); 

– гармонійне поєднання свободи та рівності, політичний та 
ідейний плюралізм. 

Демократія – це «влада народу», а «демократичне врядування» – 
реалізація зазначеного висхідного принципу. Крім того, демократичне 
врядування неможливе поза функціонуванням загальнонародного 
представницького, законодавчого органу.  

Європейські держави спрямовують свої зусилля заради гарантування та 
реалізації ідеалів і принципів, які є важливим їх надбанням: 
демократія, права людини, верховенство права.  

Досвід європейських держав у сферах демократії, прав людини та 
верховенства права зведені у дванадцять принципів доброго 
демократичного врядування: 



 

М. О. Багмет, В. М. Ємельянов 
 

 

76 

1. чесне проведення виборів, представництво та участь, щоб 

забезпечити реальні можливості для всіх громадян мати свій голос у 

місцевих суспільних справах; 

2. чутливість, тобто місцева влада чутливо реагувала на законні 

очікування та потреби громадян; 

3. ефективність і результативність, щоб забезпечити досягнення 

цілей і водночас найраціональнішого використання ресурсів; 

4. відкритість та прозорість, щоб забезпечити публічний доступ 

до інформації та полегшити розуміння, як ведуться суспільні справи; 

5. верховенств права, що передбачає забезпечення справедливості; 

6. етична поведінка державних службоців, щоб забезпечити 

перевагу суспільних інтересів над приватними; 

7. компетенції та спроможність, щоб забезпечити здатність 

представників та посадових осіб місцевої влади виконувати свої 

обов’язки; 

8. інновації та відкритість до змін, з метою забезпечити здобуття 

користі від нових рішень та кращих практик; 

9. сталий розвиток та орієнтація на довгострокові результати, 

щоб враховувати інтереси майбутніх поколінь; 

10. надійний фінансовий менеджмент, щоб забезпечити ощадливе 

та продуктивне використання суспільних коштів; 

11. права людини, культурне розмаїття та соціальне згуртування, 

щоб забезпечити захищеність і повагу до всіх громадян; 

12. підзвітність, щоб забезпечити, аби представники та посадові 

особи органів державної влади та місцевого самоврядування брали 

відповідальність і притягувалися до відповідальності за свої незаконні 

дії. 

Демократичне врядування розглядається переважно як суспільне 

самоврядування, яке здійснюють рівноправні громадяни через безпо-

середню участь в обговоренні громадських справ шляхом вільного 

вибору або співробітництво на партнерських засадах між державним і 

недержавним секторами (міжсекторальна співпраця). За умов демокра-

тичного врядування на кожному рівні соціальної структуризації 

суспільства формування системи демократичного врядування здійснюється 

знизу вгору через формування представницьких органів врядування. 

Дієве демократичне врядування має забезпечувати рівне право для 

всіх громадян країни брати участь у політичних процесах ухвалення 

рішень на всіх рівнях влади, від місцевого самоврядування до 

національного. Необхідна наявність вільних виборів за умови 

дотримання таємного голосування, права на створення політичних 
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партій без перешкоджання з боку держави, справедливого та рівного 

доступу до вільної преси; вільних профспілкових організацій, свободи 

думки, а виконавча влада має бути обмежена законами та дозволяти 

рівний доступ до судів незалежно від неї. 

Основою демократичного врядування можна вважати такі 

принципи:  

– принцип участі народу;  

– принцип прозорості з правом вільного доступу до правдивої 

інформації;  

– принцип відповідальності або підзвітності урядів;  

– принцип чинності або ж відповідальності за результати.  

Реалізація зазначених принципів має такі практичні наслідки, як 

переосмислення ролі держави та розподіл функцій між державою та 

громадянським суспільством; розширення участі народу в гарантуванні 

громадянам реальної влади в самоуправлінні. Визнання таких функцій 

і прав громадян вимагає гарантій їх здійснення, включаючи наявність 

правової держави. Правову державу можна розглядати як основу 

врядування, оскільки політичні та економічні реформи, започатковані 

керівництвом, мають на меті створення такого державного устрою, де 

існує верховенство права, і в основі якого є незалежна судова система, 

спроможна ефективно запобігати таким загрозам державі і суспільству, 

як корупція та організована злочинність. 

У зв’язку з тим, що Україна та інші держави Центрально-Східної 

Європи визначили європейську інтеграцію як ключовий вектор 

зовнішньої політики, Європейською Радою були сформульовані 

Копенгагенські критерії (1993 р.) як умови членства в ЄС для країн 

Центральної та Східної Європи. До них належать: політичний критерій, 

який вимагає стабільності інституцій, які мають забезпечити 

демократію, верховенство закону, права людини, включаючи захист 

національних меншин; економічний критерій – вимагає наявності 

функціонуючої ринкової економіки, здатної конкурувати та витримувати 

тиск ринкових сил на внутрішньому ринку ЄС; «членський» критерій» 

передбачає здатність у повному обсязі скористатися правами та 

виконати зобов’язання, які походять з права ЄС і пов’язані із членством у 

Співтоваристві (інакше кажучи, вжити заходів для адаптації, імпле-

ментації, застосування та дотримання країною-кандидатом встановлених 

правових норм). 

Вищезазначені критерії були запропоновані країнам-кандидатам, 

оскільки в державах, які перебувають на стадії побудови 
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демократичного суспільства, існують недоліки систем державного 

управління, які гальмують процеси європейської інтеграції, зокрема:  

– держава намагається регулювати усі сфери суспільного життя 

зверху донизу, переважають вертикальні ієрархічні адміністративні 

структури; 

– нераціональний розподіл функцій між різними відомствами: 

деякі функції дублюються, інші, навпаки, випали із поля зору;  

– традиційна адміністративна культура побудована на 

принципах закритості і не передбачає горизонтальної взаємодії, не 

вироблені механізми узгодження позицій і розв’язання конфліктів;  

– немає чіткого розподілу відповідальності між різними 

відомствами, немає персональної відповідальності керівника міністерства, 

відомства за помилки в роботи або скоєні посадові злочини;  

– велика увага приділяється процедурним технічним питанням, 

замість вироблення політики і узгодження стратегії;  

– урядові (державні) програми і стратегії часто суперечать одна 

одній. 

Досвід проведення величезних соціально-економічних перетворень 

у розвинених країнах світу (реформи Шарля де Голля у Франції, 

Л. Ерхарда у Німеччині, М. Тетчер у Великобританії) розпочинався зі 

зміцнення державної служби та демократизації системи державного 

управління, а також формування системи ефективного демократичного 

врядування. 

На сьогодні існує тенденція розглядати поняття управління як 

найефективніший і найдієвіший спосіб керівництва суспільством за 

умов глобалізації та множинності таких соціальних суб’єктів, як 

державні адміністрації, приватні компанії, громадські організації, 

асоціації споживачів тощо. У сучасний трансформаційний період 

вітчизняна практика управління свідчить про неефективність традиційних 

організаційно-управлінських способів і заходів та про необхідність 

пошуку нових шляхів вирішення питань управління і форм врядування, 

що відповідають складності сучасних проблем та потребам часу. 

Врядування можна розглядати як застосування економічної, політичної та 

адміністративної влади для успішного ведення справ країни на всіх 

рівнях. Воно включає механізм, процедури та інституції, через які 

окремі громадяни та певні групи громадян доводять і висловлюють 

свої інтереси, здійснюють свої юридичні права, виконують 

зобов’язання і врегульовують суперечності. Воно базується більше на 

зосередженні зусиль на переговорах і подоланні труднощів, ніж на 

підпорядкованості та нав’язуванні волі.  
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Сучасне державне управління розвинених країн світу базується на 

засадах доброчесного управління, запропонованого ще в 1997 р. у 

документах Програми розвитку ООН. У такому управлінні закладено 

відповідь щодо цілей демократизації державного управління, якими 

визначено ефективність (досягнення цілей у встановлений термін і з 

мінімальними витратами суспільних ресурсів) та демократичність, а 

основними напрямами та принципами їх досягнення є: поділ влади, 

народовладдя, виборність і змінюваність вищих посадових осіб, 

підзвітність інститутів виконавчої влади, верховенство закону, 

політичний плюралізм, інклюзивність (участь), транспарентність  

(прозорість), партисипативність (залучення громадян та організацій до 

процесу планування та прийняття рішень органами влади та 

управління), незалежність засобів масової інформації. Відтак першою 

складовою місії державного управління у процесах демократизації 

країни є приведення його функціонування відповідно до цілей, 

напрямів і завдань демократичного врядування.  

Таким чином, наближення вітчизняної системи державної влади і 

управління до міжнародних стандартів демократичного врядування 

означає здійснення якісних і кількісних змін у державному управлінні 

за принципами верховенства права; демократичного розвитку 

підтримки фундаментальних адміністративних цінностей (відкритості, 

прозорості, надійності), вимагає імплементації в політико-правових та 

юридичних державотворчих документах основних цінностей 

міжнародного демократичного врядування.  

 

2. Впровадження сучасних міжнародних стандартів в 

управлінську модель в Україні 

 

Створення високопродуктивної системи державного управління в 

Україні є передумовою подальшої демократизації, економічного розвитку 

та справедливого розподілу ресурсів. У цьому зв’язку особливе 

значення відіграє реформа у сфері управління з метою підвищення 

ефективності державної політики та діяльності уряду.  

У всьому світі процес посилення демократизації супроводжується 

зміною цінностей, що знаходить свій вияв і в очікуваннях та вимогах 

стосовно результативності управління. Громадянин дедалі більше 

звільняється від комплексу «підданого», у нього зростає усвідомлення 

своєї значущості, він прагне дружнього та ввічливого ставлення. А ще 

громадянин вимагає перевірених доказів обґрунтованості тієї ціни, яку 

змушений сплачувати за послуги. Отже, він вимагає розумного 
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співвідношення між ціною та результатом (корисним ефектом) 

послуги, а також належної якості її надання.  

За підтримки Світового Банку, Організації економічного спів-

робітництва та розвитку, Європейського Союзу та інших впливових 

інституцій точиться дискусія про «ефективне врядування». У 

практичному використанні цього поняття побутує його визначення 

через такі негативні ознаки, як «відсутність корупції, не зловживання 

громадськими або бюджетними коштами, відмова від кумівства, 

відсутність дискримінації тощо».  

Критерії «ефективного врядування» Світового банку. 

Світовий банк визначає урядування як сукупність традицій та 

інституцій, завдяки яким влада у країні здійснюється в інтересах 

загального блага. Воно включає: 

– способи обрання, моніторигну та заміни влади; 

– здатність влади ефективно розпоряджатися ресурсами та 

здійснювати правильну політику; 

– повага з боку громадян і держави до інституцій, що 

здійснюють економічні й соціальні взаємовідносини між ними. 

Якість урядування впродовж багатьох років вимірюється єдиними 

критеріями, які стосуються таких аспектів: 

– публічність і передбачуваність (прогнозованість); 

– політична стабільність і відсутність насилля; 

– ефективність уряду; 

– якість регулятивної діяльності; 

– верховенство права; 

– контроль за корупцією. 

Принципи «ефективного врядування» Організації економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСP): 

– дотримання принципу верховенства права; 

– відкритість, прозорість і передбачуваність у діяльності 

демократичних інституцій; 

– чесність і рівність у справах, що стосуються громадян, у тому 

числі механізмів надання консультативних послуг та участі в 

ухваленні рішень; 

– результативність та ефективність послуг; 

– ясність, прозорість та можливість застосування на практиці 

законів і правових врегулювань; 

– сталість і цілісність у формуванні політики; 

– високі етичні стандарти поведінки. 

Принципи «ефективного врядування» Європейської Комісії. 
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Ефективне врядування, а також зміни, запропоновані у Білій книзі 

«Європейське врядування», ґрунтуються на п’яти принципах: відкритість, 

залучення громадськості, відповідальність, ефективність та консолідація. 

На цих принципах, кожен з яких є важливим для забезпечення 

демократичного урядування, побудована також демократія і право-

відносини у державах-членах Європейського Союзу. Причому вони є 

чинними для всіх сфер урядування – глобальної, європейської, 

національної, регіональної чи локальної, однак мають особливе 

значення для ЄС.  

Перший принцип – відкритість. Органи управління повинні 

працювати більш відкрито і спільно з державами-членами, декларувати те, 

що робить ЄС і яким чином ухвалюються відповідні рішення. Вони 

зобов’язані використовувати мову, доступну і зрозумілу кожному. 

Відкритість у діяльності важлива ще й тому, що сприяє посиленню 

довіри до всіх інституцій. 

Другий принцип – залучення громадськості. Рівень, професійності 

та дієвості політики ЄС залежить від ступеня залучення дійових осіб у 

процес формування політики, починаючи від розробки концепції і аж 

до їхньої реалізації. Активна участь сприяє зростанню довіри до 

кінцевого результату та до політики органів урядування. Глибина 

залучення вирішальним чином залежить від ступеня застосування 

центральними урядовими органами держав-членів ЄС при розробці та 

здійсненні своєї політики концепції «включення в цей процес 

громадян». 

Третій принцип – відповідальність. Розподіл законодавчих та 

виконавчих функцій має бути чіткішим. Кожен орган управління ЄС 

зобов’язаний пояснити громадянам, яка діяльність здійснюється ними 

в Європі і яку відповідальність він за це несе. Вищий рівень ясності та 

співвідносності є необхідним і в державах-членах ЄС, а також у 

діяльності всіх тих структур, котрі незалежно від рівня ієрархії беруть 

участь у розробці та здійсненні політики ЄС.  

 Четвертий принцип – ефективність. Політика ЄС має бути дієвою, 

своєчасною і передбачати необхідні кроки на основі чіткої постановки 

цілей, оцінки наслідків і – за можливості – нагромадженого досвіду. 

Дієвість визначається також і способом здійснення політики, що 

відповідає задекларованим нею цілям, а також правильним вибором 

рівня ухвалення рішень. 

П’ятий принцип – консолідація. Політика та конкретні дії мають 

бути консолідованими і зрозумілими. Потреба у консолідації в ЄС 

зростає. Збільшується кількість завдань, які потрібно вирішувати. 
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Розширення на Схід сприятиме ще більшому розмаїттю в цьому 

відношенні. Такі виклики, як зміна клімату та демографічний розвиток, 

не визначають галузевих або відомчих політичних меж, на яких 

побудований ЄС, тому до політики Європейського Союзу дедалі 

більше залучаються регіональні та місцеві органи управління. Консолідація 

вимагає політичного керівництва та посилення відповідальності 

органів управління з метою утвердження раціонального підходу в 

межах комплексної системи.  

Кожен принцип важливий сам по собі. Однак жоден з них не може 

реалізовуватися у відриві один від одного. В майбутньому дієва 

політика можлива лише за умови залучення максимального числа 

дійових осіб до її підготовки, застосування та реалізації.  

Завдяки дотриманню зазначених вище п’яти принципів посилюється 

також і дія принципів співвідносності і субсидіарності в Європейському 

Союзі. Треба забезпечити правильне співвідношення між вибором 

рівня діяльності (від наддержавного рівня ЄС до місцевого рівня), а 

також належних засобів і цілей, що переслідуються при цьому. Це 

означає, що перед запровадженням будь-якої ініціативи неодмінно 

треба здійснювати систематичну перевірку, по-перше, реальної 

потреби в діяльності органів публічного адміністрування, по-друге, 

доцільності здійснення її на європейському рівні, по-третє, 

відповідності обраних заходів чи кроків поставленим цілям.  

Європейський Союз також змінюється. До його порядку денного в 

останні двадцять років увійшли питання зовнішніх відносин та 

оборони, міграції та боротьби зі злочинністю. Крім того, до ЄС 

приєднуються нові члени. Про нього зараз судять не лише за здатністю 

до усунення торговельних бар’єрів чи створення спільного внутрішнього 

ринку. Сьогодні він черпає свою легітимність, у першу чергу, від 

співучасті та залучення громадськості. На зміну старій лінійній моделі, 

за якої політика «опускалася» зверху донизу, має прийти «circulus 

vitiosus» – процес розвитку по спіралі – що від розробки політики і до 

її здійснення базується на зворотному зв’язку: створенні мереж і 

залученні до участі дійових осіб на всіх рівнях.  

Принцип ефективності у державному управлінні Республіки 

Польща.  

Мета: завдяки зменшенню державних витрат та підвищенню 

ефективності державного управління польська держава має транс-

формуватися в надійнішого, передбачуваного міжнародного партнера, 

а її громадяни та громади повинні отримати можливість впливати на 



Історія та практика державного управління і 

місцевого самоврядування в Україні 

 

83 

свій розвиток. Підвищення ефективності функціонування державних 

структур через: 

– децентралізацію функцій контролю за державними послугами, 

які повинні більш ефективно, з досвіду європейських країн, надаватися 

місцевим громадами;  

– при децентралізації функції контролю центральний уряд 

вивільняє себе для важливіших стратегічних завдань, що стосуються 

європейської інтеграції, системної координації та регуляції; 

– ефективність використання здібностей громадян; 

– спроможність місцевих та регіональних громад успішно 

використовувати свої можливості для власного територіального 

розвитку. 

На сьогодні в політичній думці вважається, що децентралізація 

влади за умов ускладнення суб’єкт-об’єктних відносин у системах 

управління є одним із найбільш надійних способів загального піднесення 

її ефективності. Крім того, однією з ознак ефективності державного 

управління у демократичному суспільстві є спроможність до новацій. 

У демократичній правовій державі законність є одним із принципів 

конституційного ладу, що вимагає правочинної діяльності громадян та 

їх об’єднань, органів держави та інших суб’єктів права. Закони є 

обов’язковими для всіх, і держава їх приймає для того, щоб вони 

виконувалися, втілювалися в життя. Коли органи державної влади, 

службові особи, громадяни та їх об’єднання виконують закони, тоді в 

суспільстві панує законність. Дотримуватись законів зобов’язані всі 

суб’єкти суспільного життя. Всі рівні перед законом.  

Основні принципи законності: 

– всезагальність законності – обов’язковість для всіх учасників 

суспільних відносин без винятку; 

– верховенства закону в діяльності всіх громадян, органів 

держави і посадових осіб; 

– рівність всіх перед законом; 

– незалежність правосуддя; 

– невідворотність покарання. 

Тоді, як закон закріплює загальнообов’язкові правила поведінки, 

законність є неодмінною умовою реального втілення законів у життя. 

Отже, дотримання законів призводить до встановлення законності у 

суспільстві, а законність, у свою чергу, забезпечує їх реалізацію.  

Проте сама законність також потребує певних засобів, які могли б 

охороняти її від різних порушень, впроваджувати її в життя. Серед 

таких засобів важливе місце займають юридичні гарантії законності – 
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передбачені законодавством спеціальні засоби реалізації, охорони і 

відновлення законності.  

Система гарантій законності: 

Загальні:  

– економічні – це, в першу чергу, рівність всіх форм власності, 

рівність економічних можливостей суб’єктів суспільних відносин; 

– політичні – розвинена система народовладдя і демократичні 

форми й інститути його здійснення; 

– ідеологічні – забезпечуються розвиненою правовою свідомістю і 

правовою культурою. 

Спеціальні (юридичні) гарантії – система правових засобів й 

інститутів прав, які забезпечують дотримання і виконання законів.  

Основні види юридичних гарантій: 

– законодавство є основою законності та водночас її гарантією. 

Саме в законодавстві закріплюється обов’язок усіх людей і організацій, 

службових осіб та державних органів не порушувати законність; 

визначаються завдання і повноваження відповідних органів тощо. 

Отже, законодавство є гарантією законності тому, що передбачає всі 

юридичні засоби реалізації, охорони та відновлення законності; 

– діяльність судових органів – виконуючи свою основну 

функцію – захист прав людини, суд стоїть на сторожі законності, а в 

разі порушення відновлює її. 

– діяльність прокуратури – завданням її є здійснення нагляду за 

дотриманням законів органами виконавчої влади, місцевого самовря-

дування, службовими особами, громадянами та їх об’єднаннями;  

– діяльність інших правоохоронних органів, наприклад, міліції.  

У державному управлінні виділяють такі види соціальної 

відповідальності: 1) політична; 2) юридична; 3) моральна. 

За умов демократичного суспільства і демократичного політичного 

режиму важливе місце у системі відповідальності за здійснення 

державної влади посідає політична відповідальність. Відповідальність 

політична – це різновид соціальної відповідальності, який означає 

морально-психологічну установку суб’єктів політики, засновану на 

глибокому розумінні сенсу і наслідків політичної діяльності. Це також 

зобов’язання громадського чи державного діяча звітувати перед 

спільнотою, інтереси якої він репрезентує. У сучасних відкритих 

суспільствах така підзвітність політиків вважається атрибутивною 

ознакою демократії та позначається усталеним поняттям «accountability». 

Відповідальність політична, на відміну від інших видів відповідальності 

(моральна, юридична), стосується власне політичних суб’єктів: 
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державних чи національних лідерів, державних інститутів, політичних 

партій, організацій, рухів та їх керівників, членів політичних об’єднань, 

а також самих держав перед міжнародним співтовариством.  

Політична відповідальність може бути, по-перше, колективна – 

весь Кабінет Міністрів іде у відставку, або, по-друге, індивідуальна – 

один член уряду йде у відставку. 

Політична відповідальність уряду відповідно до форми державного 

правління: 

– Президентська республіка – уряд та члени уряду несуть 

політичну відповідальність лише перед президентом, а не парламентом; 

– Парламентська республіка – уряд несе політичну відпові-

дальність лише перед парламентом, а не президентом (парламент може 

висловити уряду вотум недовіри і уряд зобов’язаний піти у відставку); 

– Напівпрезидентська республіка – подвійна відповідальність 

уряду. Основна – перед президентом, обмежена – перед парламентом 

(президент може відправити уряд у відставку, парламент може 

висловити недовіру уряду і уряд повинен піти у відставку).  

Класифікація політичної відповідальності за групами: 

1. група політичної відповідальності: 

– політична відповідальність політичних партій; 

– політична відповідальність лідерів партій; 

– політична відповідальність функціонерів партій. 

2. група політичної відповідальності: 

– політична відповідальність органів державної влади; 

– політична відповідальність органів самоврядування; 

– політична відповідальність державних діячів; 

– політична відповідальність керівників органів державної 

влади, державних установ, організацій; 

– політична відповідальність керівників органів місцевого 

самоврядування. 

3. група політичної відповідальності: 

– політична відповідальність громадян (зокрема за електоральний 

вибір); 

– політична відповідальність суспільства (за вибір влади, 

розвиток суспільства). 

Політична відповідальність є важливим фактором підтримки 

ефективності та легітимності роботи органів державної влади. Політична 

відповідальність значно суб’єктизована та відносна, адже немає 

формальних та абсолютних критеріїв оцінки стану державного 

управління на різних етапах розвитку суспільства.  
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Моральна відповідальність у державному управлінні виходить із 

загальних моральних принципів та норм стосовно специфічних 

особливостей професії державного службовця. Вони пов’язані з етичним 

аспектом праці державних службовців, а саме норми професійної 

етики, службовий етикет, культура ділового спілкування. 

Юридична відповідальність настає за вчинення правопорушень і за 

порушення конкретних норм правових актів, здійснюється у певних 

процесуальних формах уповноваженими органами (посадовими 

особами) державної влади.  

Види юридичної відповідальності у державному управлінні: 

– дисциплінарна відповідальність застосовується часто і є 

найбільш поширеним видом у сфері державного управління. Суб’єкти – 

посадові і службові особи, які перебувають у службових відносинах з 

органом державної влади і вчинили посадовий проступок. Загальна 

дисциплінарна відповідальність передбачає дисциплінарні стягнення – 

3 групи: 1. заходи морально-правового характеру – догана; 2. заходи 

матеріально-правового характеру – затримка до одного року у 

присвоєнні рангу, посади, зняття премій тощо; 3. припинення 

державної служби; 

– адміністративна відповідальність настає за невиконання або 

неналежне виконання своїх обов’язків, тобто за здійснення адміністра-

тивного правопорушення. Такі характерні особливості адміністративного 

правопорушення, як суспільна небезпека, протиправність, винуватість 

є складовими адміністративної відповідальності; 

– цивільно-правова відповідальність – передбачені законодавством 

засоби примусового впливу на порушення цивільних вправ і обов’язків 

шляхом застосування до нього цивільно-правових санкцій, які мають 

наслідком невигідні майнові наслідки, що проявляються в позбавленні 

його певних прав або покладання на нього додаткових обов’язків;  

– кримінальна відповідальність державних службовців настає за 

так звані службові злочини. За характером та проявом порушення 

поділяються на три види: 1. Порушення повноважень – невиконання 

(неналежне виконання) повноважень (недбалість, бездіяльність); 

2. Перевищення повноважень; 3. Вчинення акта, що входить до 

повноважень, але з метою, яку не передбачає закон (зловживання 

владою або службовим становищем, хабарництво, посадовий підлог). 

В умовах демократичного політичного режиму, де здійснення 

публічної влади більшою мірою спирається на здатність суспільства 

до самоорганізації і самоврядування, невідповідність державно-

управлінської діяльності суспільним інтересам й очікуванням загрожує 
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дестабілізації цієї діяльності. Прозорість і відкритість управління, 

забезпечуючи належне сприйняття управлінської праці широким 

загалом, визначає стабільність управління в умовах постійних змін 

навколишнього середовища. Це також є важливим стимулом до 

вдосконалення управлінських структур, кадрів і процедур унаслідок 

необхідності їх пристосування до швидкоплинних суспільних змін.  

Прозорість управління слід визначити передусім як спроможність 

забезпечити високий рівень обізнаності громадян та їх колективів 

щодо матеріальної та процесуальної сторони державно-управлінської 

діяльності, зрозумілість широкій громадськості змісту і сенсу цієї 

діяльності. Прозорість окремих рішень та дій управлінських структур 

означає, що громадяни та їх колективи, на які поширюється рішення 

цього органу, мають бути найповніше поінформовані про заплановані 

рішення і те, як вони будуть здійснені. Прозорість не може бути 

досягнута тільки розширенням доступу громадськості до інформації 

про окремі сторони, прояви, аспекти державно-управлінської 

діяльності – вони можуть бути другорядними та не визначати у цілому 

зміст управління. Прозорість передбачає обізнаність громадян із 

сутнісними, ключовими сторонами управління. Забезпечення прозорості 

не може бути стихійним процесом. Необхідним є цілеспрямоване 

формування у громадськості цілісних уявлень про зміст і форму цієї 

діяльності. При цьому прозорість управління передбачає створення 

такого рівня поінформованості громадян та їх колективів про 

управлінську діяльність, за якого вони самі, відповідно до своїх 

інтересів та очікувань, можуть всебічно та обґрунтовано визначити 

ступінь відповідності державного управління цим інтересам та 

очікуванням. Прозорість державного управління характеризує тільки 

можливість його пасивного споглядання громадянами та їх 

об’єднаними.  

Відкритість управління, як властивість державного управління, має 

виявлятися у забезпеченні активного та реального впливу громадян та 

їх колективів на зміст державно-управлінської діяльності через 

постановку вимог перед апаратом управління щодо прийняття певних 

рішень, здійснення дій або утримання від конкретних дій.  

Виокремлення прозорості та відкритості як властивостей державного 

управління не означає їх протиставлення. Адже неможливо забезпечити 

відкритість непрозорого державного управління: без достатньої 

обізнаності громадян щодо змісту діяльності суб’єктів управління 

неможливим є результативний вплив на цю діяльність з боку громадян. 

Однак відкритість не має ототожнюватися із прозорістю: можна бути 
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добре обізнаним із діяльністю апарату управління, але не мати ніяких 

реальних можливостей вплинути на її зміст. Прозорість та відкритість 

мають бути взаємоузгодженими: навряд чи можна забезпечити 

стабільне управління за умов, коли високий рівень прозорості дає 

можливість громадянам споглядати усі негаразди в діяльності 

управлінського апарату, а низькій рівень відкритості не дає змогу 

результативно впливати на їх усунення.  

Наприклад, у США забезпечення прозорості державного управління 

досягається включенням до адміністративної процедури таких 

елементів, як попереднє сповіщення про підготовку адміністративного 

акта і надання вільного доступу до матеріалів відповідних органів. 

Попереднє сповіщення передбачає публікацію у Федеральному реєстрі 

повідомлення про час, місце і характер нормотворчої процедури; акт, 

яким нормотворче повноваження надано; умови або зміст акта чи 

виклад проблеми. Це положення не поширюється на акти, що стосуються 

питань військового або зовнішньополітичного характеру; менеджменту 

агенцій чи персоналу, чи суспільної власності, позик, субсидій, 

привілеїв або контрактів тощо. Важливим елементом забезпечення 

прозорості управління є покладання на органи управління обов’язку 

інформувати громадськість про організацію своєї повсякденної 

діяльності відповідно до Акта про свободу інформації 1967 р. 

Прозорість адміністративної діяльності в США на федеральному рівні 

забезпечується також вимогами Акта про відкриті засідання 1976 р. За 

певним винятком будь-яка частина кожного засідання має бути 

відкритою широкому загалу. Вимоги до адміністративної процедури 

покликані створити передумови відкритості державного управління, 

однак практичне забезпечення останньої потребує відповідних 

процесуальних елементів, серед яких право громадян на звернення з 

ініціативою щодо видання, зміни, або скасування адміністративного 

акта; конференції, консультації і дорадчі комітети; публічні слухання.  

Наявність відповідних елементів адміністративної процедури не є 

суто американським явищем. Наприклад, у Нідерландах попереднє 

оповіщення про суть клопотання або проект розпорядження на місце, 

де з ним можна ознайомитися, має бути обов’язково вміщене в 

Урядовому бюлетені або інших друкованих виданнях. Для ознайомлення 

документи мають бути представлені на термін не менше чотирьох 

тижнів.  

Нове публічне адміністрування є важливою передумовою 

запровадження ефективного врядування з такою метою: ефективне 

врядування є формою регулювання та публічного адміністрування, 
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здатною здійснити ефективне життєзабезпечення, тобто задовольнити 

потреби населення.  

Ознаки нового публічного адміністрування: 

1. Орієнтація на потреби громадянина і клієнта (наскрізний/цілісний 

менеджмент якості). 

2. Необхідність зниження затрат та підвищення результативності 

(раціональна організація виробництва). 

3. Управління, орієнтоване на кінцевий продукт чи досягнутий 

ефект на виході, а не на ресурси на вході (бюджети, місця виникнення 

витрат). 

4. Розмежування стратегічного (політичного) та оперативного 

рівня (органи управління, відомства). 

5. Розмежування функцій надавача послуг (провайдера) і 

фінансиста послуг (грошодавця). 

6. Створення структур управління, близьких за характером до 

концерну. 

7. Замовлення на послуги (контракти) структур, що надають 

послуги з метою реалізації економічних завдань в інтересах загалу. 

8. Конкуренція на внутрішньому ринку, зовнішній розподіл 

замовлень і приватизація. 

9. Обширний контроль та відповідність критеріям якості та 

результативності (контролінг). 

10. Практика немонетарних стимулів і оплати праці за 

результатом.  

Нове публічне адміністрування є найбільш новітньою системою 

керівництва у сфері публічного адміністрування у світі, яка 

формується наразі майже у всіх демократичних державах світу. Вона 

була створена в англомовних державах у другій половині 1980-х рр. і 

досягла високого рівня розвитку передусім у Новій Зеландії. Тут було 

здійснено приватизацію громадських та державних підприємств, де-

регулювання приватного і державного ринку праці та чітке розмежування 

між стратегічними функціями держави в особі політичного керівництва 

(ЩО має робити держава) та оперативною реалізацією завдань в особі 

органів управління, а також приватних або самостійних структур (ЯК 

здійснюється виконання функцій). Органи управління та приватні 

структури виконують делеговані їм державою функції на основі 

«замовлень» з визначеними кількісними та якісними параметрами, в 

рамках яких і узгоджується фінансова винагорода. 

Отже, нове публічне адміністрування – це не готовий рецепт для 

застосування. Натомість його можна вважати зручним у використанні 
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та гнучким інструментарієм для покращення діяльності у громадському 

секторі. Все ж спроби здійснити радикальне реформування і 

запровадити нове публічне адміністрування в повному обсязі в 

недалекому майбутньому в Україні завдання складне, зважаючи на 

багато викликів у цій сфері, що стоять перед нашою державою, а 

також на те, що навіть таким державам, як Нова Зеландія та Швеція, 

котрих можна вважати першопрохідцями у впровадженні нового 

публічного адміністрування, знадобилося багато часу і ресурсів для 

його запровадження. Більшість же інших держав, у тому числі й країни 

континентальної Європи, перейняли на сьогодні лише окремі 

інструменти із загального переліку, такі як, наприклад, «ефективне 

врядування». Цю стратегію можна було б вважати доцільною й для 

України для досягнення ефективного врядування на основі новітніх 

міжнародних стандартів у цій сфері. 

 

3. Роль держави в утвердженні європейських цінностей та 

стандартів в Україні 

 

Духовне державотворення України – це перехід до домінування 

громадянських, політичних і духовних цінностей, інтересів людини і 

суспільства, принципів моральної, відкритої та відповідальної 

політики, високого професіоналізму й відданості, всього того, що 

можна назвати служінням народу і Батьківщині. Духовне відродження, 

як державна ідеологія, як національна ідея, на практиці має означати 

послідовну виважену й відкриту політику, чесні, стабільні й прозорі 

правила в бізнесі, повну свободу слова і гарантований судовий захист 

конституційних прав людини і громадянина, соціальну справедливість 

і захищеність особи, всі необхідні умови для саморозвитку та 

самореалізації людини. 

Саме людина, громадянин має стати в центрі державної політики. 

Той самий «пересічний українець» має бути усвідомленим як головна 

цінність, найбільше багатство країни. Максимально повне розкриття та 

використання її потенціалу, досягнення кожною людиною сили, 

досконалості та щастя повинно стати основною метою діяльності 

органів державної влади. 

Серед найголовніших суспільних цінностей духовного відродження 

України можна назвати повне очищення від корупції, створення таких 

«правил гри» у вигляді стабільної законодавчої бази, що сприяє 

детінізації та швидкому розвитку виробництва. Серед таких цінностей – 

підкріплене дієвими механізмами право простої людини на захист від 
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адміністративної сваволі та маніпулювання, практична реалізація гасла 

«Закон один для всіх!». Адже, як зауважив американський президент 

Р. Рейган, «Людина не може бути вільною, якщо надмірно вільний 

уряд».  

Недостатня імплементованість демократичних цінностей у 

суспільній свідомості українського суспільства є загрозою розбудови 

конституційно проголошеної демократії європейського ґатунку. 

Згадаємо вдале визначення Поль Валері, який бачив «півострів 

Азії» як сукупність максимумів: «Всюди, де домінує європейський дух, 

ми бачимо максимум потреб, максимум праці, максимум капіталу, 

максимум прибутку, максимум честолюбства, максимум влади, 

максимум змін зовнішньої природи, максимум зв’язків і обміну. Цей 

ансамбль і є «Європа, або картина Європи». Європа – це специфічні 

цінності: демократії, свободи, верховенства права, активної реалізації 

своїх прав і відповідальності за свої вчинки.  

Але чи готова політична система нашої держави до європейського 

способу життя? Чи формальне приєднання до ЄС перетворить одразу 

Україну на демократичну державу? Ми маємо зрозуміти, що нашій 

інтеграції до Європейської спільноти заважають не стільки політичні 

чинники, скільки чинники ментальні. Європейці не хочуть бачити в 

своєму союзі тих, хто не поділяє їх цінностей, насамперед у правовому 

полі, адже висока правосвідомість індивідів та уособлення себе як 

відповідального громадянина є наріжним каменем демократичної 

теорії та практики. 

Що в таких умовах має робити відповідальна політико-

управлінська еліта? Сформувати державну програму демократичної 

просвіти та формування європейських демократичних цінностей в 

українському суспільстві, оскільки ще Г. Алмонд і С. Верба визначали 

запровадження світоглядно-ідеологічних цінностей демократії в 

суспільну свідомість як необхідну передумову політичної трансформації 

країн, що стали на шлях розбудови демократичних суспільств. Чи 

усвідомлюють це наші керманичі? Так. Чи хочуть вони це робити? 

Радше ні, бо політична кон’юнктура диктує їм вимогу отримувати 

сьогоденні результати і зумовлює їх небажання працювати на 

перспективу. Адже виховати демократичні орієнтації громадян значно 

важче (і значно довше в часі), аніж вивести їх на майдани боротися зі 

штучно сформованим «образом ворога». При цьому політичні лідери, 

що на словах сповідують демократію, забувають, що демократію 

неможливо нав’язати, вона носить консенсусний характер і виникає за 

столами переговорів. Більше того, всі демократичні держави 
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«створювалися демократичними методами, іншого шляху просто не 

існувало. Вони створювалися шляхом переговорів, компромісів і угод». 

Сформовані в економічно розвинутих країнах високі стандарти 

рівня життя досягаються, головним чином, через високі доходи від 

зайнятості, і саме це слугує важливим мотивом активізації поведінки 

населення на ринку праці. 

Власне, за великим рахунком, суспільство і культуру в самому 

узагальненому вигляді можна розглядати як саморегулюючу систему 

цінностей. Вони повідомляють індивіду про оптимальні способи 

поведінки та засоби досягнення цілей, сприяють його соціалізації, 

орієнтують у суспільному житті, оцінюють його дії, забезпечують 

заохочення або покарання людини тощо. 

Як відзначає академік Національної академії наук України, доктор 

економічних наук, професор, заслужений економіст України Е. Лібанова, 

декларовані Україною прагнення юридичної, а не тільки фактичної 

європейської інтеграції, мають на меті і формування європейського 

способу життя, і перехід на відповідну модель розвитку. До цього ж 

спонукає і поширення серед українського населення європейських 

стандартів життя, природно спричинене інтенсивними поїздками 

наших громадян за кордон. На практиці це означає бажання більшості 

українців мати таке саме житло, харчуватися, одягатися і відпочивати 

як середній європеєць. Звичайно, для цього потрібні гроші, відповідно, 

саме рівень оплати праці став сьогодні визначальним критерієм вибору 

робочого місця. Зокрема, за даними Інституту соціальних досліджень, 

так вважають 95 % опитаних жителів України. 
У вивченні цінностей сучасної України великий інтерес становить 

проблема характеристики реального стану ціннісної системи суспільства. 
Для її розв’язання Інститутом проблем державного управління та 
місцевого самоврядування Національної академії державного управління 
при Президентові України зроблено спробу експертної оцінки значущості 
тих або інших цінностей для розвитку суспільства. Наведемо 
результати цього опитування: найбільш високу оцінку отримують такі 
цінності, як духовність – 73 %, сімейні цінності – 71 %, свобода – 70 %, 
мир і злагода – 68 %, національно-культурні цінності – 68 %, патріотизм – 
67 %. Цінностями другого ешелону виступають: гуманізм – 53 %, 
матеріальні цінності – 50 %, релігійність – 48 %, християнські цінності – 
44 %, європейські цінності – 43 %. Не отримують підтримку українців 
комуністичні й соціалістичні цінності – 72 %, низької підтримки, 
капіталістичні – 51 %, американські – 51 %, соціал-демократичні – 
47 %. Ціннісну картину сучасного українського суспільства в її 
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перевагах можна розглядати в рамках тенденції зсуву від цінностей 
тоталітарної колективності до пріоритетів цінності людини, його 
свідомості в системі рушійних сил саморозвитку суспільства. 

Можна погодитися з доктором соціологічних наук, професором 
Ю. Сурміним, який вважає, що сьогодні потрібна серйозна творча 
діяльність усього суспільства зі створення й освоєння ціннісної 
системи держави. Держава зобов’язана взяти на себе тягар турбот про 
цю ціннісну систему, забезпечити діалог у суспільстві громадян, які 
належать до різних ціннісних сегментів. При цьому принципово 
важливо домагатися того, щоб воно розглядалося не як деяка 
недиференційована, абстрактна цінність, а оцінювалося людьми 
інституційно, конкретно.  

А що ж собою становлять так звані «європейські цінності»? Які 
вони мають сильні й слабкі сторони? Чому так багато людей, причому 
не лише в самій Європі, а й на інших континентах, вважають ціннісні 
стандарти Європи взірцем? Перш за все, необхідно взяти до уваги, що 
європейська модель розвитку спрямована на побудову світу 
справедливості, заснованого на принципі цілісності людської гідності. 
Бурхливий та суперечливий розвиток Європи, її поліетнічність сприяли 
тому, що європейські цінності сформувалися як продукт кількох 
великих релігійних і філософських традицій. Жорстокі війни та 
катаклізми викристалізували гуманістичний підхід до людини, людського 
життя й здоров’я. Секрет такої популярності всього «європейського» у 
тому, що найважливішою цінністю європейського суспільства стала 
людська гідність, людина як особистість та індивідуум. 

Відповідно до європейських стандартів, максимально наближеним 
до ідеального є таке суспільство, в якому створені належні умови, що 
мають забезпечити усім громадянам рівні стартові можливості для 
розвитку й застосування їхніх потенційних здібностей, досягнення 
суб’єктивно привабливих і водночас соціально значущих цілей як 
умови реалізації найголовнішої соціально-психологічної потреби 
особистості – потреби в самовизначенні та самоствердженні. Політична, 
моральна та суспільна безпека й свобода кожної людини – важливий 
елемент європейських цінностей.  

Європейські стандарти – це чи не, в першу чергу, і нематеріальні 

речі, певні духовні і моральні цінності, а серед них і толерантність. І, 

можливо, перед тим, як досягнути матеріальних стандартів, ми 

повинні досягнути нематеріальних, у тому числі і толерантності до 

себе і до інших. Бо до Європи неможливо потрапити (чи стати нею) 

якійсь частині українців: нею стане або вся країна і всі українці разом з 

нею, або ніхто. І досягти ми цього можемо лише разом, розуміючи і 
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поважаючи думки, переконання та дії інших. Але чи готові українці до 

такого рівня толерантності? Якщо ми поглянемо на наше суспільство, 

то ми власне й можемо побачити, що маючи спільне прагнення 

достойного та забезпеченого життя, ми не здатні виявити толерантність 

один до одного, не здатні домовитися між собою та об’єднатися. І брак 

толерантності є проблемою усього українського суспільства. Ми 

шукаємо вихід з будь-якої ситуації або кризи, чи то політичної або 

економічної, шукаємо його у Брюсселі, Москві та Вашингтоні, 

звертаємось за фінансуванням до МВФ, замість того, щоб шукати 

вихід у серцях, душах та очах один одного. Замість того, щоб виявляти 

толерантність. Замість того, щоб спільно рухатися по шляху – до 

Європи чи ще кудись, але рухатися вперед, до кращого життя. Але 

досягнути такого рівня взаєморозуміння та толерантності, ми 

зможемо, лише якщо зрозуміємо, що поважати інших та їх цінності, 

ставитися до них толерантно, це зовсім не означає піти всупереч своїй 

гордості. Зрозуміло, що всі добрі прагнення, всі наші спільні мрії 

можуть розбитися лише внаслідок того, що ми не сприймаємо, не 

поважаємо один одного. Неможливо досягти цілі без єдності. А 

єдності неможливо досягти без поваги, терпимості та толерантності. 

Люди, які йтимуть пліч-о-пліч до цілі, але при цьому керуватимуться 

лише власними інтересами та переконаннями, ніколи не отримають 

бажаного. Всі ми, кожен з нас прекрасно знає, що треба зробити, щоб у 

нашій державі все (чи принаймні хоч щось) змінилося на краще. Але 

надто мало хто розуміє, що починати слід із самого себе та своїх 

ближніх. Чи часто ми можемо спокійно вислухати думку стороннього, 

протилежну нашій? Чи часто ми може відреагувати на неї, не 

ображаючи іншого? Чи часто ми можемо згодитися з тим, що інший 

має рацію, а ти ні? Чи часто ми можемо дійти до компромісу? А це і є 

толерантність.  

Хотілось би також зауважити, що однією з важливих європейських 

цінностей є переконаність у тому, що мова будь-яких етносів – 

незалежно від чисельності її носіїв – є однією з найкоштовніших 

вартостей людства як цивілізованої спільноти. Подібний підхід сприяє 

розвитку культури кожної окремої держави, а як наслідок – усієї 

Європи і світу. Значних успіхів досягнуто на шляху забезпечення 

гендерної рівності. Цей аспект суспільного життя не можна 

недооцінювати, адже саме рівність усіх людей, незалежно від їх статі, 

може наочно довести життєздатність ціннісних орієнтирів Європи. 

Характерною рисою європейської моделі є увага до навколишнього 

середовища. Хоча Європа не єдиний регіон, який зіткнувся з 
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екологічними проблемами, вона є єдиною політичною зоною, де ці 

проблеми на сьогодні були взяті до уваги. Повага до навколишнього 

середовища, бережливе ставлення до природи проявляється як на 

побутовому, так і на глобальному рівнях. 

Також європейські цінності неможливі без так званого 

«європейського типу громадянина», який є безпосереднім їх носієм. 

Для нього характерна здатність приймати необхідні рішення та 

відповідати за них, жити й діяти в певному соціумі, зберігаючи власне 

самовизначення, зважаючи на власну громадянську позицію; вміння 

орієнтуватись у політичному, економічному, культурному та правовому 

контекстах. Він готовий до сприйняття нового; здатний пристосовуватись 

до ситуації, змінювати напрямки діяльності, володіти декількома 

європейськими мовами, спілкуватись та взаємодіяти з іншими, 

поважаючи їх права, культуру, самобутність; вміє коректно розв’язувати 

конфлікти.  

Саме відкритість до всякого роду нововведень, суспільна 

мобільність є провідною рисою європейської цивілізації і європейського 

способу життя. Європейською цінністю є також ідеал вільного ринку, 

який дозволяє максимально забезпечити високий рівень життя 

населення. Ця модель, яку часто описують як соціально-ринкову 

економіку, пропонує чесний компроміс між свободою та соціальною 

справедливістю, між виробництвом та перерозподілом, між ринком та 

державою.  

Як відомо, потужним носієм сучасних європейських цінностей є 

Європейський Союз – фінансово-економічна й політична структура, 

що передбачає певний рівень єдності її членів. Противники європейської 

моделі розвитку вважають, що за таких умов стираються національні 

особливості держав-членів ЄС, відбувається повна уніфікація 

суспільно-політичного, економічного й національного життя. Багато 

дослідників вважає, що ці побоювання мають раціональне зерно, адже 

вільний рух робочої сили, товарів та фінансів сприяє міжетнічному 

діалогу, нівелює відмінності між різними націями. Однак в Європі 

здійснюються заходи, що повинні зашкодити негативному процесу 

уніфікації. Освітня система кожної окремої держави складається з двох 

важливих складових: загальноєвропейської та національної. Поряд з 

вихованням толерантності, поваги до іншої нації чи етнічної групи, 

вміння вести діалог та знаходити компроміс, важливим є також 

виховання національної самосвідомості, що вбирає в себе віру в 

духовні сили своєї нації, її майбутнє; вміння осмислювати моральні та 

культурні надбання своєї нації, історію, звичаї, обряди, символіку; 
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систему вчинків, що мотивуються любов’ю, вірою, волею, осмисленням 

відповідальності перед нею. Ідеалом є патріотизм, однак патріотизм не 

суто національний, а й загальноєвропейський. 

Таким чином, попри все, європейські цінності – це важливий 

здобуток не лише Європи, а й усього людства. Тому орієнтація на 

європейські стандарти при високій національній самосвідомості 

сприятиме істотному цивілізаційному успіху нашого суспільства. 

Адже європейські цінності – унікальне явище, найбільш досконале на 

сьогодні вираження філософського, релігійного й морального розвитку 

різних епох і народів, засноване на загальнолюдських ідеалах та 

прагненнях. 

Прийняття європейських цінностей (а фактично західноєвропейських 

цінностей) необхідно не для того, щоб потрапити в західноєвропейські 

організаційні структури, а для того, щоб зробити нашу економіку 

більш продуктивною, технологію державного управління – більш 

ефективною, людську особистість – більш захищеною від різного роду 

загроз і т. ін. Тобто прийняття даних стандартів необхідне для того, 

щоб зробити життя громадян України більш заможним і комфортним, 

але лише за умови, якщо ми визнаємо зв’язок між євростандартами, 

що осмислюються як цінності, і кінцевим результатом – матеріально та 

культурно забезпеченими потребами населення. В цьому контексті 

доречно виділити процедурні та технологічні стандарти і наскільки 

важливими і значущими вони є? Адже ні демократія, ні свобода слова, 

ні макроекономічні показники, ні приватна власність самі по собі не є і 

не можуть бути самостійною й абсолютною цінністю. Ці стандарти ми 

осмислюємо саме як процедурні, тобто умовні цінності тому, що за 

певних умов вони є тими процедурами, способами дій, певною 

технологією, застосування яких у комплексі дає можливість радикально 

підвищити рівень життя населення і сприяти комфортному самопочуттю 

людини в суспільстві. В остаточному підсумку, підкреслює він, тільки 

рівень життя, інакше кажучи, ступінь задоволення матеріальних і 

духовних потреб людини від максимально можливих у даному 

соціально-культурному середовищі, є тією самоціллю, на яку повинна 

орієнтуватися держава і кожна політична сила, що бореться за владу. 

Чітке уявлення про справжню кінцеву мету внутрішньої політики 

держави дозволяє своєчасно коректувати співвідношення мети і 

засобів, а отже, й відступати від процедурних стандартів (нехай це 

навіть євростандарти) тоді, коли їх формальне дотримання не дає 

належного кінцевого результату ні в економіці, ні в політиці. Другий 

висновок: саме тому, що ці цінності й стандарти мають технологічний 
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характер, вони можуть застосовуватися в принципі в усякій країні 

незалежно від регіону, входження або не входження даної країни в 

європейські організації, від культури та звичаїв народів, що там 

мешкають. Ці стандарти можуть втілюватися також у відносинах між 

різними країнами будь-якого регіону, а не тільки між європейськими. 

Ніщо не заважає Україні, перебуваючи поза європейськими 

організаційними структурами і навіть не ставлячи собі на меті курс на 

інтеграцію у ці структури в перспективі, запроваджувати в своїй країні 

певні правові, політичні, економічні й управлінські стандарти, тобто 

переходити у будь-якій галузі життя на європейські технології 

прийняття рішень, розв’язання завдань і вирішення проблем. Така 

ситуація надає Україні можливість детально вивчити необхідність і 

можливість запровадження в себе тих чи інших євростандартів, не 

зумовлюючи цей процес відмовою від культурних звичок українського 

народу, притаманних українцям морально-етичних цінностей, зокрема 

колективізму і певної інерції поведінки. 

Отже, розуміння євроінтеграційного курсу України може бути 

таким: Україні необхідно наблизитися до Європи не за процедурними, 

а за кінцевими стандартами і показниками і кінцева мета євроінтегра-

ційного курсу України – набуття повноправного членства у ЄС – 

вимагає глибоких внутрішніх трансформаційних процесів на користь 

європейських цінностей, реформування інституційної системи нашої 

держави в інститути європейського зразка, утвердження європейських 

стандартів соціально-економічного та політичного розвитку відповідного 

рівня та якості життя населення. Реалізація таких перетворень вимагає 

спільних зусиль українських політиків, керівників держави та самого 

суспільства. Зазначимо, що демократизація політичних процесів в 

Україні в ціннісному аспекті передбачає імплементацію в суспільну 

свідомість основних громадянсько-політичних цінностей демократії 

шляхом формування та реалізації національної програми формування 

нової ціннісної системи суспільного світогляду та демократичної 

політичної культури як базисних засад національної ідеї України. 

 

Запитання і завдання для самоконтролю: 
 

1. Розкрийте сутність поняття «демократичне врядування». 

2. Обґрунтуйте необхідність впровадження системи демократичного 

врядування в Україні. 

3. Що таке «ефективне управління» відповідно до сучасних 

міжнародних стандартів? 

4. Що таке «нове публічне адміністрування»?  
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5. Що таке європейські цінності та стандарти і чи є вони нашими 

теж? 

6. Що є провідною рисою європейської цивілізації і європейського 

способу життя? 

7. Які перспективи, на Вашу думку, до впровадження «ефективного 

врядування» та «нового публічного адміністрування» в Україні? 
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