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ців для забезпечення ними безпечних умов праці, але 
й за рахунок трансформації системи охорони праці в 
систему забезпечення професійної безпеки та роз- 
робки економічного механізму управління професій-
ними ризиками на основі галузево-процесного під-
ходу, який дозволить структурувати професійні ри-
зики на гірничодобувних підприємствах і запровадити 
відповідні заходи щодо їх попередження з метою усу-
нення наслідків від їх настання. 
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ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ І МЕНТАЛІТЕТ УКРАЇНЦІВ 

 
Актуальність теми. Соціально-економічні та полі-

тичні перетворення, що проводяться нині в Україні, 
багато в чому залежать від створення ефективної сис-
теми державного управління. Становлення України як 
демократичної, правової і соціальної держави зумов-
лює особливі вимоги до рівня компетентності та про-
фесіоналізму державних службовців. Саме тому пер-
шочерговим завданням держави є комплектування ор-
ганів державного управління кваліфікованими спеці- 
алістами, які будуть нести відповідальність за стан 
справ у країні. 

Перехід до інформаційного суспільства є склад-
ним. У процесі зростання ролі інформаційного забез-
печення державних органів змінюються відносини  
зі споживачами державних послуг. Інформаційне  
суспільство потребує зміни механізмів інформацій-
ного забезпечення, формату спілкування працівників 
органів публічної влади з громадянами. Для функціо-
нування державного управління як якісно нової пара-
дигми суспільного буття важливим і необхідним є ро-
зуміння необхідності застосування суб'єктного підходу 
при здійсненні державного управління. 



БОЛОТІНА Є. В., РАДКОВСЬКА Г. І. 
 

 
 

28 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

Формування людини відбувається протягом 
усього її життя. На ранніх етапах відбувається закла-
дання основних чеснот та цінностей. В подальшому 
вони потребують свого розвитку. Особливим у даному 
розрізі є питання державної служби і державного уп-
равління, як вищої надбудови суспільного життя. 

Одним із проблемних аспектів функціонування 
України є корупція, котра пронизала усі сфери суспі-
льного існування соціуму та стала заледве не загаль-
ноприйнятним способом його буття. Той факт, що се-
ред найбільш уражених корупцією сфер зазначено і 
державну службу, може видатися логічним, якщо зва-
жити на занепад суспільної моралі, низький рівень 
професійної культури та недостатній рівень матеріаль-
ного забезпечення держслужбовців. Наслідками ко-
румпованої державної служби стають незадовільна як-
ість управлінської послуги та неможливість отримати 
її вчасно й у потрібному обсязі без додаткових «стиму-
лів», підривання довіри громадян до влади та нівелю-
вання законослухняного способу життя тощо. Названі 
проблеми призводять до соціальної напруги та до  
існування у суспільстві та у сфері державної служби 
глибокої морально-ідеологічної кризи. 

Сучасні європейські підходи до публічного адмі-
ністрування, пов’язані з необхідністю зростання ролі 
держави як регулятора, ключовим інструментом якого 
стає «формування правил». 

Публічне управління в Україні проходить етап 
свого становлення. Публічне управління (public man-
agement) — це діяльність, яка забезпечує ефективне  
функціонування системи органів державної влади, ре-
гіонального врядування, органів місцевого самовряду-
вання, громадських (неурядових) організацій, фізич-
них осіб та інших суб’єктів громадянського суспіль- 
ства з метою реалізації державної політики в найріз-
номанітніших сферах суспільного життя. 

Аналіз останніх досліджень. Західні дослідники 
Б. Питерс [1] і В. Райт [2] відзначали, що за останні 
два десятиліття жодна з галузей політичної науки не 
зазнала трансформацій, порівнянних з тими, які ста-
лися у сфері соціального управління. Майже усі ос- 
новні істини, якими керувалися як практики соціаль-
ного управління, так і теоретики, тепер ставляться під 
сумнів і нерідко поступаються місцем новим уявлен-
ням. Поки неясно, чи досягнута згода відносно деяких 
нових доктрин, проте вже цілком очевидно, що старі 
концепції, як і колишня практика, у наш час викли-
кають велику недовіру. 

У сучасних умовах глобалізованих систем, щоб 
говорити про національну природу того чи іншого 
явища, потрібно мати неабиякий науковий авантю-
ризм, або ж належну аргументовану, доказову базу. 
Тим паче, коли мова йде про такі явища як «держава» 
чи «державне управління», «навчання» чи «викла-
дання», яких щоразу, як і самих виконавців, прагнуть 
підвести під певні шаблони, загнати в цивілізоване 
«прокрустове ложе» з допомогою певних не завжди 
ефективних програм. 

Доба «шаблонів», «стандартів», «штампів», «тра-
фаретів», «плагіатів», «інтеграцій» зробила свій внесок, 
уніфікувавши те, чим пишається кожен індивід — це 
оригінальність походження, особливості формування і 
самого розвитку. А тому й таке явище як «національна 
держава», «національне виховання», «національне  
навчання» від часу німецьких класиків Г. Гегеля,  
А. Мюллера, Й.Г. Фіхте і особливо Ф. Ліста зазнала 
значних трансформацій [3]. 

Варто при цьому наголосити, що й природа наці-
ональної держави зазнала певних змін. Міцна оболон-
ка, що колись існувала навколо кожної національної 
системи, захищаючи її від зовнішніх впливів, у резуль-
таті суцільної інформатизації та тотального проник-
нення засобів масової інформації, сьогодні практично 
зникла. Напрошується попередній висновок, що вза- 
ємна захисна функція — нація формує державу і обе-
рігає її як основну цінність, а держава, в свою чергу, 
сприяє реалізації головного ідеалу нації — розчинилася 
в сьогоднішніх умовах. Держава, як і державотворча 
нація, втрачають свій імунітет. 

Це особливо гостро відчувається в Україні. До-
сить побіжно зробити оцінку стану державного управ-
ління, пов'язаного з дефіцитом економічного, інфор-
маційного суверенітету, аби переконатися, що націо-
нальні особливості державного управління, як і науки 
та навчання «державне управління», проявляються не 
через презентабельність сильних інститутів державної 
влади, а через їх слабкість, через розмежування (майже 
розірваність) державних і національних інтересів. 

В останні роки в Україні з'явилися нові наукові 
дослідження, присвячені проблемі визначення специ-
фіки української ментальності. Це роботи І. Бичка [4], 
С. Грабовського [5], С. Ятченко [6] тощо, в яких по-
даються різні підходи щодо розуміння сутності цього 
феномену, значна увага приділяється розгляду голов-
них рис національного менталітету, його впливу на  
різні сфери життєдіяльності. Сучасна українська на- 
укова думка опинилася перед тяжкою справою ос- 
мислення суперечливих суспільних реалій. Унікальна 
історична ситуація трансформації тоталітарного суспі-
льства в інформаційне суспільство не має аналогів ні 
у вітчизняному, ні в західному минулому. Слід зазна-
чити некоректність застосовуваної методології дослі-
дження, використання старого понятійного апарату і 
некритичне запозичення у деяких західних авторів [7]. 

У цьому сенсі існує нагальна необхідність орга- 
нічного засвоєння кращих досягнень, багато з яких 
стали надбанням світової гуманістики. Зокрема, це 
стосується терміна «ментальність», що підходить не 
тільки для наукового, але і для повсякденного слово-
вживання. Певною мірою відображаючи сучасний 
кризовий стан суспільної психіки, він у той же час ще 
не набув певної концептуальної прозорості.  

Мета статті — аналіз умов формування нової єв-
ропейської моделі публічного адміністрування в Укра-
їни, з урахуванням національної специфіки держави і 
суспільства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Кожен 
народ має колективні ментальні характеристики, що 
відрізняють його від інших народів. Тим не менш, не-
зважаючи на їх різноманітність, антропологи, а потім 
психологи і нейропсихологи вважають можливим аг-
регувати ці подання на два типи ментальності. Згідно 
з культурною приналежністю їх часто називають «не-
західним» (східним) і «західним» (Weird/non-Weird). У 
першій із культур континуальність розглядається як 
принципова властивість світу, у другій — представля-
ється дискретною, що складається з відокремлених 
об'єктів. У першій культурі відносно мало використо- 
вується формальна логіка, але застосовується холісти-
чний підхід і діалектична аргументація, більше вира-
жена терпимість до суперечностей. У другій культурі 
більше присутні аналітичне мислення, посилена увага 
до окремого об'єкту, ніж до цілісності. 
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При західній ментальності поведінка об'єкта по-
яснюється його приналежністю до певної категорії і 
його власними властивостями. Навпаки, у східній ку-
льтурі вважається: ніщо в природі не ізольовано і все 
взаємопов'язано, тому ізоляція елементів від цілого 
може вести лише до османів. Підкреслюється, що дія 
завжди відбувається в полі взаємодіючих сил. Ці від-
мінності виявляються при зіставленні стародавнього 
Китаю з Грецією (VIII-III ст. до н. е.) і продовжують 
зберігатися досі, характеризуючи особливості сучас-
ного Китаю та інших азіатських країн порівняно з Пів-
нічною Америкою та Європою. 

Українська ментальність розглядається як пред-
ставник останньої групи, і, крім того, перебуває під 
досить великим впливом євразійської ментальної па-
радигми. В якості основних характерних рис українсь-
кого господарського менталітету виділені: індивіду- 
алізм, завзятість у праці, розвинуті приватновласни-
цькі інстинкти, толерантність до інших культур. Істо-
ричні трансформації української ментальності пов'язу-
ються з переважанням селянства в соціальній струк-
турі, впливом православного релігійного проведення, 
а також, у ХХ столітті, негативним втручанням тоталі-
тарних ідеологій та практики реального соціалізму. 

Головна мета будь-якого управлінця в публічній 
чи приватній сфері — досягнути максимальної ефек-
тивності, дієвості й результативності з мінімальними 
затратами ресурсів, часу і зусиль. Основне ж завдання, 
яке стоїть перед публічним управлінцем, відмітне від 
завдання бізнесового управлінця. Якщо бізнесовий 
управлінець своєю діяльністю прямо впливає на отри-
мання прибутку певної підприємницької одиниці, то 
публічний управлінець — на якість життя громадян  
певної адміністративно-територіальної одиниці чи 
держави в цілому. Публічний управлінець дбає про те, 
як найраціональніше використати публічну інфра- 
структуру для виробництва публічних благ та задово-
лення суспільного інтересу. 

Держава «зникає» на наших очах: видозміню-
ються його функції і прерогативи, влада перетворю-
ється і змінюється її природа, формується мережевий 
політичний простір тощо. Процес трансформації дер-
жави протікає на тлі нових явищ сучасності, що зна-
ходяться інколи в глибокому протиріччі один з одним: 
глобалізації та сталого розвитку; нового світового по-
рядку і будівництва об'єднаної Європи; формування 
багатополярного світу і прогнозів щодо майбутнього 
зіткнення цивілізацій. Історичні виклики сьогодення 
вимагають змін всієї архітектоніки соціальних проце-
сів [8]. 

У даний час адміністративні реформи зачіпають 
різні сфери і рівні держави та суспільства. Національні 
програми у галузі освіти, охорони здоров'я, науки здій-
снюється на тлі вибудовування владної вертикалі,  
зміцнення основ федералізму, перетворень на муніци-
пальних рівнях влади. Не всі процеси, що відбува-
ються належною мірою усвідомлюються і концепту- 
алізуються. Але очевидно, що для реалізації численних 
соціальних і державних програм суспільству необхідні 
висококласні фахівці, які будуть їх реалізовувати, спів- 
відносячи об'єктивні вимоги життя з об'єктивно до- 
сягнутим рівнем науки управління. 

У 80-х роках ХХ ст. в США і Великобританії до-
мінувала концепція мінімізації держави. У Східній Єв- 
ропі і СРСР у цей період назрівала криза «державного 

соціалізму». Нові підходи до публічного адміністру-
вання, реалізовані в Європі впродовж двох останніх 
десятиліть ХХ ст. залишили, на думку багатьох захід-
них дослідників, в тіні два принципових чинника єв-
ропейської історії: демократію і правову державу. У 
процесах реформування взяла гору логіка ринку. Такі 
цінності ринку, як лібералізація та приватизація в еко-
номічній і соціальній діяльності, делегування і пере-
дача повноважень, особлива філософія адміністрації, 
заснована на моделях управління приватним секто-
ром, запанували і в соціальній, і в публічній сферах. 
Необхідність переосмислення реформ публічного ад-
міністрування з позицій подальшого вдосконалення 
демократії і розвитку правової держави стала очевид-
ною на початку ХХІ ст. Тому в наш час всередині  
сформованих управлінських підходів існують різні  
перспективи розвитку. Маються на увазі новий пуб- 
лічний менеджмент і оновлене управління, а також 
«керівний менеджмент» і менеджмент, що «бере уч-
асть». 

У даний час зростає інтерес до іншого типу адмі-
ністративного управління, так званого, «рецептивного 
управління», збагаченого теоріями демократичного 
громадянства, які трансформують багато подань «ке-
рівного менеджменту». Адміністрація має бути «ро- 
зуміючою», «рецептивною», яка бажає служити суспі-
льству і, перш за все, громадянам, яких вона завжди 
має на увазі і з якими веде прямий діалог. Нова транс- 
формація публічного адміністрування знаменує важ-
ливий крок до відкритості публічної адміністрації для 
громадян. 

Модель рецептивного управління визнає істотну 
різницю між громадським управлінням та управлінням 
у сфері підприємництва. Для виживання бюрократії 
необхідне гарне громадське управління, засноване на 
контролі і відповідальності. Бюрократія, з притаман-
ною їй моделлю самоорганізації, є одним з найважли-
віших інструментів демократичної держави, який га-
рантує рівність і зменшує асиметрію, що вноситься 
ринком. 

Таким чином, суспільне управління розгляда-
ється не тільки з точки зору своєї ефективності, але і 
з позицій більш фундаментальних цінностей, які зна-
ходяться за межею компетенції управління підприєм-
ництвом: це легальність і легітимність [9]. 

Публічне адміністрування — це залучення всіх за-
цікавлених громадян до управління справами міста, 
села, до управління своєю країною. Це реалізація 
права народу на управління великою державою, в да-
ному випадку на управління Україною [10]. Зміст  
публічного адміністрування реалізується через ком-
плекс функцій — функцій, які виконують завдання то-
вариства шляхом самокерованої діяльності в різних 
процесуальних формах. Слід зазначити, що зв'язки ад-
міністрування простежуються і в діяльності законо- 
давчих органів, органів прокуратури, судів, однак ці 
зв'язки є внутрішніми, організаційно-правовими. 

Принципи концепції «Е-Governance» і методів 
«якісного управління» («Good Governance»), які ґрун-
туються в новій моделі публічного управління, в Ук-
раїні тільки починають усвідомлюватися. У даний час 
Україна знаходиться в процесі побудови системи «E-
Government», а саме, на першому етапі впровадження 
технологій інформаційного суспільства в сферу функ- 
ціонування владних структур і побудови електронного 
уряду. 
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30 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

У світовій практиці йде процес цілеспрямованої 
побудови системи електронного уряду при безпосе- 
редньому ініціюванні цей процес участю самого уряду, 
різних державних органів. Мабуть, головна вітчизняна 
проблема в галузі державного управління — відсутність 
взаєморозуміння і довіри між населенням і владою — 
проявляється і на шляху реалізації концепції «Е-
Governance». Судячи з практичних кроків у цьому на-
прямку, представники влади поки не усвідомили не-
обхідність зміни парадигми управління, а в суспільстві 
домінують скептичні оцінки ідеї про те, що з допомо-
гою ІКТ можна забезпечити ефективну взаємодію 
влади, населення і бізнесу. Однак, на нашу думку, в 
епоху інформаційного суспільства іншої альтернативи 
розвитку державного управління немає: державне уп-
равління стає менш жорстким і регламентованим; 
воно базується, скоріше, на горизонтальних, ніж на 
вертикальних зв'язках між державними органами, ор-
ганізаціями громадянського суспільства та бізнесом. 

До нового підходу належить і поняття «якісне уп-
равління» (Good Governance), яке за методологією 
ООН включає такі ключові характеристики: 

• співпраця і спільна праця громадян та влади 
(Participatory);  

• визнання верховенства права (Rule of Law);  

• прозорість влади та її рішень (Transparency);  

• чуйність реагування, оперативність 
(Responsiveness);  

• орієнтація на консенсус (Consensus Oriented);  

• рівність і відсутність дискримінації (Equity and 
Inclusiveness);  

• результативність, ефективність і економіч-
ність (Effectiveness and Efficiency) — підзвітність влади 
громадянам (Accountability) [11].  

З результатів класифікації Україна — держава з 
високим рівнем людського капіталу, розвинутої теле-
комунікаційної інфраструктурою та низьким рівнем 
інтерактивності урядових веб-сайтів. Рівень телекому-
нікаційних, інформаційних сервісів, запропонованих 
громадянам України, поки що не відповідає світовим 
стандартам (див. таблицю) [12]. 

Таблиця 
Стадії формування електронного уряду 

Стадія Характеристика Держави 

Нульова (кластер 6) Низький рівень людського капіталу; відсут-
ність телекомунікаційної інфраструктури і 
урядових веб-сайтів 

28 держав: серед яких Афганістан, Бангла-
деш, Чад, Нігер, Пакистан, Сенегал, Моза-
мбік 

Перша (кластер 5) Середній рівень людського капіталу; прак-
тична відсутність телекомунікаційної ін-
фраструктури і урядових веб-сайтів 

50 держав: серед яких Ангола, Індія, Ірак, 
Намібія, Непал, Нігерія, Судан, Таджикис-
тан, Туркменістан, Зімбабве 

Друга (кластер 4) Рівень людського капіталу більш серед-
нього; телекомунікаційні інфраструктури і 
урядові веб-сайти на стадії становлення 

15 держав: серед яких Вірменія, Куба, Гру-
зія. Іран, Парагвай 

Третя (кластер 3) Рівень людського капіталу більш серед-
нього; телекомунікаційна інфраструктура 
на стадії становлення та урядові веб-сайти
мають інформаційний характер 

24 держави: серед яких Азербайджан, Ки-
тай, Єгипет, Казахстан, Узбекистан, 
Киргизстан, Молдова, Таїланд, Сальвадор, 
Гондурас, ПАР  

Четверта (кластер 2) Високий рівень людського капіталу, розви-
нута телекомунікаційна інфраструктура та 
урядові веб-сайти мають інформаційний ха-
рактер 

43 держави: серед яких Болгарія, Білорусь, 
Чехія, Греція, Італія, Польща, Латвія, Росія, 
Туреччина, Україна 

П’ята (кластер 1) Вищий рівень людського капіталу, розви-
нута телекомунікаційна інфраструктура та 
урядові веб-сайти мають інтерактивний ха-
рактер 

32 держави: серед яких Корея, США, Ка-
нада, Великобританія, Норвегія, Данія, Ав-
стралія, Франція, Сінгапур, Швеція, Німеч-
чина, Японія, Естонія 

 
На менталітет громадян впливає те, що Україна 

прагне не стільки існувати, скільки довести всім своє 
існування. Як ви розумієте, життя в країні, в якій ви-
трачається сила-силенна грошей на «підфарбовування 
лише фасаду», вельми невтішне. Українці пасивні, 
безтурботні, хоча і схильні до анархії. Українцям при-
таманні мрійливість і чуттєвість. Практично всі полі-
тичні особистості — це продукт цього «хуторянства», 
його втілення, тобто його класичний образ. «Хуторян-
ство» — це природний стан української нації. Мента-
літет хуторянина можна описати, виділивши основні 
характерні риси: 

• він вважає себе розумним, а іноді навіть муд-
рим. Ці риси проявляються в його хитрості, а також 
здатності вчасно піти від ризику, уникаючи непотріб-
ної роботи і небезпеки; 

• він може люто ненавидіти якогось представ-
ника влади, переносити гнів на близьке оточення, але 
при особистій зустрічі з чиновником улесливо нагина-
ється; 

• хуторянин живе за принципом: «моя хата з 
краю»; 

• він остерігається ініціативних і сміливих осо-
бистостей, оскільки бачить в них приховану небезпеку 
для свого благополуччя. 

Реалії глобального економічного простору скрут-
ні: Україна — країна «наздоганяючої» моделі еконо- 
мічного розвитку, яка переживає в XXI ст. процеси, 
пережиті США і Європою в XIX — початку XX ст. Ми 
змушені будувати те, що в інших країнах вже перебу-
довується.  

Українська самосвідомість ще не вийшла з ко-
кона імперського і радянського самосвідомості. Це  
маргінальний стан: між імперським шовінізмом і ре-
ваншизмом і націоналістичним самоприниженням і 
страхом національно-державного розпаду. Отже,  
структура визначальних рис українського менталітету 
така: 
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• соціальні риси: індивідуалізм (любов до землі 
і приватної власності); здатність до мімікрії та клієн-
таризму; релігійність або духовність; 

• психологічні риси: емоційність (кордоцент-
ризм та ідеалізм); раціоналізм. Дана класифікація є 
умовною і не претендує на загальність. 

Парадигма, яка може бути основою моделювання 
процесу формування професійного менталітету дер- 
жавних службовців, полягає в забезпеченні зв'язку 
освіти і діяльності. При формуванні професійного  
менталітету державних службовців використовується 
положення моделі навчання, де провідна роль в орга-
нізації процесу навчання на всіх її етапах належить 
тому, хто навчається. Державний службовець, який 
навчається, є активним і рівноправним суб'єктом про-
цесу навчання. Така модель дозволяє забезпечити  
суб'єкт-суб'єктні відносини, а також підвищити рівень 
навчання. 

Основні вимоги, що можуть бути ядром техноло-
гії моделювання індивідуальних освітніх програм фор-
мування професійного менталітету державних служ- 
бовців: 

• відкритість освітнього процесу, що дозволяє 
державним службовцям самостійно формувати освіт-
ній шлях відповідно з особистісними бажаннями і осо-
бливостями, який включає рівень і якість вихідної під-
готовки; 

• висока інтелектуальна технологічність нав-
чання на базі нових педагогічних інтелектуальних тех-
нологій, адаптованих до особистісних особливостей 
державних службовців, які навчаються; 

• доступність технологій навчання, що досяга-
ється застосуванням різних засобів, включаючи персо-
нальні ЕОМ, комп'ютерні мережі Інтернет, віртуальні 
т'юторіали та ін.; 

• можливість надавати різні форми навчання: 
очну (денну, вечірню, вихідного дня), очно-заочну, за-
очну, дистанційну; 

• гнучкість — можливість вільно варіювати три-
валість і порядок опанування програми; 

• модульність — цілісне уявлення про навчаль-
ний процес за всіма стадіями навчання [13]. 

 
Висновки 

Публічне адміністрування є важливим інструмен-
том здійснення державного управління, а його сис- 
темний розвиток правомірно розглядати як одну з 
ключових умов вдосконалення функціонування всіх 
органів влади. Тому існує нагальна необхідність в за-
кріпленні основних концептуальних основ подаль-
шого вдосконалення функціонування системи публіч-
ного адміністрування. Про те, що таке держава і в 
чому полягає мета цього найважливішого феномену 
соціального улаштування людини, написано багато. 
Але, вступивши у ХХІ ст., можна констатувати пара-
доксальне: не написано практично нічого. 

В офіційних документах і програмах національ-
них проектів, наприклад, в Стратегії державної кадро-
вої політики на 2012-2020 роки, що враховує особли-
вості і перспективи розвитку українського суспільства, 
світові тенденції, вказується на важливість продов-
ження реформ системи державного управління з ура-
хуванням ідеології нового державного менеджменту. 

Канонічна бюрократична (Веберовська) модель, 
що припускає владу «бюро»: норм, стандартів, пла-

нів, — на практиці породжує сильні організаційні па-
тології, такі як неповороткість, розростання держапа-
рату, ігнорування інтересів населення в користь до-
тримання багатоступеневих процедур, «освоєння бю-
джетів» замість збільшення корисності державних по-
слуг. 

Образ соціального світу, уособленням якого ви-
ступала національна держава, на думку ряду дослідни-
ків, стрімко змінюється. Реформування державної  
служби актуалізує завдання управління ефективністю 
діяльності державних службовців. Це можливо здійс-
нити за допомогою освоєння та адаптації концепту- 
альних основ компетенційного підходу до умов дер- 
жавної служби. 
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