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Модернізація  системи  державного  управління:  теорія та  практика

Акімов О. О.
м. Київ

ПРАКТИЧНІ  АСПЕКТИ  ІНТЕГРАЦІЇ  УКРАЇНИ  У
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ  АДМІНІСТРАТИВНИЙ  ПРОСТІР

Здобуття  незалежності  України  стало  чинником  нових
внутрішньополітичних та зовнішньополітичних векторів, спрямованих,
зокрема, на Європейську Спільноту. На сьогодні інтеграція України в
Європейський  Союз  не  лише  кінцево  визначена  на  найвищому
політичному  рівні,  але  й  стала  переконанням більшості  громадян
України.  Окрім  цього,  значна  кількість  нормативноправових
документів, що  регулюють  відносини  України  та  європейських
інституцій, динаміка й трансформація  їх взаємозв’язків, наявність
спільних  напрацювань  свідчать  про  незворотний  характер
європейських  інтеграційних  процесів  в  Україні.  Разом  з  цим,
співставлення українських поглядів та позицій Європейського Союзу
засвідчує наявність низки суперечностей.

Європейська інтеграція є складним і комплексним процесом,
що зачіпає майже всі сфери суспільного життя та галузі національної
економіки. Для України європейська інтеграція передусім пов’язана із
внутрішніми  реформами:  адаптацією  законодавства України  до
законодавства ЄС, впровадженням у життя європейських цінностей,
реформуванням інституцій, переходом до європейських стандартів,
норм і процедур.

Європейський  Союз  завжди  приділяв  увагу  інституційному
розвитку,  доказами  чого  є,  наприклад,  створення  у  1981  р.
Європейського інституту державного управління (EIPA); підтримка
ініціативи  щодо  створення  Європейської  мережі  державного
управління (EPAN) – неформального об’єднання державних службовців
усіх країнчленів ЄС,  започаткованого з метою надати можливість
професіоналам  з  державного  управління  обмінятися  досвідом  і
знаннями; заснування та утримання, починаючи з 2003 р., вебсайту
EUPAN [2] для активізації співробітництва мережі EPAN та налагодження
її внутрішніх і зовнішніх комунікацій.

Підтвердженням уваги до питань інституційного розвитку та
вдосконалення систем державного управління в ЄС є інституалізація
зустрічей міністрів, відповідальних за питання державного управління
та/чи  голів  департаментів  державних  служб.  Такі  зустрічі  були
започатковані в 1988 р., вони стали відповіддю на нові виклики, з якими
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стикаються  системи  державного  управління  країнчленів  ЄС.
Вважається, що такі зустрічі мають проходити 1 раз на два роки, проте
інтервал між зустріччю у Маастрихті у 1991 р. і зустріччю у Нансі у
1995 р. становив 4 роки; пізніше, зустрічі міністрів, відповідальних за
питання державного управління та/чи голів департаментів державних
служб відбулися у 2000, 2001, 2002 рр. і дві зустрічі пройшли в червні та
грудні 2003 р. [3].

Інституції є важливими для ефективного та демократичного
управління, що має забезпечити втілення європейських цінностей;
інституційна  спроможність  держави  є  вирішальним  чинником  її
конкурентоспроможності [6]. Світовий банк розглядає розвиненість
інституцій  як підґрунтя для будьякого  розвитку. Від  інституційної
спроможності кожної окремої держави ЄС залежить доля директив,
прийнятих у Брюсселі: державичлени, що через слабкість інституцій,
відсутність нагляду та належного контролю, не можуть забезпечити
виконання рішень, гальмують євроінтеграційні процеси, уповільнюють
розвиток інших державчленів та стримують розвиток ЄС у цілому.

Тому  у  міру  розширення  сфер  євроінтеграційного
співробітництва та поглиблення євроінтеграційних процесів відбувалося
нарощування співпраці в галузі державного управління: йшов обмін
досвідом,  пошук  нових  механізмів  та  інструментів  державного
управління,  узагальнювалася  управлінська  практика,  поступово
формувалися стандарти державного управління та державної служби.

Питанням інституційного розвитку наприкінці 1990х – початку
2000х рр. приділялась особлива увага, що пояснюється підготовкою
до розширення  2004  р.  Органам ЄС,  усім державамчленам  було
необхідно навчитися працювати в нових умовах розширеного ЄС, не
втрачаючи інтенсивності співробітництва.

Крім того, виявилось, що державикандидати з країн Центральної
Європи Були настільки відмінними від державчленів ЄС, що підготовка
перших до членства в ЄС потребувала спеціальних заходів і програм.
Вперше в історії існування Європейського Союзу для країн, що прагнуть
приєднатися до ЄС, Були сформульовані критерії членства, відомі під
назвою копенгагенських та мадридських критеріїв, що передбачали,
серед  іншого,  створення  та  розвиток  інституцій,  необхідних  для
існування  дієвої  демократії  та  нарощування  їх  адміністративної
спроможності.

Реформування  системи  державного  управління  стало
складовою підготовки до європейської інтеграції. Це доводить досвід
країн Центральної та Східної Європи, що приєдналися до ЄС під час
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останнього  розширення.  Їх  підготовка  до  вступу  до  ЄС
супроводжувалась  особливою  увагою  до  питань  інституційного
розвитку  та  адміністративної  спроможності,  про що,  наприклад,
свідчить запровадження Програми SIGMA [5] та кількість публікацій,
підготовлених в її рамках. План дій з підготовки державкандидатів до
членства  в  ЄС обов’язково  містив План  з  реформування  системи
державного управління та її інституційного розвитку.

Таким чином, на сьогодні Європейським Союзом накопичено
великий досвід реформування та вдосконалення державного управління
та державної служби, хоча сфера державного управління не підпадає
під регулювання acquis communautaire.

Надбання  у  сфері  організації  державного  управління  та
державної служби переважно має вигляд “м’яких” стандартів – Білих
книг та комунікацій Європейської Комісії, рекомендацій конференцій
міністрів, відповідальних за питання державного управління та/чи голів
департаментів державних служб; воно узагальнено у формі принципів
та вимог до організації державного управління в численних публікаціях
і  дослідженнях,  що  з’являлися  напередодні  розширення.  Серед
найважливіших напрацювань: визначення європейських принципів
державного управління та принципів європейського адміністративного
права;  введення  та  визначення  поняття  “європейський
адміністративний простір”. Загальновизнаним в Європейському Союзі
стає  поняття  європейського  врядування  (European  governance)  –
багаторівневе управління в багатовекторній системі, що складається з
європейських інституцій і національних органів влади, охоплює місцеве
самоврядування  і  громадянське  суспільство,  залучає  до  процесів
прийняття рішень міжнародних експертів та лобістів. Вводиться в обіг
термін “європеїзація”, який по відношенню до державного управління
означає запозичення досвіду та запровадження кращої управлінської
практики органів ЄС або інших державчленів у національних системах
державного управління, адаптацію або пристосування національних
процедур, норм, стандартів до норм і правил ЄС.

Це надбання має бути використано та впроваджено країною,
що має наміри інтегруватися до Європейського Союзу, незалежно від
того, чи йдеться про повне членство в ЄС, чи про посилене/поглиблене
співробітництво – адже європеїзація є обов’язковою для держави, що
обрала  шлях  європейської  інтеграції.  Відповідно,  для  України
європеїзація її системи державного управління, підготовка до входження
у  Європейський  адміністративний  простір  теж  мають  стати
обов’язковими. Процедури і процеси не існують окремо від інституцій,
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Матеріали  науково-практичної  конференції

а дієздатність і ефективність системи державного управління в цілому
залежить від кадрового забезпечення – виконавців правил і процедур,
координаторів процесів, їхнього потенціалу до підвищення кваліфікації,
нарощування адміністративної спроможності.

Таким чином європеїзації має передувати вивчення та узагальнення
досвіду ЄС щодо інституційного розвитку та формування адміністративної
спроможності. Оскільки  джерелами впливу  на  вітчизняну  систему
державного управління виступають європейські структури та інституції,
державні та галузеві політики, наднаціональне законодавство, соціальні
артефакти, цінності, норми й правила, історичні й культурні традиції,
євроінтеграційний досвід інших країн. Чинником впливу слугують базові
принципи  європейської  інтеграції,  реалізація  яких  спрямована  на
створення  єдиного  соціальноекономічного простору  і  здійснюється у
відповідності  з  суспільними  демократичними цінностями.  Вплив
євроінтеграційних процесів зумовлює адаптацію державного службовця
як члена суспільства й формальної соціальної групи – службовці, до нових
умов роботи, схиляє до засвоєння проєвропейських норм, цінностей і
соціальних ролей, наприклад, “європейського чиновника”. Окрім цього,
імперативи  державної  інтеграційної  політики вимагають  від них,  у
професійнофункціональному  плані,  зміну  підходів для  ефективного
вирішення проблем громадян на рівні європейських стандартів надання
державних послуг [1].

Зміст  європеїзації  державного  управління  розкривається  в
науководослідній роботі “Розроблення системної моделі державного
управління процесами європейської інтеграції України з урахуванням
досвіду країн Центральної та Східної Європи”. Вищезгадане поняття
охоплює вплив ЄС на структури, інституції і національну державну
політику та пристосування національних норм, стандартів, правил і
процедур  до  формальних  чи  неформальних  стандартів  ЄС,  які
охоплюють різні сфери: право, економіку, політичні системи, охорону
навколишнього середовища, організацію державної служби, процеси
прийняття рішень і вироблення державної політики” [4].

Отже, джерелами впливу на вітчизняну систему державного
управління виступають європейські структури та інституції, державні
та  галузеві  політики,  наднаціональне  законодавство,  соціальні
артефакти, цінності, норми й правила, історичні й культурні традиції,
євроінтеграційний досвід інших країн. Чинником впливу слугують базові
принципи  європейської  інтеграції,  реалізація  яких  спрямована  на
створення єдиного соціальноекономічного простору і здійснюється
у відповідності з суспільними демократичними цінностями.
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Акімова Л. М.
м. Київ

ДОСВІД  РЕФОРМ  ЄВРОПЕЙСЬКОГО  ФІНАНСОВО-
ІНСТИТУЦІЙНОГО  ПРОСТОРУ  В  КОНТЕКСТІ
НАГЛЯДУ  ЗА ФІНАНСОВИМИ  РИНКАМИ:

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ  РОЗВИТОК  УКРАЇНИ

Останні  роки  розвиток української  банківської  системи  був
пов’язаний  з  отриманням фінансових  коштів  на  міжнародних
фінансових  ринках  за  ціною,  нижчою  за  ту,  яка  надавалася  в
національному  фінансовому  просторі,  що  надавало  можливості
фінансовим установам отримувати значні прибутки при розміщенні
цих коштів  на українському ринку. Сучасне  становище фінансово
кредитного  ринку  характеризується  прямо  протилежним  рухом
ліквідності: коли іноземні банки скуповують валюту на українському
ринку та пропонують її на ринку в Лондоні [1]. Як в першому, так і в
другому випадку на фінансовокредитне становище в національній
економіці впливають фактори екзогенного походження – ціна ресурсів
на міжнародних фінансових ринках. Тому сьогодні висловлюються
думки, що в умовах відкритого зовнішнього фінансового простору
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Львівського  регіонального  інституту  державного  управління
Національної  академії  державного  управління  при Президентові
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адміністрування та іноземних мов Львівського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України.
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державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України.
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управління  Національної  академії  державного  управління  при
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при Президентові України.

Комаревцева О. О. – студентка першого курсу напряму підготовки
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регіонального інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України.
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державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України.

Криштанович М. Ф. – кандидат наук з державного управління,
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у Львівській області.
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забезпечення  Інституту  державної  служби  та  місцевого
самоврядування,  аспірант  Національної  академії  державного
управління при Президентові України.

Куцин І. М. – аспірант Львівського  регіонального  інституту
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Національного університету “Львівська політехніка”.
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кафедри публічного адміністрування та іноземних мов Львівського
регіонального інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України.
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при Президентові України.
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державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України.

Малик Є. Н. – кандидат політичних наук, доцент, доцент  кафедри
політології,  державного  і  муніципального  управління  Російської
академії народного господарства і державної служби при Президентові
Російської Федерації.

Медвідь В. Б. – головний спеціаліст департаменту соціального
захисту населення Львівської обласної державної адміністрації, здобувач
Львівського регіонального інституту державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України.

Мишко А. М. – аспірант Національної академії державного
управління при Президентові України.

Можаровский  В.  В.  –  доктор  технічних  наук,  професор,
профессор  кафедри  обчислювальної  математики  та
програмування,завідувач  лабораторії  “Математичне  моделювання
складних систем” Гомельського державного університету ім. Ф. Скоріни.

Монастирський Б. Я. – старший викладач кафедри публічного
адміністрування та іноземних мов Львівського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України.

Морозова Н. Г. – здобувач Національної академії державного
управління при Президентові України.

Мукан Б. С. – юрист ПАТ “Львівгаз”.
Нєма О. С. – кандидат наук з державного управління, старший

викладач кафедри управління проектами Львівського регіонального
інституту державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України.

Огірко І. В. – професор Української академії друкарства.
Олефіренко О. В. – кандидат наук з державного управління,

викладач  кафедри  європейської  інтеграції  та  права  Львівського
регіонального інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України

Онишкевич О. В. – студентка Інституту післядипломної освіти
Національного університету “Львівська політехніка”.

Павлишин  З.  Я.  –  керівник  інформаційного  агентства
“Медвастар”  –  директор  ООО  “Холдинг  “МедіаСтар”,  здобувач
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Львівского  регіонального  інституту  державного  управлення
Національної академії державного управління при Президентові України.

Павлюк Н. В. – аспірант кафедри державного управління та
місцевого  самоврядування  Львівського  регіонального  інституту
державного управління Національної академії державного управління
При Президентові України.

Пасєка Л. І. – аспірант Львівського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України.

Паянова Л. В. – аспірант  Донецького державного університету
управління.

Поздєєв  А.  С.  –  магістр  управління  проектами  Інституту
післядипломної  освіти  Національного  університету  “Львівська
політехніка”.

Полак Матей – Ing., PhD., науковий співробітник наукового
центру біоенергії у Капушанах Економічного університету Братислави.

Пономаренко О.  В. –  доктор  наук  з  державного  управління,
професор, завідувач кафедри інноваційного менеджменту та управління
проектами Донецького державного університету управління.

Прокопенко А. О. – начальник курсу підготовки спеціалістів
для внутрішніх військ Національної академії внутрішніх справ МВС
України.

Ривак З. М. – кандидат економічних наук, старший викладач
кафедри технологій управління Національного університету “Львівська
політехніка”.

Роман В.  Ф. –  здобувач Львівського  регіонального  інститту
державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України.

Руденко О. М. – доктор наук з державного управління, доцент,
професор  кафедри  державного  управління  та  місцевого
самоврядування Львівського  регіонального  інституту  державного
управління  Національної  академії  державного  управління  при
Президентові України.

Рудніцька Р. М. – кандидат економічних наук, доцент, доцент
кафедри менеджменту організацій Львівського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України.

Савенко І. М. – здобувач  Львівського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України.
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технології управління Національного університету “Львівська політехніка”.

Селютіна Н. Ф. – кандидат наук з державного  управління,
доцент, доцент кафедри соціології управління Донецького державного
університету управління.

Сергіна Т. О. – викладач кафедри іноземних мов донецького
державного університету управління.

Сидорчук О. В. – доктор технічних наук, професор, заступник
директора з наукової роботи Національного наукового центру “Інститут
механізації та електрифікації сільського господарства.

Сіваковська  О.  М.  –  аспірант  Луцького  національного
технічного університету.

Сметанін Р. В. – канидиат наук з державного управління, голова
спостережної ради, директор з розвитку ТОВ ФПГ  “УНІВЕРСАЛ”.

Смілка А. Л. – магістр Національного  університету “Львівська
політехніка”.

Сорока І. Й. – старший  викладач кафедри технологій управління
Національного університету “Львівська політехніка”.

Стеблевич О. Г. – здобувач Львівського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України.

Сторожик М. І. – кандидат економічних наук, доцент, доцент
кафедри управління проектами Львівського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України.

Стукалін Т. А. – здобувач Львівського регіонального інституту
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при Президентові України.

Ступницький  І. Ф. – кандидат технічних наук, доцент кафедри
державного  управління  та  місцевого  самоврядування  Львівського
регіонального інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України.

Сухінін Д. В. – кандидат наук з державного управління, докторант
Дніпропетровського регіонального інституту державного управління
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