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Перехід України на нові стандарти державного управління 
вимагає від неї пошуку найбільш оптимальної для вітчизняних 
умов моделі публічного адміністрування. 

На нашу думку, Україна, яка обрала для себе європейський 
шлях розвитку, повинна рухатися інноваційним шляхом створен-
ня оптимальної моделі для управління в державному секторі. Крім 
того, невідкладного вирішення зараз потребує проблема збіль-
шення самостійності регіонів. І хоча це більшою мірою стосується 
визначення стратегії соціально-економічного розвитку регіонів, 
вибору засобів реалізації, формування та забезпечення ефектив-
ного перерозподілу ресурсів, забезпечення участі органів місцево-
го самоврядування, територіальних громад та населення в проце-
сах управління та вирішення поточних і перспективних проблем 
соціального та економічного розвитку регіонів, проте не слід за-
бувати про тісну взаємодію центральної та місцевої влади у про-
цесі публічного управління та адміністрування. 

Вважаємо, що найбільшою мірою вирішенню цих проблем та 
завдань сприяє модель публічного адміністрування 
«GoodGovernance». В найбільш загальному вигляді вона полягає в 
наступному: наповнює концепцію державного управління соціа-
льною та гуманітарною складовими; формує новий підхід до ро-
зуміння необхідного самоврядування, що має тепер не тільки від-
повідати вимогам ефективності, а і бути відкритим, доступним, 
підзвітним, підконтрольним і чутливим до вимог громадян, їх по-
треб і прохань. 

Саме наведена сукупність характерних ознак моделі публіч-
ного адміністрування «GoodGovernance» наразі має слугувати орі-
єнтиром і метою здійснення адміністративної реформи в Україні.  

На нашу думку, українським громадянам дуже близькі ідеї ста-
більності конституційного ладу, демократичних виборів, неухильного 
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дотримання прав людини та забезпечення верховенства права. Також 
українському народу дуже близька політична відкритість, справедли-
вість, прозорість діяльності влади та відсутність корупції та ін.  

У  найбільш послідовній і новій формі концепція якісного 
управління може бути реалізована і на локальному рівні, на рівні 
регіонів і окремих громадян, адже саме тут може бути кінцевий 
результат, який найбільше залежить від здатності територіальних 
органів влади, організацій громадянського суспільства, органів 
місцевого самоврядування, представників бізнесу налагодити 
ефективний діалог та домогтися максимально можливого рівня 
взаємодії у самому процесі вирішення суспільного важливих про-
блем. У цьому сенсі концепція якісного управління має бути і по-
винна бути використана як методологічна основа для розроблен-
ня нової моделі управлінської взаємодії територіальних органів вла-
ди та організацій громадянського суспільства в сучасній Україні.  

Перспективи подальших наукових досліджень полягають у де-
талізації напрямів розвитку публічного управління в Україні на засадах 
моделі «GoodGovernance», конкретизації впливу чинників на ефектив-
ність публічного управління, адміністрування, обґрунтуванні шляхів 
удосконалення системи публічного адміністрування, управління в на-
прямі забезпечення ефективного виконання публічних функцій. 
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У сучасній науці трудового права визнається наявність у 
структурі системи галузі колективного трудового права. Як відно-
сно відокремлена структурна частина в системі трудового права 
України колективне трудове право має свої предмет і джерела, які 
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