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ВСТУП
Актуальність теми. Розвиток сучасного українського суспільства
вимагає системно-структурних змін у різних сферах людської життєдіяльності.
Значних удосконалень потребує інститут державного управління, який за
багато років так і не став ефективним механізмом реалізації покладених на
нього основних функцій держави. Натомість, він зберіг риси партійнономенклатурної

організації,

можливості

якої

окремі

суб’єкти

часто

використовують для задоволення особистих політичних чи економічних
потреб. За такої ситуації необхідно створити нову систему державного
управління, яка би першочергово реагувала на суспільні запити громадян,
сприяла утвердженню демократії та становленню громадянського суспільства.
Істотну

роль

в

ефективному

функціонуванні

цієї

системи

відіграє

адміністративний капітал, цілеспрямоване формування якого унеможливлює
зловживання адміністративним ресурсом і забезпечує продукування суспільної
корисності у формі суспільного блага чи суспільного добробуту.
Адміністративний капітал як джерело суспільної корисності створює
умови для зростання соціальної злагоди та стабільності в суспільстві. Формування
адміністративного капіталу має покращити якість надання державних послуг,
підвищити ефективність діяльності державних інституцій, а також прискорити
проведення в Україні адміністративної реформи.
У системі державного управління адміністративний капітал виконує роль
своєрідного критерію її результативності. Високий рівень конструктивного
адміністративного капіталу є показником успішної роботи державних інституцій і
свідчить про досягнення ними поставленої мети та завдань. Примножуючи
суспільні ресурси, інституції державного управління не лише формують
адміністративний капітал, але й підвищують рівень довіри громадян до
державної влади, стимулюють позитивні соціальні взаємозв’язки та сприяють
накопиченню інших форм капіталу, зокрема, людського, економічного та
соціального капіталу.

Дослідження адміністративного капіталу є важливим завданням сучасної
вітчизняної науки. Його актуальність зумовлено як становленням науки
державного управління в Україні, що потребує чіткого тлумачення понятійнокатегоріального апарату й обґрунтування практичних аспектів формування
адміністративного

капіталу,

так

і

трансформаційними

процесами,

що

відбуваються в системі державного управління відповідно до реальних потреб
суспільства, світових і європейських тенденцій розвитку демократичного
врядування та публічного адміністрування.
Теоретичною основою дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних
учених у галузі державного управління, політології та соціології у яких
значну увагу приділено згаданій проблематиці та доведено необхідність її
подальшої

розробки.

адміністративний

Так,

вагомий

внесок

у

капітал

зробили

зарубіжні

тлумачення
науковці

поняття

В. Гєльман,

С. Корольов, Дж. Коулмен, В. Радаєв, М. Рємізов, Г. Саркісов і Н. Тіхонова, а
серед українських дослідників інтерес становлять праці, зокрема, Д. Видріна,
О. Кірєєвої, Ю. Лепетана, С. Льовочкіна, Л. Лясоти, М. Лесечка, В. Опаріна,
В. Радченка, І. Рожкової, О. Сидорчук, М. Шаповаленко та Г. Шибанова, у яких
розглянуто адміністративний капітал поряд з іншими формами капіталу.
Використання

адміністративного

капіталу

в

системі

державного

управління та його взаємозв’язки з економічним, людським, культурним і
соціальним капіталом частково висвітлено у працях М. Армстронга, Г. Беккера,
П. Бурдьє,

М. Вебера,

К. Маркса,

Г. Саймона,

А. Сміта,

Дж. Сороса,

П. Стремена, інших.
Окремі складники формування адміністративного капіталу вивчали
В. Бакуменко, Е. Брукінг, Т. Василевська, О. Грішнова, Д. Дзвинчук, О. Лазор,
А. Ліпенцев,
М. Рудакевич,

П. Надолішній,
Р. Рудніцька,

Т. Недашківська,
В. Сороко,

О. Оболенський,

В. Сукачов,

Ю. Сурмін,

О. Хорошенюк, А. Чемерис та інші.
Не применшуючи досягнення згаданих науковців, досліджуване питання
дотепер не було предметом комплексного наукового аналізу й тому його

розкрито недостатньо. Необхідність ґрунтовного осмислення сутності поняття
адміністративний капітал у системі державного управління, основних
аспектів його формування, розвитку та ролі в контексті реформування
державного управління в Україні й зумовило вибір теми дисертаційного
дослідження.
Зв’язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами.

Дисертаційне дослідження виконано в межах тематики комплексного
наукового

проекту

Національної

академії

державного

управління

при

Президентові України «Державне управління та місцеве самоврядування» та,
зокрема, науково-дослідної роботи Львівського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України «Демократичне врядування і адміністрування: проблеми
вимірювання й аудиту» (номер державної реєстрації 0110U001480), у якій автор
брав безпосередню участь.
Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є
теоретико-методологічне обґрунтування засад формування адміністративного
капіталу в системі державного управління й окреслення напрямів удосконалення
цього процесу.
Для досягнення визначеної мети варто вирішити такі конкретні завдання:
—

дослідити зміст поняття адміністративний капітал у вітчизняній

і зарубіжній літературі, упорядкувати й уточнити понятійно-категоріальний
апарат із обраної тематики;
—

обґрунтувати процес формування адміністративного капіталу;

—

узагальнити типологію адміністративного капіталу;

—

висвітлити взаємозв’язок адміністративного капіталу з іншими

формами капіталу;
—

виокремити

та

проаналізувати

складники

формування

адміністративного капіталу в системі державного управління;
—

охарактеризувати корпоративну пам’ять як синтезуючий інструмент

формування адміністративного капіталу;

—

удосконалити методичні підходи до оцінювання адміністративного

капіталу;
—

запропонувати

напрями

державної

підтримки

розвитку

адміністративного капіталу в системі державного управління України.
Об’єкт дослідження – суспільна діяльність інституцій державного
управління, у процесі якої формується адміністративний капітал.
Предмет дослідження – сукупність теоретичних і практичних аспектів
процесу формування адміністративного капіталу в системі державного
управління.
Методи дослідження. Реалізація мети та завдань дослідження
передбачає використання комплексу міждисциплінарних наукових методів,
що становлять методологічну основу дисертаційного дослідження, а саме:
аналізу – для дослідження походження поняття адміністративний капітал, що
утворено сполученням понять адміністрація, адміністрування та капітал;
синтезу –

для

виокремлення

підходів

до

тлумачення

поняття

адміністративний капітал; діалектичного методу – для з’ясування сутності
адміністративного

капіталу;

індукції –

для

формулювання

висновків

дослідження; дедукції – для виокремлення напрямів державної підтримки
розвитку адміністративного капіталу в системі державного управління
України;

методу

порівняння –

для

дослідження

взаємозв’язків

між

адміністративним капіталом й іншими формами капіталу; методу аналогії – для
виокремлення складників формування адміністративного капіталу, визначення
принципів

формування,

адміністративного

оцінювання

капіталу;

й

системного

управління
аналізу –

для

розвитком
розгляду

адміністративного капіталу як невід’ємного складника системи державного
управління;

соціологічних

методів,

зокрема

опитування

й

експертного

оцінювання, – для оцінювання адміністративного потенціалу державних
інституцій в Україні.
Наукова новизна одержаних результатів зумовлена вирішенням
важливого наукового завдання, що полягає в обґрунтуванні теоретичних засад

формування адміністративного капіталу в системі державного управління.
Зокрема, в дисертації:
уперше:
—

виокремлено підходи до тлумачення поняття адміністративний

капітал, а саме: управлінський, економічний, політичний та історичний;
—

запропоновано складники формування адміністративного капіталу,

такі як: адміністративні цінності, компетентність державних службовців,
компетенція державних інституцій і державних службовців;
удосконалено:
—

термінологічний апарат із теми дослідження, подано авторські

визначення понять адміністративний капітал, адміністративний потенціал і
адміністративний ресурс у системі державного управління;
—

типологію

класифікаційними

адміністративного

ознаками:

за

капіталу

суб’єктами

за

(носіями,

такими

власниками)

адміністративного капіталу, за формою відтворення адміністративного
капіталу, за результатом використання
адміністративного капіталу;
—

методику оцінювання адміністративного потенціалу на основі

моделі дієвості інституцій державного управління шляхом додання до фахової,
методичної та соціальної компетентності, чинників внутрішнього та зовнішнього
середовища ще двох складників: адміністративних цінностей і компетенції;
подальшого розвитку набули:
—

процес

формування

адміністративного

капіталу

в

системі

державного управління через послідовне перетворення адміністративного ресурсу
й адміністративного потенціалу в адміністративний капітал;
—
капіталу,

взаємозв’язки адміністративного капіталу з такими формами
як

економічний,

політичний,

людський,

інтелектуальний,

соціальний, фізичний, культурний і символічний капітал, зокрема, через явище
конвертації капіталу;

—

дослідження корпоративної пам’яті як синтезуючого інструменту

формування

адміністративного

капіталу,

що

забезпечує

гармонійне

функціонування основних складників цього процесу;
—

напрями державної підтримки розвитку адміністративного капіталу

в системі державного управління, що поділено на заходи прямої дії, які
безпосередньо впливають на складники формування адміністративного капіталу, та
заходи опосередкованої дії, що забезпечують сприятливі умови розвитку
адміністративного капіталу.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що
висновки та пропозиції з удосконалення формування адміністративного капіталу
допоможуть підвищити ефективність функціонування системи державного
управління в Україні. Викладені в дисертації теоретичні положення можуть
бути використані в:
—

науково-дослідній

сфері

–

для

подальших

досліджень

адміністративного капіталу та для науково-дослідної роботи студентів і
аспірантів;
—

навчальному процесі – для викладання дисциплін із державного

управління, розробки навчальних курсів «Формування адміністративного
капіталу в державному управлінні» та «Сучасна теорія капіталу», у підготовці
підручників й інших навчально-методичних матеріалів, а також для проведення
занять із підвищення кваліфікації державних службовців.
Результати дисертаційного дослідження упроваджено у практичній роботі
Управління державної служби України в Івано-Франківській і Чернівецькій
областях (акт про впровадження результатів дисертаційного дослідження від
17.05.2010 р.) і Гусятинської районної державної адміністрації Тернопільської
області (акт про впровадження результатів дисертаційного дослідження від
03.09.2010 р.), а також у навчальному процесі кафедри менеджменту організацій
Львівського регіонального інституту державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України для підготовки

магістрів

державного

управління

(акт

про

впровадження

результатів

дисертаційного дослідження від 13.09.2010 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною
науковою роботою автора, у якій вирішено конкретне наукове завдання щодо
теоретичного обґрунтування засад формування адміністративного капіталу в
системі

державного

управління.

Усі

теоретико-методологічні,

науково-

аналітичні висновки та рекомендації, зокрема й ті, що характеризують наукову
новизну дослідження, зроблено дисертантом на основі опрацювання
наукової літератури, вторинних фактичних матеріалів і первинних результатів
власного експертного дослідження.
Апробація

результатів

дослідження.

Результати

дисертаційного

дослідження обговорювали на розширеному засіданні кафедри менеджменту
організацій

Львівського

регіонального

інституту

державного

управління

Національної академії державного управління при Президентові України
(протокол ғ 18/33 від 30.11.2010 р.). Основні положення та висновки
дисертації апробовано на таких конференціях:
—

VIII-й Міжнародний науковий конгрес «Державне управління та

місцеве самоврядування» (27–28.03.2008 р., м. Харків);
—

науково-практична

«Демократичні

стандарти

конференція
врядування

й

за

міжнародною

публічного

участю

адміністрування»

(04.04.2008 р., м. Львів);
—

науково-практична

конференція

за

міжнародною

участю

«Новітні тенденції розвитку демократичного врядування: світовий та
український досвід» (30.05.2008 р., м. Київ);
—
«Стратегія

науково-практична

конференція

за

міжнародною

участю

регіонального розвитку: формування та механізми реалізації»

(31.10.2008 р., м. Одеса);
—

науково-практична

конференція

за

міжнародною

участю

«Демократичне врядування у контексті глобальних викликів та кризових
ситуацій» (03.04.2009 р., м. Львів);

—

науково-практична

конференція

за

міжнародною

участю

«Реформування системи державного управління та державної служби: теорія
і практика» (22.10.2010 р., м. Львів).
Публікації.

Основні

положення

дисертаційного

дослідження

опубліковано в 4 наукових статтях у фахових виданнях і 6 тезах конференцій.
Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі
вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.
Загальний обсяг дисертації становить 206 сторінок, з яких основний зміст – 176
сторінок. Робота містить 18 рисунків, 24 таблиці та 3 додатки на 25 сторінках.
Список використаних джерел нараховує 200 позицій на 24 сторінках.

ВИСНОВКИ
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано
авторське

вирішення

актуального

наукового

завдання,

що

полягає

в

теоретичному обґрунтуванні засад формування адміністративного капіталу в
системі державного управління. Одержані результати доводять, що вихідна
методологія правильна, мету досягнуто, поставлені завдання реалізовано.
Відповідно до цього сформульовано висновки та пропозиції, що мають
теоретичну та практичну корисність:
1.

Існують різні погляди на поняття адміністративний капітал.

Аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури дав змогу виокремити чотири
підходи до його тлумачення: управлінський, економічний, політичний та
історичний. Представники управлінського підходу тлумачать адміністративний
капітал як здатність владних осіб регулювати суспільні ресурси та впливати на
суспільні

процеси.

Економічний

підхід

ґрунтується

на

вивченні

адміністративного капіталу як специфічного симбіозу влади та капіталу.
Сутністю політичного підходу є тлумачення адміністративного капіталу як
синоніму поняття адміністративний ресурс. Історичний підхід передбачає
вивчення адміністративного капіталу як спадкоємця номенклатурного капіталу, що
існував за часів СРСР. На основі цих підходів подано авторське визначення
поняття адміністративний капітал як реалізованої здатності державних
інституцій і посадових осіб завдяки специфічним позиціям влади й авторитету
здійснювати державну політику в усіх сферах людської життєдіяльності,
відкривати та регулювати доступ індивідуальних і колективних суб’єктів до
суспільних ресурсів і процесів з метою створення додаткової особистої, групової
чи суспільної вартості.
2.

Розглянуто процес формування адміністративного капіталу через

послідовне перетворення адміністративного ресурсу й адміністративного
потенціалу на адміністративний капітал. Запропоновано авторські тлумачення
понять адміністративний потенціал як наявних сьогодні та в майбутньому
можливостей системи державного управління, зокрема її людського потенціалу,
які можуть бути використані в будь-який момент часу для створення суспільної
корисності, й адміністративний ресурс як наявних у системі державного
управління засобів, механізмів, владних повноважень і людських ресурсів, що
залучають для підвищення ефективності функціонування державних інституцій і
створення додаткової суспільної вартості.
3.

Узагальнено типологію адміністративного капіталу, згідно якої

за суб’єктами (носіями, власниками) адміністративний капітал варто
поділяти на індивідуальний (володіє окремий державний службовець) і
колективний (володіє державна інституція загалом) адміністративний капітал,
за формою відтворення – на внутрішній (відтворення адміністративного апарату
як центра влади) і зовнішній (вимога ефективного виконання управлінських
завдань в інтересах усього суспільства) адміністративний капітал, а за
результатом використання – на репродуктивний (позитивна адміністративна
робота), продуктивний (позитивна адміністративна робота, що дає приріст

адміністративного потенціалу) і деструктивний (негативна адміністративна
робота) адміністративний капітал.
4.
іншими

Висвітлено взаємозв’язок між адміністративним капіталом та
формами

капіталу,

зокрема

політичним,

економічним,

інтелектуальним, людським, символічним, культурним, фізичним і соціальним
капіталом. Досліджено, що найчастіше такий взаємозв’язок відбувається за
допомогою явища конвертації капіталу, тобто взаємного перетворення його
форм. Розглянуто конвертації адміністративного капіталу з різними формами
капіталу, доведено загрозу взаємної конвертації економічного та політичного
капіталу на адміністративний і корисність взаємних конвертацій людського та
соціального капіталу на адміністративний.
5.

Ураховуючи здатність адміністративного капіталу створювати

суспільну корисність і його взаємозв’язок зі соціальним капіталом, виокремлено
три складники формування адміністративного капіталу: адміністративні цінності,
компетентність державних службовців і компетенцію державних інституцій і
державних службовців.
Доведено
формування

важливість

адміністративних

адміністративного

капіталу.

цінностей

у

Запропоновано

процесі
ієрархію

адміністративних цінностей, що ґрунтується на загальнолюдських цінностях і
охоплює базові цінності державного управління та професійні цінності державних
службовців. Обґрунтовано необхідність запровадження ціннісного підходу до
державного управління, оскільки його недооцінка в контексті формування
адміністративного капіталу спричиняє зловживання
адміністративним ресурсом і адміністративним потенціалом.
Досліджено

компетентність

державних

службовців

як

складник

формування адміністративного капіталу. Виокремлено три види компетентності:
фахову, соціальну та методичну. Висвітлено сутність поняття компетенції
(компетентності) як особистісних рис людини, що зумовлюють рівень
управлінських, економічних, політологічних, етичних, соціально-психологічних
й інших знань та умінь державного службовця. Окремі компетенції разом

визначають

рівень

адміністративного

компетентності.

потенціалу

За

установлено

результатами

необхідність

дослідження

підвищення

рівня

соціальної та методичної компетентності державних службовців в Україні.
Розглянуто вплив компетенції державних інституцій і державних
службовців на формування адміністративного капіталу. Досліджено типологію
посад державних службовців у місцевих державних адміністраціях і повноважень,
що їм відповідають. Проведено оцінку компетенції державних інституцій в
Україні, за результатами якої установлено, що наявних повноважень
державних інституцій і державних службовців достатньо для формування
конструктивного адміністративного капіталу.
Досліджено

6.

сутність

поняття

корпоративна

пам’ять

як

синтезуючого інструмента у процесі формування адміністративного капіталу.
Ураховуючи специфіку дослідження, подано авторське визначення цього
поняття як основного знання про минуле державної інституції, що охоплює
історію успішно реалізованих програм і проектів, істотні суспільні рішення, їх
обґрунтування й упровадження, важливі документи та знання про відносини зі
споживачами послуг і громадськістю, іншими інституціями влади та між
структурними підрозділами цієї інституції, а також позитивний досвід
формування адміністративного капіталу в усій системі державного управління.
Обґрунтовано роль корпоративної пам’яті в збереженні адміністративних
цінностей, підвищенні рівня компетентності державних службовців і ефективній
реалізації державно-управлінських функцій і повноважень.
Розглянуто

7.

існуючі

методичні

підходи

до

оцінювання

адміністративного капіталу. Перший підхід ґрунтується на вимірюванні
суспільної

корисності.

Другий

підхід

полягає

в

розрахунку

обсягу

адміністративного капіталу за двома показниками: посадовим рівнем і
масштабом організації. Запропоновано методику оцінювання адміністративного
потенціалу на основі удосконаленої моделі дієвості державних інституцій.
Результати експертного опитування за цією методикою підтверджують те, що,
маючи

достатній

рівень

(3,1

із

5)

адміністративного

потенціалу,

результативність роботи державних інституцій в Україні є загалом низькою,
що може свідчити про проблеми перетворення адміністративного потенціалу в
адміністративний капітал. Однією з причин такої ситуації ми вважаємо практику
зловживання адміністративним ресурсом у системі державного управління.
8.

Сформульовано

заходи

з

державної

підтримки

розвитку

адміністративного капіталу в Україні. До заходів прямої дії віднесено заходи зі
запровадження ціннісного підходу до державного управління та заходи з
підвищення рівня компетентності державних службовців, а до заходів
опосередкованої дії – сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства,
завершення адміністративної реформи, проведення політичної реформи й
адаптування вітчизняної системи державного управління до загальноприйнятих
стандартів із якості.
Отже, реалізація напрацьованих у результаті проведеного дисертаційного
дослідження комплексних заходів сприятиме формуванню адміністративного
капіталу та реформуванню системи державного управління в Україні.
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