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А Н О Т А Ц І Я 

на магістерську кваліфікаційну роботу на тему: 

«Контроль управлінської діяльності в сфері публічного управління» 

Литвинова Олександра Володимировича 
 

Актуальність теми. В Україні проходить поступова трансформація влади. 

Здійснюється децентралізація. Одним з найбільш нагальних питань є створення 

системи контроля громадян над владою на державному та місцевому рівні. Саме 

контролю управлінської діяльності в сфері публічного управління і присвячена ця 

робота. 

Метою роботи є дослідження загальносвітового надбання та наших 

Українських реалій відповідно тематиці магістерської кваліфікаційної роботи, 

виявлення закономірностей та розгляд ситуації на прикладі конкретного 

громадянського протистояння з елементами формування громадянського 

суспільства на території Одеси. 

В ході проведення дослідження було розглянуто стан публічного управління 

у народжуючумуся громадянському суспільстві України. Встановлено що 

демократична політична система в Україні перебуває поки що у начальному стані 

та потрібні негайні міри по активізації процесу її розвитку. Розглянуто участь 

громадянського суспільства у здійсненні контролю публічного управління в 

державі. Вивчені процеси становлення громадянського суспільства як основа, 

існування поля інтересів сторін політичного процесу. Досліджено взаємозв’язок 

таких категорій як громадянське суспільство і публічне управління. Також 

розглянуто роль громадських неурядових організацій та соціальних мереж у 

розвитку громадянського суспільства.  

Практичні аспекти проблем формування громадянського суспільства 

розглянуті на прикладі протистояння громадянського суспільства та чиновників у 

м. Одеса у питанні захисту від прибережної зони Одеси та забудови парку  

«Ювілейний».. 

Об’єктом дослідження є соціальні процеси в Україні та місті Одеса, 

документи щодо створення формальних підстав для захоплення громадської 

власності. 

Предметом дослідження є громадянське суспільство в Україні на 

теоретичному рівні та у формі його конкретних проявів у реальному 

громадянському протистоянні. 

У процесі дослідження використовувалися такі методи: системний підхід, 

структурно-логічний аналіз, методи систематизації, порівняння, функціональний 

підхід.  

Наукова новизна даної роботи полягає в обґрунтуванні позиції щодо 

перспективності розвитку громадянського суспільства для створення механізмів 

контролю публічного управління. Вивалені характерні ознаки та окреслені опорні 

поняття. 

Практична значущість роботи полягає у створенні теоретичної платформи 

для практичної розбудови в Україні громадянського суспільства та побудови, 

нарешті, демократичної державної політичної системи еволюційним ляхом. 

Магістерська кваліфікаційна робота містить: основна частина – 85 стор.; 

рисунків – 23; літературних джерел – 46. 

Ключові слова: демократія, громадянське суспільство, публічне управління. 



 

S U M M A R Y 

for the master's qualifying work on the theme: 

"Control of management activities in the field of public administration" 

Litvinov Alexander Vladimirovich 
 

Actuality of theme. Ukraine is undergoing a gradual transformation of 

power. Decentralization is underway. One of the most pressing issues is the 

creation of a system of citizen control over government at the state and local levels. 

This work is devoted to the control of management activities in the field of public 

administration. 

The aim of the work is to study the world heritage and our Ukrainian 

realities in accordance with the theme of the master's qualification work, identify 

patterns and consider the situation on the example of a specific civil confrontation 

with elements of civil society in Odessa. 

In the course of the research, the state of public administration in the nascent 

civil society of Ukraine was considered. It has been established that the democratic 

political system in Ukraine is still in its infancy and immediate measures are 

needed to intensify the process of its development. The participation of civil 

society in the control of public administration in the state is considered. The 

processes of formation of civil society as a basis, the existence of the field of 

interests of the parties to the political process are studied. The relationship between 

categories such as civil society and public administration has been explored. The 

role of public non-governmental organizations and social networks in the 

development of civil society is also considered. 

Practical aspects of the problems of forming a civil society are considered on 

the example of the confrontation between civil society and officials in Odessa on 

the issue of protection from the coastal zone of Odessa and the construction of the 

park "Jubilee" .. 

The object of research is social processes in Ukraine and the city of Odessa, 

documents on the creation of formal grounds for the seizure of public property. 

The subject of the study is civil society in Ukraine at the theoretical level 

and in the form of its specific manifestations in the real civil confrontation. 

The following methods were used in the research process: system approach, 

structural-logical analysis, systematization methods, comparison, functional 

approach. 

The scientific novelty of this work is to substantiate the position on the 

prospects for the development of civil society to create mechanisms for controlling 

public administration. Characteristic features are dropped and basic concepts are 

outlined. 

The practical significance of the work lies in the creation of a theoretical 

platform for the practical development of civil society in Ukraine and the 

construction, finally, of a democratic state political system in an evolutionary way. 

Master's qualification work contains: the main part - 85 pages; drawings - 

23; literary sources - 46. 

Key words: democracy, civil society, public administration. 
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ВСТУП 

 

 

Щоб з’ясувати яким може бути контроль управлінської діяльності в сфері 

публічного управління по- перше необхідно визначити, що таке публічне 

управління та по-друге - як розуміти контроль управлінської діяльності. У 

зв’язку із трансформаціями, які відбуваються в Українському суспільстві 

розуміння цих поять зараз змінюється, тому ця магістерська кваліфікаційна 

робота є актуальною. Зараз відбувається побудова нових вертикалей публічного 

управління. На цьому полі можна відстежити різні групи інтересів, однак з 

позицій прогресу українського громадянського суспільства, найважливішим є 

збільшення впливу демократичної громади на управління , особливо на 

місцевому рівні. 

Метою дослідження є досягнути розуміння процесів управління та знайти 

конкретні важелі контролю управлінської діяльності. Завданням дослідження є 

проведення аналізу конкретної ситуації на регіональному або місцевому рівні, в 

ході якого буде виявлено тенденції які на неї впливають, мотивацію 

відповідного управлінського апарату та засоби впливу на ситуацію, якими 

оперує цей апарат. Також необхідно оцінити систему критеріїв ефективності, 

відповідно якої система управління або управлінський апарат оцінюють хід 

процесів та приймають рішення, відносно того – вважати процеси,що 

відбуваються, позитивними чи негативними, посилювати виявлені тенденції чи 

гальмувати. 

Важливо окреслити також групи впливу та зрозуміти яка з них фактично 

контролює управлінську діяльність та наскільки цей контроль стабільний. 

Необхідно вибрати ту групу, яка має здійснювати такий контроль та, якщо саме 

вона домінує – визначити, чи можна такий контроль оптимізувати. А якщо не 

вона – як такий контроль отримати. 

Предметом дослідження має стати процес публічного управління та 

методи його контролю. Об’єктом дослідження – суспільні, політичні та 
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економічні феномени, яки спостерігаються у динамічному стані у цьому 

процесі або у взаємопов’язаних процесах.  

Методи дослідження – синтез результатів фундаментальних та 

прикладних досліджень в галузі контролю та державного управління. Аналіз 

спільних закономірностей процесів в економіці та в суспільних процесах. 

Системний підхід при визначенні сутності публічного управління як виду 

суспільної діяльності. 

Новизна одержаних результатів, практичне значення одержаних 

результатів та апробація результатів будуть розглянуті у висновках до роботи.  



 88 

ВИСНОВКИ 

 

 

Проведені в ході виконання магістерської кваліфікаційної роботи 

дослідження показали, що разом із змінами у суспільстві проходить 

трансформація поняття ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ. Якщо у минулому у нашій 

державі воно розглядалося як синонім державного управління, то зараз воно 

отримує важливе самостійне значення та за змістом переходить ближче до 

понять ДЕМОКРАТІЯ та НАРОДОВЛАДДЯ. Це пов’язано із тим, що, хоч і 

повільно, в українському суспільстві на заміну кланової автократичної системи 

правління радянських часів починає приходити демократична система. 

Однак необхідно відмітити, що на цьому шлях відчувається вплив 

декількох процесів, які можуть просто гальмувати зміни, а можуть змінювати 

напрямок трансформації. Гальмуючим фактором є опір управлінського апарату 

старого типу, який не погоджується із справжнім народовладдям, та бажає 

залишатися у межах старих стереотипів. Фактором, який змінює напрямок 

трансформації є проблема мотивації та проблема відсутності реальної діючої 

національної ідей, або якоїсь суспільної ідеї на місцевому рівні.  

Навіть Одеса – місто, яке прославлене у піснях та фольклорі, яке знають 

практично в усьому світі, та точно знають на всій території колишнього СРСР 

та в Європі не може стати джерелом мотивації широких верств мешканців для 

формування громадянського суспільства. В менталітеті одеситів за десятиліття 

тоталітаризму, а потім ще майже три десятиліття систематичних невдач та 

негараздів витралена гордість, відповідальність, системне громадянське 

ставлення до економічних політичних та суспільних феноменів. 

Одесу її керівники не люблять. Вони Одесу розкрадають та розпродають. 

Вони знищують спадщину, яку ми мали передати своїм нащадкам… А 

населення Одеси, яке складається з індивідів, кожен з яких впевнений, що 

любить своє місто та бажає його захистити, нічого з цим не робить. В нс 
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закатовано Голодомором, розстрілами НКВД, культурним геноцидом 

громадянське самоусвідомлення. 

Головним напрямком контролю управлінської діяльності в сфері 

публічного управління є відродження тих механізмів громадянського контролю 

які заважають меру міста красти та розпродавати муніципальне майно, а суддю 

змушують судити чесно та не приймати неправосудні рішення за хабарі, 

прокурора – відстоювати інтереси суспільства та держави а не зливати справи 

за гроші та втрачати зір коли відбуваються порушення Закону, бо очі заліплені 

зеленими папірцями. 

25 років керування правлячої еліти міста розглянуті на прикладі її 

ставлення до унікального скарбу Одеси – прибережної курортно-рекреаційної 

зони. На жаль можна констатувати, що тут 99% подій можна обґрунтувати 

тільки якщо прийняти, що єдиною мотивацією системи публічного управління 

міста було отримання надмірних грошей за рахунок пограбування міста. І 

робити це вони можуть тому, що громада їм це дозволяє. 

Це сумні висновки, але все ж таки поступові зміни у менталітеті наших 

громадян відстежити можна. Останні два-три роки підвищується рівень 

громадського спротиву та все чіткіше спостерігається намагання громадян 

контролювати сферу публічного управління. І для цього є інструменти. 

Активісти об’єднуються, використовують соціальні мережі, проводять 

пікетування. Створюють фінансові фонди, за рахунок яких залучають 

кваліфікованих адвокатів. Висвітлюють правду про події, що відбуваються для 

широких кіл громадян у соціальних мережах. І це спрацьовує. 

Аналіз показує, що всі шахрайські схеми у сфері публічного управління 

завжди на прикриття виставляють по-перше – брехню, за яку вони ховаються. 

По-друге, проходить маніпуляція Законами та підзаконними Актами, щоб 

створити ілюзію законності та легітимності своїх дій. Часто ці схеми шиті 

білими нитками, але вони спрацьовують. Спрацьовують до тих пір, доки не 

знайдеться персона або група людей із активною громадянською позицією, не 

пошкодує зусиль та часу та висвітлить реальну низку подій, законів та обманів. 
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Вивчення реальної практики боротьби за збереження, наприклад, парку 

«Ювілейний» показує, що наведених вище заходів недостатньо. Злочин чи 

шахрайство мало викрити. В нас ще є карально-судова система, яка також за 

роки незалежності втратила нормальну мотивацію. Слідчі продають матеріали 

справ, прокурори замість справжнього вбивці обвинувачують непричетну 

людину. Судді приймають рішення, які неможна обґрунтувати ніякими 

Законами чи кодексами. Сьогодні не треба ставити до прокурора чи судді в 

кабінет прослушку чи відеокамеру. Корупція не ховається. Можна просто 

запитати на які кошти куплені машини, квартири, путьові…. І відповідь буде 

повністю віповідати поясненням маленького хлопчика у дитячому садочку та 

пісеньці про волшебника в голубом вертолете. 

Тому другим напрямком контролю управлінської діяльності у сфері 

публічного управління е контроль системи мотивації та вчинків тих, хто має 

захищати законність та інтереси громади. 

При виконанні магістерської кваліфікаційної роботи проведено 

системне вивчення інформації та документів відносно питання збереження 

або знищення парку «Ювілейний» засобами публічного управління. 

Окреслені конкретні механізми, за допомогою яких посадовці, формально 

обрані народом, цей парк розкрадали. Знайдено механізми, які вони при 

цьому застосовували. Встановлено вади управлінської системи, які 

дозволили відбутися усьому цьому непотребству. 

Напрацьовані матеріали можуть використовуватися громадсько-

суспільним рухом Одеси як робочий інструментарій та як підбірка 

справочних матеріалів по цьому питанню. 

Новізна одержаних результатів полягає у тому що у роботі поєднані 

теоретичні дослідження з аналізом перебігу конкретних подій, які мають велике 

суспільне значення та визивають активну реакцію у великої кількості 

мешканців міста. Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, 

що вони дають змогу планувати конкретні дії, давати оцінки подіям, які 

відбуваються у сфері забудови, відстоювання або повернення громаді 
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приморських рекреаційних територій. Апробація результатів відбулася під час 

участі у тому самому суспільному русі, завдяки якому зараз починає 

змінюватися ситуація із збереженням парку «Ювілейний». 
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