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АНОТАЦІЯ 

Громадецький О. М. Концепція постмодерного публічного управління             

Ч. Фокса та Г. Міллера. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі 

знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 

«Публічне управління та адміністрування». - Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, МОН України. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2021.  

Переосмислення суспільних процесів відбувається у ході заміни 

стратегічних парадигм. Нове бачення соціально-політичних, економічних, 

інформаційних, державно-управлінських процесів сьогодні відбувається, 

поза іншим, за рахунок переходу від філософії модерну до постмодерного 

зразку. Постмодерне розуміння явищ та процесів будується на запереченні 

ідей та принципів модернізму і пропонує власну картину світосприйняття, 

світобудови та світоорганізації. Публічне управління постмодерну націлене 

на посилення ролі особистості в умовах владної децентралізації, 

акцентування взаємозв’язку мовних та нелінгвістичних конструктів, а також 

дераціоналізації публічної сфери. Підґрунтям для формування постмодерної 

парадигми у публічному управління стали властиві постнекласичній науці 

індетермінізм та нелінійність. Концентрація уваги відбувається на складних 

системах та способах управління ними, міжсистемних взаємодіях, 

геополітичних та глобалізаційних аспектах. 

Чарльз Фокс та Г’ю Міллер наводять обґрунтовані аргументи на користь 

того, що традиційне (ортодоксальне) державне управління перебуває у стані 

кризи та потребує заміни новою моделлю постмодерного ґатунку. 

Дослідники стверджують, що їхня головна задача полягає у формуванні та 

змістовому наповненні нової структури публічного управління, яка, по-

перше, вирізнятиметься контингентним сприйняттям суспільних інститутів, 

адже останні виникають як рекурсивні практики, а по-друге, - 
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стверджуватиме державну раціональність не як інституційно обтяжену 

єдність, а як владну техніку, що функціонує з метою турботи про населення. 

Практичні реформи адміністративно-публічної галузі мають спиратися 

на належну теоретичну базу, лише тоді вони матимуть фундаментальне 

обґрунтування та наукові засади. На якому етапі державотворення, 

впровадження адміністративних реформ буде корисним спиратися на ідеї 

постмодерного публічного управління, можна зрозуміти лише за 

достеменного ознайомлення з сутністю цього підходу, його перевагами та 

недоліками. На жаль, у вітчизняній галузі публічного управління та 

адміністрування наукові погляди Чарльза Фокса та Г’ю Міллера є мало 

відомими, а системне дослідження їхньої концепції взагалі відсутнє. З метою 

розширення наукового підґрунтя практичних перетворень у сфері 

державного управління, а також посилення теоретичного виміру 

актуальними науковими положеннями та підходами було обрано дану тему 

дисертації.    

 Мета дисертаційного дослідження полягає у розкритті змісту концепції 

постмодерного публічного управління Ч. Фокса та Г. Міллера та визначенні 

можливостей застосування її окремих положень у процесі реформування 

системи державного управління в Україні. Об’єкт дослідження - теорії 

публічного управління модерну та постмодерну. Предмет дослідження - 

концепція постмодерного публічного управління Ч. Фокса та Г. Міллера. У 

роботі використано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів 

дослідження: історіографічний, структурно-функціональний, порівняльний 

та бібліографічний. 

У дисертації вперше в Україні здійснено дослідження концепції 

постмодерного публічного управління Ч. Фокса та Г. Міллера, виявлено 

передумови її формування, основні положення та прикладний потенціал у 

контексті вітчизняних державно-управлінських реформ. У межах 

проведеного дослідження отримано результати, які мають наукову новизну 

та виносяться на захист.  
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Уперше в межах галузі публічного управління та адміністрування 

України здійснено системне дослідження наукових ідей Ч. Фокса та Г. 

Міллера, як цілісної концепції; у вітчизняний понятійно-категоріальний 

апарат запроваджено одне з ключових для концепції понять - «ортодоксальне 

публічне управління»; у концепції постмодерного публічного управління Ч. 

Фокса та Г. Міллера виявлено та проаналізовано провідний механізм 

конструювання політико-публічної реальності – ідеографію, доведено 

дійово-творчу функцію ідеограм як уявних, образних одиниць символічної 

когерентності. 

 Удосконалено систематизацію розвідок щодо нераціонального виміру 

публічного управління шляхом аналізу теоретичних засад формування 

концепції постмодерного публічного управління Ч. Фокса та Г. Міллера 

(роботи П. Бергера, Е. Гідденса, Т. Лукмана, М. Фуко тощо); розуміння 

комунітаризму, конституціоналізму та неолібералізму як альтернатив 

традиційному (ортодоксальному) державному управлінню; виявлено їхні 

конструктивні переваги на сучасному етапі суспільного розвитку. 

Набули подальшого розвитку ідентифікація та аналіз відмінностей між 

модерним та постмодерним публічним управлінням: принципова різниця 

підходів криється у сприйнятті реальності та істини. Модерне державне 

управління базується на приматі знання та причинно-наслідкових зв’язків. 

Постмодерне публічне управління визнає рефлексивну інтерпретацію, відтак, 

відмовляється від конструювання єдиної історії та великого наративу; 

дослідження прикладного потенціалу концепції Ч. Фокса та Г. Міллера у 

контексті світових державно-управлінських тенденцій та реформування 

сучасної системи державного управління в Україні. 

Доведено, що постмодерні погляди на публічне управління Ч. Фокса та             

Г. Міллера формувалися в контексті ідей філософії постсучасності, зокрема 

таких мислителів, як Р. Гамел, М. Гармон, Ж. Деріда, Г. Кас, Б. Катрон, Е. 

Лакло, Д. Фармер тощо. Обґрунтовано, що контингентне сприйняття 

публічних інститутів науковці ґрунтують на положеннях соціального 
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конструкціонізму П. Бергера та Т. Лукмана, а розуміння державної 

раціональності як техніки влади, що функціонує з метою нагляду та опіки 

над населенням, запозичується вченими у М. Фуко. 

Виявлено загальні для постмодерного розуміння публічного управління 

положення: державні службовці та державні органи не є і не можуть бути ані 

нейтральними, ані об’єктивними; технології часто дегуманізують; 

бюрократична ієрархія часто неефективна як організаційна стратегія; 

бюрократії прагнуть до переміщення мети та виживання; співпраця, 

консенсус та демократична адміністрація є більш імовірними ніж просте 

здійснення адміністративних повноважень для досягнення організаційної 

ефективності; сучасні концепції державного управління повинні будуватися 

на постбіхевіоральній і постпозитивістській логіках - більш демократичних, 

пристосованих та чуйних до змін соціальних, економічних та політичних 

обставин. 

Систематизовано тенденції постмодерного публічного управління, які 

виділяють Ч. Фокс та Г. Міллер, виявлено серед них низку провідних: 

символи та знаки, за допомогою яких відбувається публічна розмова, стали 

самореферентними й другорядними; супутнє побоювання, що різноманітні 

субкультури в різних суспільствах піддаються ігноруванню; насиченість 

суспільної свідомості нескінченними серіями образів та символів з 

невідомими й ненадійними референтами, в результаті чого засоби масової 

інформації зводять політичні дебати виключно до ЗМІ симуляції та ЗМІ 

спектаклю; схильність політиків до безперервної боротьби за накладення 

певного символьного значення, що переміщує фокус публічного управління з 

реальних матеріальних проявів на символьні. 

На основі дослідження практичних кейсів використання ідеограм 

автором доводиться, що ідеографія є актуальним механізмом конструювання 

політико-публічної реальності, що зміцнює свої позиції у зв’язку з розвитком 

інформаційно-комунікаційних технологій як у світі, так і в Україні. 

Модернізація вітчизняної системи публічного управління з урахуванням 
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досвіду західних країн відкриває широкі можливості для постмодерного 

підходу, особливо його неоліберального вияву.   

Ключові слова: постмодерне публічне управління, традиційне публічне 

управління, ідеографія, реальність, істина, комунітаризм, конституціоналізм, 

неолібералізм, наратив, символічна когерентність. 
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ANNOTATION 

Ghromadetskyi O. M. The Concept of Postmodern Public Administration by         

Ch. Fox and H. Miller. - Qualification Scientific Work as a Manuscript. 

Dissertation submitted for obtaining PhD in the field of study 28 "Public 

administration" on the specialty 281 "Public administration". - Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. - 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2021. 

Rethinking of social processes takes place as strategic paradigms are replaced. 

The new vision of socio-political, economic, informational, public-administrative 

processes today is happening, apart from others, at the expense of the transition 

from a modernist philosophy to a postmodern model. Postmodern understanding of 

phenomena and processes is based on the denial of the ideas and principles of 

modernism and offers its own picture of worldview, universe and world 

organization. Postmodern public administration aims at enhancing the role of the 

individual under conditions of governmental decentralization, emphasizing the 

interconnection of linguistic and non-linguistic constructs, as well as the de-

rationalization of the public sphere. The basis for the formation of the postmodern 

paradigm in public management has become inherent in post-non-classical science 

indeterminism and nonlinearity. The focus is on complex systems and methods for 

their managing, inter-system interactions, geopolitical and globalization aspects. 

Charles Fox and Hugh Miller argue that traditional (orthodox) government is 

in crisis and needs to be replaced with a new model of postmodernity. Researchers 

state that their main task is to formulate and substantially fill a new structure of 

public administration, which, first, will be distinguished by contingent perceptions 

of public institutions, since the latter emerge as recursive practices, and second, 

assert state rationality, not as an unburdened unity, but as a powerful technique that 

works to take care of population.  

Practical reforms of the public sector should be based on a proper theoretical 

basis, only then they will have a fundamental rationale and scientific grounds. At 

what stage of state formation, introduction of administrative reforms, it will be 
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useful to rely on the ideas of postmodern public administration, can only be 

understood by knowing the essence of this approach, its advantages and 

disadvantages. Unfortunately, in the domestic field of public administration, the 

scientific views of Charles Fox and Hugh Miller are little known, and there is no 

systematic study of their paradigm. In order to broaden the scientific basis of 

practical transformations in the sphere of public administration, as well as to 

strengthen the theoretical dimension with relevant scientific provisions and 

approaches the topic of the dissertation was selected. 

The purpose of the dissertation is to disclose the content of the concept of 

postmodern public administration by Ch. Fox and H. Miller and to determine the 

possibilities of applying its separate provisions in the process of reforming the 

government system in Ukraine. The object of study is the theories of modern and 

postmodern public management. The subject of the study is the concept of 

postmodern public administration by Ch. Fox and H. Miller. The complex of 

general scientific and special methods of research is used in the work: 

historiographic, structural-functional, comparative and bibliographic ones. 

In the dissertation, for the first time in Ukraine, the concept of postmodern 

public administration by Ch. Fox and H. Miller was researched, the prerequisites of 

its formation, basic provisions and applied potential in the context of national 

governmental reforms were identified. Within the limits of the conducted research 

results which have scientific novelty and are brought to the defense were obtained. 

For the first time, in the field of public administration of Ukraine, a systematic 

study of the scientific ideas of Ch. Fox and H. Miller as a coherent concept was 

conducted; one of the key notions for the concept - "orthodox public 

administration" - was introduced into the national conceptual categorical 

apparatus; in the concept of postmodern public administration by Ch. Fox and H. 

Miller the leading mechanism of constructing political and public reality - 

ideography - was identified and analyzed, the effective and creative function of 

ideograms as an imaginary, figurative unit of symbolic coherence was proved. 
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It was improved systematization of intelligence on the irrational dimension of 

public administration by analyzing the theoretical foundations of the formation of 

the concept of postmodern public administration by Ch. Fox and H. Miller (works 

by P. Berger, E. Giddens, T. Luckmann, M. Foucault, etc.); understanding of 

communitarianism, constitutionalism and neoliberalism as alternatives to 

traditional (orthodox) government; their constructive advantages at the present 

stage of social development are revealed. 

Identification and analysis of the differences between modern and postmodern 

public administration have got further development: a fundamental difference of 

approach lies in the perception of reality and the truth. Modern government is 

based on the primacy of knowledge and cause and effect. Postmodern public 

administration recognizes a reflexive interpretation, and therefore refuses to 

construct a single history and grand narrative; as well as research of the applied 

potential of the concept by Ch. Fox and H. Miller in the context of world state-

administrative tendencies and reform of the contemporary system of public 

administration in Ukraine. 

It was found that postmodern views on public administration by Ch. Fox and            

H. Miller were formed in the context of the ideas of postmodern philosophy, in 

particular such thinkers as R. Hummel, M. Harmon, J. Derrida, H. Kass, B. Catron, 

E. Laclau, D. Farmer et al. It is proved that the contingent perception of public 

institutions is based on the principles of social constructionism by P. Berger and T. 

Luckmann, and the understanding of state rationality as a technique of power that 

functions to supervise and care for the population is borrowed by scientists from 

M. Foucault. 

The general provisions for the postmodern understanding of public 

administration are revealed: civil servants and public bodies are not and cannot be 

either neutral or objective; technologies often dehumanize; bureaucratic hierarchy 

is often ineffective as an organizational strategy; bureaucracies seek to move goals 

and survive; cooperation, consensus and democratic administration are more likely 

than simply exercising administrative powers to achieve organizational efficiency; 
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modern concepts of public administration should be based on postbehavioral and 

postpositivist logics - more democratic, adapted and sensitive to changes in social, 

economic and political circumstances. 

The tendencies of postmodern public administration, which are distinguished 

by Ch. Fox and H. Miller, are systematized, a number of leading ones are revealed 

among them: symbols and signs, by means of which public conversation takes 

place, have become self-referential and secondary; the concomitant fear that 

different subcultures in different societies can be ignored; saturation of public 

consciousness with endless series of images and symbols with unknown and 

unreliable referents, as a result of which the mass media reduce political debates 

exclusively to simulation media and performance media; the tendency of 

politicians to constantly struggle for the imposition of a certain symbolic meaning, 

which shifts the focus of public administration from real material manifestations to 

symbolic ones. 

Based on the study of practical cases of using ideograms, the author proves 

that ideography is an important mechanism for constructing political and public 

reality, which strengthens its position in connection with the development of 

information and communication technologies both in the world and in Ukraine. 

Modernization of the domestic system of public administration, considering the 

experience of Western countries, opens wide opportunities for a postmodern 

approach, especially its neoliberal manifestation. 

Key words: postmodern public administration, traditional public 

administration, ideography, reality, truth, communitarianism, constitutionalism, 

neoliberalism, narrative, symbolic coherence. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Постмодернізм, як альтернатива 

філософії модерну, запропонував нові фундаментальні положення у 

відношенні до суспільного розвитку загалом та публічного адміністрування 

зокрема. Ключовим зрушенням постмодерного державного управління є 

переосмислення влади (дисперсність, різноспрямованість), владних відносин, 

ролі політичного суб’єкта у цих відносинах, а також значущості 

дискурсивних практик у публічних процесах. Постмодерний аналіз 

зосереджується на мережах перемовин між акторами та полями, а під 

сутністю влади розуміється контроль зв'язку в цих мережах. 

Спираючись на образність, деконструкцію, інтерпретацію тощо 

постмодерністи підкреслюють важливість конкретного контексту і ситуації, 

відмовляючись від узагальнень. Провідну роль у публічних процесах 

постмодерну відіграє мова як інструмент рекурсивних практик, 

інформаційно-комунікаційні технології, які роблять мовлення розширеним та 

щирим. Окремо підкреслюється критика постмодерністів раціоналізації 

дійсності, до якої схильні модерністи. Постмодерна реальність формується на 

засадах структуралізму, адже логіка не завжди призводить до істинних 

суджень. Засилля раціоналізму призводить до протиставлення 

відповідальності та свободи, індивіда та колективу, підзвітності й політичної 

влади. Демократія як політичний режим можлива й за постмодерних умов у 

міжасоціативній формі, але для цього треба відмовитися від ефективності 

бюрократичного державного управління в силу того, що вона не є 

об’єктивним фактом.  

Концепція постмодерного публічного управління Ч. Фокса та Г. Міллера 

є спробою систематизації переваг епохи постсучасності в єдиному науковому 

конструкті. Предметно дослідивши роль неолібералізму, комунітаризму та 

конституціоналізму у сучасних публічних процесах, науковці обирають з цих 
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підходів такі ідеї та інструменти, які можуть оптимально сприяти 

модернізації практик державного управління. Конструктивізм та 

постструктуралізм виступають філософським підґрунтям концепції Ч. Фокса 

та Г. Міллера, в результаті чого ідеографія визначається актуальним 

механізмом конструювання політико-публічної реальності, що зміцнює свої 

позиції у зв’язку з розвитком інформаційно-комунікаційних технологій та 

зв’язків із громадськістю. 

Теоретична та практична значущість постмодерного публічного 

управління доведена багатьма зарубіжними дослідниками (Р. Боксом,                  

Г. Маршалом, Р. Гамелом, Д. Фармером тощо). У той же час, концепція               

Ч. Фокса та Г. Міллера є мало відомою в українських дослідних колах. 

Відсутність ґрунтовних студій і спричинила вибір теми даної дисертації. 

Запровадження ідей та поглядів цих мислителів у вітчизняний науковий 

дискурс з публічного управління та адміністрування може сприяти 

конструктивним змінам смислів та практик українського державного 

управління, а також збагатити світову науку новими перцепціями цієї 

концепції та висновками щодо неї. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

грантами. Дисертаційна робота виконана на кафедрі державного управління 

філософського факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка в рамках Комплексної наукової програми Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація 

суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації», 

науково-дослідної теми філософського факультету «Модернізація 

філософської та політологічної освіти і науки України на основі міжнародних 

освітньо-наукових стандартів» (16БФ041-01) та науково-дослідної тематики 

кафедри державного управління. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження  є 

розкриття змісту концепції постмодерного  публічного управління Ч. Фокса 
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та Г. Міллера та визначення можливостей застосування її окремих положень 

у процесі реформування системи державного управління в Україні. 

Досягнення цієї мети вимагає розв’язання таких завдань: 

- визначити кризові ознаки модерного державного управління; 

- дослідити концептуальні відмінності модерного та постмодерного 

публічного управління;  

- виявити та проаналізувати філософські засади формування концепції 

постмодерного публічного управління Ч. Фокса та Г. Міллера;  

- розкрити сутність комунітаризму, конституціоналізму та 

неолібералізму як альтернатив традиційному державному управлінню;   

- з’ясувати провідні ідеї та інструменти концепції постмодерного 

публічного управління;  

- ідентифікувати прикладний потенціал концепції Ч. Фокса та Г. Міллера 

у контексті реформування сучасної системи державного управління в 

Україні.  

Об’єктом дослідження є теорії публічного управління модерну та 

постмодерну. 

Предметом дослідження є концепція постмодерного публічного 

управління Ч. Фокса та Г. Міллера. 

Методи дослідження. У роботі використано комплекс загальнонаукових 

і спеціальних методів дослідження: історіографічний, структурно-

функціональний, порівняльний та бібліографічний. Історіографічний метод 

дав можливість показати розвиток уявлень про постмодерні засади 

публічного управління та адміністрування, еволюцію змісту постмодерного 

підходу. Структурно-функціональний – використовувався під час розкриття 

змісту постмодерної парадигми, а також специфікації таких інструментів, як 

символізація, ідеограма, наратив тощо. Порівняльний метод було задіяно для 

виявлення специфічних особливостей модерного та постмодерного підходів 

до державного управління, а також ідентифікації спільного та відмінного між 

трьома альтернативами класичній моделі публічного управління та 
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адміністрування (комунітаризмом, конституціоналізом та неолібералізмом). 

Бібліографічний метод став у нагоді для систематизації науково-дослідних 

розвідок із теми дисертації.  

Наукова новизна одержаних результатів обумовлена сукупністю 

поставлених завдань. У дисертації вперше в Україні здійснено дослідження 

концепції постмодерного публічного управління Ч. Фокса та Г. Міллера, 

виявлено передумови її формування, основні положення та прикладний 

потенціал у контексті вітчизняних державно-управлінських реформ. У межах 

проведеного дослідження отримано результати, які мають наукову новизну 

та виносяться на захист, а саме: 

уперше: 

- в межах галузі публічного управління та адміністрування України 

здійснено системне дослідження наукових ідей Ч. Фокса та Г. Міллера, як 

цілісної концепції; у вітчизняний понятійно-категоріальний апарат 

запроваджено одне з ключових для концепції понять - «ортодоксальне 

публічне управління»; 

- у концепції постмодерного публічного управління Ч. Фокса та                     

Г. Міллера виявлено та проаналізовано провідний механізм конструювання 

політико-публічної реальності – ідеографію, доведено дійово-творчу 

функцію ідеограм як уявної, образної одиниці символічної когерентності; 

 удосконалено:  

- систематизацію розвідок щодо нераціонального виміру публічного 

управління шляхом аналізу теоретичних засад формування концепції 

постмодерного публічного управління Ч. Фокса та Г. Міллера (роботи                 

П. Бергера, Е. Гідденса, Т. Лукмана, М. Фуко тощо); 

- розуміння комунітаризму, конституціоналізму та неолібералізму як 

альтернатив традиційному (ортодоксальному) державному управлінню; 

виявлено їхні конструктивні переваги на сучасному етапі суспільного 

розвитку; 

набуло подальшого розвитку: 
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- ідентифікація та аналіз відмінностей між модерним та постмодерним 

публічним управлінням: принципова різниця підходів криється у сприйнятті 

реальності та істини. Модерне державне управління базується на приматі 

знання та причинно-наслідкових зв’язків. Постмодерне публічне управління 

визнає рефлексивну інтерпретацію, відтак, відмовляється від конструювання 

єдиної історії та великого наративу; 

- дослідження прикладного потенціалу концепції Ч. Фокса та Г. Міллера 

у контексті світових державно-управлінських тенденцій та реформування 

сучасної системи державного управління в Україні. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

можуть бути використані для подальших теоретичних та практичних 

досліджень у сфері публічного управління та адміністрування, у ході 

розробки стратегії реформування системи державного управління в Україні 

та загального плану розвитку держави, а також у навчальному процесі для 

підготовки курсів та спецкурсів із державного управління, насамперед, теорії 

та історії галузі, що підтверджується відповідними довідками про  

впровадження (розміщено у додатках). А саме: 

- кафедрою державного управління філософського факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка при 

підготовці таких навчальних дисциплін, як «Історія та теорія публічного 

управління та адміністрування», «Кадрова політика і державна служба» для 

студентів освітнього ступеня «бакалавр», а також «Історія та теорія 

державної служби» для студентів освітнього ступеня «магістр»; 

- Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського 

Союзу при здійсненні наукового та інформаційно-аналітичного забезпечення 

підготовки та виконання програм і заходів у сфері державної служби, 

адміністративної реформи та розвитку інституцій у контексті європейської 

інтеграції, а також при підготовці окремих матеріалів книги «Політична 

освіта публічних службовців в Україні»;  
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- відділом теоретичних та прикладних проблем політології Інституту 

політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України в 

процесі реалізації науково-дослідної теми «Державна політика стратегічного 

курсу розвитку України на сучасному етапі: політологічний аналіз» (2017-

2019 рр.). 

Апробація результатів дисертації. Основні ідеї дисертації були 

оприлюднені під час науково-практичних конференцій, зокрема: 

«Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні» (Полтава, 

2018); «Дні науки філософського факультету – 2018» (Київ, 2018); «Публічне 

врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку» (Київ, 2018);  

«Дні науки філософського факультету – 2019» (Київ, 2019); «Державне 

управління в Україні: виклики та перспективи» (Запоріжжя, 2019). 

Особистий внесок здобувача. Усі пункти новизни, що виносяться на 

захист, та висновки, зроблені у даній дисертації, належать виключно автору 

дослідження, апробовані й опубліковані автором праці написані ним 

одноособово. 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладені 

у 10 публікаціях, зокрема, у чотирьох статтях, опублікованих у фахових 

виданнях України, які включені до міжнародної  наукометричної бази Index 

Copernicus, одній статті, опублікованій у науковому періодичному виданні 

іншої держави з напряму, з якого підготовлено дисертацію, та п’яти тезах 

виступів на наукових конференціях. 

Структура. Дисертація містить вступ, три розділи, висновки, список 

використаних джерел та додатки. Загальний обсяг дисертації становить 170 

сторінок. Список використаних джерел складається з 189 найменувань на  17 

сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ 

ПОСТМОДЕРНОГО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ Ч. ФОКСА ТА           

Г. МІЛЛЕРА 

 

Дослідження наукових засад концепції Ч. Фокса та Г. Міллера 

покликане забезпечити належний теоретичний фундамент дисертаційної 

роботи, довести її методологічну виваженість та гідну аргументацію. 

Виявлення теоретичної бази передбачає систематизацію поглядів провідних 

фахівців у цій галузі, а також ідентифікацію ключових ідей та положень 

аналізованого підходу, його відмінностей від теоретичних позицій 

модернізму. Аналіз робіт мислителів-постмодерністів дозволить визначити 

той науковий контекст, в якому формувалися погляди Ч. Фокса та Г. 

Міллера, а також дізнатися, хто з класиків постмодерної думки здійснив 

найбільший вплив на їхню позицію. Окрім, цього розділ передбачає 

виявлення кризових ознак теорії й практики модерного публічного 

управління як чинників, що посприяли конструюванню досліджуваної 

концепції.  

Розробкою ідей постмодерного публічного управління займається низка 

дослідників, насамперед, із західних демократій, що пов’язано з глибокими 

традиціями філософування та наукового аналізу. До основних фахівців у цій 

галузі можна віднести, зокрема Р. Гамела [40; 41], М. Гармона [35; 36; 37],         

Г. Каса [44; 45], М. Фуко [26; 27] тощо. Аналіз поглядів постмодерністів 

знаходимо у Р. Барбека [14], Т. Вермюлена [71], Е. Гідденса [31; 32],                  

Дж. Деланті [18], Л. Добужинскіса [20], Р. Інглгарта [5], З. Канжі [43], С. 

Клега [17], Е. Крокера [47], С. Лаша [49], Т. Мерфі [55], В. Раша [60], Дж. 

Рітцера [62], П. Сілерса [16], С. Сюзена [67], К. Тореза [70], Д. Фармера [21; 
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22; 23],                 Т. Юзефа [74].  У вітчизняній науці з державного 

управління бракує системних аналітик постмодерного підходу до проблеми 

організації публічної адміністрації, але наявні окремі теоретичні наробки (Д. 

Бородіна [1],                   Л. Герасіна [2], О. Руденко [63], В. Танчер [8],  Н. 

Ткаленко [63], І. Федорова [9]). Наукові погляди безпосередньо Ч. Фокса та 

Г. Міллера досліджуються такими ученими, як Р. Бокс [13], Г. Маршал [51], 

М. Спайсер [66], П. Шілдз [64] тощо, але в Україні їхні ідеї є мало 

висвітленими. Систематизація поглядів цих учених лягла в основу нашої 

подальшої аргументації. 

Перші теоретико-методологічні напрацювання з постмодерного 

публічного управління належать науковому колу США, яке вдалося до 

відповідної ініціативи наприкінці минулого сторіччя. Г. Кас та Б. Катрон 

написали антологію під назвою «Образи та ідентичності публічної 

адміністрації (1990) [45]. У галузі публічного управління та адміністрування 

це була одна з перших ґрунтовних робіт з дослідження постмодерну у 

публічній царині. Використані зображення та метафори стосувалися ролей 

державних адміністраторів у політичній системі, націлених на здобуття 

більшої легітимності [45]. Ідея учених була підтримана окремими колегами і 

в результаті були запропоновані такі ролі як практичний аргументатор [53], 

член «демократичної еліти» [24], стюард [44] і «відповідальний діяч» [36] 

тощо. 

Інша група мислителів сконцентрувала увагу на тогочасних викликах 

публічній адміністрації як царині. Зокрема, Р. Гамел наполягав на тому, що 

ця сфера має сприйматися як ікона, яка за бюрократичної застарілої моделі 

мала форму «піраміди», але згідно з постмодерним аналогом – повинна 

сприйматися як «коло» [40].  

Г. Кас, у свою чергу, ставив питання про доцільність віднайдення 

способів для використання державними службовцями мудрості у робочих 

процесах. Учений переконаний, що відповідна задача міститься поза 
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технічною раціональністю і потребує належного пояснення й критично-

аналітичних вмінь. 

Для мислителів, до ідей яких ми щойно зверталися, існувала нагальна 

потреба у тому, щоб читач сформулював особистісне ставлення до предмету 

обговорення, споглядав і тренував власну уяву через імпульси, які надходять 

від яскравих метафоричних виразів, що звучать у тексті. 

Європейська школа є окремим потужним джерелом ідей щодо 

постмодерного публічного управління. Згадаємо М. Фуко, Ж. Деріда та                

Е. Лакло, які здійснили суттєвий вплив на постмодерністські рефлексії у 

різних царинах науки, у тому числі - публічному управлінні.  

Промінентна роль у постмодерних студіях належить М. Фуко, який 

піддав переосмисленню владу як феномен і дійшов висновку про те, що вона 

просичує всі сфери життя [26]. Відповідно, влада не є явищем, яке можна 

знайти та приборкати (позиція модерністів), натомість є енергію, яка повинна 

бути визнана та використована варіативно в різних ситуаціях. Влада створює 

стратегічні можливості дисперсії, таким чином, вона ставить суб'єктів у 

відносини, розвиваючись через дискурс, відповідно, ці відносини 

розвиваються у мовному контексті. За рахунок цього аналіз зосереджується 

на мережах перемовин між акторами та полями. Сутністю влади стає 

контроль зв'язку в мережах [10].  

Окрім цього, М. Фуко також посилює постмодерне публічне управління 

запровадженням поняття урядовості [15; 38] як авторської версії того, що 

пізніше було названо управлінням іншими науковими таборами.  

Коли ми апелюємо до мови, Ж. Деріда допомагає нам зрозуміти 

означники у неоднозначних структурах, що завжди перебувають у грі, 

вібрують та змінюються. Навіть якщо ми не можемо брати участь у пошуку 

загальної істини, ми повинні брати участь у грі інтерпретації того, як 

конституюється та орієнтується знання стосовно неоднозначності та 

невирішеності [58; 22]. 
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Е. Лакло дотримується цієї ж лінії міркувань і часто використовує її як 

якір для аналізу, який не спрямований на перерахування фактів, але на 

виявлення їх умовних можливостей [48]. Мова є структурою, і значення 

слова не є його фізичним референтом, але значення існує в наших головах. 

Мова є формою, а не субстанцією. У результаті, реляційні та змістовні 

сукупності повинні аналізуватися як дискурси, вони об'єднують мовні та 

позалінгвістичні елементи в сукупність. Вони динамічні щодо своєї 

ідентичності, залежно від контекстів, з якими вони пов'язані через мову або 

соціальні дії [34]. 

Стійкою постмодерністською темою є критика модерної 

раціоналістичної моделі «актор і публічна організація» у контексті інших 

постмодерністських атак на Просвітництво. Це відображається у мові 

державного управління [21], яка є комплексною деконструкцією теорії 

державного управління і модерністської конструкції.  

Використовуючи чотири аналітичні елементи, постмодернізм пропонує 

альтернативне розуміння, зокрема раціоналізації для сучасного 

постмодерного аналізу. Це означає, що людина мислить про можливості в 

широкому діапазоні (модернізм же прагне зменшити можливості для 

«здійсненного»). Уява (формування образу) знаходиться між сприйняттям та 

інтелектом, і використовується для перетворення вражень на думку. Тим 

самим деталі стають важливими, вміщуючи узагальнюючі тенденції 

модернізму вписати будь-яку діяльність в межі правила.  

Деконструкція, другий елемент, є поширеним способом наближення до 

розуміння явищ. Вона не обмежується аналітичним методом або критикою. 

Це шлях оцінювання текстів за певних обставин з метою демонтажу 

отриманих поглядів щодо того, що означає цей текст. Третій елемент, 

детериторізація, означає, що модерне розуміння представництва 

заперечується. Постмодерність означає кінець логоцентричної метафізики 

присутності. Саме тут соціальне конструктивістське розуміння досліджень 

діяльності стає важливим. З’являється  усвідомлення того, що мало що 
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можна зрозуміти саме по собі, але тільки як частину людської взаємодії щодо 

розуміння певного явища. Нарешті, альтернативність означає моральну 

позицію, що протиставляється стандартному бюрократичному розумінню 

ефективності державної адміністрації, говорячи термінологією Д. Фармера – 

антиадміністративна позиція, що зменшує авторитет і допомагає сервісній 

орієнтації. Посил полягає в тому, що існує не тільки один спосіб розуміння, а 

наявна різноманітність. Таким чином, не може бути, приміром, категорії 

«жінка», а - «біла», «єврейка», «представниця середнього класу», 

«лесбіянка», «соціалістка», «мати», що закликають до специфічного 

розуміння її обставин. 

У кількох статтях Д. Фармер продемонстрував як можна 

деконструювати бюрократичну ефективність. По-перше, це соціальний 

конструкт, залежний від того, як люди його тлумачать. Звідси випливає, що 

ефективність – це специфічність культури, а модерніст – секулярист, 

пов'язаний з просуванням виробництва матеріальних речей. Враховуючи, що 

цей термін зустрічається не у всіх культурах, він не є об'єктивним фактом, а 

чимось бажаним за конкретних обставин, як, приміром, обговорення під 

проводом ОЕСР кампанії «Поновлення уряду» під керівництвом А. Гора. 

Окрім цього, двозначність між ефективністю та неефективністю є 

неоднозначною, вона не гарантує справедливий результат. Нарешті, концепт 

ефективності є привілейованим лише в тому суспільстві, яке підкреслює 

контроль. А для постмодерністів це неважливо. Роль деконструкції полягає в 

тому, щоб поставити під сумнів те, що знаходиться під буцім-то усталеними 

поняттями бюрократичного феномену. 

Наслідки раціоналістичного мислення щодо реалізації відповідального 

уряду обговорюються у роботі «Відповідальність як парадокс» [37], в якій 

представлена критика раціоналістів за бачення відповідальних дій як 

синонімічних юридично правильним діям. М. Гармон розробляє три 

парадокси, що виникають з раціоналістичної відповідальності. Раціоналізм 

розводить зміст зобов'язання та свободи і створює парадокс зобов'язання, 
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який послаблює осіб, змушених підкорятися керівництву в межах 

погоджених з ними правил договору, замість того, щоб бути, по суті, 

вільними.  

Парадокс агентства приходить, з одного боку, з перенасичення 

консерваторами ролі особистості в умовах провини, а отже, і з ігнорування 

ролі колективів у відносинах, які повинні виникати при приведенні когось у 

підзвітність. З іншого боку, постає з позиції ліберальної практики покладати 

відповідальність за дії індивідів виключно на колективи, що призводить до 

тотальної жертовності. Раціоналізм створює третій парадокс підзвітності, 

розмежовуючи особисту відповідальність та політичну владу, що робить їх 

двома несумісними сферами.  

М. Гармон формує скелет соціального конструктивістського підходу до 

проблем, яким він протистоїть. Для ілюстрації ідеї він використовує 

персонажа з відомої британської серії романів, Гораціо Горнблауера (офіцера 

військового флоту, служку короля), як провідного персонажа державного 

управління. Таким чином, він представляє наукове обговорення, засноване на 

симулякрі. Він пов'язує вирішення парадоксів з практичними діями, 

стверджуючи, що практичні дії перед парадоксом потрібні, щоб відкинути 

будь-яке суворе розмежування між фактичним і моральним. Фактичне 

розуміння суспільного життя завжди припускає категорії моральної оцінки, а 

моральне судження неминуче обмежене, але також включене, шляхом 

фактичної оцінки їхнього значення та ймовірних успіху або невдачі.  

З точки зору філософії, ця лінія міркувань є прагматичною за 

характером, і наявні окремі ознаки релятивізму або, принаймні, 

проголошення універсальних, абстрактних принципів. Тим не менше, його 

розуміння загального блага і його пошуки солідарності та громади роблять 

текст менш постмодерним, ніж фармерівський, незважаючи на розумне 

використання симулякра. 

У роботі ж «Теорія дії для державного управління» [35] М. Гармон 

розробляє наступні парадигмальні заяви: 
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1. У державному управлінні, як галузі суспільної науки і категорії 

соціальної практики, парадигми належним чином розглядаються як теорії 

цінностей та знань, метою яких є вдосконалення адміністративних практик та 

інтегрування різних теорій; 

2. Переконання про природу людини є центральними у розвитку 

теорій державного управління, як і у всіх інших галузях суспільної науки. З 

метою забезпечення основи для розвитку та інтеграції гносеології з описовою 

та нормативною теоріями ці переконання повинні бути онтологічно 

обґрунтованими, а не обраними з міркувань зручності; 

3. Первинною одиницею аналізу в соціальній теорії повинна бути 

ситуація віч-на-віч (або зустріч) між двома людьми, яка має перевагу над 

індивідом і над більш охоплюючими одиницями аналізу, такими як група, 

національна держава або система; 

4. Люди за своєю природою активні, а не пасивні та соціальні, а не 

атомістичні. Це означає, що люди мають міру самостійності у визначенні 

своїх дій, які водночас пов'язані в соціальному контексті. Цей соціальний 

контекст необхідний не тільки в інструментальних цілях, але і для 

визначення статусу людей як людей. 

5. «Активно-соціальний» характер людей передбачає гносеологію (тобто 

основні правила для визначення достовірності знань), яка зосереджена на 

вивченні суб'єктивних значень, якими люди наділяють власні вчинки і дії 

інших. 

6. Опис та пояснення у соціальних науках повинні стосуватися, 

насамперед, дії, поняття, яке спрямовує увагу на повсякденні значення, які 

люди надають своїм діям; 

7. Поняття дії дає основу для оскарження адекватності теорії суспільних 

наук, з основною орієнтацією на спостереження та аналіз поведінки; 

8. Основні концептуальні проблеми в розробці теорії цінностей для 

державного управління - це відношення суті до процесу та особистості до 

колективних цінностей; 
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9. Основною цінністю в розробці нормативної теорії державного 

управління є взаємність, яка є нормативною передумовою, що випливає з 

відносин віч-на-віч (зустрічі) між активно-соціальними самостями; 

10. Подібно до того, як описова теорія про більші колективності є 

похідною від зустрічі, так і нормативна теорія про ці колективності повинна 

виходити з взаємності, нормативного вираження зустрічі. Ідея соціальної 

справедливості є логічним розширенням взаємності, що застосовується до 

соціальних колективів, і тому її слід розглядати як нормативну передумову, 

що лежить в основі «сукупних» політичних рішень, прийнятих і реалізованих 

через громадські організації. 

Дії осіб в колективних умовах можна зрозуміти лише з позицій акторів. 

Феноменологічний підхід прагне визначити те, як актори інтерпретують свої 

обставини, значення, яке вони надають цим обставинам, та схеми 

інтерпретації між акторами у колективних умовах. У цій перспективі 

значення і тлумачення значення лежать в основі адміністративної поведінки. 

Так, зокрема, Р. Денхардт зазначає, що «Світ значення стає центральним 

для феноменолога і являє собою критичний розрив з технікою природничих 

наук. Уся свідомість - це свідомість чогось: ми щось шукаємо, на щось 

сподіваємось, щось пам’ятаємо. Кожен акт свідомості, коли ми 

розмірковуємо над ним, дарує наше світове значення, якому ми, в свою 

чергу, наказуємо. Здатність людини пов’язати дію зі значенням задає 

реальність, яку слід вивчати соціологу, окремо від реальності природознавця, 

а отже, і методологія природознавця не може бути скопійована соціологом. 

Скоріше, соціальний учений повинен шукати способи зрозуміти структуру 

свідомості, світ смислів соціального актора» [19, с. 189]. 

У книзі «Постмодерне публічне адміністрування» [25] фокус змінюється 

з переважання логіки всередині бюрократичної системи до більш широких, 

демократичних наслідків для громадян. Вона ґрунтується на габермасівській 

теорії дискурсів, яка наголошує на необхідності аналізу на основі 

інтерактивних мереж. Автори книги представляють модель автентичного 
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дискурсу, що розкриває їх розуміння активного громадянина як гідного 

агента в державних справах. Основною передумовою аналізу є 

незадоволеність базовою моделлю західної демократії, сутність якої 

зводиться до розуміння демократичного процесу як прийняття рішень з 

розмежувальною лінією між політикою і адміністрацією, а також до ідеї 

нейтрального державного службовця, що сприймає виборця як клієнта. 

Альтернатива Ч. Фокса і                  Г. Міллера - автентичний і щирий 

дискурс. 

Ч. Фокс і Г. Міллер знаходять тенденції до постмодерністських умов у 

суспільстві, де самосвідома просвітлена особа перетворюється на 

децентроване «я». Коли спільнота зводиться до ряду розсіяних осіб, 

об'єднаних, зазвичай, за допомогою збігу їх споживання, спільнота не 

розвиває політичних навичок… мітингарі не є учасниками. Вони – спокійні 

спостерігачі, які не беруть участі. Продовжуючи розвивати ідеї Ю. 

Габермаса, автори закликають до міжасоціативної демократії у тому вигляді, 

в якому вона здається такою, що розвивається, в позабюрократичних 

політичних мережах та інших формуваннях.  

Участь у справжньому дискурсі потребує своєрідного «ордеру на 

дискурс», що означає, що кожен має залучатися зі щирістю (створення 

довіри) та інтенціональністю в ситуації (створення орієнтації на вирішення 

поставленої проблеми). Крім того, треба бути уважним (створення взаємодії, 

а також здатність слухати), і робити суттєвий внесок (створюючи відчуття 

того, що процес йде вперед). Це нормативні вимоги, які виражають надію 

авторів на те, що навіть у постмодерних умовах є можливість підтримувати 

демократичну систему управління, що вимагає підвищеного рівня 

безпосередньої участі громадян у державних справах. Іншими словами, існує 

потужна критика деяких наслідків постмодерних умов, хоча автори критично 

ставляться до габермасівського образу досяжної гармонії. 

Легітимність у державному управлінні також привертає увагу до 

постмодерністської децентралізації суб'єкта [52], що протиставляється 
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дискусіям модерну, які фокусують увагу на спрощеній природі людини, 

наприклад, альтруїстична особа в спільноті. Занепокоєння О. МакСвайта 

пов’язане з тим, як адміністратори можуть мати легітимну роль у 

демократичних справах, створивши фасилітативну державну адміністрацію, 

яка прагне залучення громадян до співпраці. Дискурсно-орієнтовані 

відносини, тобто взаємна віддача по відношенню один до одного, 

пропонуються як альтернативне розуміння моделі егоїстичній (раціонального 

вибору). Стверджується, що проблема легітимності зникне після такого, як 

відбудеться відповідне переформування дискурсу й інститутів. Дослідник 

рекомендує відпустити «безглузде» обговорення легітимності, оскільки воно 

інституціоналізувало і підтримувало певне розуміння і структуру уряду. 

Замість цього потрібно повернутися до істинного фундаменту 

американського державного управління - прагматизму. Факт / вартість, 

фундаменталіст / релятивіст, феноменологія / позитивізм – ці дихотомії 

можна оминути за допомогою постійного тестування гіпотези прагматизму, 

який заперечує передумови раціональної дії, зображуючи соціальні 

відносини як колаборативні, такі, що ґрунтуються на спільному проекті та 

спільних діях. Потім результати встановлять оперативне визначення істини. 

Мета створюється у відносинах з іншими людьми, в спільноті, а не за 

абстрактними принципами. Відносини досягаються прагматичною 

співпрацею між державними адміністраторами та громадянами, усі такі 

процеси залежать від ситуації. 

Найбільш повний європейський аналіз постмодерних умов і публічної 

адміністрації знаходимо у роботі П. Фрісена «Політика, управління і 

технології: постмодерний наратив про віртуальну державу [30]. Звертаючи 

увагу на загальні тенденції до організаційної фрагментації суспільства, 

учений застосовує цю концепцію до державного управління в Нідерландах в 

інформаційний вік. Таким чином традиційний великий наратив держави як 

ієрархічно упорядкованої і демократично узаконеної системи підривається. 

Метафорично кажучи відбувається перехід від піраміди до архіпелагу, від 
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ієрархічних до кругових процесів, від центрального управління до 

самоврядування. 

ІКТ мають неоднозначні наслідки, з одного боку, це збільшує проміжок 

контролю для центру, з іншого боку, місцеві організації отримують більш 

сильну владну базу інформування та розширення можливостей спілкування з 

іншими учасниками. У термінах М. Фуко: влада розсіюється, вона 

багатогранна і різноспрямована. Таким чином, можна побачити багато 

тенденцій одночасно: посилення ієрархії в умовах обміну інформацією, але 

збільшення автономії місцевих організацій. Територія означає менше у 

віртуальній реальності, а суб’єкт  - у тому числі політик - стає децентрованим 

і, отже, відчуває себе поза контролем. Ці тенденції вводять більш широку 

перспективу постмодерністського розвитку суспільства: політики, економіки 

та культури. 

Рефлексія поглядів окремих мислителів дозволяє нам виділити певні 

загальні для постмодерного публічного управління характеристики, які і 

будуть систематизовані нижче, і розкрити зміст наукового підходу, що 

вибудовується на запереченні модернізму у державному управлінні. 

Зокрема, Ф. Маріні [50] виокремлює наступні ключові положення 

постмодерного підходу до публічного адміністрування: 

- державні службовці та державні органи не є і не можуть бути ані 

нейтральними, ані об'єктивними; 

- технології часто дегуманізують; 

- бюрократична ієрархія часто неефективна як організаційна стратегія; 

- бюрократії прагнуть до переміщення мети та виживання; 

- співпраця, консенсус та демократична адміністрація є більш 

імовірними 

ніж просте здійснення адміністративних повноважень для досягнення 

організаційної ефективності; 

- сучасні концепції державного управління повинні будуватися на 

постбіхевіоральній і постпозитивістській логіках - більш демократичних, 
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пристосованих та чуйних до змін соціальних, економічних та політичних 

обставин. 

Для постмодерністів сучасне державне управління, засноване на логіці 

Просвітництва, хибне. По-перше, факти не можуть ані говорити, ані писати, 

отже, не можуть говорити самі за себе. Факти являють собою пропозиції або 

гіпотези, отримані від спостереження. Отже, розповідаючи факти, 

спостерігач - це не лише активний формувач відправленого повідомлення, 

але й активний формувач ймовірного отриманого зображення. По-друге, 

погляд на те, що суспільствознавство є питанням накопичувального 

нагромадження знань завдяки роботі людського суб'єкта, який нейтрально 

спостерігає за дією та взаємодією об'єктів, дозволяючи фактам говорити 

самим за себе, є неспроможним. Важко погодитися з думкою, що розум - це 

якийсь прихильний рецептор зовнішньої діяльності, такої як враження чи 

ідеї.  

Постмодерністи описують сучасне життя як гіперреальність, розмиття 

реального і нереального. Представники даного напряму стверджують, що 

фундаментальний розрив із сучасною епохою стався недавно. Засоби масової 

інформації, інформаційні системи та технології - це нові форми контролю, які 

змінюють політику та життя. Межі між інформацією та розвагою 

напливають, як і межі між образами та політикою. Дійсно, саме суспільство 

розгортається. Постмодерність - це процес руйнування значення. Ідеали 

істини, раціональності, визначеності та узгодженості закінчилися, оскільки 

завершилася історія. Постмодерність є характеристикою «всесвіту, де більше 

немає можливих визначень. . . Всі вони вже відбулися. Досягнуто граничної 

межі цих можливостей. . .» [11].  

Сучасність характеризується постмодернізмом як особливо авторитарна 

і несправедлива. Значна частина постмодерністського дискурсу пов'язана зі 

зловживанням урядом владою, включаючи бюрократичну владу. Як така, 

постмодерністська теорія є противником традиційного державного 

управління, заснованого на необхідній раціональній, централізованій 
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структурі, необхідній для контролю. Ключові теми постмодерністської 

лексикону - колоніалізм, включаючи корпоративний колоніалізм, соціальна 

несправедливість, гендерна нерівність і розподіл багатства між розвиненими 

країнами і так званим третім світом. 

Сучасність, з точки зору постмодерну, стосується, насамперед, 

об'єктивного знання та його розвитку. Постмодерність більше хвилюють 

цінності та пошук істини, ніж характеристики знань. Сучасність визнається 

вираженням меж партикуляризму, сцієнтизму, технологізму та підприємства. 

«Постмодерне державне управління слід розуміти як заперечення 

серцевини способу міркування сучасності, як відкидання важливих 

мисленнєвих припущень останніх п’яти століть. Постмодерність слід 

трактувати як заперечення основного зразку ідей, загальновизнаного 

світогляду чи філософії життя, що становлять сучасність; це заперечення 

включало б заперечення самого процесу їх створення. Воно заперечує 

центральне завдання як зображення світу, заперечує цінність обґрунтування 

знань суб'єкта світу про предмет. Воно заперечує погляд на природу і роль 

розуму, властиві сучасній позиції централізованого суб’єкта. Воно заперечує 

макротеорію, великі наративи та макрополітику. Заперечує різницю між 

реальністю та зовнішнім виглядом. Постмодернізм - заперечення сучасності, 

як видно з цього переліку - означає, повне заперечення. Воно не дозволить 

відмовитись від сучасності у сенсі повернення до передмодерності. На думку 

постмодерністів, ми не можемо повернутися до старих богів, до старого 

суспільства, де предмет вбудований у соціальну роль та ціннісний контексті» 

[23, с. 145]. 

Досліджуючи відмінність у розумінні публічної влади модернізмом та 

постмодернізмом Л. Герасіна стверджує, що «логіка постмодерних інтенцій 

наступна: політична система – це не тільки матерія інститутів, а й «поле» 

регульованих очікувань, настанов, ідентифікацій, що забезпечують 

готовність до керівництва і підкорення. Систему цих очікувань неможливо 

задовольнити лише в інституційний спосіб, ніяка мережа інструкцій, 
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приписів і норм на це не здатна. Власне, й «поле політики» більше не 

контролюється зовнішніми інстанціями легітимації та невпинно 

автономізується, звільнюючись від прямого тиску соціальних, економічних, 

ідеологічних та інтелектуальних сил. У цій парадигмі світ політики нібито 

отримує цілком автономний статус – події не відображають волю 

громадянського суспільства чи історичного прогресу, а виступають в якості 

чистого й самоцінного «виробництва влади» [2]. 

Теорія постмодерного державного управління має, зокрема такі риси: 

діалектика, повернення до уяви, деконструкція значення, детерриторіалізація 

та змінюваність [39]. Як постмодерністська перспектива, діалектика має 

відношення до відмінностей та відсутності відмінностей. Наприклад, 

постмодернізм заперечує різницю між зовнішнім виглядом та реальністю. 

Тому постмодерна держава є однією з гіперреальностей, злиття реального з 

стимулюванням, ілюзією. Розмежувальні лінії між об'єктами та 

зображеннями, описами, показами чи імітаціями цього об’єкта наклалися 

одна на одну до такої міри, що у нас більше немає прямого розуміння 

об’єкта. У стані гіперреальності, все віртуально, і моделювання стає більш 

реальним за реальне. У найбільш екстремальному виразі, постмодернізм 

стверджує, що люди вийшли з історії і залишили реальність позаду [42]. 

Уява важлива для постмодерної теорії державного управління, оскільки 

превалює думка, що метафори, образи, алегорія, розповіді та притчі 

відіграють центральне місце у тому, як люди думають. Наша зайнятість 

об'єктивною раціональністю, як в бюрократичній практиці, так і теорії 

державного управління, обмежує нашу здатність до уяви чи творчості. Так, 

приміром,          Г. Морган апелює до уяви як мистецтва творчого управління 

[54]. Це нагадує стандарт навчання гуманістичного менеджменту, 

інтервенціоністське меню вдосконалення здібностей до того, щоб бачити речі 

по-іншому, що сьогодні популярно називати «мисленням поза полем», 

знаходження нових способів організації, заохочення особистих можливостей 

та пошук нових способів самоорганізації. При підключенні до теорії та 
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дослідницької методології, креативний менеджмент можна охарактеризувати 

як фактичну модель навчання або етнографічне дослідження, в якому 

аналітик  (інтервенціоніст) не займається лише дослідженнями, але також 

намагається допомогти організації навчитися самовдосконалюватися. 

Окрім цього, постмодерна перспектива уяви пов'язана з лідерством та 

стратегічним управлінням. Це заклик державних адміністраторів до 

вдосконалення власних можливостей бачити за рогом, мати більше бачення 

та 

ризикувати.  

Постмодерністи найбільше концентрують власну увагу на аналізі 

слабких сторін національної держави та на відкритій та прямій критиці 

держави. Через це і з'являється постмодерністська теорія державного 

управління з виваженими поглядами щодо завдань публічної сфери. Мета 

постмодерністів, відповідно, полягає у зменшенні виразності держави [46]. 

Національна держава модерну є важливою для основної логіки 

державного управління тому що, це поле просто передбачає існування 

національної держави і передбачає, що державні адміністратори є агентами 

держави та суспільних інтересів. Для науковців, що працюють з позицій 

інституційної теорії, теорії раціонального вибору, бюрократичної теорії 

тощо, важко відмовитись від політики, юрисдикції чи держави. Тільки теорія 

урядування та теорія постмодерну відкриті для викликів припущення, що 

державне управління - це представництво національної держави та 

державного суверенітету [56]. У постмодерній теорії державного управління 

конкретна форма, яку приймають ці проблеми, включає елементи 

деконструкції, уяви, детериторіалізації та альтернативності. 

Постмодерністи стверджують, що в сучасному світі всі характеристики 

держави знаходяться у грі. Межі пористі для людей, грошей, хвороб та 

забруднення. Люди все більш мобільні, все менше і менше прив’язані до 

одного місця і до однієї юрисдикції чи нації. Бізнес стає все більш 

глобальним. Багато сучасних транзакцій тепер є віртуальними, здійснюються 
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в електронному вигляді та без прив’язки до національних меж. Більше того, 

ці транзакції все складніше оподатковувати та регулювати. Ворогами 

держави можуть бути інші нації, але вони можуть бути й рухами чи групами 

без прив’язки до конкретної держави, що стало зрозуміло з сумного досвіду 

США 11 вересня 2001 року. Багатство все менше стосується основного майна 

та виробництва товарів і все більше стосується інформації та ідей, які важко 

утримувати та керувати однією державою, оскільки вони не мають нічого 

спільного з кордонами або суверенітетом. Сучасна національна держава є 

«надто віддаленою для управління проблемами нашого повсякденного 

життя… і занадто обмеженою, щоб протистояти глобальним проблемам, які 

зачіпають нас» [33, с. 12-13]. 

Політика в сучасній національній державі знаходиться під глибоким 

викликом постмодерністських обставин. 

«В епоху мереж відносини громадян до тілесної політики конкурують з 

нескінченністю зв'язків, які вони встановлюють поза нею. Отже, політика, 

далеко не організаційний принцип життя в суспільстві, постає як вторинна 

діяльність, якщо не штучна конструкція, погано підходить для вирішення 

практичних проблем сучасного світу. Коли вже немає природного місця для 

солідарності та загального блага, організована чітко упорядкована ієрархія 

суспільства замкнена в піраміді, сили зникають [33, с. 19]. 

У постмодерністській перспективі, законодавчі збої, вплив грошей у 

політиці і влада зацікавлених груп так забруднили політичну систему, що 

вона втратила легітимність. Сучасна політика перейшла від прагнення 

загального блага до професіоналізації інтересів. Судові прагнення до 

індивідуальних прав у поєднанні з перебільшеним індивідуалізмом 

послабили можливість більшого блага [57]. Нарешті, загальне суспільне 

розуміння політики ґрунтується на такому неглибокому висвітленні в ЗМІ, 

настільки схильному до сенсаціоналізму, настільки зайнятому 

особистостями, і настільки неприхильним вирішувати питання, що політика 

зводиться до грубих нападів і кліше. 
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Постмодерне державне управління, у свою чергу, стосується процесу, 

процедури та пошуку правил. Один постмодерніст описує роль агентів 

держави, як взаємодію з агентами інших держав у колективному пошуку 

невидимих ланцюгів, які можуть зв’язувати людей. 

«Коли суспільство функціонує, часу на конфлікт немає, він 

розсмоктується у безлічі мікрорегулювань та мікрокорегувань… Таким 

чином, ми також далекі від інституційної епохи влади, яка інституціоналізує 

конфлікт з феодального віку, коли перемога сильних призводила до 

поглинання слабких. В імперську епоху (постмодерну та постнаціональну) 

сильні досить сильні лише тоді, коли слабкі знаходять своє місце» [33, с. 70]. 

Акцент на мережах відповідає тому, що багато аналітиків розглядають 

як ключ до руху постмодерністської теорії вперед. Адекватне вирішення 

проблем груп та мереж всередині суспільства вимагають зосередження уваги 

на діалозі та учасницькому управлінні [61]. Фокус на інтересах окремого 

громадянина, а не на бюрократичних структурах чи централізованих базах 

влади, досягається шляхом прямої участі громадян. Однак, щоб досягти 

звершень всередині, поле вимагатиме роботи в існуючих теоретичних 

рамках. Таким чином, багато вчених постмодерну, визнають, що для 

ефективного просування галузі теорії державного управління вперед 

необхідний підхід, який включає як традиційні інституційні чинники, так і 

сильний акцент на мережах та відносинах всередині самої установи. 

Постмодерністська теорія державного управління наголошує на роботі в 

команді і зрідка визнає підпорядкування. Мета - зменшити потребу в 

структурних ієрархіях та здійсненні влади, щоб поставити на їх місце безліч 

запобіжних мікрокорегувань. Оскільки не буде інституційного центру, 

акцент буде зроблено на управлінні соціальними, релігійними, етнічними та 

культурними відмінностями. Коли це буде зроблено, буде наголошено на 

скромності та розсудливості в адміністративних діях. Побудова нації як мета 

поступово зменшуватиметься як головна мета національної держави, її 

замінять суспільства, які знаходити сенс у зв’язках та асоціаціях. Мережа 
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стане настільки ж важливою, як і індивідуальність, і мережі завжди 

отримуватимуть певний рівень відповідності особистості їх функціонуванню 

[65]. Народи й надалі хотітимуть визначати один одного, як нації, але навіть 

наймогутніші нації не матимуть спроможності в постмодерному глобальному 

світі захищати та служити своїм громадянам. Зниження комфорту 

географічних кордонів стимулюватиме відкриття нових форм людської 

спільноти. 

Постмодерністський стан можна описати, як все більш фрагментовану 

юрисдикцію, в якій виникає все більше і більше малих юрисдикцій. У той же 

самий час, засоби для ефективних регіональних мультидержавних політик 

відсутні. За відсутності ефективних регіональних державних структур, немає 

впорядкованих зразків регіональної політики [69]. Натомість регіональна 

влада та політика, як правило, перебувають у руках мережевих техніків, 

державних адміністраторів, спеціалістів, що представляють держави, 

мережевих недержавних суб'єктів, що представляють неурядові організації та 

глобальний бізнес. Міжнародний валютний фонд та Світовий банк - 

найкращі сучасні приклади. Тому в постмодерному світі державне 

управління є скоріше менш потужним і важливим. Оскільки існує 

регіональний і навіть глобальний характер управління, це насамперед, 

провінція державного управління [28]. 

 Постмодерній теорії державного управління не бракує критики. Для 

позитивістів питання полягає в тому, як оцінити методологію, особливо її 

аспект, що стосується фундаментальних понять, таких як ефективність. 

Демократичні поняття, такі як справедливість та чуйність, стають ще більш 

нюансованими та проблематичними у межах постмодерну. 

 Більш загально, державна адміністрація страждає від проблеми 

відсутності об'єднавчої теорії. У той же час, постмодерністський підхід 

нічого не дозволяє вирішити цією дискусією, і більше того, - не вважає це 

необхідним. Постмодерністська теорія збагачує дискусію та практику 
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державного управління, але поки що пропонує замало узгодженої 

методології або засобів для визначення ефективності установи [29, с. 164]. 

У лоні цих думок зароджуються погляди Ч. Фокса та Г. Міллера на 

державне управління. Постмодерне розуміння публічного адміністрування 

приваблює науковців своїм дебюрократичним змістом та ірраціональним 

інструментарієм. Поза наявності широкого кола мислителів-постмодерністів, 

які ідейно посприяли розгортанню концепції Ч. Фокса та Г. Міллера, позиції 

окремих філософів мали більше впливу та відгуку у їхніх наукових поглядах. 

Зокрема, мова ведеться про П. Бергера, Т. Лукмана і М. Фуко. Прослідкуємо 

ідейну наслідуваність концептуальних положень цих учених у теоретичних 

напрацюваннях Ч. Фокса та Г. Міллера. У результаті чого будуть виявленні 

когнітивних зв’язки між останнім та філософськими напрямами 

конструктивізму та постструктуралізму.   

Чарльз Фокс та Г’ю Міллер у науковій роботі «Постмодерне публічне 

управління» [25] наводять обґрунтовані аргументи на користь того, що 

традиційне (ортодоксальне) державне управління перебуває у стані кризи та 

потребує заміни новою моделлю постмодерного ґатунку. Дослідники 

стверджують, що їхня головна задача полягає у формуванні та змістовому 

наповненні нової структури публічного управління, яка, по-перше, 

вирізнятиметься контингентним сприйняттям суспільних інститутів, адже 

останні виникають як рекурсивні практики, а по-друге, - стверджуватиме 

державну раціональність не як інституційно обтяжену єдність, а як владну 

техніку, що функціонує з метою турботи про населення.  

 У пошуках теоретичних засад для власної концепції Ч. Фокс та Г. 

Міллер апелюють до роботи наукового тандему конструкціоністів П. Бергера 

та            Т. Лукмана, під назвою «Соціальне конструювання реальності», яка 

була вперше опублікована у 1966 році [12]. Робота цікава, насамперед тим, 

що в ній проаналізовано способи, завдяки яким окремі індивіди та певні 

соціальні групи залучаються до формування соціальної реальності, яку вони 
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потім самі й осягають. На думку П. Бергера й Т. Лукмана, будь-яке знання 

виникає та підтримується в результаті суспільних взаємодій.  

«Найважливішою складовою соціальних повсякденних взаємозв’язків, 

їхньою квінтесенцією є, на нашу думку, сприйняття людей одне одним в 

ситуації віч-на-віч, коли між індивідами здійснюється особлива комунікація. 

Дана комунікація є «вбиранням», інтерпретацією, а також обміном різною 

інформацією, що йде як від зовнішньої системи виразності іншого (міміка, 

жести і т. д.), так і випливає з висловлювань цього іншого» [6, с. 147]. 

Соціальна реальність конструюється власне самими акторами, які діють 

в межах соціальної конвенції (домовленості) та спираються у своїй діяльності 

на «здоровий глузд». «… саме знання повсякденного світу є, згідно П. 

Бергеру та Т. Лукману, основою конструювання динамічної соціальної 

реальності. Саме вони, і це принципово важливо, роблять суспільство 

людським продуктом, виступають джерелом, з якого виростає суспільство як 

об’єктивна реальність і формується людина як породження суспільства» [6, с. 

149]. 

За такого підходу, соціальні конструкти постають інтерпретаціями 

реальності та об’єктами знання, які для власного існування повинні 

перманентно стверджуватися. «Соціально конструйована реальність, що є 

однією з найголовніших категорій даної концепції - динамічний процес, 

такий, що знаходиться у постійному розвитку; реальність постійно 

відтворюється людьми під впливом її інтерпретації і знань про неї» [1, с. 82]. 

Відповідно, соціальний конструкт та ідея, що виступає у ролі його 

фундаменту, є нічим іншим як штучно створеними культурними 

артефактами.  

«Організаційна реальність, яку публічні адміністратори відчувають як 

потік та течію повсякденного життя, є соціально побудованою. Оскільки 

організаційна дійсність не нав’язується якоюсь безособовою чи 

матеріальною силою за межами людських груп, вона піддається 

регулюванню людськими групами. Слово «бюрократія» лише частково 
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означає те, що роблять державні адміністратори, лише частково описує те, як 

вони це роблять, і навряд чи взагалі відповідає фактичним прагненням 

державних адміністраторів. Щоб визначити такі явища надійно, нам потрібно 

прорватися через концептуалізації, які оточують бюрократію та інститут, 

щоб побачити, з чого вони зроблені» [25, c. 82-83].  

На думку творчого тандему, новаторство підходу П. Бергера та                      

Т. Лукмана полягає у поєднанні онтології (дослідження буття) та гносеології 

(дослідження пізнання). Цей крок стає можливим завдяки усвідомленню 

того, що люди, які прагнуть пізнати соціальну реальність, самі є її носіями. 

Спостерігачі соціальної реальності не можуть бути зовнішніми по 

відношенню до неї, а їхні спостереження не можуть бути невиправдано 

ізольовані від спостережуваних соціальних явищ. При цьому дослідники 

акцентують окрему увагу на номіналістичному характері конструктивістської 

онтології-гносеології.  

На думку М. Вебера, бюрократія належить до того числа соціальних 

структур, які одного разу ствердившись у повній мірі, постають фактично 

непорушними [72]. 

Однак, Ч. Фокс та Г. Міллер пропонують протилежну гіпотезу, 

зазначаючи, що організаційні структури можуть бути значно м’якішими. 

«Ми не можемо просто ігнорувати агентства, інститути, бюрократичні 

структури та конституційні режими, але нам потрібен спосіб говорити про 

них, щоб уникнути їхнього перетворення на незмінні речі» [25, с. 83]. 

Підкріплює цю ідею теза Е. Гідденса, який стверджував, що 

«Переосмислення суспільних відносин або дискурсивна «натуралізація» 

історично контингентних обставин і продуктів людської дії є одним з 

головних вимірів ідеології в суспільному житті» [31, с. 26]. 

Е. Гідденс також прагне уникнути приписування людським 

конструкціям незмінності, що робить відповідні структури непохитними. 

Існує спосіб обліку систематики без приниження суб’єктивно-активної 

волюнтаристської сторони, необхідної для конструктивізму. «Одна з 
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основних амбіцій у формулюванні теорії структурування є мета покласти 

край кожній з цих спроб створення імперій. Основна область вивчення 

суспільних наук, згідно з теорією структурування, не є ані досвідом окремого 

актора, ані існування будь-якої форми соціологічної сукупності, а соціальних 

практик, що ствердилися в контексті простору і часу» [31, с. 2]. 

Вирішальним значенням для теорії структурування наділене поняття 

рекурсивності, повторення. Рекурсивність пов’язується зі звичкою. Люди 

з’являються не у вакуумі, вони народжуються у світі, сповненому значень, 

які вони відтворюють, хоча і не ідентично, для теперішнього і майбутнього.  

Люди демонструють рефлексивність власних рекурсивних звичних практик. 

Ця рефлексивність існує в межах потоку дії та взаємодії в визначених межах. 

Останні ж формуються за очікуваннями інших і створюються компетентними 

власними силами, схоплюючись, приймаючись та виконуючись в контексті 

цих очікувань. Такі компетентні прояви закріплюють і підтверджують ті 

межі, які стають структурами різної міцності та тривалості.  

Попри те, що рекурсивні практики спрямовують і обмежують творчу 

активність людини, важливо підкреслити, що вони одночасно є прикладом 

для здійснення творчості. Мова за своєю суттю є схемою рекурсивної 

практики, прикладом того, що має значення. «Говоріння мовою є 

використанням конкретних слів та фраз з багатих запасів потенційних 

виразів та їхнє розгортання за більш обмеженим складом граматичних 

формул. Є певні обмеження забезпечення конкретним запасом, але важко 

уявити собі міркування за межами цього запасу (деякі філософії вважатимуть 

це неможливим), те, що не може бути виражено. Мова обмежує розмовність, 

але це також є сприятливим засобом, за допомогою якого ми говоримо» [25, 

c. 84]. 

Досліджуючи змістову багатоманітність моралі (яка також є результатом 

соціального конструювання дійсності) А. Скрипник наголошує, що вона 

з’являється лише у вербальному контексті та зазначає, що «Базовою 

моральною операцією є оцінка дій іншої людини, їхнє засудження або 
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схвалення. Спочатку така оцінка виражається в безпосередньому 

переживанні, пізніше завдяки символічній мові підпорядковується 

раціональним критеріям. Характерною особливістю моральної оцінки є її 

рекурсивність» [7].  

Попри прив’язаність рекурсивності до звичних поведінкових патернів, 

людська поведінка в сукупності може змінити рекурсивні моделі. Такі зміни, 

зазвичай, трапляються, як непередбачені наслідки скоригованої рекурсивної 

практики, що складається з урахуванням соціальної моделі. «Врядування та 

дискурсивний спосіб його реалізації можуть розглядатися як свідомі, взаємно 

рефлексивні спроби регулювати або спрямувати граничні коригування 

випадкових змін у розвитку рекурсивних практик» [25, с. 85]. 

Це означає, що соціальні системи та інститути не мають свого 

об’єктивного життя поза суспільними практиками груп індивідів, і можуть 

існувати лише всередині них. Відтак, соціальна реальність є соціально 

побудованою або постійно соціально оновлюваною людськими моделями 

поведінки, регульованими рекурсивною практикою. «Найбільш глибоко 

вбудовані структурні властивості, залучені до відтворення суспільних 

сукупностей, є структурними принципами… ті практики, які мають 

найбільше просторово-часового вияву у межах таких сукупностей, можна 

назвати інститутами» [31, с. 17]. 

Відтак, соціальні інститути (публічні в тому числі) є продуктом 

розумової діяльності соціуму, які перманентно стверджуються у свідомості 

через мову як засіб взаємодії індивідів та їхніх груп, історично 

ретранслюються з певними відхиленнями та можуть набувати нових 

семантичних значень у ході рефлексій. Саме тому, Ч. Фокс та Г. Міллер 

умовно визначають публічні інститути як соціальні «звички» людей. 

Інститути - це рекурсивні практики, пов’язані з привласненням ресурсів та 

правил. Останні можуть мати багато видів, не обмежуючись письмовими 

правилами, законами або стандартними робочими процедурами. Правила 

можуть бути типізовані відповідно до їхнього профілю в серії смуг між 



45 
 

парними полярностями. Попри те, що вони здаються стійкими, коли 

розглядаються в цілому, під час деталізації – можуть сприйматися як 

рекурсивні практики з власними мікропроцесами та конкретними правилами, 

що стосуються міжособистісних взаємодій, групових відносин, відносин на 

рівні управління тощо. Відтак, через повсякденне життя деталей 

здійснюється еволюційна трансформація рекурсивних практик.  

«Якщо задана реальність соціально побудована, ця реальність може і 

неминуче буде соціально реконструйована. Неминуча еволюція рекурсивної 

практики, зазвичай, трапляється як результат непередбачених наслідків та 

проникності даних кластерів рекурсивної практики до змін, ініційованих в 

інших місцях. Але вони також можуть бути скориговані за дизайном, 

оскільки рух організаційних змін доводиться незліченними прикладами» [25, 

c. 86]. 

Символіка інститутів та інституціоналізації означають контингентність, 

а не закріплення на всі часи. Ступінь інституційної фіксації сильно 

відрізнятиметься, але він ніколи не буде абсолютним. Інститути - це звички, а 

не речі. Вони можуть виглядати однаково упродовж десятиліть ззовні, але 

їхня практика обов’язково варіюватиметься залежно від «домішок» 

особистостей та історії, які формують норми та звички. Крізь покоління 

«домішки» самі по собі змінюються. Деякі гештальтові формулювання в 

рамках передбачуваних інституційно фіксованих структур фактично змінять 

саму установу, навіть якщо вона має ту саму назву та зовнішні атрибути. 

Кінцевим результатом є те, що людська історія створюється навмисними 

діями, але не є запланованим проектом. 

Науковий тандем акцентує увагу на тому, що не лише інститути не є 

непохитними, а також межі між публічним управлінням та його клієнтом 

(споживачем) не є раз і назавжди фіксованими. Для такого розуміння 

необхідно навчитись розрізняти сприйняття інститутів, як елементів 

організаційної схеми або ж граф бюджетних асигнувань, та їхню перцепцію, 

як структурацій. Лише за такого підходу стане можливим тлумачення 
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управлінських практик не як бюрократичних проявів, а – дискурсивних 

подій.  

Дослідники наполягають на тому, що бюрократія - це термін, який не 

охоплює усю сукупність діяльності державного сектору. Цей термін можна 

розглядати як переосмислене зчеплення, за допомогою якого ми розуміємо 

символ, що збирає різноманітні, часто суперечливі події, і насильно втягує їх 

під цей символ. Існує потреба розпакувати, дезагрегувати - або в 

постмодерністській термінології - деконструювати - згуртовану агрегацію, 

розумову категорію бюрократії. 

Правильно організована деконструкція - це не просто трибалістське 

звільнення чужої думки. Вона вимагає відстеження коріння явища, його 

генеалогії. Генеалогія бюрократії, за М. Вебером, розкриває раціональні, 

орієнтовані на контроль організації, які прагнуть механістичної, причинно-

наслідкової детерміністичної методології. Соціальний конструктивізм 

дозволяє зрозуміти, що бюрократія не настільки конкретна і фіксована, як 

передбачала модель замкнутої системи. Швидше за все, гіпотези та змінні - 

це конструкти запитів, в яких вони працюють. 

Формальні інститути існують у контексті легітимізації ціннісних 

орієнтацій, які пов’язані з культурно-історичною контингентністю. Звички 

розуму впливають на те, як ми бачимо речі. Бюрократія не є нейтральним 

знаком у світі ідей. Знаки допомагають нам у формуванні того, що ми 

сприймаємо, і як передбачаємо судження про це. Бюрократія, як знак, 

користується особливим статусом у цьому відношенні, оскільки це не лише 

ідея в своєму розпорядженні, але, як тільки вона розглядається як об’єктивна 

форма, вона служить засобом контролю і поширення багатьох інших ідей. 

Проте бюрократія однозначно не має об’єктивації поза межами людської 

соціальної взаємодії. 

«Отже, для Гідденса, і для Фокса й Міллера реальність побудована 

соціальними практиками, якими керують структурні властивості або 

рекурсивні практики, такі як формальні правила, неформальні конвенції та / 
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або мова. Це ключовий аспект їхньої позиції, оскільки він порушує 

традиційний погляд на державні установи як монолітні, непримиренні 

структури, укомплектовані безіменними функціонерами, які виконують 

безглузді завдання. Більше того, це говорить про те, що агентські практики 

частіше не локалізовані і можуть змінюватися» [51, с. 4]. 

Підкріплення нового функціонального аспекту публічного управління 

дослідницький тандем знаходить через ревізію наукових праць М. Фуко, 

який зміг представити аналіз методів влади, зосереджуючи увагу не на 

«бюрократії», а на безпосередніх практиках та їхньому функціонуванні в 

аспекті догляду та контролю населення. Мислитель зосередив власну увагу 

на тому, як уряд вирішує різні суспільно-управлінські завдання (контроль 

епідемій, упередження хвороб, навчання тощо). Проведений аналіз дозволяє 

зробити висновок, що це відбувається за використання технологій 

конструювання та розмежування. Вони розгортаються як цілісні політичні 

технології, форма політичної влади, яка почала здійснювати себе через 

соціальне виробництво та соціальне обслуговування.  

«Необхідно було використати нові технології влади, щоб боротися з 

явищами населення, словом, взяти на себе управління, контроль та 

спрямування акумуляції людей (економічна система, яка сприяє 

накопиченню капіталу та система влади, що визначає акумуляцію людей, 

починаючи з сімнадцятого століття, корелюються і є нерозривними 

феноменами): таким чином, виникають проблеми демографії, громадського 

здоров’я, гігієни, житлових умов, довголіття та народжуваності» [27, c. 67]. 

Населення сприймається як набір категорій. Індивід є частиною 

населення. З’являється поділ на громадян та негромадян. Громадяни 

залучаються до виконання власних функцій: брати участь у суспільних 

процесах, голосувати, розвиватися тощо. У той же час вводиться типізація 

дій, а час перетворюється на цінність. Він стає лінійним і серіалізується, 

організовується в послідовності дії. Це технології дисципліни, або інакше 

кажучи, - практика державності.  
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«Новітні технології влади складалися поступово і непередумовлено в 

різних сферах суспільного життя. Однією з найважливіших технологій була 

«дисциплінарна влада»… Дисципліна, утворюючи «чарунки», «місця» і 

«послідовності», тим самим формує складний дисциплінарний простір, 

одночасно архітектурний, функціональний і ієрархічний. Простір всередині 

тюрми, лікарні, психіатричної лікарні заповнюється людьми, обов’язок яких 

– підкорюватися правилам внутрішнього розпорядку, тобто підтримувати 

заведену у даному закладі дисципліну. Людина у всіх закладах такого типу 

невільна, вона – об’єкт владних стосунків. Ці стосунки пронизують увесь 

дисциплінарний простір: навіть архітектура подібних закладів слугує 

прагненню зробити людину, яка перебуває всередині, об’єктом постійного 

нагляду і контролю» [9, c. 10-11].  

Відповідно, управління стає центральним механізмом інтеграції 

громадської діяльності. Щастя людей стає вимогою для виживання і розвитку 

держави. Держава та політика мають справу не тільки з людським щастям, 

але і з їхньою соціальністю. Управлінська діяльність поширюється на велику 

кількість вимірів суспільного буття: управління домом, душами, дітьми, 

провінцією, монастирем, релігійним орденом, родиною тощо.  

М. Фуко говорить про виникнення соціальної науки (політичної науки в 

тому числі), яка має розглядатися в контексті нового стилю політичної 

раціональності, який слід сприймати як нову політичну технологію. Раніше 

держава розумілася в трансцендентних термінах, що базуються на поняттях 

природного та / або божественного права. З державністю прийшла думка, що 

держава керується раціональними принципами. 

Мистецтво управління, яке колись покладалося на метафору сім’ї як 

способу осмислення економіки, розвинуло іншу основу - населення. Тим не 

менш, сім’я лишалася цінною одиницею аналізу, оскільки на неї покладалася 

артикуляція демографічних даних та моделей споживання населення. 

Кінцевою метою управління стало населення, а точніше – його благополуччя, 

що замінило попередню мету -  владу правителя. 
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Таке переміщення цільового акценту є дуже важливим зрушенням, 

оскільки політичний дискурс переходить від розмови про конституції, 

структуру інституцій та законних виборів, до розмови про вирішення 

проблем населення, що, у свою чергу, переводить політичний дискурс 

безпосередньо на практику державного управління. 

Державність перестає бути синонімом теорії держави, вона постає у 

вигляді аналізу діяльності державної влади, яка діє через методи та практику, 

раціональність та стратегії. Вона складається з раціонального знання таких 

речей, як державна політика, політична економія, життєві статистичні дані, 

соціальна статистика, соціальні науки тощо. Особливі види владних відносин 

організовуються шляхом урядової раціональності, що має наслідки для життя 

керованих. Попри те, що управління покладається на такі терміни, як 

нейтральна компетенція та об’єктивний аналіз, очевидно, що все 

підкоряється владі державності. 

Вчення М. Фуко було спробою осмислити ті способи дослідження, які 

намагаються отримати статус науки, об’єктивуючи предмет. Мислитель 

визначає багато практик виключення, які покладаються на розробки 

соціальних наук, що породжують класифікаційні схеми, можливості 

контролю та утримання сегментів населення, використовуючи гуманітарні 

виправдання. 

Індивід постає основною одиницею аналізу, в результаті якого 

формується знання про населення. У матриці бази даних індивід являє собою 

рядок, так званий запис. Його характеристики називаються змінними і 

стандартизуються в стовпцях таблиці. Кожна змінна може бути статистично 

розробленою для розрахунків норм, стандартів та відхилень. Людина 

виявляється сукупністю категорій, які, в тій чи іншій мірі, називають 

описовими. Людина стає безликою, перетворюючись на статистичну 

одиницю. 

Однак, для М. Фуко функція статистичних норм має протилежний 

ефект: видимість. Норма популяції є точкою порівняння для ретельної 
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документації особи. Індивіди стають дуже помітними завдяки таким опису та 

оцінці. У той же час, автономні, стратегічні акти самоідентифікації упродовж 

більшості робочих днів переповнені організованою специфікацією заходів та 

графіків й призначенням окремих осіб у певні простори та чини. Діяльність 

контролюється і описи передаються. Суб’єктифікований індивід тепер 

проаналізований у великій кількості маркетингових стратегій, занесений у 

численні бази даних, що містять інформацію про розподіл пенсійних виплат, 

тип крові, ризик для вітчизняної безпеки, кредитоспроможності тощо. 

«У якості техніки суб’єктивації індивідуальна ідентифікація виражає 

спосіб самопізнання певного роду. Індивідуалізація вказує на спільність і 

соціальні проблеми з метою підкреслити відмінності та соціальний конфлікт. 

Об'єкт, що має індивідуальність, стоїть осторонь - об’єктивно відрізняється 

від - соціального середовища, що забезпечує змістовний контекст для того, 

щоб ліцензія індивіда була унікальною» [25, c. 98]. 

Як зазначає Хоу, «Урядування - це форма влади, яка об’єднує людей у 

продуктивній системі, керуючи їхніми відносинами як між собою, так і з 

собою. Коли змінюються схеми влади, людина планомірно адаптується, 

перевиховується, перекваліфіковується, проводить повторні перемовини або 

винаходить себе в пошуках як власної, так і суспільної безпеки. . . 

Урядування - це, перш за все, форма соціальної координації, за якої індивіди 

стежать за власною поведінкою та добровільно сприяють схемам влади» [38, 

c. 170-171]. 

 Постмодерністська візія публічного управління Ч. Фокса та Г. Міллера 

стала своєрідним запереченням фундаментального сприйняття традиційних 

для державно-управлінської царини категорій. Відтак, інститут зображується 

набором рекурсивних соціальних практик, бюрократія комплексом звичок, а 

управління як специфічний набір методів, що використовуються для 

піклування та управління населенням. Контингентне сприйняття публічних 

інститутів науковці ґрунтують на ідеях соціального конструкціонізму                 

П. Бергера та Т. Лукмана, а розуміння державної раціональності як техніки 
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влади, що функціонує з метою нагляду та опіки над населенням, 

запозичується вченими у М. Фуко.  

Рефлексії наукового тандему щодо практики державного управління в 

США також є своєрідним теоретичним підґрунтям формування їхньої 

авторської концепції, адже прогалини та недоліки адміністративної 

реальності змусили учених до розробки альтернативного підходу, більш 

актуального вимогам часу, соціуму, рівню розвитку економіки та технологій. 

У спільній роботі «Постмодерне публічне управління» [25] американські 

науковці Чарльз Фокс та Г’ю Міллер сміливо проголошують загибель 

ортодоксального публічного управління як прийнятної моделі, що відповідає 

вимогам часу. До ортодоксальної моделі дослідники відносять класичну 

теорію управління (відмежування політики від адміністрування, наукове 

управління, ієрархічний контроль), яка була на піку власного розвитку у 

довоєнний та післявоєнний період (Друга світова війна). Період, який сучасні 

філософи визначають як епоху високого модернізму. У той час у політичній 

культурі превалювали ідеї технократії та електоральної демократії, а в 

економічній царині панував зрілий індустріалізм. 

Підтвердженням кризи ортодоксального публічного управління, на 

думку учених, може слугувати низка практичних невдач. Cлабка 

розсудливість державних службовців у виробленні та імплементації 

управлінських рішень стала наругою над вільсонівською дихотомією. 

«Тейлоризм зазнав нападів як мінімум трьох поколінь соціальних психологів 

з людських відносин» [25, с. 3]. Намагання сублімувати політичний конфлікт 

за рахунок техніко-раціонального інструментарію також не вирізнялися 

перманентною успішністю. Сувора ієрархія командних ланцюгів зазнала 

викликів з боку гуманістичних управлінських практик, японської теорії 

управління та партисипаторного підходу щодо прийняття рішень.   

Попри очевидну невідповідність вимогам сучасного суспільства, 

ортодоксальне публічне управління продовжує інституціалізуватися як у 

теорії, так і в діяльності державних агентств. Учені переконані, що сьогодні 



52 
 

ця ортодоксальність має статус легітимізуючого міфу. Вона виступає 

фундаментом провідних адміністративних реформ, які намагаються не вийти 

за її межі та реанімувати її ефективність та прогресивність, а також 

продовжує формувати модулі та послідовність академічних навчальних 

планів.  

Унікальним чином сфера публічного управління балансує між 

теоретичними прагненнями політології, філософії, економіки, соціології, 

соціальної психології та інших суспільних наукових галузей, з одного боку, 

та щоденною управлінською практикою, - з іншого. Науковий тандем 

переконаний, що саме академічна спільнота має позбутися ортодоксальності 

та запропонувати альтернативні варіанти, адже вчені з публічного управління 

локалізовані між теорією та практикою і повинні навчити державних 

посадовців подолати «хвороби» ортодоксального публічного управління.  

Розмежування політики та адміністрування переосмислювалося в сотнях 

наукових досліджень після появи цієї ідеї у роботі Д. Волдо 

«Адміністративна держава» (1948) [73]. Однак, представницька демократія з 

її акцентом на підзвітності (дослідники визначають її як циклічну модель 

демократії) блокувала доступ іншим альтернативам. Ч. Фокс та Г. Міллер 

вважають, що одна із парадоксальних складностей такої демократії полягає у 

тому, що безперервна вимога емпіричної верифікації та демократичної 

підзвітності призводить до повного роз’єднання політики та демократичної 

реальності. Тісний зв’язок між представницькою демократією та 

ортодоксальним публічним управлінням і став причиною кризи останнього. 

Поширеною є ідея, що в демократичних державах народ виступає 

сувереном, а політика відображає його бажання. Представницька модель 

демократії базується на наступних припущеннях: народ обізнаний в тому, 

чого він хоче або чого потребує; кандидати чи політичні партії, що 

змагаються за електорат, - політичні антрепренери, які пропонують 

альтернативні програми, що зможуть задовольнити потреби народу 

конкретними методами; населення обирає власних представників шляхом 
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голосування за програму, яка найбільше відповідає їхнім преференціям; 

коаліції переможців на виборах приймають закони, що відображають вибір 

народу; пильність населення приділяє достатньо уваги процесу та 

результатам, щоб оцінювати роботу обраних представників як успішну; у 

разі задоволення результатом народ нагородить діючих представників своїми 

голосами ще раз, у випадку незадоволення – проголосує за альтернативних 

антрепренерів. Менш чиста форма ніж пряма демократія, представницька, 

одначе, визнається найліпшою у контексті масового суспільства. І хоча від 

імені народу діють інші, вони підзвітні народу через виборчу урну. Виборчий 

бюлетень символізує політичний бік політико-адміністративної дихотомії. 

Адміністративна ж сторона представлена ієрархією, ланцюгом команд, що 

дозволяє обраним посадовцям контролювати призначених службовців, які 

втілюють волю народу. Саме тут, на думку Ч. Фокса та Г. Міллера і криється 

міфічність циклічної моделі демократії.  

Учені знаходять ряд аргументів, які дискредитують представницьку 

демократію: 1) бажання і потреби людей, зазвичай, зазнають маніпуляцій, не 

існує незалежного процесу формування волі народу, медіа зацікавленні у 

розважанні, аніж популяризації політичної інформації; 2) кандидати, які 

змагаються за голоси виборців, зрідка пропонують серйозні виважені 

альтернативи, адже, імідж видається важливішим за суть, тому робота 

іміджмейкерів цінується вище за послуги політичних аналітиків; 3) люди 

зрідка голосують за кандидатів, обміркувавши всі пункти програми, вони 

знаходять одну-дві цікаві для себе ідеї, більшість населення взагалі часто не 

голосує; 4) після виборів коаліції антрепренерів радше піддаються впливу 

лобістських груп, груп тиску, приймаючи корисні для них політичні рішення; 

5) значення пильності населенні суттєво перебільшується; 6) незадоволення 

населення роботою Конгресу США не має суттєвого значення, його члени 

переобиратимуться, а серед електорату популяризуватимуть ідею обмежень 

строків повноважень. 
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Попри те, що постмодерн – безумовний контекст нашого сьогоденного 

буття, від непозбавлений суперечливих аспектів, має як позитивні, так і 

негативні прояви. Саме тому, для більш об’єктивної оцінки постучасності 

вважаємо логічним проаналізувати окремі амбівалентні моменти.  

Отже, постмодернізм - це і ситуація, в якій ми опиняємось і культурна 

реакція на цю ситуацію. Оскільки реакція культури стає частиною культурної 

ситуації, ці два елементи живляться один одним. Подібним чином 

постмодернізм - це і культурна ситуація, і сукупність вимог щодо того, як цю 

культуру слід інтерпретувати, змінювати та продовжувати [68]. Оскільки такі 

акти інтерпретації, зміни та продовження походять від культури, вони мають 

спільні риси з цією культурою. 

Проте перекриваючі значення постмодернізму можуть спричинити 

низку непорозумінь. Перше - це те, що ми могли б назвати феноменом 

«зловживань». Це спроба святкування або аплодування певним особливостям 

культурного життя просто тому, що вони постмодерні, або віра в те, що 

бажані форми культури виробляються шляхом свідомої спроби включити 

постмодерністичні теми. Коротше кажучи, помилковим є той факт, що 

свідомий мімезис постмодернізму в перших двох сенсах цього терміну - 

культурне середовище та його продукти - обов’язково досягає 

постмодернізму в третьому розумінні - сукупності культурних методів або 

цілей, які слід оцінювати та переслідувати. Це може мати вкрай небажані 

ефекти. Наприклад, один може виникнути як спокуса створити 

юриспруденцію, яка буде фрагментована, святкувати іронію й уникати 

майстерних наративів, оскільки це постмодерністські теми, і ось так повинна 

виглядати постмодерна юриспруденція. Це бентежить постмодернізм як 

сукупність явищ культури, що з’являються в певну епоху із набором 

критеріїв судження. Юриспруденція, вироблена в епоху постмодерну, 

виявиться з елементами постмодернізму, незалежно від того, свідомо це 

бажано чи ні. Однак, це не означає, що ці риси сучасної юриспруденції 

обов'язково корисні або бажані. 
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Друга проблема - це протилежність першої. Почувши нескінченні 

розмови про постмодерністські маніфести, легко звести постмодернізм до 

набору нормативних вимог і тим самим забути, що постмодернізм також 

залучає більші культурні сили, які виникають без жодної людини, яка 

особливо бажає їхнього панування. У своєму огляді книги Ф. Джеймсона про 

постмодернізм Р. Пост стверджує, що постмодернізм зачіпає лише певні 

сегменти сучасного життя [59]. Як доказ він пропонує: немає постмодерної 

фізики, хоча є постмодерні фізичні розрахунки. Не існує постмодерної 

медицини, хоча є постмодерні історії медицини. Немає постмодерністського 

права, хоча є постмодерністські коментарі до права. Р. Пост вважає 

неможливим перекласти маніфести постмодерністів на фактичні практики, 

які мали б якийсь сенс у науці, законі чи медицині. Таким чином, 

постмодерністи можуть коментувати ці практики як сторонні особи, але 

постмодернізм не може впливати на те, як вони насправді виконуються. 

Тим не менше, важливо розрізняти постмодернізм як сукупність 

нормативних стандартів та постмодернізм як культурне явище. Навіть якщо 

хтось вважає, як і Р. Пост, що постмодерністські нормативні вимоги не 

підходять або не застосовуються до певних соціальних практик, з цього не 

випливає, що культурні сили, які ми спільно називаємо «постмодерністю», не 

вплинули на цю практику. Вивчення цих ефектів - це не просто дати 

«постмодерністський» звіт про них. Це швидше запитати, яким чином сили, 

що визначають будь-яку культурну епоху (будь то сучасність чи 

постмодерність), впливають на практики, що відбуваються в цю епоху. 

Відтак, не потрібно бути постмодерністом, щоб визнати всеосяжні наслідки 

постмодернізму в усіх царинах нашого життя, у тому числі публічному 

вимірі. 

Постмодерна епоха - це період виробничих практик та масової 

організації та виробництва, що застосовуються не до матеріальних об'єктів, а 

до продуктів розуму - мистецтво та музика, знання та інформація, 

бухгалтерія та інші сфери послуг. У цьому сенсі цілком зрозуміло, що ми вже 
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є свідками постмодерної юридичної та медичної практики. Промислова 

модель виробництва, де виробництво переосмислюється відповідно до 

дискретних одиниць виробництва, що вимірюються в часових або 

просторових категоріях, вже набула чинності в законі. У нас вже є 

семидесятигодинний виставлений рахунок, законсервований брифінг, 

юридична фірма на 500 осіб, що видає гори паперу, щоб довести свою 

цінність для своєї корпоративної клієнтури. У нас вже є масові судові спори 

та масові судові адміністрації, які мають справу з ними. Уже більшість 

судових висновків пишуть двадцятип’ятирічні, а не особи думки яких 

насправді важливі. У медицині ми вже маємо промислову модель лікування - 

структурування медичної практики навколо процедур, які можна скласти в 

таблиці та описати у звітах до страхових компаній; лікаря, який отримує 

винагороду не за свою фахову манеру, а за здатність виконувати певну 

кількість операцій у годину і виставляти рахунки. Вік незалежного лікаря 

замінено віком лікаря-бюрократа. 

Старі концепції професіоналізму вже витіснені промисловою моделлю, 

де послуга визначається як окрема одиниця продукції, яку можна дублювати 

та оцінювати в масовому масштабі.  Так, окремий учений, який сміливо 

бореться з істинами Всесвіту, поступився місцем складній і бюрократичній 

моделі досліджень, де команди вчених змагаються за гроші, і де наукові 

фабрики, як очікується, випускають постійний потік робіт як виправдання 

свого подальшого існування. 

Мабуть, найбільш заплутаним аспектом постмодернізму є 

постмодерністське наполягання на співвідношенні думки та дії. Це 

твердження постмодерністської філософії, особливість постмодерністської 

критичної інтерпретації та факт про постмодерністську культуру, виявлений 

постмодерністськими інтерпретаціями. Філософ постмодерну стверджує, що 

знання завжди вписані у форму життя; історичний досвід постмодернізму - 

це розгортання культурних явищ, що демонструють твердження філософа. 

Отже, постмодернізм - це не просто гносеологічна позиція, а також не лише 
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серія тверджень чи тверджень про знання. Безумовно, постмодернізм часто 

ототожнюють із твердженням, що знання - це мережа вірувань, а не 

декартовий каркас фундаментальних знань, з ідеєю, що замість єдиного 

підсумовуючого дискурсу ми маємо безліч конкуруючих та суперечливих 

мовних ігор, в яких ми висловлюємо себе та наші погляди на світ. Так, 

постмодернізм може бути визначений як ворожість до ідеї головного 

наративу. Однак, саме ця епістемологічна інтерпретація змушує думати, що 

постмодернізм - це лише інша форма релятивізму, одягнена у більш 

вишуканий одяг і, таким чином, веде до дискусії про постмодернізм як 

філософську позицію (об'єктивізм чи релятивізм). 

Проте суто гносеологічне читання не фіксує ні змісту 

постмодерністської філософії, ні досвід культури постмодерну. 

Постмодернізм - це не просто сукупність переконань, яких люди 

дотримуються, хоча ці переконання, безумовно, є частиною культурного 

явища, яке ми називаємо постмодернізмом. Швидше, це ті вірування, які 

вписані в способи життя, що характеризують кінець ХХ століття – початок 

ХХІ століття, і особливо життя постіндустріальних західних суспільств. Ці 

особливості включають зростання значущості засобів масової інформації та 

телекомунікацій та культурні наслідки, які мали засоби масової інформації та 

телекомунікації в суспільстві. 

Постмодернізм стосується способів зміни матеріальних умов життя не 

просто в марксистському розумінні власності на засоби виробництва, а в 

більш звичному розумінні того, як ми живемо у своєму повсякденному житті 

– житті, яке просякнуте телебаченням, телефонами, соціальними мережами, 

фільмами тощо. Безперечно, гносеологічні програми філософів-

постмодерністів є частиною цього культурного середовища. Але вони лише 

незначна частина. Приміром, BBC чи сучасний торговий центр мали значно 

більший вплив на постмодерністський вік, ніж будь-який з творів Р. Рорті. 

Таким чином, наголос на культурних практиках та способах життя є 

ключовим елементом постмодерної думки. Якщо уявити мову - це уявити 
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форму життя, то мова, думка та матеріальні умови життя нерозривно 

переплітаються. Знання - це сукупність мовних ігор, на відміну від 

сукупності справжніх вірувань; ігри передбачають активність, пережитий 

досвід та взаємодію. Отже, знання - це не те, що ми знаємо, а те, що ми 

робимо або робиться з нами. Декартовий вираз перетворюється на «я мислю, 

як я існую». 

Для модерністського розуму це злиття думок і діяльності здається 

непотрібним і, можливо, навіть химерним. Якщо є така річ як 

постмодерністська філософія, тоді повинен існувати й набір 

постмодерністських переконань, і вони повинні бути істинними чи хибними. 

З позиції модернізму, постмодернізм - це лише інша ідеологія, ще одна 

претензія на тоталізуючий дискурс. Але з власної позиції постмодернізму, він 

не може бути таким дискурсом, оскільки це не просто сукупність переконань, 

а й культурне середовище, в якому переконання відбуваються. 

Постмодернізм часто описують як неприйняття Просвітництва та 

цінностей Просвітництва. Однак, його можна розуміти як часткове 

продовження Просвітництва, і переоцінку того, що в проекті Просвітництва 

було хорошим і поганим. Просвітництво прагнуло звільнити людство від 

ланцюгів немислячих традицій та релігійного фанатизму. Воно прагнуло 

освоїти світ через науку і переробляти світ відповідно до диктату розуму. 

Воно прагнуло зрозуміти і переробити суспільство в раціональному та 

науковому плані, і було впевнено у здатності людського інтелекту це робити.  

Через два століття людство потрапило у в’язницю з новими ланцюгами, 

які для нас створило Просвітництво. Це ланцюги, створені наукою, 

технологіями та раціональністю, які під час звільнення піддали нас новим 

формам контролю, бюрократії, медіалізації, субурбанізації та нагляду. Нам 

все ще потрібне звільнення, нам все ще потрібна емансипація, але зараз від 

продуктів нашої попередньої емансипації - від комп’ютерних баз даних, 

звукових сигналів, комітетів політичних дій, вуду економіки, електронного 

спостереження, комерційних відеозображень та індустріалізації професійної 
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культури. Емансипація, яка нам зараз потрібна, не може бути на тих же 

умовах, що й запропонована Просвітництвом. Це має бути, принаймні 

частково, відхиленням термінів, за допомогою яких ми звільнилися від до-

Просвітницького мислення. 

Розглядаючи постмодернізм як реакцію на Просвітництво, не варто 

нехтувати іншою, не менш важливою проблемою. Просвітництво 

ототожнюється, насамперед, з ідеями та пошуками знань. Однак, ці ідеї не 

існували у вакуумі, а були частиною все більшої кількості швидких 

технологічних змін, що спричинили тектонічні зрушення у способі 

людського життя. Матеріальні умови, в яких виникли ці знання та думки, 

були настільки ж важливими для сучасності, як і самі ідеали Просвітництва. 

Справді, ці технологічні зміни були певним чином навіть важливішими за 

ліберальну гуманістичну ідеологію Заходу.  

Цей факт має вирішальне значення для розуміння значення 

постмодернізму в місцях за межами Північної Америки та Західної Європи. 

Технічний прогрес сучасності сягнув у всьому світі більше, ніж коли-небудь 

пов'язані з ним ідеали Просвітництва. Автомобіль, телебачення, соціальні 

мережі подорожували місцями, які ніколи не чули про Джона Стюарта 

Мілля. Наші гуманістичні ідеали можуть підніматися і падати, але наша 

технологія йде вперед назавжди, несвідомо і потужно.  

Постмодернізм дуже скептично ставиться до пояснень, які стверджують, 

що є дійсними для всіх груп, культур, традицій або рас, і замість цього 

фокусується на відносній істині кожної людини. Він спирається на 

конкретний досвід над абстрактними принципами, завжди знаючи, що 

результат власного досвіду обов’язково буде помилковим і відносним, а не 

певним і універсальним. Постмодернізм заперечує існування будь-яких 

остаточних принципів і схильний сумніватися у всіх принципах і 

усвідомлювати навіть те, що навіть його власні принципи піддаються 

сумніву. Постмодернізм цікавить критичне питання, яке намагається змінити 

фундаменталізм. 
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Наскільки ми можемо скорегувати нашу соціальну чутливість до 

соціальних змін? Ми ліберальні чи консервативні у своїх соціальних 

поглядах? Як ми визначаємо моральну поведінку та політику, яка відповідає 

етичним принципам? Постмодернізм стурбований проблемами, що 

розділяють суспільства, такими як сексуальні меншини, евтаназія, аборти та 

багато інших, а також терпимим ставленням до інших. 

Постмодернізм в публічному управлінні та адмініструванні пов'язаний з 

розвитком моделі управління, що спирається на теорії демократичного 

громадянства, громадянського суспільства, організаційного гуманізму та 

теорію дискурсу. Цей підхід виявляє обмеження раціональних моделей та 

моделей суспільного вибору, викриває внутрішнє протиріччя руху НПМ у 

державних установах та шукає шляхи розширення зони розсуду для 

збільшення свободи особистості та створення в умовах відкритої проблеми 

клімату вирішення через публічну організацію. 

 

Висновки до першого розділу 

 

Концепція постмодерного публічного управління Ч. Фокса та Г. Міллера 

є продуктом свого часу, властивій йому філософії та світосприйняттю. 

Постмодерна філософія як загальний каркас формування ідей цих 

дослідників будується на запереченні ключових позицій модернізму 

(Просвітництва), розвінчуючи абсолютизацію останнім раціональності, 

логіки, ефективності, знання та бюрократії.  

Як спосіб культурного розгортання соціуму постмодернізм зачіпає усі 

сфери суспільної життєдіяльності і пропонує новий спосіб осягнення буття: 

ірраціональний, індивідуалістичний, ситуативний, учасницький, чуттєвий.  

У публічному управлінні та адмініструванні постмодернізм 

проявляється у популяризації процесу обговорення та дискусії, що має 

призвести до розробки рішення, корисного не окремій групі тиску або 

олігарху, а спільноті людей. Він відображений в теоріях і практиках 
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дебюрократизації, відмові від ієрархії та наказів згори на користь мережевого 

стилю спілкування та керування, переході від централізованого управління та 

тотального контролю до самоврядування та саморефлексії. Участь, а не 

представництво, визнається способом подолання суспільних протиріч та 

наближення до суспільного блага.  

ЗМІ та ІКТ, суб’єкти, що ними володіють, формують реальність 

постсучасності за допомогою символів, образів, мови, апеляції до почуттів. 

Ця символічна реальність сприймається людьми і відтворюється в їхній 

свідомості. Образи держави, державного службовця, публічного інституту, 

символи конфлікту, консенсусу, війни, миру тощо не є усталеними назавжди, 

а завдяки рекурсивності можуть набувати нових значень та розумінь.  

 

Основні результати дослідження опубліковані у працях автора [3; 4]. 
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РОЗДІЛ 2 

 

ПОСТМОДЕРНЕ ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ: СУТНІСТЬ ТА 

СКЛАДОВІ 

 

Дослідження з історії публічного управління та адміністрування як 

наукового напряму свідчать про наявність трьох ключових етапів в еволюції 

даної галузі. Прийнято виділяти класичне публічне управління (традиційна 

бюрократична теорія), нове публічне управління (публічний менеджмент та 

новий публічний менеджмент), а також – постмодерне (постсучасне) 

публічне управління.  

Перший період, насамперед, асоціюється з іменами таких класиків, як     

М. Вебер та В. Вільсон, які відстоювали примат бюрократії, акцентуючи 

увагу на необхідності прагматизму, системи заслуг та професіоналізму, а 

також розмежування політики та управління в організації її функціонування. 

Цей підхід домінував у теорії та практиці більше ніж пів століття, однак, 

невідповідність постулатів класичної бюрократичної теорії післявоєнним 

соціальним викликам, які загострилися у 1970-ті роки, зрештою привели до 

кризи цього наукового напряму і появи альтернативного підходу, який 

пропонував імплементацію нових ринкових цінностей у практику 

державного управління з метою оптимізації державно-соціального діалогу, 

удосконалення управлінських методик за рахунок впровадження 

менеджерських практик.  

Нове публічне управління представлене широким колом дослідників, 

найбільш відомі з яких –  Дж. Абербах [5], Е. Армстронг [7], М. Барзелей [11; 

12], Р. Бекоф [8; 9; 10], К. Верхест [65], К. Грей [28], Ч. Гудсел [26], Е. 

Гулднер [27], Н. Калімула [34], С. Келман [35], Д. Озборн [44; 45], К. Поллітт 

[50; 51; 52], Д. Розенблум [54], Е. Сай [57], Х. Сіберс [56], М. Тернер [63],  І. 

Ферлі [21], Н. Флін [22]. Серед українських дослідників значну увагу аналізу 

змісту НПМ приділили В. Солових [2], В. Соловйов [3]. Попри певні 



70 
 

авторські особливості розуміння нового публічного управління, усі ці 

науковці схилялися до необхідності важливого переходу: від управління до 

менеджменту. Клієнт-орієнтована політика мала замінити диктатуру 

бюрократії, а такі категорії, як прибуток, ефективність, економічність, 

повинні були стати новими орієнтирами у публічному управлінні. Принципи 

управління приватним сектором були фактично повністю перенесені у 

державну царину. Адміністративні реформи на засадах нового публічного 

управління охопили майже весь демократичний світ. Попри значні успіхи, 

цей підхід також виявився тимчасовим розв’язанням певних проблем. І 

наприкінці ХХ століття стало очевидно, що такий підхід сприяє просуванню 

глобального капіталізму, насамперед, слугуючи інтересам корпоративних 

еліт. Провідне завдання – реалізація загального блага (суспільних інтересів) 

на практиці трансформувалося у просування вільної торгівлі та розвою 

наднаціональних організацій.  

Відтак, постала потреба чергової ревізії теоретичних знань з метою 

якісних практичних перетворень. Глобалізація, інформатизація, 

діджиталізація та багато інших чинників вплинули на формування нової віхі 

у суспільному житті – ери постмодерну. Нова філософія не оминула і сферу 

публічного управління. Громадянин, суспільство і держава постмодерну 

шукають нові виміри дискурсу. Підґрунтям для формування постмодерної 

парадигми у публічному управління стали властиві постнекласичній науці 

індетермінізм та нелінійність. Концентрація уваги відбувається на складних 

системах та способах управління ними, міжсистемних взаємодіях, 

геополітичних та глобалізаційних аспектах.  

1995 року американські дослідники Чарльз Фокс та Г’ю Міллер 

публікують спільну роботу «Постмодерне публічне управління: бюрократія, 

сучасність та постсучасність», в якій прослідковується синтез різних 

методологічних настанов, таких як структурний функціоналізм, синергетика, 

соціальна інженерія, аксіологія тощо. Учені стверджують, що традиційний 

підхід до публічного управління позбавляє теоретиків публічного управління 
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незалежності, потрібної для того, щоб уявити більш вільні умови роботи та 

управління [24]. Науковці виступають з критикою «ортодоксального» 

демократичного управління, що передбачає відокремлення політики від 

адміністрування, наукове управління та ієрархічну організаційну модель. 

Демократична традиція позбавлена універсальності, окрім цього, вона має 

низку недоліків.  

Аналізуючи тенденції постмодерного публічного управління, 

дослідники виділяють низку провідних: 

-  символи та знаки, за допомогою яких відбувається публічна розмова, 

стали самореферентними й другорядними; 

- супутнє побоювання, що різноманітні субкультури в різних 

суспільствах піддаються ігноруванню; 

- насиченість у суспільній свідомості нескінченними серіями образів та 

символів з невідомими й ненадійними референтами, в результаті чого засоби 

масової інформації зводять політичні дебати виключно до ЗМІ симуляції та 

ЗМІ спектаклю; 

- схильність політиків до безперервної боротьби за накладення певного 

символьного значення, що переміщує фокус публічного управління з 

реальних матеріальних проявів на символьні. 

Науковий тандем пропонує мережеву модель на основі економічної 

корисності, яка б пояснювала події краще, ніж традиційний підхід до 

державного управління. Учені переконані, що політичні мережі забезпечують 

спосіб обробки розбіжностей, формулювання цінностей та стратегій 

реалізації політики. Маневрування ж від імені суспільних інтересів у цій 

складній політично тонкій мережі є завданням пост-прогресивної державної 

адміністрації.  

Попри значну підтримку з боку наукового співтовариства, 

неупереджений аналіз постмодерної теорії публічного управління виявляє в 

ній як ряд переваг, так і комплекс недоліків. Так, зокрема, Ю. Сурмін 

зазначає, що постмодернізм здійснив вагомий вклад у використання в 



72 
 

державному управлінні таких інструментів, як міф, страх, хаос, 

маніпулювання. Він  сформував оптимістичне ставлення до хаосу, якого 

лякається класичне управління. Але досить часто хаотичний оптимізм 

занадто оптимістичний, що формує ставлення до хаосу та кризи як до блага, 

котрі самі пройдуть та приведуть до розквіту держави. Від такого ставлення 

можуть бути дуже небезпечні наслідки: руйнування системи управління, 

втрата можливостей, зворотний розвиток тощо [4]. 

Ч. Фокс та Г. Міллер виділяють три теоретико-прикладні альтернативи 

для ортодоксального публічного управління, які не будучи позбавленими 

недоліків, наразі можуть запропонувати шляхи виходу з кризового стану, 

зумовленого невідповідністю управлінського інструментарію та змісту 

нагальним потребам й установкам головного замовника та споживача 

державно-управлінських послуг – суспільства. До цих трьох альтернатив 

науковці відносять такі ідеологічні течії, як неолібералізм, конституціоналізм 

та комунітаризм.  

Криза легітимності ортодоксального публічного управління створює 

сприятливі умови для активного поширення комунітаристського дискурсу та 

практик. На користь комунітаризму свідчить і властивий йому супротив 

індивідуалізму, націленому на максимізацію корисності. «Слабкість 

представницької демократії представляє для комунітаристів можливість 

реанімувати пряму демократію громади… Комунітаристи хочуть сильної 

демократії, яка веде до справедливості. Люди повинні бути залучені до 

рішень, які впливають на їхнє життя, і не тільки задля справедливості, а й 

тому, що цього потребує повний розвиток людського потенціалу. Люди 

повинні долучатися до громади, щоб врятуватися від сучасного відчуження, 

яке в іншому випадку буде типізувати їхнє життя» [24, c. 45].  

Вичерпне використання потенцій громадянина та громади має пріоритет 

над архаїчними конституційними дебатами й поточними агентськими 

проявами цих дебатів. Дисфункціональність циклічної моделі може бути 

подолана «спільною справою» комуни. Комунітарно-владна солідарність 
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звертається до досвіду афінської прямої демократії, кантонів Швейцарії та 

Нової Англії. Філософське обґрунтування комунітаризму знаходимо у 

роботах античних та середньовічних мислителів (Аристотель, Т. Аквінський) 

й низки сучасних – М. Вальцера [66; 67], Ч. Тейлора [60; 61] тощо. 

Чарльз Фокс та Г’ю Міллер виділяють чотири основні принципи 

комунітаризму, які можуть допомогти розкрити його сутність та 

продемонструвати ідейну силу. Учені зазначають, що комунітаризм: 1) має 

інше (від модерністського ліберального, класичного ліберального або 

неоліберального) розуміння індивіду, його природи та призначення; 2) 

змінює локус та напрямок причинності; 3) спирається на телеологію 

доброчесності та етику характеру, 4) сприяє практиці, що характеризується 

фронезисом (практична мудрість). Розглянемо ці принципи більш детально.  

Індивід. Якщо сучасне ліберальне уявлення про людину припускає 

існування атомістичної (буржуазної) особи, яка раціонально максимізує цінні 

речі для самотнього споживання, то комунітаристи занепокоєні життєвими 

програмами, які призводять до відмови індивіда від політичної участі. 

Комунітаристи протестують проти «я», передбаченого в утилітарних 

доктринах, адже воно навряд чи буде ідентифіковане. Такий шифр індивіда 

не має ані культури, ані історії, ані місця, він є невтілюваним. Людина 

формується тією спільнотою, до якої належить, відтак, вона не може бути 

абсолютно незалежною. Більш міцна комунітарна свідомість індивіда 

народжується зі спільного досвіду громади, в якій немає місця абстрактним, 

атомістичним та автономним індивідам.  

Комуна.  Прихильники комунітаризму розглядають людську спільність 

як таку, що розташована в конкретному моральному та політичному 

контексті, і підкреслюють конститутивну роль, яку спільні цілі відіграють у 

процесі формування та функціонування індивіда. Вакуум не є середовищем 

реалізації людини. «Каузальність, яка в ортодоксально-ліберально-

модерністських зразках іде від автономної індивідуальної свідомості, до 

судження або рішення, до дії, - зараз сприймається комунітаристами як 
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діалектична, взаємна причинність між окремими людьми та комунально-

історичним контекстом, в якому вони були сформовані» [24, c. 47]. Контекст 

творення особистості містить багато інших «я», без яких були б 

неможливими фізіологічний та психологічний портрети індивіда, не 

відбулося б спалаху особистості. Спільнота й інші люди в ній, на думку 

комунітаристів, є передумовою життя й щастя. За таких умов альтруїзм, 

відданість та прихильність не сприймаються як ексцентричні відхилення від 

норми егоїстичної раціональності, а постають частиною життя у людській 

спільноті. 

Телеологія доброчесності. Культивування внутрішніх рис характеру й 

доброчесності - це цілеспрямована мета комуни. Громадянство в ній - не 

просто питання зручного адміністрування справ. Це важлива частина 

процесу виховання характеру. Повномірний розвиток особистості вимагає 

активної участі в комунальному управлінні. Процес дискурсу в середині 

спільноти, розробка спільної мети та норм мають важливе значення для 

повного розвитку людського потенціалу. Люди - політичні істоти не тільки в 

контексті матеріальних потреб, але й в сенсі комплексного духовного 

дозрівання. 

Фронезис. Упорядкована спільнота довіри не потребує раціонально-

всебічної соціальної науки. Реальні стандарти практичної мудрості більше 

підходять для дискурсу громадян комуни, які спільно приймають рішення у 

процесі обговорення. Відновлення розуміння управління як практичної 

мудрості передбачає рух до більшої залежності від попередніх стратегій, які 

самокоригуються шляхом перманентного зворотного зв’язку з метою 

моніторингу їхніх наслідків.  

Відмітимо, що лібертаріанство ілюструє філософську прихильність до 

єдиного роду нормативних цінностей. Воно не просто надає свободу волі в 

порівнянні з усіма іншими міркуваннями, але трактує альтернативні цінності 

як негативні перешкоди, які, можливо, доведеться подолати або терпіти. 

Таким чином, лібертаріанці швидко заперечують, що існує «загальне благо» - 
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добро, просування якого може конкурувати з імперативом дотримання прав 

особи. Як правило, це заперечення приймає форму двоступеневого етапу, 

першою передумовою якого є те, що «загальне благо» може існувати лише за 

умови, що існує якась метафізична сутність, яка є бенефіціаром цього блага. 

Тоді існування такого суб'єкта заперечується, і випливає з цього висновок 

про те, що такого загального блага бути не може.  

Наприклад, Р. Нозік стверджував, що немає жодної соціальної сутності, 

яка б пережила певні жертви заради свого блага. Є лише окремі люди, різні 

окремі люди, зі своїм індивідуальним життям [43]. 

Таким чином, лібертаріанці визнають певну форму суспільного блага, 

лише в редукованому сенсі, згідно з яким це суспільне благо розуміється 

суворо як сукупність окремих благ [60]. 

Комунітарна відповідь на це заперечення полягає у критиці вихідної 

передумови, а саме, що існування загального блага залежить від існування 

якоїсь колективної метафізичної сутності, яка є бенефіціаром цього блага. 

Одним із свідчень загального блага є те, що це певна вигода, яка робиться 

задля допомоги іншим, не враховуючи, ким ці люди є, зокрема, поза їхнім 

членством у якійсь спільноті, включаючи майбутні покоління. Тобто особа, 

яка діє задля сприяння загальному благу, не може визначити, ким буде 

бенефіціар їхніх дій. Вони роблять це через цінність конкретного блага 

самого по собі. Наприклад, фундаментальні дослідження щодо захисту 

навколишнього середовища, запобігання зміні клімату та розвитку стійких 

джерел енергії - все це дорогоцінні проекти, які окупляться лише в 

довгостроковій перспективі невідомим, непередбачуваним бенефіціаром. 

Спільне благо також включає розробку та збереження товарів, що належать 

громаді, а не конкретній особі, включаючи археологічні та історичні пам'ятки 

та документи (наприклад, текст Конституції) та демократичний політичний 

процес. 

З огляду на те, що комунітарна позиція спирається на визнання кількох 

основних цінностей рівноправними в їх позиціях, як базових основ доброго 
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суспільства, жодна з яких не має привілеїв апріорі, - виникає питання, як ці 

основні цінності співвідносяться між собою. Автономія та загальне благо - 

дві такі основні цінності, які потрібно збалансувати. Зв'язок між ними не є 

суворо нульовою сумою. Швидше, вони стоять у відношенні «інвертуючого 

симбіозу», за допомогою якого ці два значення посилюють одне одного до 

точки, за якою вони починають виявляти щось ближче до поведінки з 

нульовою сумою. Наприклад, коли громадська безпека відновлюється в 

громаді з дуже низьким рівнем соціального порядку, вигідні як права, так і 

загальне благо. Це можна побачити в Москві після дуже високого рівня 

злочинності на початку 1990-тих років минулого століття та раніше - у 

кількох великих американських містах. Однак, як тільки базовий порядок 

встановлений, дві основні цінності, як правило, вступають у конфлікт і 

потребують збалансування. Це підкреслюється дискусією щодо того, чи 

виправдані зупинка та спритність, і чи не надто сильно схиляється дія 

патріота на користь безпеки, підриваючи права. 

Комунітаризм вважає, що немає жодної встановленої точки балансу, яку 

можна знайти у всіх суспільствах. Швидше, конкретний баланс між правами 

та обов’язками чи правами та загальним благом буде змінюватися залежно 

від культурно-історичного контексту в різних суспільствах та з  плином часу 

[37]. 

Комунітаристи відзначають, що суспільства постійно коригують баланс 

між правами та загальним благом, оскільки внутрішні та зовнішні умови 

змінюються. Більше того, вони часто надмірно компенсують, рухаючись 

занадто далеко до одного значення, коли інше було або здавалося 

недоотриманим. Вони часто схильні до завищення. Таким чином, можна 

уявити цей рух серед відданості основним цінностям подібним до мармуру, 

що рухається у мисці, яка піддається зовнішнім силам. Хоча мармур 

коливатиметься вперед-назад над центром чаші (метафорична точка 

оптимального балансу), існує ризик того, що мармур вилетить над краєм 

чаші, унеможливлюючи повернення до надиру чаші. Ця метафорична подія 
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означає суспільство, яке розчиняється у непоправному хаосі (наприклад, 

Сирія у 2011–2013 роках) або розпадається (наприклад, колишня Югославія). 

Незважаючи на те, що критики оскаржують саму концепцію рівноваги 

[58], і прихильники часто виступають за одну основну цінність над усіма 

іншими, суди демократичних суспільств та їх законодавчі органи чітко 

балансують, причому дуже комунікативно, не знаючи цієї філософії або 

принаймні її термінології. Як четверта, так і п’ята поправки американської 

конституції добре ілюструють це. Четверта поправка говорить, що права 

людей захищаються лише «від необґрунтованих обшуків та вилучень», з 

наслідком що існує ціла категорія дозволених обшуків, наприклад, коли є 

переконливий суспільний інтерес - юридичний термін для загального блага. 

Подібним чином, П’ята поправка врівноважує індивідуальні права власності 

із загальним благом, постановляючи, що арешт майна не обов’язково 

забороняється, але повинен передбачати компенсацію, виплачену власнику. 

Значна частина публічної дискусії щодо основних принципів, що 

стосуються суспільного проектування, протягом останніх двох століть 

зосереджувалась на ролі примусових джерел організації суспільства 

(держава) проти добровільних угод та обмінів (економіка). Також і в цій 

сфері сильні прихильники дотримувались позицій, які зосереджувались на 

одному принципі («Той уряд найкращий, який керує найменше», проти 

всеохоплюючих націоналізації та центрального планування). Фактично всі 

суспільства спираються на цю рівновагу або стають вкрай 

дисфункціональними. 

Комунітаризм перестрибнув цю дискусію, зазначивши, що вона не 

враховує значення третього сектору, до складу якого входять сім'ї, місцеві 

громади, добровільні об'єднання, релігійні організації та численні соціальні 

групи, включаючи расові, етнічні, професійні та інші. Дуже великий обсяг 

соціальних транзакцій відбувається у третьому секторі, який дотримується 

інших принципів, ніж держава чи уряд. 
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Щоб зрозуміти ці принципи, потрібно взяти до уваги, що люди не є 

незалежними агентами, які роблять самостійний вибір на основі 

раціонального обговорення і висновку, що найкраще відповідає їхнім 

власним інтересам. Тобто вони не є Homo Economicus - концепт, який 

застосовувався далеко за межами економічної сфери для опису світу 

політики (якщо припустити, що виборці є раціональними агентами, які 

можуть слугувати власним інтересам) і навіть у соціальному житті 

(включаючи злочинність, статеве та релігійне життя) [13]. 

Комунітаризм, спираючись на соціологію та соціальну психологію, 

вказував, що люди, як висловився Аристотель, є соціальними тваринами. Це 

означало, що вони мають зв'язки з іншими (наприклад, членами сім'ї та 

громади), що впливає на їх уподобання та вибір двома основними способами. 

По-перше, в оригінальному формуванні цих уподобань під час соціалізації, 

коли цінності їх конкретних спільнот стають їх частиною. Отже, вони 

сприймають те, що громада прописує як напрямки дій, як власний вільний 

вибір. По-друге, як джерело безперервних підсвідомих сигналів, які 

використовують апробацію та соціальну недовіру, щоб забезпечити 

встановлені уподобання або переформулювати їх. Ці ключові спостереження, 

на думку комунітаристів, не слід тлумачити як відсутність в людей ступенів 

свободи і повну соціальну детермінованість, а розуміти, що діапазон цього 

вибору обмежений соціальними зв'язками людей.  

Багато наслідків випливає з розуміння соціальної природи людей. 

Особливий інтерес для комунітаризму представляє те, що люди часто діють 

угрупованнями, а не як окремі особи (звідси велике значення соціальних 

рухів, таких як рух за громадянські права з метою суспільних змін), і що 

соціальні зв'язки є основним та окремим джерелом «м'якого» соціального 

порядку. 

Причина полягає в тому, що коли люди дотримуються норм завдяки 

неформальному соціальному контролю, щоб отримати схвалення інших, до 
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яких вони прив'язані, або уникнути їхньої докори, ці механізми «контролю» 

залишають остаточний вибір людині на відміну від прямого примусу.  

Далі слід зазначити, що неформальний соціальний контроль є 

надзвичайно важливим, оскільки обсяг операцій у сучасному суспільстві 

настільки великий, що ніколи не може бути достатньо бухгалтерів, 

інспекторів, прикордонників, митників та поліції, щоб обмежити 

антисоціальну поведінку до рівня, який вільне суспільство може терпіти. 

Більше того, над цими офіційними виконавцями потрібно мати охорону, як 

це вже давно було зафіксовано у рефрені «Хто буде спостерігати за 

спостерігачами?". Отже, єдиний спосіб досягти бажаного рівня 

цивілізованості - це якщо велика кількість членів суспільства (включаючи 

персонал правоохоронних органів) буде «добре поводитися», оскільки вони 

вважають, що це їхній цивільний або моральний обов'язок, і значна частина 

правозастосування буде залишена за неформальним соціальним контролем, 

який, спирається на обмежену конфіденційність. 

З огляду на важливі особливості комунітаризму, що мають вагоме 

значення для соціальної природи людей, а отже, для неформального 

соціального контролю та спільнот при підтримці непримусових джерел 

соціального порядку, виникають два основних питання щодо суті норм, які 

керують поведінкою. Вони морально прийнятні чи неприйнятні? І хто буде 

судити про їх репутацію? Ці питання виникають через те, що неформальний 

соціальний контроль - основа комунального порядку, базується не лише на 

тиску громади (на наданні та утриманні соціальних схвалень та осуду), але 

також спирається на сортування того, що громада вважає морально 

доцільним.  

Тиск схожий на трубопроводи; чим вони сильніші, тим більший обсяг вони 

можуть нести. Соціальні норми, поведінкові специфікації цінностей - це те, 

що протікає по цих трубопроводах. 

Відповідь на ці питання базується на двох ключових поняттях: 

моральний діалог та деонтологічні цінності. Нормативний зміст 
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комунального тиску постійно редагується, формулюється та 

переформулюється шляхом обговорень серед членів громади за обіднім 

столом, в місцях культу, біля охолоджувача води або кавоварки у місцях 

роботи, у публічних басейнах та під час інших зборів тощо. Нещодавні 

приклади, приміром, в США включають гей-шлюби, дефіцит та контроль над 

зброєю. 

Ці моральні діалоги не слід плутати з тими аргументованими 

обговореннями, які часто досліджують політична теорія та філософія 

(ідеалізовані збори на агорі чи в ратуші). Вони розглядаються як обговорення 

на основі розуму, в ідеалі керовані доказами, належні та логічні.  

Наприклад, розглянемо дебати щодо смертної кари. У такій дискусії 

можна було б зосередитись на емпіричному питанні, чи є смертна кара 

ефективною для запобігання злочину. Навпаки, моральний діалог займається 

цінностями, запитуючи, в даному випадку, чи доречно державі навмисно 

позбавити життя людину. 

У даному випадку заповідь моральних діалогів відрізняється від 

концепції комунікативних дій  Ю. Габермаса, для якого основним викликом 

суспільства є інтеграція людей, які все частіше відчужуються від минулих 

соціальних інститутів і традицій, бо «розчаровані», і мають різні цілі, 

вірування та культурні передумови [30]. Його рішення полягає в тому, щоб 

закликати соціальні інституції сприяти тому, що він називає 

"комунікативною дією" - формою спілкування, коли люди відмовляються 

звертатися до власних інтересів (згідно з примусовими загрозами або 

ринковими операціями) і, натомість, намагаються дійти до якоїсь спільної 

мети, яка дає їм спільну причину дотримуватись певного курсу дій [16]. З 

позиці Ю. Габермаса, процес міркувань може виражатися суто з точки зору 

техніко-прагматичних тверджень, а не претензій на правоту чи справжність. 

Що ще важливіше, Ю. Габермас закликає до нейтрального 

процедуралізму, якого на думку комунітаристів, недостатньо, і, отже, 

виникає необхідність у моральних діалогах для сортування спільних 
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формулювань блага. Таким чином, Ю. Габермас вважає, що учасники 

повинні дотримуватися основних правил, таких як залишатися в темі та 

безпосередньо реагувати на заперечення та аргументи. Загальніше, Ю. 

Габермас припускає, що ступінь, в якій можна вірити у справедливість 

аргументації залежить від того, наскільки цей аргумент був ретельно 

перевірений, наприклад піддаючись безлічі контраприкладів та 

мислительних експериментів тощо. Отже, недостатньо того, щоб учасники 

дотримувались основних аргументованих процедур. Швидше, вся дискусія 

повинна бути структурована відповідно до правил, що дозволяють ретельно 

перевіряти аргументи.  

Отже, Ю. Габермас стверджує, що усі відповідні голоси включаються в 

дебати, кожному учаснику надається рівна можливість взяти участь у 

дебатах, кожен учасник говорить чесно, не обманюючи ні себе, ні інших, 

учасники вільні від будь-якого виду примусу, оскільки беруть участь у 

процесі. Таким чином, дослідник уникає питань, що мають нормативне 

значення, і замість цього створює обговорення як набір нейтральних 

процедур і правил [29]. 

Комунітаристи показують, що всупереч поширеній думці, що моральний 

діалог призводить до тривалих конфронтацій без резолюцій (наприклад, про 

аборти), більшість моральних діалогів призводять до нових спільних 

моральних розумінь, які, в свою чергу, змінюють поведінку, оскільки вони 

підкріплені неформальним соціальним контролем. Приклади включають 

змінене ставлення до меншин, жінок, людей різної сексуальної орієнтації та 

ставлення до навколишнього середовища. 

Спостереження за тим, що моральні діалоги відбуваються всередині 

спільнот, змусили деяких мислителів дійти висновку, що громади є 

головними арбітрами добра. М. Вальцер, наприклад, стверджує, що 

нормативні значення можуть бути як тонкими (мінімалістичними) – тобто 

такими цінностями, які є загальнодоступними і на які, таким чином, можна 

посилатися в міжкультурних моральних суперечках - або товстими 
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(максималістичними), коли вони є специфічними для даної культури та 

контексту. Однак, важливо, що М. Вальцер відкидає думку, що люди 

починають з тонких цінностей, які служать фундаментом, на якому 

зростають культурні контингентні товсті цінності. Швидше, він стверджує, 

що все починається з товстих культурних цінностей, і з них можна знайти 

вузький розділ цінностей, що перекриваються, знайдені у різних культурах, 

які кваліфікуються як тонкі чи мінімалістичні цінності [66]. 

Крім того, він припускає, що ці тонкі цінності часто навіть не є 

підмножиною товстих значень, а, швидше, є чимось ближчим до карикатури 

на ці цінності - сукупністю принципів, які настільки абстрагувались від 

товстих цінностей, з яких вони походять, що відношення між ними не можна 

описати як частину цілого. 

Таким чином, М. Вальцер припускає - поряд з деякими іншими 

комунітаристами 1980-тих років, - що нормативні висновки для конкретного 

суспільства повинні бути виведені з нормативної мови, аргументів та 

міркувань, знайдених у цьому суспільстві [14]. Враховуючи все це, 

мислитель робить висновок що поняття справедливості зводиться до тієї 

міри, в якій життя в конкретній громаді відображає спільні цінності та 

розуміння членів цієї спільноти [67].  

Однак, цієї позиції важко дотримуватися, враховуючи те, що, приміром, 

спільнота нацистів може зробити висновок, що лінчувати людей іншого 

кольору шкіри є морально доцільним, або погодиться, що спалювання книг 

похвально. Отже, комунітарист потребує архімедової моральної точки зору, 

що виходить за межі консенсусу громади, і суттєвої, хоча і не обов’язково 

такої товщини, як місцеві. 

Так, Р. Белла заперечував проти фрази «загальнолюдські цінності» або 

будь-якого іншого подібного формулювання, яка може означати схвалення 

абсолютних цінностей. Ф. Сельзнік підтримував цю позицію. У той же час, 

А. Етціоні стверджував, що, не визнаючи загальнолюдських принципів, 

права людини є одним з яких, та соціальні обов'язки (очікувані від усіх, хоча 
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громади, перед якими вони несуть відповідальність можуть відрізнятися), 

комунітаризм був лише формою культурного релятивізму [20]. І якби ми не 

визнавали жодних суттєвих цінностей, що перевищують ті, що 

підтримуються різними громадами чи культурами, ми відмовляли б собі в 

основі, на якій спиратимемося на моральні вимоги. Таким чином, ми не 

могли б кинути виклик практиці інших країн побивати камінням жінок-

перелюбниць, рубати кінцівки злодіям, саджати в тюрми інакомислячих та 

торгувати сексуальними рабами, не кажучи вже про дитячу працю, примусові 

шлюби та обрізання жінок тощо. 

Позиція, яку висуває автор, полягає в тому, що існує невелика кількість 

основних моральних цінностей, які безпосередньо звертаються до нас, і які 

ми вважаємо переконливими, які, як висловилися батьки-засновники 

американської республіки, очевидні. Люди народжуються з моральним 

почуттям, яке дає чітке судження про різноманітну поведінку як у культурі, 

так і між культурами. Одного разу, коли людина відчуває таке відчуття, в 

основному стикається з двома варіантами вибору. Можна сказати собі, що 

таке почуття є недоречним, оскільки різні люди мають різні культури, і те, 

що сприймається як обурливе або морально похвальне, може бути не таким в 

очах інших, з їхньої точки зору чи з їхніх цінностей. Такий аргумент залишає 

моральний сенс, який зрідка заспокоюється такими поняттями, як 

необроблений, недосліджений і, насамперед, необґрунтований. Або можна 

зрозуміти цей попередній сенс як благання власника встановити, чи була 

початкова відповідь виправданою, як запрошення до нових роздумів, на 

підставі яких моральні судження дозволять обґрунтувати ті позиції, які 

збережуться після первинних роздумів. 

Для ілюстрації наведемо приклад. Намагаючись пояснити інтуїтивне 

розчарування, дізнавшись про домовлені шлюби між молодими дівчатами та 

старими чоловіками в деяких частинах світу, можна спочатку замислитися, 

чи може це бути домовленість, з якою погодились обидві сторони, - таким 

чином, виводячи початкову інтуїтивну тривогу,  яка насправді в значній мірі 
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є відображення того, що такі шлюби не є частиною сучасного західного 

досвіду. Можна все-таки сумніватися в моралі таких шлюбів на тій підставі, 

що не всі контракти, навіть якщо вони добровільно укладені, є обов'язково 

моральними. Наприклад, контракт на служіння в якості раба ніколи не є 

прийнятним. Більше того, при подальшому роздумі цілком можна зробити 

висновок, що умови дівчат не дозволяють їм надати дійсну згоду. Отже, це 

фактично вимушені шлюби, і тому первісне почуття прикрості виправдане. 

На відміну від цього, дізнавшись, що маленькі діти довго працюють за 

мізерну оплату праці на фабриках країн третього світу, первинна інтуїтивна 

реакція, ймовірно, виявить ситуацію вкрай неприємною. Однак, подальша 

експертиза виявляє, що якби цим дітям було відмовлено в цій роботі, їхній 

стан на фермі з голодуючими сім'ями без фабричної роботи, яка допомагає 

годувати родини, був би гіршим. Тоді цей розгляд може перенести фокус 

морального обурення на той факт, що ці діти існують у світі, в якому багато 

мільйонів не мають базового мінімуму, необхідного для життя. Таким чином, 

фокус морального обурення може відійти від культури країн Третього Світу 

до диференціації багатства між багатими та бідними країнами, а також 

корумпованими місцевими елітами [39]. 

В обох випадках, звичайно, є місце для додаткових, набагато складніших 

обговорень (наприклад, навіщо заперечувати проти застосування сили для 

організації інтимних стосунків?). Єдина мета тут - проілюструвати гідність 

вивчення морального сенсу, а не намагатися відкинути його марно, фактично 

залишивши його "сирим" і не врахованим. У процесі людина переходить від 

морального почуття до морального судження. Це дослідження також є 

основним способом відмінності підходу, який тут застосовується, від 

інтуїтивізму чи емотивізму [59] (обидва покладаються на моральний сенс, 

але залишають його невивченим). 

Але як можна виправдати ці моральні судження? Одна з можливостей 

полягає в тому, що моральні судження виправдані, оскільки вони 

відображають консенсус між усіма відповідними сторонами. Можна сказати, 
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наприклад, що консенсус може виникнути між громадами на національному 

чи навіть регіональному та глобальному рівнях на користь прав жінок або 

обрання заходів, виправданих необхідністю охорони навколишнього 

середовища як загального блага, і таким чином, забезпечити джерело 

транснаціональних моральних суджень. Перш за все, дані свідчать, що є дуже 

мало того, з чим усі люди погоджуються (навіть те, що вбивство є морально 

недоцільним). По-друге, що робити, якщо деякі громади чи нації не 

погоджуються? Чи є тоді моральним підпорядковувати рішення думці 

більшості? 

Якщо говорити загальніше, то консенсус має велику прагматичну 

цінність, але містить мало морального виправдання. Скажімо, якась людина 

подає до двох комітетів з етики у двох лікарнях одну і ту ж справу для 

вирішення, наприклад, чи може бути відключена підтримка життя в певному 

випадку. Один комітет визначає 5: 0, що б він не робив цього, інший голосує 

у співвідношенні 3 - 2. Звичайно, рішення першого комітету набагато легше 

виконувати, але немає підстав вважати його рішенням, що має більшу 

моральну "цінність". Дійсно, громада може легко домовитись, навіть 

одноголосно, про те, що будь-яка людина, що не є її членом, може бути 

застрілена, або представник іншої раси - лінчований. Але кілька десятиліть 

тому можна було цілком легко досягти глобального консенсусу, що жінки є 

громадянами другого сорту. Отже, не можна надійно будувати міжкультурні 

моральні судження (насправді будь-які) на основі консенсусу. 

Альтернативну пропозицію висловили етики, які відстоюють 

деонтологічну позицію. Зазвичай, цей термін стосується етичних теорій, 

заснованих на моральних зобов’язаннях, обов’язку чи необхідності. Він 

визнає, що певні моральні причини є переконливими. 

Деонтолог стверджує, що дія чи правило дії можуть бути морально 

правильними або обов'язковими просто через якийсь інший факт про це або 

через власну природу [25]. На жаль, цей термін нагадує численні інші 

проблеми, які не мають ніякого відношення, які справді відволікають увагу 
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від дискусії. Отже, відтепер її уникають, а натомість посилаються на 

самоочевидні істини. Люди мають більший обов'язок перед власними дітьми, 

ніж перед дітьми інших, це моральне твердження говорить саме за себе, 

ефективно та безпосередньо. Ніхто не відчуває, що потрібне якесь 

консеквенціалістське пояснення, підрахунок шкоди чи якась інша форма 

утилітарного аналізу. Дійсно, навряд чи можна знайти одну людину, яка 

підтримує, вірить або стверджує, що люди мають однаковий моральний 

обов'язок перед усіма дітьми, такий самий, який вони мають перед власними. 

Висловлювання про моральні причини, які представляються 

переконливими, схожі на те, що релігійні авторитети називають 

одкровенням. Це не означає, що не можна міркувати щодо цих питань. Той 

факт, що якась причина здається могутньою, не усуває необхідності її уважно 

вивчити. Однак, тут випливає причина, яка підтверджує або кидає виклик 

одкровенням, а не є джерелом судження. Коли відчуваєш, що певні позиції 

само собою зрозумілі, запитуєш, чи можна знайти переконливий 

контраргумент. Якщо ні, то рішення залишається в силі.  

Отже, коли хтось читає вислів про те, що «краще пустити тисячу винних 

людей вільно ходити, ніж повісити одну невинну людину», це спочатку може 

здатися само собою зрозумілим. Однак, коли хтось зауважує, що ці звільнені 

злочинці обов’язково вб’ють принаймні кількох невинних людей, 

виявляється, що впевненість у первинному викладі вже не настільки сильна, 

як здавалося спочатку. На відміну від цього, коли мова заходить про реакцію 

на злочин і намагання використати гнів, що є реакцією на цей злочин, щоб 

виправдати помсту або неправомірні дії поліції, думка „два мінуси не 

роблять одного плюса” лишається, навіть після того, як вона була оскаржена. 

Ч. Тейлор підкреслює цю подвійну природу моралі, стверджуючи, що 

наші моральні реакції ніби мають дві сторони. З одного боку, вони майже як 

інстинкти, з іншого боку, вони, здається, стосуються тверджень про природу 

та статус людей. Натуралісти та емотивісти, стверджує Ч. Тейлор, хочуть 

забути про другу частину [61]. Але також було б помилкою забути про першу 
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частину. Треба пам’ятати, що раціональні пояснення моральних цінностей - 

це спроби «сформулювати» моральний сенс, але вони не є його сутністю. 

Усі системи мислення, будь то математичні, наукові, релігійні чи 

моральні, вимагають принаймні однієї вихідної точки, первинної концепції 

чи припущення, яке ми повинні сприймати як належне - що є іншим 

терміном, само собою зрозумілим. Багато філософів, які не визнають 

обґрунтованості терміну "самоочевидна істина", цілком можуть погодитися з 

тим, що кожен моральний аргумент зрештою зводиться до ряду передумов. 

Ці передумови також можуть бути підтверджені аргументами, які самі мають 

передумови. Однак, потрапляючи в корінь речей, неминуче виникають 

передумови, для яких не можна обґрунтовано шукати подальших основ, але 

які, тим не менш, здаються обґрунтованими, подібними до того, що Е. 

Плантінга називає «належно базовими переконаннями» [48]. 

Тобто, за кожною стійкою моральною конструкцією криється само 

собою зрозумілий фундамент, або вона знаходиться на дуже хиткому ґрунті 

[69]. Це не означає, що, оскільки розуму потрібні якорі, слід вигадати чи 

сліпо прийняти якусь істину і назвати її самоочевидною. Швидше, тут 

висловлюється припущення, що існують істини, які визнаються 

самоочевидними, і вони також слугують опорними пунктами. 

Щоб розширити перелік самоочевидних істин, розглянемо дві особливо 

важливі для комунітарного мислення. Нормативне становище соціального 

порядку та автономії, для ретельно виробленого балансу між ними, має 

подібне становище з концепцією життя та здоров'я в медичних науках. 

Кожен із цих термінів має різні визначення та цілі в літературі щодо їх 

значення. Вони використовуються тут у такій базовій інтерпретації: 

автономія означає право людини діяти відповідно до своїх уподобань. 

Соціальний порядок використовується для висловлення думки про 

необхідність певних обмежень у праві діяти за власними уподобаннями. 

Ретельно вироблений баланс відноситься до думки, що суспільство, яке 

максимізує ту чи іншу цінність, не є допустимим [6]. 
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Теоретично можна було б поставити запитання: «Навіщо визнавати 

життя та здоров’я самоочевидними благами? Чи можна вважати смерть і 

хвороби добрими і будувати науки, що втілюють їх як основні цінності? 

Однак, це далеко не випадково і досить показово, що дуже мало людей, якщо 

такі взагалі існують, могли б серйозно розглянути таку можливість. Життя та 

здоров’я - вагомі блага, які говорять для нас безпомилково порівняно з їх 

протилежностями. 

Це спостереження не заперечується тим фактом, що існують деякі 

обмежуючі умови, за яких можна знайти чесноту, жертвуючи життям чи 

здоров’ям - скажімо, заради справедливої війни або в експерименті для 

випробування нових препаратів заради інших. З огляду на те, що існує безліч 

благ, яких неможливо дотримуватись одночасно, необхідно розробити 

конфлікти між ними і навіть пожертвувати мірою одних заради інших. 

Можна підсилити самоочевидний статус основних концептів різними 

вторинними та інструментальними прикладами - наприклад, те, що померла 

людина не може ні виконувати моральну відповідальність, ні бути носієм 

прав, або що хвороба обмежує нашу автономію. Однак, ми правильно 

вважаємо ці аргументи другорядними. Життя та здоров'я переконливі самі по 

собі, як і автономія, соціальний порядок та ретельно вироблений баланс між 

ними. 

Хтось може запитати: звідки ці самі зрозумілі істини? Природа? Бог? 

Або вони вбудовані в людство? Відповідь неясна, але це має невелике 

значення для цільової мети. Аналог полягає в тому, щоб побачити арку і 

зрозуміти, що тримає її разом, без будь-якого цементу, клею або дроту. Вона 

стоїть тому, що спосіб викладання цегли породжує утворення, яке 

самоокупне. Можна розпізнати цю якість арки, не маючи найменшого 

уявлення про те, хто її склав.  

Подібним чином, очевидні істини почуваються повноцінними, не 

потрібно знати, як було досягнуто такої точки. Припустити, що вони дані 

Богом чи природою або якимось іншим чином, просто пересуває 
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виправдання до більш ранньої ланки в ланцюзі аргументів, який, в свою 

чергу, вимагає статусу само собою зрозумілого. Як тільки хтось запитує, як 

це обов’язково роблять діти, хто створив Бога, чи як він потрапив на небо, ми 

повертаємось до reductio ad absurdum, що підриває всі моральні та 

інтелектуальні конструкції.  

Те саме стосується природи та всіх інших сумнівних опорних пунктів. 

Це не означає, що їх не можна критично досліджувати, але, скоріше за все, 

таким чином фактично вводиться інша опорна точка, підстава, на якій 

виправдовується критична оцінка, інша самоочевидна істина, або хтось 

залишається з моральною та інтелектуальною анархією, також відомою як 

релятивізм. 

Слід зазначити, що обговорення тут стосується цінностей, які члени 

суспільства прагнуть підтримувати, а не просто суджень, якими вони повинні 

ділитися в суспільній сфері, щоб сформулювати державну політику, яка 

передбачає численні моральні судження. Кілька рішень, які можуть 

спрацювати в публічній сфері, не працюють для суспільства в цілому, 

оскільки вони охоплюють приватну, а не лише публічну (або політичну) 

сферу [20]. Наприклад, багато тих, хто дотримується ліберальної політичної 

теорії, вважають, що люди можуть приватно дотримуватися різних кінцевих 

цінностей, але домовлятися про спільну державну політику, і вважати їх 

нормативно прийнятними, хоча вони роблять ці висновки з різних моральних 

підстав або тому, що вони вважають законною політику, яка була досягнута 

за допомогою процедури, яка вважається законною, наприклад, голосування 

в законодавчому органі після належного обговорення. Ніщо з цього не 

задовольняє питання про те, які, якщо такі є, спільні цінності, на які можуть 

спиратися члени суспільства при винесенні моральних суджень, які в значній 

мірі включають приватну сферу. 

Г. Джоас критикував концепцію самоочевидної істини, припускаючи, 

що якби вона була очевидною, батькам-засновникам не потрібно було б її 

проголошувати. Той факт, що вони справді це зробили, є первинним доказом 
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того, що заявлені істини не очевидні самі собою [32]. Відповідь на це 

заперечення полягає в тому, що самоочевидна істина може уникнути людей 

або тому, що вони живуть у закритих суспільствах (фундаменталістські 

теократії або світські тоталітарні держави) або мають закритий розум, хоча 

живуть у відкритих суспільствах. У першому випадку може відбуватися 

стільки соціального тиску та культурної індоктринації, що люди 

засліплюються тим, що дивиться їм в обличчя, так би мовити. Недарма діти 

зраджують своїх батьків таємній поліції, і люди вбивають своїх найкращих 

друзів в ім’я справи. У другому випадку люди, що перебувають під впливом 

того чи іншого модифікатора розуму, чи то алкоголь, наркотики або просто 

масова культура (перегляд телевізора протягом шести годин в середньому на 

день), не знають більшості моральних міркувань, включаючи ті, що є 

очевидними. 

Однак обидва ці типи людей можна спонукати побачити переконливий 

характер істин, коли вони відкриваються, коли вони звільняються від участі в 

необтяжених моральних діалогах або їм допомагають подолати різноманітні 

приглушені звички. 

Отже, тут визнається, що моральні істини не обов’язково є 

самозрозумілими для всіх. Справді, сотні мільйонів людей не бачили світ із 

вже обговорених причин. Однак, все більше і більше суспільств 

відкриваються, і все більше і більше людей мають уявлення про базові 

потреби. Підвищується рівень базової освіти та доступу до засобів 

спілкування. Таким чином, дедалі більше людей готові відкрити 

загальнолюдські моральні істини. 

Однак, для того, щоб вони могли знайти ці істини, вони повинні 

навчитися прислухатися до свого внутрішнього морального почуття, мати 

можливість вільно досліджувати його наслідки і не відволікатися на 

твердження, що немає сенсу шукати, або що немає спільних і тривалих 

моральних істин, чия дійсність виходить за межі будь-якої культури, 

цивілізації чи історичного періоду [68]. 
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Нарешті, є ще одна відповідь, яку слід дати тим, хто стверджує, що в 

моральній думці існують такі суттєві розбіжності та різноманітність, що 

завжди існуватимуть розбіжності щодо того, які моральні істини є 

очевидними. Такі критики, здається, вважають, що існування таких різних 

поглядів передбачає, що слід відступити від власних вимог і або 

зарезервувати рішення, або прийняти свого роду релятивізм. Але чи ті, хто не 

погоджується з власною моральною інтуїцією, перестануть висувати такі 

вимоги, якщо хтось зіб’ється? Чи вони зникнуть, якщо хтось проголосить 

(всупереч досвіду і розуму), що не існує самоочевидних істин? Чи корисні 

міжкультурні моральні діалоги, коли хтось реагує на сильні моральні вимоги 

інших, коли вони - як справжні віруючі - мають сильне почуття доброго і 

неправильного завдяки кваліфікованому, нюансованому, хеджованому і, 

перш за все, культурному та історично непередбачуваному погляду? 

Відповідь здається само собою зрозумілою. Приборкання власного голосу 

просто залишає порожнечу, яка заповнюватиметься голосами інших, і, крім 

того, призведе до збіднілого морального діалогу. 

Критичний підхід Ч. Фокса та Г. Міллера до оцінки комунітаризму як 

альтернативи ортодоксального публічного управління змушує учених 

поставити запитання, чи не є цей ідеологічний напрям сьогодні лишень 

ностальгією, нежиттєздатною у реальних масових суспільствах, які неминуче 

формуються під впливом розвинутого постіндустріального капіталізму? 

Проблемою комунітаризму є припущення, що громада цілком або переважно 

є доброякісною. Окрім цього, комунітаризм має тоталітарні тенденції, 

оскільки всі аспекти життя підпорядковані телеологічній спрямованості до 

добре організованої гармонії. Права та свободи людини, закріплені 

ліберальним плюралізмом, можуть бути скасовані в комунітарних умовах 

заради цілісності, моралі чи єдності громади. Дилема стає очевидною, коли 

при уважному аналізі ми помічаємо підміну поняття «держава» дефініцією 

«комуна» у всіх принципових для комунітаристів судженнях. Відтак, 

дослідження комунітаризму Ч. Фоксом та Г. Міллером є об’єктивним і 
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неупередженим, адже демонструє не лише переваги, а й недоліки даної 

альтернативи ортодоксального публічного управління. Ідеалізація людини та 

громади робить цей підхід сумнівним у сучасних умовах західного світу. 

Наступна альтернатива традиційному державному управлінню – 

неолібералізм. Систематизація імперативів неоліберального підходу до 

державного управління є обґрунтуванням його переваг.  

Загалом, неоліберальна традиція державної політики досліджується 

багатьма ученими, зокрема Г. Алісоном, Б. Армаджані, М. Барзелеєм,             

Дж. Блекменом, Л. Блессінгом, Р. Брюсом, Т. Геблером, Д. Кетлі, В. Кіном,      

Д. Озборном, Л. Отулом, Т. Пітерсом, П. Пластріком, С. Ренсоном, Н. 

Флінном тощо. Однак, переважна більшість студій цих науковців 

концентрується на розробці практичних механізмів неолібералізації 

державного сектору, відповідно, співвідношення неоліберального публічного 

управління та ідеології постмодерну як загального суспільного каркасу 

лишається мало дослідженим. Саме тому одна із задач даного розділу 

полягає у розкритті змісту та прикладного потенціалу неоліберального 

напряму в межах постмодерного публічного управління, деталізації його 

основних ідей та інструментів.  

Неолібералізм можна вважати продовженням загальноприйнятої 

ліберально-політичної думки, оскільки індивід наділений пріоритетом у 

відносинах зі спільнотою, а громада є або повинна бути сферою економічної 

діяльності, в якій роль держави полягає в збереженні миру в ринкових 

взаєминах цієї спільноти. «Внутрішнє оформлення зв'язку між «природним» 

приватним царством ринку і «штучною» публічною цариною держави було 

об'єктом постійної розробки і коригування» [47]. Неолібералізм став ідейним 

фоном низки реформ у державному управлінні у 80-90-ті роки ХХ століття. 

Відповідні реформи відбувалися в ім’я активізації громадського вибору, 

приватизації, переосмислення уряду і нового державного управління, 

відповідно, передбачали радикальну зміну способу управління державним 

сектором. Ця модель публічного управління та адміністрування знайшла 
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відображення у політиці адміністрації Р. Рейгана в США, М. Тетчер у 

Великій Британії, в Австралії, Новій Зеландії, Канаді в 1990-тих роках.  

Неоліберальне державне управління передбачало  дебюрократизацію, 

збільшення ефективності та результативності органів державної влади, а не 

популяризацію правил та приписів. «Реформатори прагнули замінити 

авторитет і жорсткість гнучкістю, традиційне захоплення структурою 

удосконаленням процесу і комфортну стабільність державних установ та 

бюджетів конкуренцією у ринковому розумінні» [36].  

Більшість цих заходів з реформування застосовуються і по сьогодні, 

насамперед,  в англосаксонському світі. І перед публічними 

адміністраторами стоять вимоги запровадити або розширити практику 

укладання контрактів та використовувати вимірювання ефективності 

виконання. Ефективність високо цінується в неоліберальному підході. 

Дискурс, який у контексті, відмінному від неолібералізму, буде оцінений як 

форма демократичного обговорення, розглядається тут як трансакційна 

вартість, що виключає інші можливості [31]. Неоліберальні реформи певним 

чином є викликом ортодоксальній моделі (ортодоксальна орієнтація на 

правила не знаходить підтримки та схвалення), але в окремих аспектах вони 

продовжують покладатися на передумови ортодоксального публічного 

управління (раціоналізм і сцієнтизм). 

Сьогодні поняття «ліберал» набуває негативної оцінки, насамперед, у 

пропонентів правих ідей. Але це певним чином видається дивним, тому що 

класичний ліберал у США може виявитися ідеологічно близьким до тих, хто 

нині належать до неоконсерваторів або пробізнесових правих, що 

пояснюється історичними традиціями. У Сполучених Штатах Америки імідж 

ліберала пов’язаний з людиною, яка підтримує державу загального 

добробуту, включаючи соціальне забезпечення, державну освіту, 

націоналізовану систему охорони здоров'я, а також «великий уряд», 

громадянські права і рівні можливості незалежно від раси або етнічної 

приналежності. З іншого боку, в Канаді та Японії Ліберальна партія завжди 
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була тісно пов'язана з бізнес-інтересами, зберігаючи класичне 

лібертаріанське значення поняття «ліберал». 

Коріння неолібералізму не в лібералізмі «Нового курсу» або «Великого 

суспільства», а у класичному варіанті останнього, за допомогою якого уряд 

стримується від втручання до бізнесу, науки, навчального процесу, релігії 

тощо наскільки це можливо. У своїй реакції проти «надмірного уряду» 

Нового курсу Чиказька школа економіки була визначена М. Фуко як вираз 

американського неолібералізму, який «прагне розширити раціональність 

ринку, схеми його аналізу і критерії прийняття рішень для областей, які не є 

виключно або в першу чергу економічними» [23]. 

Хоча класичний лібералізм приділяв велику увагу верховенству права і 

конституційним гарантіям, неолібералізм висловлює ідеологічну точку зору 

на користь ринкових системних рішень і методів, заперечуючи урядове 

втручання, особливо коли мова йде про обмеження ділових операцій, 

корпорацій і потоків капіталу. Твори Дж. Бентама, в яких висловлений 

інтервенціоністський соціально-інженерний поворот, разом з ідеями А. Сміта 

щодо ринків у багатстві народів забезпечують найбільш релевантний шлях 

від класичного лібералізму до неолібералізму.  

Неоліберальна критика бюрократії простежується, зокрема, у пропаганді 

обмеженого уряду, обмежених витратах, обмеженому оподаткуванні, 

обмеженому регулюванні та обмеженому втручанні у вільне підприємництво. 

Ринкові системи продемонстрували перевагу над централізованими 

системами державного планування [38], і тому неоліберальна філософія мала 

потужний вплив на справи народів, держав і громад. 

У неоліберальній структурі уряд має використовуватися максимально 

ефективно, роблячи ринки вільними для підприємництва. Це використання 

уряду може варіюватися від міжнародних угод про вільну торгівлю до участі 

у війні для сприяння «свободі». Уряд під впливом неолібералізму отримує 

можливість ефективно використовувати ресурси, включаючи робочу силу та 

сировину. Втручання уряду до виконання політико-економічних завдань не 
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настільки обмежене, як у класичному лібералізмі (Дж. Локк, Д. Юм, Е. Берк 

тощо).  

Класичний лібералізм не прийняв би пропозицій взяти приватні будинки 

чи підприємства і передати цю власність корпорації, яка буде стимулювати 

економічний розвиток. Але рішення Верховного суду США 2005 року в Кело 

проти міста Нью-Лондон, штат Коннектикут, дозволило уряду 

використовувати гідний домен для передачі приватної власності іншому 

приватному інтересу, сподіваючись на підвищення бази оподаткування.  

Прихильники класичного лібералізму, ймовірно, навіть не перерахували 

б старі збори (пов'язані з громадськими цілями, наприклад, новими дорогами 

або школами). Нове використання доменної потужності свідчить про більш 

агресивний корпоративний стиль неолібералізму, і він є як глобальним, так і 

локальним явищем. Звідси неолібералізм і глобалізація часто згадуються в 

одному й тому ж контексті. «З неолібералізмом, сильні і потужні уряди, 

озброєні потужним військовим потенціалом і підтримувані міжнародними 

фінансовими установами, розгортаються, щоб зробити світ безпечним для 

вільного підприємництва. Це вираження інституційної влади зверху вниз має 

потенціал для підриву як демократично обраних урядів, так і тиранічних 

деспотів» [24]. 

Неолібералізм критикується за те, що він поглиблює соціальне 

розшарування, масштабує прошарок малозабезпечених, деструктивно 

впливає на діяльність профспілок тощо, оскільки корпорації переміщують 

виробництва в місця з найменш обмежувальними екологічними законами, 

найслабшими трудовими стандартами і найдешевшими природними 

ресурсами. Таким чином, нерівність у багатстві та владі зростає, коли 

політика керується неоліберальною філософією [49]. Неолібералізм як 

внутрішній політичний рух - це скорочення уряду, приватизація урядових 

операцій, наскільки це можливо, усунення тягаря з платників податків 

(громадян).  



96 
 

Неоліберальні ідеї з поліпшення державного управління запозичені з 

бізнес-моделей. Зокрема, метафора «обслуговування клієнтів» була спробою 

залучити державних службовців до розгортання бізнесового середовища, але 

стосовно надання державних послуг громадянам. Ф. Томпсон асоціює 

ортодоксальне публічне управління з «прусською моделлю» і вказує на те, 

що неолібералізм є важливим викликом для ортодоксальності [62]. 

Уряд, пов'язаний з правилами, а не чутливий до ринків, вважається 

нездатним керувати підприємствами, які потребують гнучкості та 

адаптивності. У державному управлінні неолібералізм перетворюється на 

прагнення до прозорості, з одного боку, і демонтажу урядових положень, з 

іншого. Йдеться про усунення нормативних актів, які не мають послідовності 

та ефективності. Краще обмежити уряд постачанням суспільних благ.  

Однак, неолібералізм не є однозначно антиурядово налаштованим, адже 

деякі його представники тяжіли до покращення управління державним 

сектором. «Бюрократія старого стилю є авторитарною і ієрархічною, ці 

атрибути ніколи добре не узгоджуються з демократичними цінностями. 

Більше того, вимоги керування гігантськими, вертикально інтегрованими, 

функціональними організаціями, як правило, зашкоджували громадськості та 

обраним нею представникам досягти загального добробуту. Обмеження 

сфери застосування державного сектору до надання послуг, які дійсно мають 

спільний інтерес, не може не підвищити ефективність механізмів 

демократичного управління» [62]. 

Економічні теорії організації та управління, особливо що випливають з 

політичної економії у стилі публічного вибору, сприяли підтримці 

неоліберальних реформ. Приватизація, скорочення штату, зменшення 

навантаження та укладання контрактів були здійснені з метою зменшення 

чисельної наповнюваності публічних адміністрацій. Пильну увагу було 

приділено стимулюванню інституційної практики. 

Теорія агентських відносин, оцінка ефективності та орієнтація на 

вимірювання результатів та наслідків були спрямовані на підвищення 
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ефективності та результативності уряду. Навіть неприбутковим організаціям 

рекомендується прийняти інструментальну раціональність неолібералізму. 

Якщо ж успіх діяльності системи публічного управління та адміністрування 

вимірюється ефектами, важливо, щоб уряд покладався на методи емпіричної 

соціальної науки, за якою показники ефективності можна було б повідомити 

політичним органам для перевірки програмної правдивості.  

Отже, неолібералізм у науково-дослідній літературі з державного 

управління закликає до систематичного аналізу та прийняття звичок та 

методів аналізу політики [12]. Наголос на технологіях і передачі технологій, 

які можна знайти в неолібералізмі, підтверджується в державному управлінні 

акцентом на аналітичних методах [40]. 

Централізовано керовані інституційні правила та процедури мали 

поступитися конкретним вимогам щодо політичного підприємництва. У 

деяких спробах реалізації неоліберальної управлінської програми це повинно 

було супроводжуватися індивідуальними контрактами на виконання, а не 

традиційними правилами державної служби. Дійсно, величезний акцент на 

оцінці та вимірюванні результатів, оцінці програм та специфікація цілей і 

результатів діяльності може сигналізувати про межі неоліберального 

управління.  

Тим не менш, застереження щодо неолібералізму та його бізнес-

орієнтованих методів набувають все більшого вираження в наукових 

розвідках з державного управління. «Урядування як бізнес, означає, що 

державні службовці все частіше ставляться до громадськості як до клієнтів, 

які обслуговуються, а не як громадян, які керують собою через колективні 

дискурсні практики» [17]. Дійсно, існують вагомі причини, щоб бути 

скептичними щодо неоліберальної моделі публічного управління, до них 

можна віднести: 1) потенціал для корупції; 2) нереалістичні амбіції щодо 

вимірювання результатів та оцінки результатів. Деталізуємо ці негативні 

аспекти неолібералізму в державному управлінні.  
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Деякі аспекти неоліберального менеджменту в приватному секторі 

пов'язані з корупційною практикою. Прихильники приватизації, наприклад, 

«ігнорують вражаючі приклади неефективності, марнотратства і корупції в 

американському досвіді з оборони, будівельних проектів і охорони здоров'я - 

все це в основному виробляється приватно на державні гроші» [42].  

До корупційних можна віднести такі поширені практики як низький 

рівень балів, закупівлі, перевищення витрат, торгівельний наказ, 

непередбачені обставини або ринкову недостатність [41]. Не слід очікувати 

вільної конкуренції, коли існують численні приклади контрактів на одну 

пропозицію, договірні пропозиції, дротові угоди, прямий підкуп і схеми 

повернення «прибутку». 

Занепокоєння серед неолібералів більше пов'язане з безробітними, ніж з 

неминучою корупцією, яка скорочує прибутковість. Хоча неолібералізм 

прагне зменшити владу профспілок у державному секторі, укладання 

контрактів може призвести до зниження медичних пільг для працівників, 

зниження заробітної плати та закріплення шкідливих умов праці. 

Незважаючи на корупцію, чим більше контрактів, тим більше ресурсів 

обов'язково буде присвячено написанню контрактів, специфікації стандартів, 

моніторингу ефективності та аудиту. Буде необхідним оприлюднення правил, 

за якими здійснюється політика закупівель. На додаток до наявної 

бюрократичної тяганини буде потрібен ще один рівень підзвітності та 

наглядової бюрократії. 

Проблеми державного сектору найчастіше складно вирішити, а тим 

більше визначити. Тобто, часто не існує політичного консенсусу щодо того, 

що робити, і немає технічної експертизи для вирішення проблеми, навіть 

якщо вирішено проблему «що робити». Багато цінностей і перспектив 

вступають у боротьбу. У такій ситуації багатозначності покладання на 

вимірювання продуктивності державного управління не може бути 

достатньою умовою для гарантування комплексного успіху. Проблема 
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полягає не тільки в побудові достовірних показників, але й у визначенні 

категорій. 

Додаткові труднощі виникають під час ідентифікації каузальності 

державних програм. Чи саме державні та федеральні екологічні програми  

викликали поліпшення якості повітря і води у певному місті, або ж 

«причина» того факту полягає у тому, що багато виробничих потужностей 

були перенесені до вільних від профспілок держав або країн з низькою 

заробітною платою? На практиці існують численні проблеми з показниками 

ефективності.  

Серед найважливіших труднощів із застосуванням методів 

суспільствознавства до публічного управління є питання ігрової системи. 

Ігри передбачають, що передбачувані стабільні показники включаються до 

політики. Арештовувати людей для визнання злочинів, яких вони ніколи не 

вчиняли, або допомагати студентам обманювати освітню систему на 

стандартизованих іспитах - це лише два приклади застосування ігрової 

системи. Якщо стандартизовані оцінки освіти перевірятимуться тільки з 

математичних компетенцій, вчителі припинять викладати мистецтво та 

суспільствознавство. Якщо програма професійної підготовки 

винагороджуватиме агентство з працевлаштування або консультанта 

відповідно до частки реєстрантів, які знаходять роботу, існує стимул 

реєструвати для навчання лише тих, хто може отримати роботу. Ігри додають 

свою специфіку. 

Тим часом оцінювачі також можуть грати з системою, роблячи себе 

незамінними. Вони можуть обрати стратегією створення якомога більшої 

кількості різних і складних індикаторів. Усі будуть заплутані, окрім 

оцінювача. Підсумовуючи, можна зробити висновок про те, що 

продуктивність може бути зведена до змінних, які можна виміряти, і що 

результати, ефекти і навіть події можуть бути віднесені до програм і 

політики, що дорівнює химерній вірі в те, що методологія суспільних наук 

може досягти ідеального стану. 
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Охарактеризувавши неолібералізм як ідейний напрям і практичну 

модель соціально-політичного управління, вважаємо необхідним віднайти 

точки його перетину з постмодернізмом, щоб довести наявність каузальних 

зв’язків.  

І постмодернізм, і неолібералізм неявно виступають за нейтральний 

лібералізм. Як постмодерністи, так і неоліберали наголошують на важливості 

процедури щодо утримання суспільства (верховенство права). Суспільство - 

це, щонайбільше, сукупність субкультур. Обидва підходи задоволені 

ринковим суспільством. І неоліберали, і постмодерністи не люблять 

кордонів. Межі існують лише для того, щоб їх перетинати. І постмодерністи, 

і неоліберали не переймаються питаннями значення. Екзистенційні питання 

не мають для них першорядного значення. І ті, і інші наголошують на 

індивідуальних правах, а не на обов’язках. Обидва підходи наголошують на 

позитивній ролі переслідування індивідуальних інтересів. Обидва напрями 

виступають за скасування традицій (тобто залишків традиційного 

суспільства, невіддзеркалених і, отже, антираціональних). І постмодернізм, і 

неолібералізм мають проблемні стосунки з минулим. Неоліберали 

виступають за дерегуляцію в економічному житті, тоді як постмодерністи 

виступають за дерегуляцію в культурній сфері. Новий релятивізм 

постмодернізму збігається зі ставленням неолібералів. Обидві течії ставлять 

ізольованого індивіда в центр уваги. У кожного своя культура. «Я» 

звільняється від «ми». Обидва заперечують можливість керування або 

планування соціальних подій, але проголошують здатність людей 

відтворювати себе. 

Враховуючи вищезазначені спільні риси, можна сказати, що 

постмодернізм та неолібералізм доповнюють одне одного. Постмодернізм - 

це система вірувань, яка в основному знаходить своїх прихильників у 

(раніше) лівих колах, тоді як неолібералізм знаходить переважно підтримку в 

консервативних сегментах суспільства. У широкій лівій частині існує поділ 

праці: постмодерністи займалися культурними питаннями і, як правило, не 
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цікавились соціально-економічними проблемами, які залишалися за 

неолібералами. Постмодернізм роззброїв лівих щодо неолібералізму. Обидві 

ідеології допомогли зосередити людей на собі (або субкультурі), а не на 

суспільному блазі. Як підмітило багато постмодерністів та неолібералів, 

віддалившись від ідеології, життєвої філософії та традицій, громадянин 

отримав велику свободу в обмін на економічне визначення громадянина як 

споживача. 

Дивлячись на останні три десятиліття, можна сказати, що на Заході ліві 

(на яких міцно базується постмодернізм) виграли культурні війни, тоді як 

праві (де вперше виник неолібералізм) виграли економічну війну. 

Неолібералізм закріпився як домінуюча парадигма, яка замінила 

модерністські концепції вбудованого лібералізму, конкретизувавшись 

виборами М. Тетчер 1979 року у Великобританії та виборами Р. Рейгана 1980 

року в США. Неоліберали дотримувались «віросповідання», згідно з яким 

захист ринку був захистом свободи: якщо ринок міг функціонувати, то могла 

діяти і свобода. М. Тетчер і Р. Рейган закликали свої країни та світ слідувати 

цьому «віросповіданню» і прийняти неоліберальну політику та практику, які 

явно ставали гегемоністичною ідеологією постмодерну.  

Дерегуляція, лібералізація ринків та приватизація поширилися не лише 

на промислову та фінансову політику, але й далі на сфери соціальної 

політики, таких як житло, охорона здоров'я та освіта. До того моменту, коли 

пульсація дерегуляції перетворилася на припливну хвилю, яка змила 

контроль з великих сегментів економіки в останні два десятиліття ХХ 

століття. 

Ідеологічно неоліберальний поштовх політики вільного ринку чітко 

демонструє аналіз підходу М. Тетчер до житлових та міських питань. У 1979 

році двадцять п’ять відсотків британського населення проживали в 

державному житлі, ще п’ять відсотків жили в системах соціального або 

допоміжного житла, що управлялися житловими асоціаціями для 

малозабезпечених груп населення. Щоб вилучити цю велику інвестицію з рук 
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уряду та перейти від модерністського акценту на соціальну заробітну плату, 

політика М. Тетчер «Право купувати» намагалася вирішити проблему 

неблагополуччя шляхом стимулювання, дерегуляції та створення 

можливостей для участі на приватному ринку для приватних осіб. За схемою 

орендарі отримали можливість придбати житло за суттєво зменшеною сумою 

без вимог щодо застави. За цією схемою було придбано понад два мільйони 

будинків. Зниження ролі держави, що має центральне значення для 

неолібералізму, було втілено приватизацією державного житла у 

Великобританії і є явним відривом від кейнсіанського минулого. 

Вплив неоліберальної віри у перевагу рішень на вільному ринку 

очевидний у політиці "Права купувати", першій та найпопулярнішій із 

знакових приватизацій уряду М. Тетчер. Популярність схеми відкрила шлях 

до поширення та прийняття основної неоліберальної ідеології серед 

громадськості. Спираючись на традиційну ліберальну та консервативну віру 

у важливість приватної власності, неоліберальна теорія додала аргумент на 

користь великої ефективності цієї віри. Аргумент випливав з того, що 

найефективніший спосіб забезпечення кращого обслуговування та 

результатів для знедолених із забезпечення житловим фондом не через уряд, 

а скоріше через залучення людини та інвестування на ринку шляхом 

дерегуляції та податкових пільг.  

Запровадження конкуренції та приватного підприємництва дозволить 

людям процвітати. Протилежним аргументом було те, що велика частина 

найкращого державного житла була продана, а те, що залишилось у 

державній власності, занепало через низку ескалаційних скорочень 

фінансування. Цей популярний поштовх уряду М. Тетчер до переходу до 

демократії власників будинків представив громадськості неоліберальну 

концепцію верховенства вільних ринків, що відкриває шлях для подальшої та 

більш суперечливої приватизації інших національних галузей. Постійний 

неоліберальний наголос спричинив перехід від демократії громадян до 

демократії домовласників, а з часом - до демократії акціонерів. 
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Глобалізація була ключовою визначальною рисою постмодерну - 

поняття, що широко застосовується, проте мало визначене. Розмивання 

чітких ліній, що розділяють держави в політичному, економічному, 

соціальному та культурному плані, і зростання транснаціональних та 

багатосторонніх органів - все це свідчить про посилення глобалізації в 

постмодерні. В основі лежить детерриторізація. Глобалізація зумовлена 

стрімким технологічним розвитком зв'язку та транспорту, і стала тісно 

пов’язаною з неолібералізацією світу через належні аргументи, що лише 

вільний ринок здатний інтегрувати світ в одну масову економіку.  

У ринковій моралі глобалізованих людей домінують комерційні 

інтереси, що призводять до широкого визнання корпоративного опису 

глобалізації як доконаного факту. Хоча існує багато різнорідних версій 

глобалізації, найбільш широко визнаною є та, в якій панує неоліберальна 

ідеологія вільних ринків, дерегуляція уряду та індивідуального права 

власності. Неоліберали змогли використати глобалізацію для підтримки 

тверджень, підсумованих М. Тетчер і Р. Рейганом, що не існує такого 

поняття як суспільство, і що уряд - це проблема, а не рішення. Світ йшов до 

неолібералізму через серію коливань та хаотичних рухів, які, врешті-решт, 

зійшлися до того, що сьогодні визнано глобалізацією, розвитком, який 

викристалізувався з часом. 

Гнучке накопичення, зосереджене на дрібному виробництві та 

маркетингу, стало домінуючою організаційною базою постмодернізму в 

умовах неолібералізму і було спрямоване на збільшення прибутку під час 

періодів спаду. Основним для гнучкого накопичення було виробництво 

швидко застарілих примх і витратних матеріалів, які зводили виробництво до 

мінімальних часових рамок і встановлювали ціни на обмін, а не на 

використання вартості. Гнучкість стала головною, щоб дозволити 

виробництво витратних матеріалів для вузькоспеціалізованих та дрібних 

ринкових ніш. Основна увага більше не стосувалася створення економії від 

масштабу, домінування на існуючому ринку завдяки перевазі розміру, а 
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скоріше економія обсягу відбувалася шляхом створення та захоплення нових 

ринків. С. Чандра стверджує, що «постмодерне святкування фрагментарного 

та нестабільного звучання відповідає домінуючим тонам капіталістичного 

ладу з часів кризи фордизму на початку 1970-тих» [18]. 

Поняття гнучкого накопичення та його наслідки для постмодерного 

культурного розвитку проілюстровано шляхом вивчення Ш. Дінсизом 

субкультур та альтернативних видів спорту, з особливим посиланням на 

скейтбординг. Учений стверджує, що субкультура скейтбордингу є 

прикладом рідинних та фрагментованих місць формування постмодерної 

ідентичності, проте існує давній історичний взаємозв'язок між розвитком 

скейтбордингових субкультур і появою неоліберальних режимів 

накопичення [19]. Скейтбордингові субкультури, мабуть, мають 

постмодерністську стійкість ідентичності до узагальнення, сильно 

фрагментовану і текучу. З часом стає все більш очевидним, що виробнича 

культура та ідентичність є важливими результатами неоліберальних процесів 

отримання прибутку. Побудова та просування особистості непокірного 

альтернативного спортсмена, поза традиційною моделлю спортсмена, і, отже, 

порушення правил суспільства, можна розглядати як частину більш широкої 

появи неоліберальної особистості в пізньому капіталізмі. Створення 

субкультури не досягло б успіху, якби існував відвертий та прозорий 

комерціалізм у поєднанні з опозицією суспільним нормам, яких вимагала 

субкультура. Успіх вимагав тонкого балансу риторики, щоб підкреслити 

індивідуальність та підтримку комерційних інтересів. Скейтбордисти, 

буквально затавровані татуюваннями на логотипі корпоративного спонсора, 

посилюють цей баланс. Ш. Дінсез стверджує, що це було те саме 

використання гнучкості, яке домінувало в неоліберальних принципах з 1970-

тих років. 

Неолібералізм став однією з визначальних ідеологій постмодерну. 

Пізньомодерна підписка на вбудований лібералізм через кейнсіанські 

економічні принципи була фактично ліквідована до кінця 1970-тих, 
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замінившись дотриманням неоліберальних принципів індивідуалізму, 

вільних ринків та обмеженого втручання уряду. Цінності, прописані через 

неолібералізм, фактично не лише вплинули на економічну та політичну 

думку до межі гегемонії, але й визначили соціальну взаємодію та культурне 

виробництво з цього часу. Охопивши багато визначальних характеристик 

постмодернізму, таких як глобалізація та плавні й фрагментарні аспекти 

постмодерну, неолібералізм переосмислив ці аспекти на власний розсуд. 

Щоб будь-яка система думок стала домінуючою, вона вимагає 

формулювання фундаментальних понять, які настільки глибоко вкладаються 

в здоровий глузд, що сприймаються як само собою зрозумілі та поза 

сумнівом. Неолібералізм успішно досяг цієї точки в постмодерні, ставши 

його визначальною ідеологічною рисою. 

Отже, можна резюмувати, що зміст неоліберального підходу до 

державного управління полягає у маркетизації державного сектору з метою 

дебюрократизації та підвищення ефективності. Основні інструменти у 

відповідному процесі – це дослідження виконання та аудит, контрактація та 

менеджеризація. У порівнянні з ортодоксальною моделлю державного 

управління неоліберальний аналог має певні переваги, зокрема відмову від 

превалювання стандартизованих правил та приписів на користь результатів 

на виході. Але при цьому неоліберальний підхід лишається вірним 

раціональним традиціям сприйняття реальності. Попри значущі практичні 

результати, ідентифіковано недоліки неоліберальної постмодерної моделі 

публічного управління (можливості для корупції та переоцінювання системи 

вимірювання ефективності). 

Остання за рахунком, але не за значенням, альтернатива 

ортодоксальному публічному управлінню – конституціоналізм. Деталізуємо 

її особливості та розкриємо зміст.  

Конституціоналізм може тлумачитися по-різному в залежності від 

наукового контексту. Ч. Фокс та Г. Міллер використовують це поняття 

виключно для ідентифікації класу доконаних аргументів, які можна 
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кваліфікувати як альтернативну теорію ортодоксальному державному 

управлінню. Відповідно, провідним джерелом для підтвердження відповідної 

альтернативи дослідники визнають інтелектуальний спадок Дж. Рора. Його 

позиція щодо конституціоналізму є підґрунтям для багатьох подальших 

наукових інтерпретацій від Г. Вомслі до Д. Моргана та М. Спайсера. Тому 

вважаємо доцільним окреслити ключові постулати розуміння 

конституціоналізму Дж. Рором.  

Завдання, що ставить перед собою Дж. Рор, просте - легітимізувати 

адміністративну державу в умовах конституційного принципу [53, с. ix]. Але 

як державна адміністрація може бути конституційно легітимною урядовою 

структурою, коли слово «адміністрація» не зафіксовано в письмовій формі у 

Конституції? Відповідь ученого полягає в тому, що конституція - це більше, 

ніж конкретний контракт, кодифікований документом, вона є заповітом. 

«Враховуючи релігійні пристрасті заповіту, Рор тут, мабуть, має на 

увазі, що контракт - це лист, тоді як завіт - це дух, угода між двома або 

більшою кількістю сторін [24, с. 40-41]. Але як можна «прочитати» дух? 

Відповідь         Дж. Рора полягає в тому, що його слід читати через екзегезу 

творів тих, хто займається аргументом, де екзегеза - критична інтерпретація 

тексту. Для        Дж. Рора ця екзегеза має на меті розширений текст, 

включаючи фактичну конституцію, документи федералістів, а також праці 

антифедералістів. Мета екзегези полягає в тому, щоб переглянути ширше 

більш фундаментальні істини з безладдя пристрасних точок зору, 

висловлених дебатерами під час дискусії. У такому контексті сам 

конституційний документ є лише тимчасовим синтезом, сильним, але не 

вирішальним моментом, що перебуває в напруженій ситуації в більшій 

агоністичній мережі аргументації та контраргументу. 

У цьому сенсі конституція є, безумовно, більш всеохоплюючою 

концепцією, ніж конституція прискіпливого юриста. Конституціоналізм як 

легітимізуючий шрифт для адміністративної держави насправді стосується 
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створення. Конституція є символом заснування республіки, а в політиці 

основи є нормативними. Джерелом авторитету режимів є сам акт заснування.  

Але що слід розуміти під заснуванням? У історії політичної філософії 

багато передових мислителів, які шанують основи. Для Платона, наприклад, 

якщо ідеал республіки не може бути актуалізований, другим кращим станом 

є один із законів, похідний від заснування. Аналогічно Ж.-Ж. Руссо вирішує 

питання про засновницькі акти законодавця, відмовляючись від виникнення 

інституційних проявів загальної волі. Теорія соціального договору (Т. Гоббс, 

Дж. Локк, Дж. Роулз) уявляє собі момент заснування, коли люди з різних 

причин об’єднуються, щоб створити неприступні заходи для спільного життя 

- миру, справедливості  та  гармонії. 

Дж. Рор вважає, що подібний історицизм співпадає з його уявленням. 

Відповідно, основи можуть в тій чи іншій мірі наблизитися до Абсолютної 

Справедливості / Правди. Попри те, що вони є компромісом від Абсолютної 

Справедливості й відрізняються залежно від місця та часу (такі відмінності є 

рухом по спектру від ідеального до появи), ці наближення, зазвичай, 

залежать від прозорливості людини (або страждають через її відсутність), що 

слугує засобами Істини або Справедливості. У випадку заснування 

американської республіки, однак, не існує жодного мудрого депутата 

подібного до Соломона; замість цього існує грізний комітет, члени якого 

сперечаються. 

Відтак, новаторство Дж. Рора полягає у втіленні основ ані в 

засновниках, ані в батьках-засновниках, а в думках і принципах, що 

фігурують між учасниками та їхніми співрозмовниками. «Основа була в 

аргументі» [53, c. 179]. Таким чином, присяга захищати Конституцію є 

присягою шанувати основи і традицію, об’єднану цим актом, обіцянкою 

дотримуватися аргументу, і в певному сенсі, згодою на втягування себе в 

аргумент, обмежений високими принципами, через які він спочатку 

проводився. 
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Але яким же чином усе, висловлене Дж. Рором щодо основ та 

аргументу, стосується публічного адміністрування? Учений висуває три 

ключові  твердження. По-перше, хоча державна адміністрація здійснює 

виконавчу, законодавчу та судову владу, вона не порушує послаблених 

стандартів поділу влади, які можуть бути висунуті з аргументу заснування. 

По-друге, державне управління забезпечує конституційне «колесо балансу», 

функцію, що спочатку покладалася на невиборний Сенат. По-третє, державне 

управління надає міру (демографічного) представництва, недостатньо 

виконану суто конституційними гілками. 

Можливі відносини постмодернізму до конституційного тлумачення 

самі по собі багатозначні та спірні. Однак, з точки зору американської 

конституційної традиції можна виділити два дуже різні типи постмодернізму 

з дуже різними наслідками. 

Американська конституційна традиція може похвалитися щедрою 

різноманітністю інтерпретаційних прийомів та підходів. Юристи, науковці, 

політики та громадяни запропонували та використали безліч методів 

інтерпретації. Деякі вважають, що конституційне тлумачення має 

зосереджуватись виключно або переважно на словах тексту. Інші вважають, 

що важливим є мовне використання на момент прийняття Конституції або 

поправок до неї. Деякі стверджують, що проблему конституційного 

тлумачення потрібно розуміти з огляду на загадки судового контролю. Більш 

скромно, інші розглядали проблему тлумачення з точки зору повноважень та 

компетенції різних суб'єктів конституції - різних федеральних осередків, 

штатів, груп та осіб. Також є ті, хто вважає, що конституційне тлумачення 

повинно слідувати загальному консенсусу. Інша точка зору стверджує, що 

Конституцію слід тлумачити з урахуванням таких фундаментальних 

політичних цінностей, як справедливість чи рівність. Ще один підхід полягає 

у визнанні того, що всі або деякі з цих підходів є доречними. 

Протягом більшої частини другої половини ХХ століття ця еклектична 

суміш інтерпретаційних підходів розглядалася з точки зору характерної 
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модерністської тривоги: основним питанням для юристів, науковців, 

політиків та громадян було те, який правильний спосіб інтерпретації? Це 

питання було помітно на судах, у наукових дискусіях, на слуханнях перед 

сенатом США та на редакційних сторінках тощо. 

Одна постмодерна перспектива, яку можна назвати «слабким 

постмодернізмом», витісняє це питання, підтверджуючи, що конституційне 

тлумачення охоплює всі ці модуси. З цієї точки зору, конституційне 

тлумачення - це не що інше, як залучення до одного або декількох із цих 

способів тлумачення. Питання «який правильний спосіб тлумачення?» стає 

ще одним інтерпретаційним підходом, не більш привілейованим і не менш 

законним, ніж інші.  Стає ще одним ходом серед інших. 

Цей слабкий постмодернізм розглядав би еклектичну суміш 

інтерпретаційних підходів як функцію різних перспектив. Різні підходи 

відмінні, оскільки Конституція розглядається як різні інтереси, занепокоєння, 

сподівання та побоювання. Цей тип постмодерністської думки відповідає 

практиці конституційного тлумачення. Це не загрожує ані авторитету 

Конституції, ані можливості досягнення узгоджених та спільних значень. 

Навпаки, американська традиція конституційного тлумачення, можливо, вже 

є постмодерною і є такою протягом тривалого часу - задовго до того, як 

«постмодернізм» став модним терміном [55]. 

Однак, існує і «сильний постмодернізм», що набагато тривожніше 

сприймає конституційне тлумачення та конституційне право. Цей сильний 

постмодернізм ставить під сумнів ідентичність того, що саме 

інтерпретується. Практично будь-який юрист, академік, політик чи 

громадянин відповів би, що тлумачиться саме "Конституція". Але сильний 

постмодернізм запитає: в чому полягає ця "Конституція"? Це текст, 

політичний інструмент, інституційна організація, місце політичних 

суперечок, вираз культурної міфології, все це разом чи деякі з цих речей і, 

можливо, ще багато іншого? 
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Цей сильний постмодернізм фактично переносить питання про те, як 

інтерпретувати (питання методології), у питання про те, що інтерпретується 

(питання ідентичності). Цей сильний постмодернізм призводить до думки, 

що Конституція - це не те, що існує незалежно від дії тлумачення або до неї. 

Швидше, цей сильний постмодернізм розкриває "Конституцію" як свого роду 

культурно-інтелектуальний артефакт, який сам є конструкцією, творінням 

різних інтерпретаційних підходів. З цієї точки зору, Конституція не стільки 

тлумачиться, скільки постійно створюється і відтворюється тими, хто 

стверджує, що тлумачить її. 

Цей вид постмодернізму набагато важче узгодити з американськими 

уявленнями про конституціоналізм і верховенство права. Цей сильний 

постмодернізм заперечує, що Конституція є джерелом авторитету та 

значення, яке існує незалежно від сучасних актів тлумачення. Натомість цей 

сильний постмодернізм підтверджує, що сучасні акти інтерпретації є 

фактично своєрідним культурним та інтелектуальним авторством. З точки 

зору цього сильного постмодернізму, сама ідея постмодерної конституційної 

інтерпретації є оксимороном, схожим на атеїстичну релігію.  

Однак, інтерпретація є не єдиним методом тлумачення Конституції. 

Правники повинні розуміти постмодернізм, оскільки вони мають розуміти 

культурні зміни, що відбулися навколо них у мистецтві, політиці, 

технологіях та економіці. Подібно до того, як неможливо зрозуміти 

модернізм, не зрозумівши Промислової революції та сплеску технологічних 

та культурних змін, які її супроводжували, не можна зрозуміти 

постмодернізм, не зрозумівши конкретних технологічних та культурних змін 

у суспільстві, які його супроводжували [70].  

Постмодерність - це епоха, коли промислова модель масового 

виробництва застосовується до створення та розповсюдження символічних 

форм. Тому ми могли б підійти до питання постмодерного 

конституціоналізму наступним чином: як зміни в технологіях, комунікаціях 

та організації життя та праці змінили розуміння та практику громадськості у 
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галузі права, Конституції, прав людини та демократії? Як різні соціальні 

суб'єкти, які займаються Конституцією (юристи, судді, науковці, законодавці, 

громадяни), повинні розуміти форми та практики демократичного 

самоврядування у світлі культурних змін, що відбулися в постмодерний 

період, і що вони повинні робити у відповідь на ці зміни? 

Ставлячи питання таким чином, можна свідомо протиставити таку 

позицію припущенню, що конституційний постмодернізм, насамперед, 

включає питання про те, як інтерпретувати Конституцію, використовуючи 

постмодерністські теорії інтерпретації або уявлення, отримані в результаті 

розуміння постмодерну або соціально побудованого Я . Ці проекти можуть 

бути корисними. Проте, вони лише частина історії. Зосередитись на 

постмодерних теоріях суб’єктивності, не розуміючи культурних та 

технологічних основ змін, є ризиком перетворити постмодернізм на 

стерильну форму ідеалізму. 

Більше того, аналіз має вийти за межі занепокоєння «соціальною 

побудовою предмета», що зазвичай пов'язана з постмодернізмом у праві. Без 

подальшого розвитку існує небезпека того, що подібні аналізи залишаться 

вкоріненими в надмірно ідеалістичній концепції культури. Спільні символи, 

цінності, дискурси чи ідеї неявно вважаються "силами" соціальної 

конструкції. Але не повідомляється, як ця сила діє на практиці. Для нас 

важливо зрозуміти, як зміни в технологіях та культурі створюють нові 

можливості для здійснення влади. Такий аналіз прагне наблизити тісні 

зв’язки між матеріальними умовами життя та мисленням, вивчаючи 

технологічне відтворення форм життя. 

Постмодерний конституціоналізм повинен запитати, як 

постмодерністська культура і технології вплинули на право як інститут: 

спосіб взаємодії судів, законодавчної та виконавчої влади, а також спосіб 

розуміння, оприлюднення та аргументування закону, досвідчений та 

асимільований. Як розподіляється та поширюється інформація про 

конституційні права? Які зміни відбулись у способах організації політики та 
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способах публічного обговорення законів? Як досягнення технологій змінили 

можливі форми влади, контролю та нагляду? Який вплив медіалізація 

здійснила на практику демократії? Це ключові питання для 

постмодерністського конституціоналіста. 

Ми можемо диференціювати цей аспект дослідження на кілька 

підпунктів. 

Технологічні зміни, що зачіпають демократичні інститути. 

Конституція регулює демократичне самоврядування. Проте демократія як 

сукупність інституційних практик сильно змінилася після Другої світової 

війни, особливо з 1960-х та 1970-х років. Комітети політичних дій 

скористалися перевагами в галузі комп'ютеризації та обробки даних, щоб 

маніпулювати політичним процесом, про що раніше не мріяли. За останні 

двадцять п’ять років спостерігається зростання концентрації медіа-індустрії у 

транснаціональних конгломератах [64]. Який вплив матимуть ці зміни на 

наше розуміння свободи слова та традиційних очікувань щодо преси як 

охоронців демократії? Що означає Перша поправка в епоху зростання 

економічної концентрації в медіа-індустрії або в епоху організацій, 

спеціально присвячених масовому розповсюдженню політичних 

повідомлень? 

Мабуть, що ще важливіше з позицій постмодерністської теорії: 

медіалізація принципово змінила умови публічних дебатів. Перехід від газет 

до телевізійного мовлення як основного джерела публічної інформації змінив 

характер інформації, що отримується громадськістю. Це змінило очікування 

громадськості щодо політичної поведінки та змісту й форми політичного 

спілкування. Який конституційний аналіз повинен застосовуватись до 

регулювання державних виборів в епоху звуку, фотозйомки та медіа-події?  

Технологічні вдосконалення також уможливили складні методи 

опитування, завдяки потужності яких вони стали необхідними для сучасного 

політичного дискурсу. Який вплив мали ці події на демократичний характер 

громадської думки? Чи практично миттєве опитування створило петлю 
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зворотного зв'язку з очікуваннями громадськості щодо очікувань, які 

призведуть до нестабільності в громадській думці або поставлять під сумнів 

значення або авторитет "переваг більшості"? Більше того, сама концепція 

справжньої "громадської думки", яка не виробляється та не моделюється, чи 

не втратила значення у постмодерну епоху? 

Медіалізація вплинула не лише на форму, в якій інформація про 

державні справи доводиться до громадськості; вона також глибоко вплинула 

на презентацію «Я» у суспільному житті. Медіалізація також дозволила 

швидко і широко транслювати одкровення про політиків у спрощених і 

високозарядних символічних формах. Подібним чином, сподівання 

громадськості щодо того, що буде чи не буде розкрито щодо політичного 

життя, а отже, які аспекти приватного життя є актуальними, безумовно, 

зазнало впливу медіалізації політики. 

Ми також повинні запитати, як медіаліція вплинула на методи взаємодії 

між різними державними чиновниками та гілками влади. Чи здатність 

маніпулювати символами в ЗМІ змінює способи досягнення політиками 

компромісів за закритими дверима? Чи збільшує це можливості не лише 

інформувати, а й вводити в оману громадськість про характер 

запропонованого законодавства? Чи збільшила медіалізація виконавчу владу 

непропорційно через більші можливості виконавчої влади для 

маніпулювання символічними формами? Нарешті, чи допомогла медіалізація 

встановити дедалі непереборні бар'єри для входу претендентам на посаду 

політиків чи осіб, які не мають доступу до значного багатства? Вивченню 

Конституції завжди доводилося протистояти структурним наслідкам та 

обмеженням самоврядування та демократичних ідеалів. Тоді 

постмодерністський конституціоналізм просто запитує, чи змінили 

технологічні та культурні особливості теперішньої епохи ці структурні 

ефекти та обмеження, чи додали нові, що мають надзвичайне значення. 

Питання медіалізації також має бути вирішене будь-ким, хто прагне 

засновувати демократичну теорію на будь-якій формі діалогізму чи 
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інформованого публічного дискурсу. Медіалізоване спілкування масово 

передає інформацію, але односпрямовано; воно надходить миттєво, але у 

вигляді сильно заряджених символів та звукових «укусів». Таким чином, 

медіалізація політичної культури ставить під загрозу той нейтральний 

діалогізм, який багато сучасних політичних теоретиків вважають необхідним 

для успіху своїх проектів. За іронією долі, ці філософські проекти не завжди 

враховують, наскільки технологія унеможливила їхні мрії. Проте, жодна 

теорія демократії не може досягти успіху, якщо вона не враховує ці 

технологічні зміни в поширенні інформації. Діалогізм, можливо, вже помер 

через тисячі звукових «укусів». 

Технологічні зміни, що впливають на суспільне сприйняття і участь у 

законі. Який ефект мають зростання ЗМІ та індустріалізація символічних 

форм на шляху до того, щоб громадськість розуміла свої права та здатність 

брати участь у правовій системі? Можна було провести аналогію з явищем 

«звукових укусів» - «законові укуси» або символи правової системи, що 

стали загальною культурною монетою широкого загалу. Класичним 

прикладом дії закону є повідомлення про автомобілістів, заарештованих 

канадською поліцією, які неодноразово наполягали на тому, щоб їм зачитали 

їхні права. Масовий ефір американських поліцейських шоу, очевидно, змінив 

уявлення громадськості про систему кримінального та цивільного 

судочинства, і не лише в Америці. Ці символічні уявлення про право стають 

звичними формами дискурсу та еталонами сподівань щодо права серед 

непростої громадськості. Зростання кабельних мереж, таких як C-SPAN, 

CNN та Court TV, а також широке висвітлення судових процесів на 

телебаченні все частіше піддають юридичні суперечки процесу медіалізації, 

який вже заразив політику. Судді, прокурори і навіть свідки стають зірками 

ЗМІ. Заплановані слухання в сенаті повинні відповідати вимогам перегляду в 

прайм-тайм. 

З медіалізацією права та правових процесів продукти Верховного Суду і 

нижчих судів перетворюються в очах громадськості так само, як робота 
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політиків. Коли аргументи Верховного суду нарешті транслюються по 

телебаченню, ця медіалізація цілком може бути на шляху до своєї 

кульмінації. Тим часом досвід телевізійних слухань та кримінальних 

процесів дає нам деяке уявлення про сміливий новий світ насиченого ЗМІ 

закону, який на нас чекає. За іронією долі, тоді розбіжність між юридичним 

та політичним дискурсом може, врешті-решт, бути ліквідована не зусиллями 

критичних юридичних досліджень, а приміром - Теда Тернера та Cable News 

Network. 

Як зазначалося вище, ЗМІ комунікація дозволяє масову участь, але лише 

односпрямовану, оскільки глядачі можуть дивитися, віддалені в часі та / або 

просторі, але не можуть іншим чином взаємодіяти з відправником. Подібно 

до того, як засоби масової інформації створюють можливість 

односпрямованої політичної участі у масовому масштабі, так само 

медіалізація закону створить можливості для маніпулювання символічними 

формами, комодифікації та видовищності. 

Індустріалізація легального виробництва. Вище зазначалося, що 

ключовим постмодерністським явищем є застосування методів промислового 

виробництва до символічних форм, інтелектуальних продуктів розумових 

процесів загалом. Маніпуляції інформацією та символами стають важливими 

товарами або джерелами багатства. Ми можемо бачити, що ці особливості 

мають місце і в адвокатській професії, оскільки вони обмінюють попередню 

професійну етику на промисловий професіоналізм. Прикладами 

індустріалізації символічних правових форм є зростання великих юридичних 

фірм, які використовують широкомасштабну практику, комп'ютеризацію 

документів та інші квазі-індустріальні методи судового спору та 

виробництва. У відносинах з роботодавцями та працівниками ми маємо на 

увазі розробку квазі-індустріальної моделі, за допомогою якої адвокатів 

наймають та звільняють, як промислових робітників. 

Судова палата та академічна царина не уникнули наслідків постмодерної 

індустріалізації символічних форм, хоча ці впливи проявляються дещо по-
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іншому. У судовій системі ми спостерігаємо посилення тиску на 

застосування квазі-промислових методів до здійснення правосуддя. Це 

засвідчується не лише збільшенням часу на усні аргументи, впорядкуванням 

матеріалів та адміністративними правилами, спрямованими на мінімізацію 

обсягу справ, але також збільшенням використання службовців для 

написання висновків та відсутністю часу для судового вивчення та роздумів - 

словом, створення промислової моделі винесення рішення [16]. 

В академічній царині ми можемо спостерігати зростаючу потребу 

оцінювати роботу з точки зору дискретних одиниць виробництва. Таким 

чином, еквівалентом оплачуваних годин у юридичній фірмі є статті 

юридичної академії. Академічні організації все більше структуруються на 

винагороду осіб, які виробляють вимірювані одиниці продукції. Такий 

процес піднімає об'єктивні виміри кількості над суб'єктивними 

вимірюваннями якості, на тій підставі, що кількість легше виміряти. Це 

створює дедалі більший тиск на науковців щодо публікацій не тому, що це 

збільшить цінні знання людства, а як символ наукового виробництва. Таким 

чином, термін "продуктивний вчений" означає вченого, який виробляє 

безперервний потік одиниць продукції, а не вченого, який виробляє 

змістовну роботу. 

Фрагментація "публічної сфери" правового дискурсу та підйом 

"правової теорії". Однією з найбільш корисних ідей Ю. Габермаса 

стосувалася публічної сфери дискурсу, що виникла з епохою Просвітництва. 

У цій публічній сфері великі проблеми дня обговорювались у кав’ярнях, 

салонах тощо, а з часом і через найперші форми засобів масової інформації. 

 Важливим наслідком постмодерної епохи є знищення або, принаймні, 

трансформація цієї публічної сфери внаслідок зростання масової комунікації, 

що дозволяє лише односпрямований прийом на відміну від діалогу участі, від 

якого залежала традиційна публічна сфера. Можна за аналогією 

проаналізувати, чи існувала "публічна сфера" для юридичного дискурсу. 

Досвід США свідчить про те, що така публічна сфера, в якій адвокати, судді 
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та професори юридичних наук ведуть більш-менш постійний дискурс щодо 

зростання, перегляду та реформування позитивного права, існували 

принаймні з кінця XIX століття. Ця публічна сфера існує і сьогодні, хоча 

зростання засобів масової інформації як методу розповсюдження правової 

інформації також може загрожувати їй розпадом [33]. 

Оскільки судова влада стає дедалі консервативнішою, ми спостерігаємо 

збільшення самозаглиблення в рамках юридичної академії та її все більшу 

ізоляцію від юридичної практики. Знову ж таки, ці явища трапляються в 

різному ступені в різних галузях права, але вони особливо яскраво виражені 

стосовно конституційної науковості. У результаті виникає новий клас 

науковців, котрий мало або взагалі не цікавиться практичною політичною 

діяльністю, практичною реформою права чи навіть практичним переглядом 

закону. Таким чином, постмодерний період відзначається створенням виду 

юридичної науки, відомого як "правова теорія". Внаслідок зростання 

міждисциплінарної наукової діяльності жанри наукових дисциплін, визначені 

традиційними сферами практики (наприклад, контракти, делікти), 

замінюються науковими жанрами, визначеними теоретичними 

прихильностями (наприклад, право та економіка, феміністична правова 

теорія), які можуть перетинатися з традиційними доктринальними сферами 

або просто бути для них неактуальними. 

Технологічні зміни, що впливають на конфіденційність та нагляд як з 

боку держави, так і з боку приватних організацій. Нарешті, 

постмодерністський конституціоналізм повинен зіткнутися з впливом 

технологій на приватність та, загальніше, на саму автономію. Кожен з нас, 

усвідомлюючи це чи ні, створює сліди своєї діяльності у матеріальній формі, 

подібно до того, як тварина залишає сліди у живій природі. Ці сліди є 

знаками, але, що не менш важливо, вони є матеріальними знаками. Якби 

хтось зміг зафіксувати і реконструювати все більшу кількість матеріальних 

слідів людини, він міг би отримати все більш повне уявлення про цю людину 
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- не тільки про її місцезнаходження та діяльність, але навіть про її думки, 

переконання та бажання [46]. 

По мірі зростання комп'ютерів, електронного збору інформації та 

пошукових систем, засобів масової інформації, електронного 

звукозаписувального обладнання та криміналістики, тепер можна отримати 

неймовірну кількість фактів про людей за слідами, які вони залишають за 

собою. Наприклад, покупки, оплачені кредитними картками, можуть 

реєструватися в банку даних, який може використовуватися для створення 

профілю споживачів та відстеження їх руху тощо. 

Співвіднесення інформації з різних баз даних робить все більш 

можливим виробництво нових видів спостереження та контролю. Це кошмар 

Паноптикума Бентама - в’язниці, де одних знань кожної людини про те, що 

кожен її рух відомий іншим, достатньо для здійснення поведінкового 

контролю без використання фізичної сили. Соціальний паноптицизм, 

передбачений М. Фуко, нині стає моторошно можливим завдяки сучасним 

технологічним досягненням. Таким чином, знання, або, більш правильно, 

інформація, закодована у матеріальній формі, створює все нові джерела сили 

та все нові можливості для управління в постмодерну епоху. 

Ці події створюють значні проблеми для конституційної теорії. Як 

держава, так і приватні особи контролюватимуть нові технології збору та 

нагляду за інформацією. Які межі слід встановити щодо можливості 

державних та приватних організацій збирати, організовувати та 

розповсюджувати таку інформацію? 

Конфіденційність глибоко пов’язана з уявленнями про індивідуалізм та 

індивідуальну автономію. Кожен з нас має як державне, так і приватне «я»; 

публічне Я, яке ми відкриваємо світові, і приватне Я, над яким ми зберігаємо 

контроль, утримуючи його від інших. Наша здатність надавати або 

утримувати аспекти нашого приватного життя зберігає і становить нашу 

автономію. Обмін приватною інформацією свідчить про близькість та довіру, 

а їх розголошення третім особам, зазвичай, вважається ознакою зради. Але 
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здатність утримувати інформацію про приватне Я не є цілком природним 

атрибутом існування - вона технологічно обмежена і визначена. Що 

станеться з «тканиною» інтимних відносин у світі, в якому технологічний 

прогрес все більше скорочує сферу приватного Я? 

У даному ключі ми маємо бути стурбовані матеріальними зв'язками 

влади, тим, як форми технологій створюють нові форми влади, які неминуче 

формують наші власні розуміння та очікування щодо нас самих. Якщо зміни 

в матеріальних умовах можуть настільки змінити або підірвати наші 

уявлення про конфіденційність, ключовими проблемами не стають ні наші 

спільні ідеї, ні їх соціальна побудова, а скоріше технологічні зміни, і те, хто 

контролює їх форму та напрямок. 

 

Висновки до другого розділу  

 

Резюмуючи аналітичні розвідки даного розділу, варто наголосити, що 

концепція постмодерного публічного управління Ч. Фокса та Г. Міллера 

базувалася на гострій критиці традиційного державного управління. Для 

учених останнє наділене низкою негативів, які в епоху постмодерну 

перевищують його колишні заслуги, очевидні за періоду сучасності. 

Ортодоксальне публічне управління – модель організації адміністративної 

структури, що базується на жорсткій ієрархії, наказовому способі дії, 

засиллі інструкцій та правил, контролі та тотальній раціоналізації 

діяльності державного службовця зокрема, та системи державного 

управління загалом.   

Учені виділяють три можливі ідеологічні альтернативи ортодоксальному 

публічному управлінню – комунітаризм, неолібералізм та конституціоналізм, 

які ґрунтуючись на відмінних методологічних настановах, тим не менш, 

мають спільні засади і можуть бути комплементарними за умов 

поперемінного використання, або ж одночасного застосування, але різними 
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соціальними одиницями. До об’єднавчих ідей комунітаризму, неолібералізму 

та конституціоналізму ми відносимо: 

- дебюрократизацію; 

- глобалізацію; 

- мінімізацію ролі держави в суспільно-управлінських процесах; 

- критику представницької демократії; 

- деліберацію.  

 

Основні результати дослідження опубліковані у працях автора [1]. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

 

ПРИКЛАДНИЙ ВИМІР ПОСТМОДЕРНОГО  ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

Теорія державного управління перманентно збагачується новими 

актуальними обґрунтуваннями публічного адміністрування відповідно до 

викликів часу та потреб суспільства. Однією з новітніх спроб визначити зміст 

та оцінити роль публічного управління постає постмодерна концепція, 

розроблена науковцями Ч. Фоксом та Г. Міллером. Учені наполягають на 

тому, що сфера публічної політики як і будь-яка інша царина суспільного 

життя не може визначатися виключно раціональними мотивами дій та 

раціональними осягненнями цих дій. Відповідно, існує потреба у 

систематизації розвідок щодо нераціонального виміру публічного 

управління, що постає можливим через аналіз ідеограм.   

У вітчизняній галузі науки з державного управління бракує як 

комплексних досліджень постмодерного підходу до публічного управління      

Ч. Фокса та Г. Міллера. Побічно дотичними можна вважати роботи                        

Т. Бєльської [1], Л. Герасіної [3], І. Грицяка [4], В. Дубицького [7],                           

Т. Новаченко [10], Ю. Сурміна [13], К. Романенко [11] тощо. Серед 

зарубіжних дослідників можна виділити напрацювання Р. Бокса [14], Х. 

Волмена [46],        Р. Гамела [27], Д. Джонсона [26], Дж. Злоніса [47], Дж. 

Кінгдона [28], Дж. Кінзі [29], Г. Маршала [31], Д. Метьюза [32], Р. Талера 

[43], Н. Урбінаті [44],                Е. Фанга [25] і т. д.  

Одне із завдань даного розділу полягає у розкритті змісту 

ідеографічного дискурсу у контексті розгортання постмодерного публічного 
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управління, що допоможе з’ясувати природу та особливості останнього як 

актуальної моделі державного управління, що покликана замінити 

ортодоксальну (класичну) парадигму, невідповідну якостям сучасного 

соціуму.  

 Постмодерне публічне управління Ч. Фокса та Г. Міллера будується на 

філософії конструктивізму та постструктуралізму, що відкриває нове 

онтологічне розуміння функціонування публічного управління, а заразом і 

дозволяє проаналізувати дійово-творчу функцію ідеограм як уявної, образної 

одиниці символічної когерентності.  

«У ідеографічному дискурсі події - це речі, які відбуваються, коли два 

кораблі вночі замість того, щоб пройти один повз інший, стикаються. Судна, 

що стикаються, є абстрактними, містять символізації і власне почуття 

відповідних повсякденних практик. Ми називаємо ці транспортні судна 

ідеограмами, і ми розглядаємо рухи, зіткнення і суперечності таких 

символізацій як сферу політики. Потрібно оцінити символізацію і потенціал 

маргінальної адаптації до чиїхось символічних симпатій, щоб віднайти 

основу того, що відбувається в ідеографічному дискурсі» [24, с. 100]. 

Причина є початком в оцінці символізації. Однак, з позиції творців 

постмодерної концепції, її ефективність не може сприйматися як вичерпна. 

Велика кількість науковців, що репрезентують різні суспільствознавчі науки, 

у тому числі й публічне управління та адміністрування, схильні до ідеалізації 

раціональність. Проте, людський розум не здатний реалізувати мрію свого 

власника знати все про все. Раціональність не може мати універсальної 

аплікативності, відповідно, не може й описати універсальність. Тяжіння до 

обіцянки ясності раціональності схоже на трактування абсурду у стилістиці    

А. Камю [17]. 

Однак, Дж. Мід  сприймає символічні стосунки як частину комплексу 

актів і передбачає тривалість соціальних процесів у спільних актах, що стає 

підґрунтям його досліджень з соціології [34]. 
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Інший мислитель, А. Шатц, досліджуючи ідеографічний прояв 

публічного управління, прагнув виявити відмінність між знаком і символом, 

проаналізувати процес символізації (яке відношення формується між 

позначувачем і позначуваним, або між символом і значенням тощо). Він 

висловив гіпотезу, що люди відчувають соціум, групи і спільноти символічно 

[40]. Згодом, базуючись на наукових поглядах А. Шатца, Г. Ліндаль вирішив 

розглядати роль символічної діяльності як одомашнюючої [30]. 

Проблема, яку намагається вирішити для себе Г. Ліндаль криється у 

запитанні: Якщо реальність демократії завжди відстає від своєї ідеї, як і чому 

постулат народного суверенітету є необхідною умовою для демократичного 

суспільства? Інакше кажучи, чому відношення між демократією-ідеологією 

та демократією-реальністю таке, що ідея народного суверенітету не може 

бути видалена як проста ілюзія? Відповідь вимагає глибинної ревізії суті 

політичної влади. «Політична влада, безперечно, є інституційним явищем, 

але інститути не є її первинним локусом, місцем політичної влади є 

символізація» [30, c. 14]. 

Символізація здавна вважалася ключем до формування цілісного 

уявлення про себе й інших. Так, Е. Вогелін постулює інтимне переплетіння 

реальності та символів: «Самоосвітлення суспільства через символи є 

невід’ємною частиною соціальної реальності, і можна навіть сказати її 

істотною частиною, оскільки таку символізацію члени суспільства 

відчувають більше ніж нещасний випадок або зручність, вони відчувають її 

як свою людську сутність. І, навпаки, символи виражають переживання, що 

людина є повною мірою людиною в силу своєї участі в цілому, яке виходить 

за межі її особливого існування» [45, c. 27]. 

Отже, такі символічні системи, як мова можуть суттєво сприяти 

формуванню того, що прийнято вважати реальністю. Наративні тексти здатні 

переписати світ практики, світ реального і світ уявного, адже всі ці світи 

передаються через процеси символізації. Світи наративного опису 

стикаються один з одним. Саме це робить символізацію політично і 
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культурно небезпечною. Наратив дозволяє упорядковувати хаос, символи 

встановлюють єдність там, де ніщо не існувало. Відповідні єдності є 

піддатливими і мінливими, так само, як і реальність та культура. 

Таким чином, Ч. Фокс та Г. Міллер здійснюють вагому спробу для 

сфери державного управління зміни парадигми від бюрократії до ідеографії, 

подібну переходу від ньютонівської фізики до квантової механіки. Учені 

доводять, як зміна в метафорі може змінити онтологію і епістемологію, а 

також концептуалізацію того, що робиться і призводить до зміни 

рекурсивних (повторюваних) практик. 

Ідеограма може бути визначена як символ, який використовується в 

лінгвістичній системі для представлення не тільки зображеного об’єкту, але й 

деякої речі або ідеї, яку цей об’єкт припускає або призначає. Термін 

«ідеограма» був використаний М. Макгі, щоб обійти частину ускладнень, які 

обтяжували такі терміни, як міф чи ідеологія, а також явно пов’язати 

конотативні поняття з символічними системами. «Ідеограма - це звичайний 

мовний термін, що зустрічається в політичному дискурсі. Це абстракція 

високого порядку, що представляє собою колективну прихильність до певної, 

але двозначної та невизначеної нормативної мети. Вона гарантує 

використання влади, виправдовує поведінку і переконання, які в іншому 

випадку можуть бути сприйняті як ексцентричні або антисоціальні, і 

скеровує поведінку та віру в канали, які громада легко визнає прийнятними 

та схвальними» [33, с. 467]. 

Відтак, у публічному дискурсі ідеографічне використання викликає 

закономірності політичної свідомості. Формується сенс, в якому ідеографічні 

моделі нормалізують реальність. Термін «ідеограма» передбачає дискурсивні 

можливості для змін і оскарження. Ідеографічна структура веде за собою 

зображення, символи, мовні враження і системи значень тощо.  

У політичному вимірі ідеограма функціонує як поле оскарження, 

подібне до того, що Д. Стоун назвала «цілями» (об’єктами політики, такими 

як справедливість, ефективність, безпека і свобода). Вона описала ці ідеї та 
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зобразила як матеріал стратегічно розроблених аргументів. Її висновки 

свідчать про відсутність постійності будь-яких ідеограм [41]. Ідеограма, 

подібно до будь-якої з вище зазначених цілей, може здатися очевидним 

дорученням справедливості, але у практичному контексті негайно виникають 

питання. Зокрема, завжди існує питання про членство (хто має право на 

справедливе ставлення?). 

Виникає питання щодо критеріїв. Чи повинен справедливий розподіл 

базуватися на потребі, заслугах або іншій схемі ранжування? Чи існує 

відповідна одиниця аналізу індивіда? Є цілий ряд процесів розподілу, які, 

можливо, є справедливими (наприклад, чиста конкуренція, чистий шанс, 

народне голосування), але вибір у межах даного діапазону означає дуже різні 

способи їхнього досягнення. Отже, визначальні властивості культурних 

ідеограм постають невизначеними. 

Питання презумпції реальності-в-собі піднімається видатним 

філософом- постмодерністом Ж. Деррідою. Мислитель хоче встановити 

різницю між реальністю та її позначенням, для чого розмірковує про 

реальність образу - реальність міфу, ідеології, телевізійного повідомлення, 

політичної ікони або будь-якого культурного символу або графічного 

зображення. Обговорення реальності, що складається з цих понять, має 

більше охоплення, ніж реальність подання фактів (важлива, але вузька 

область побудови реальності) [16].                     Ж. Дерріда писав про графіку, 

щоб розкрити більш тонкі наслідки для раціональності і її фактично-

репрезентативної епістеми: «Доступ до багатовимірності та делінаризованої 

темпоральності не є простою регресією до «міфограми», навпаки, він 

дозволяє всій раціональності, що підлягає лінійній моделі, виступати у ролі 

іншої форми та іншого віку міфографії» [15, c. 87]. 

Іншими словами, фактично-репрезентативна епістема (одномірна та 

лінійна) поставлена проти міфограми. Але Ж. Дерріда йде ще далі. 

Фактично-репрезентативна, лінійна реальність є, на його думку, іншою 

міфограмою. Проблематизація епістемології таким чином обов’язково 
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стикається з деякими проблемами. «Така культурна графологія, якою б 

законною вона не була, може виникнути і отримати певну впевненість тільки 

тоді, коли будуть з’ясовані більш загальні та фундаментальні проблеми; 

щодо артикуляції індивіда й колективної графіки, графічного «дискурсу», так 

би мовити, і графічного «коду», що розглядається не з точки зору наміру 

значення або позначення, а стилю і конотації…» [15, c. 87]. 

На думку філософа, властивості реальності ідеограми є символічними. 

Символічне представлення дійсності приводить до фундаментальних 

відмінностей: конотації і позначення. Гра на відмінність між конотацією і 

позначенням більш очевидна в письмовій формі, ніж у промові. 

Логічним постає питання: де знаходиться реальність? Чи існує вона в 

емпіричному світі? Як стверджують Ч. Фокс та Г. Міллер, вона існує в 

ідеограмах, які вписані в суб’єктивні особистості. Відтак, реальність в теорії, 

а не в сприйнятті. 

Реальність може міститися в ідеограмі, але змістовність ідеограми стає 

послідовною через відмінності, які вона систематизує. Іншими словами, 

значення полягає в різниці. Символи відносяться до системи означень, які 

відрізняються. Наприклад, слово швидкісний шлях відноситься до інших 

маркерів в лінгвістичній системі: вулиця, провулок, коло, шосе, проспект, 

дорога тощо. 

Тож, реальність є внутрішнім чи зовнішнім явищем? Ідеограми є 

внутрішніми явищами в тому, що їх можна викликати або уявити, і вони 

можуть бути глибоко особистими. Вони є зовнішніми в тому, що вони 

виробляються, вигодовуються, заперечуються, розміщуються або 

посилюються загальними культурними силами. Отже, ідеографія не містить 

внутрішньо-зовнішніх розривів для виходу з реальності. Ідеографічно 

кажучи, єдиним виходом з реальності є чуттєво-емпіричний, де образ 

відмовляється відрізнятися, де немає гри. Але варто остерігатися 

емпіричного світу сенсорних даних, в якому виключаються ідеограми, що 
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творять когерентність. Ідеографія - це ландшафт, на якому розвиваються 

моделі, а реальність структурується в щось пізнаване. 

Значущі наративи про відродження генеруються в культурі, щоб 

врятувати її від випадкового. Релігія і ідеологія функціонують, щоб 

замаскувати радикальну присутність невизначеності та неоднозначності, а не 

Бога чи реальності-в-собі.  Домовляючись про досягнення того, що має сенс, 

людство розпочинає боротьбу за «схоплення змісту».  

Ідеограма - це не просто символ, це засіб, що пов’язує один символ з 

іншим або дистанціює їх. Найважливіше, що той самий фон, на якому 

відбувається політика - публічна сфера складається з конкуруючих 

символізацій. Боротьба розгортається в сучасному політичному і 

культурному полі бойової ідеографії медіа, де зображення об’єднуються в, 

здавалося б, насильницьке протистояння. Це не просто війна слів, а зіткнення 

символів, ідентичностей та образів.  

Е. Шміт пропонує показовий кейс. Старші командири, які очолювали 

війну в Іраку, цілком усвідомлювали це, поширюючи новини в іракських 

газетах. Вони найняли фірму з зв’язків із громадськістю, яка перекладала 

американську пропаганду на арабську мову, що було своєрідною частиною 

боротьби за схоплення змісту [39].  

Деякі риторики цілеспрямовано обманливі, деякі з них - щирі. Для тих, 

хто приймає, а не посилає ідеограми, важливо володіти все більш 

витонченим вмінням розрізняти значення і узгодженість між усією істерією, 

замішанням і маніпуляціями. 

Інтернет-енциклопедія «Вікіпедія» є прикладом демократичної широти 

боротьби за схоплення змісту. Записи створюються спільно волонтерами. 

Користувачам дозволяється виправляти та розширювати записи. Результатом 

є те, що широкі масиви голосів стають частиною розмови. З цим відкритим 

підходом, добре обґрунтовані, але іноді конкуруючі версії істини явно 

очевидні. 
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П. Фівер, політолог та працівник Ради національної безпеки США, 

проводив дослідження, які показали, що американські люди терпітимуть 

важкі жертви у війні, якщо вони вірять, що остання, врешті-решт, призведе 

до перемоги. Дане дослідження і виступ президента Дж. Буша «план 

перемоги» від 30 листопада 2005 року мають зв’язок. Той факт, що президент 

США неодноразово використовував слово «перемога» у своєму виступі, який 

допомагав складати     П. Фівер, свідчить про те, як ведеться бій за схоплення 

змісту. Як ідеограма, «перемога» резонує з такими символами, як успіх, 

тріумф, досягнення і звершення. Ми можемо виправдано припустити, що 

мова йшла не просто про боротьбу з повстанцями в Іраку. Це був тактичний 

політичний маневр на полі бою, відомому як американська громадська думка 

[24]. 

Отже, ідеографічна політика, як гіперреальність і символічна політика, 

завжди існувала, але вона лише нещодавно була проблематизована, оскільки 

маркетинг і зв’язки з громадськістю стали більш досконалими, а 

комунікаційні технології - більш повсюдними. Значущість ірраціональних 

засобів у формуванні реальності публічного управління не варто 

недооцінювати, адже вони все більше актуалізуються і поширюються. 

Символічність публічно-політичної реальності свідчить про значущість 

ідеографічного дискурсу, який визначається боротьбою смислів та образів.  

Мова - в адміністративних процедурах, законах і навіть листівках для 

публічних заходів - багато говорить про визначення проблеми та про те, як 

державні установи бачать себе, свої місії та спільноти клієнтів. Тоді з цього 

випливає, що те, як адміністрація вирішує поводитись у визначенні 

проблеми, реалізації та оцінці програми, а також загальна адміністративна 

діяльність може розповісти нам багато про те, що оцінюється в порівнянні з 

тим, що було задумано на основі риторики.  

Оскільки публічні агенції прагнуть виробляти смисли, громадськість 

спостерігає за цією змістовною діяльністю та намагається осмислити зусилля 

та свою роль у них, навіть якщо ця роль в основному пасивна. Спроба 
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осмислити за допомогою символу для цілей легітимізації або просування 

порядку денного буде або успішною, або невдалою. Навіть там, де зусилля 

увінчалися успіхом, використання символу може провалити громадськість, 

оскільки його успіх тоді залежить від відволікання та відсутності критичної 

думки.  

Це не може замінити обізнаності, участі та справжньої згоди керованих. 

Семіотичний аналіз заохочує уважніше розглянути знаки - навіть ті, що 

вважаються священними, - які в іншому випадку можна сприймати як дані, та 

активний розгляд того, як ці знаки можуть розглядатися іншими. Метою 

таких зусиль може бути більш інклюзивна, залучена до участі та відверта 

громадська сфера. 

Практичні реформи адміністративно-публічної галузі мають спиратися 

на належну теоретичну базу, лише тоді вони будуть мати фундаментальне 

обґрунтування та наукові засади. Теорія публічного управління та 

адміністрування, у свою чергу, характеризується багатоманіттям підходів та 

напрямів. Дві фундаментальні позиції представлені, зокрема, модернізмом та 

постмодернізмом у царині державного управління. Який з напрямів має 

використовуватися на тому чи іншому етапі державотворення, впровадженні 

адміністративних реформ, можна зрозуміти лише за достеменного 

ознайомлення з сутністю кожного підходу, його перевагами та недоліками. 

Для України, як країни транзитивного характеру, сьогодні актуальний 

перехід від модерної моделі публічного управління до постмодерної.  

Відповідно, наступне завдання розділу полягає у системному 

дослідженні змісту модерного та постмодерного державного управління, а 

також ідентифікації передумов для їхньої комплементарності.  

 Основна відмінність між модернізмом і постмодернізмом полягає у 

розумінні істини та реальності. Онтологія та епістемологія модернізму 

свідчать про те, що істина та реальність є певною сутністю. Люди 

раціональні і шляхом спрощення об’єкту до певних абстрактних факторів та 

використання наукових засобів спроможні об’єктивно зрозуміти і пояснити 
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будь-що. Теорії модернізму наполягають, що знання можуть бути 

накопичені, тому ми можемо постійно наближатися до істини, що 

раціональна мова може об’єктивно «схопити» світ, відновити оригінал 

об’єкту, спробувати дати фактам говорити, і що слова можуть бути істиною. 

Відтак, модернізм - це щось, що можна сказати. 

Постмодернізм - це обмеження до сфери розуму, він заперечує певну 

істину і вважає, що знання не є накопиченими, оскільки різні дослідники 

використовують різні перспективи та об’єктиви, щоб спостерігати за світом. 

Тому знання є лише різноманітністю складних речей, які сходяться у все 

більш широку річку. Ніхто не знає, чи веде вона до істини чи ні, тому немає 

великого наративу. Він відноситься до загальної інтерпретації історичного 

розвитку.  

Мова - це модель кодування, концептуальна система, спосіб мислення і 

спосіб спостереження. Мова - це побудова суспільства, вона не об’єктивна. 

Дослідник не є певним центром, він є відцентрованим і контрольованим 

соціальними звичаями, сімейною атмосферою, середовищем зростання, 

інстинктом смерті та іншим несвідомим. Ми не всемогутні і раціональні, 

тому предмети наших досліджень центруються. Наприклад, люди вивчають 

об’єкт М, хтось думає, що це М1, інший - М2, це значить що фактично існує 

два М? Лінзи, крізь які ми спостерігаємо, різні. Отже, що є справжнім М? Ні 

перший варіант, ні другий. Результату не буде, навіть якщо обговорення 

відбуватиметься спокійно, тому що, немає М як даності. 

Сам об’єкт не може говорити. Відповідно те, що ми бачимо, не є 

реальністю, це взаємодія під впливом несвідомого, це зміст, яким ми штучно 

наділяємо об’єкт, те про, що ми говоримо, не є реальною річчю насправді. 

Правда, яку ми завжди розглядаємо є ні чим іншим, як консенсусом у сенсі 

соціального будівництва. 

Рефлексивна інтерпретація полягає у спогляданні через об’єктив на речі, 

а не на самі речі. Нас не цікавлять небесні тіла і клітини крізь телескоп чи 

мікроскоп, нашу увагу привертають власне телескопи і мікроскопи. Ці лінзи 
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є рядом припущень і основними теоретичними межами, які ми розглядаємо і 

спостерігаємо, і вони формують спосіб нашого спостереження. Рефлексивна 

інтерпретація - це відповідь на наступні питання: чому ми можемо бачити 

тільки те, на що ми дивимося? Чи можна використовувати різні способи 

спостереження? Якщо ми використовуємо лінзу для спостереження, 

існуватимуть білі плями, які заважатимуть нам знайти нові речі, і ми не 

зможемо зрозуміти відкриття інших.  

Можна виділити низку вади модернізму: обмеження спеціалізму, 

наукознавства, техніки, виробництва та герменевтики. Розглянемо їх більш 

предметно. 

Обмеження спеціалізму.  

Спеціалізм дивиться на об’єкт занадто близько, тому він не може 

зрозуміти вищі і загальні відносини, які обмежують теоретичне пояснення 

влади. Наприклад, ми дивимося на квітку з близької відстані, ми можемо 

побачити тільки її контекст, але ми не знаємо, як квітка виглядає насправді. 

Але якщо ми постійно дивимося на квітку на відстані, ми можемо побачити її 

форму, схопити відносини між квіткою та листям, квіткою і цілою рослиною, 

квіткою та комахою тощо, і таким чином ми можемо більш повно зрозуміти 

квітку.  

Спеціалізм державного управління характеризується дослідженням 

особливого місця, зосереджуючись на державному секторі, при цьому 

ігноруючи приватний, він завжди підкреслює вивчення адміністративних 

функцій, що призводить до нездатності зрозуміти більш широкий діапазон 

відносини. 

Обмеження наукознавства. 

Державне управління має дві крайності. Одна з них – це виключення 

цінності. Дивлячись з практичної точки зору, судження, що виключає 

цінність вилучення державного службовця, буде адміністративним гріхом. 

Інша крайність - це акцент на цінності та етиці, хоча насправді етика не може 

контролювати людську поведінку та думки. 
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Обмеження техніки. 

Деякі дослідники вважають, що державне управління може розглядатися 

як технологія або мистецтво. Багато адміністративних реформ ловлять тренд, 

потім переходять до оригіналу, а потім знов переслідують чергову моду. 

Обмеження виробництва. 

Публічне управління та адміністрування використовують логічний 

позитивізм для виведення теорії з наукової індукції, в той час як економіка 

використовує інтерпретацію для вивчення теорії. Теорія суспільного вибору і 

система державного управління успішно поєднала ці два підходи для 

вирішення проблеми суспільного блага, що виробляється державним і 

приватним секторами, але нова біла пляма полягає в тому, що немає сенсу 

обговорювати інституційні механізми забезпечення населення послугами, не 

знаючи реальних потреб громадян. 

Обмеження герменевтики. 

Модернізм виступає за використання наукових засобів для пояснення  та 

розуміння унікальної істини і накопичення знання нескінченно близького до 

істини, але предмет лишається відцентрованим. Дослідники  контролюються 

власними соціальними звичаями, сімейними звичаями, інстинктами та 

іншими проявами несвідомого. Вони не можуть все знати, просто збираються 

в спільному загалі зі своєю точкою зору. Не існує єдиного історичного 

конструювання, так само як єдиної реальності та великого наративу. 

У той же час постмодернізм має переваги, які можуть допомогти 

подолати вади модернізму. До відповідних позитивів можна віднести, 

зокрема, уяву, деконструкцію, нерегіоналізацію, визнання існування інших 

людей, точок зору, теорій тощо. Деталізуємо їхній зміст.  

Уява. 

Уява пов’язана з дзеркальним відображенням раціональності. 

Раціональність - це спосіб мислення модернізму, відповідно, уява додається 

до раціональності. Але в постмодернізмі уява - основний спосіб мислення, 

раціональність додається до неї [18, с. 219]. Постмодернізм не повністю 
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відокремлений від модернізму, він визнає, що раціональність приносить 

економічне процвітання і технологічний розвиток та інші досягнення і 

визнає, що причнинно-наслідкові зв’язки корисні. 

Постмодерн виступає за те, щоб люди використовували уяву, щоб зняти 

організаційні обмеження та логічні пута дисципліни. Наприклад, гра 

створюється не для того, щоб сформувати купу правил і стати їхніми 

заручниками, але щоб отримати щастя від процесу творення. Найкраще 

державне управління полягає не в існуванні певного правового режиму та 

низки законів й правил, а у мистецтві державних політиків дбати про потреби 

кожного громадянина і стимулювати його уяву. 

Деконструкція. 

Деконструкція не є суттєвим елементом, який розкладається на 

неподільні елементи, такі як кварки у фізиці або ДНК в біології. 

Деконструкція - це розкладання великого наративу. Це загальне тлумачення 

історичного розвитку. Деконструкція - це спроба зрозуміти те, що насправді 

незрозуміле і помислити те, що не може бути розгляним. Деконструкція має 

можливість заперечувати попередні визначення. Наприклад, ми хочемо 

пояснити пропозицію зрозуміти себе і коли ми використовуємо цю 

пропозицію як сходи, щоб піднятися вгору і виходимо за межі цих 

тверджень, ми знаходимо відповідні пропозиції безглуздими. Так само, ми 

повинні вийти за пропозиції, щоб правильно побачити світ [18, с. 248].  

Коли ми прояснимо для себе, що ми розуміємо насправді, що X по суті є 

Y, тобто аналіз, який ми тільки-но зробили, безглуздий, відтак, він повинен 

бути полишеним, перейденим і деконструйованим. Деконструкція може 

повернутися до проблеми походження, наприклад, до вивчення сенсу М, 

визначеного значенням Y, а потім з’ясування, що є Y, визначене значенням 

М. Деконструкція не має кінця, тому що відсутнє остаточне значення. Зміст 

закладається людиною,  і деконструкція - це знищення гегемонії знань влади. 



140 
 

Чому ми повинні деконструювати? Ми живемо в сюрреалістичному 

світі, який не сприймаємо на віру. Тому ми повинні використовувати 

деконструкції, щоб зняти туман і зрозуміти світ краще. 

Сюрреальність пов’язана з перетворенням уяви на реальність. Межа 

зовнішнього і реальності нечітка, і те, що ми бачимо, не є ані реальністю, ані 

зовнішнім, це сюрреальність. Речі, які ми бачимо, є перетворенням і 

взаємодією об’єктів, вони налаштовують наше візуальне сприйняття, і в той 

же час, ми наповнюємо їх змістом. Наприклад, вигадаємо слово, якого немає 

в 

словнику. Якщо ми напишемо його на всіх дошках оголошень і стінах, 

будемо бачити його щодня, природно, ми надамо йому сенс. Таким чином, 

сюрреальність наповнює життя. Будь-які бренди товарів викликають у нас 

певні асоціації, але значення брендам дають люди. Переглядаючи мильні 

опери, ми обговорюємо долі героїв, вболіваємо за когось, інших ненавидимо, 

буцімто ці символи реальні.  

Більше того, якщо ми уважно подивимося на новини, насправді, різні 

канали подають одну і ту саму подію по-різному, тому що вони мають свої 

власні тенденції і власне бачення реальності. Ми закриваємо очі на речі 

навколо нас, але віримо тому, що транслюється по телебаченню, тому що 

новини для багатьох є синонімом правди. Оскільки ми живемо в купі 

символів, оточених сюрреальністю, чому ми маємо відчайдушно визнавати 

це реальністю? Деконструкція є інструментом, що дозволяє побачити 

сюрреальність, це читання і перечитування тексту, виявлення тексту, що 

стоїть за перспективою дослідження та мовою логіки, це виявлення білих 

плям, а не сліпа віра до так званих авторитетних знань, свого роду сходинка 

стратегії. 

У контексті ж аналізу державного управління, якщо теорія публічного 

адміністрування є об’єктивом, то деконструкція є очищувачом для об’єктива. 

Д. Фармер деконструював «адміністративну дію» Саймона, ставлячи 

глибинні запитання автору, ставлячи під сумнів його ідентичність, і 
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припустив, що Саймон хотів задовольнити видавців і споживачів. Відтак, 

деконструкція - це не приниження існуючого тексту, а можливість сміливо 

зустрітися з правдою. 

Нерегіоналізація. 

Будь-яке кодування теорії обмежує мислення, і завдання нерегіоналізації 

полягає в усуненні накладеного мовного кодування. Подія дуже складна, 

тому важко використовувати один предмет для вирішення проблеми, нам 

потрібне цілісне дослідження. Це стосується й академічних меж. Вони не 

повинні утримувати сферу державного управління як самостійну. Цілісне 

дослідження, що прагне диверсифікації, зруйнує дисципліну і закінчить 

великий наратив [18, с. 294]. 

Існування інших. 

Існування інших пов’язане з  повагою до інших, визнанням відмінностей 

інших, і можливістю думати з точки зору іншого. Немає чітких визначень 

диверсифікації та різноманітності. Ідентичність кожної людини є множиною, 

і немає чистих жінок та чистих чоловіків. Деякі вчені виділяють 15 статей. 

Громадян не слід типізувати, класифікувати й рівномірно ними управляти. 

Доцільно згадати приклад М. Фуко щодо гри пастуха та міського управління. 

Пастухи стурбовані щастям кожної вівці, а міські управлінці розробляють 

купу законів, щоб управляти всією громадськістю. Д. Фармер вважає, що 

належне державне управління має відбуватися за моделлю пастуха: процес 

прийняття рішень має бути відкритим для громадян, треба дбати про 

добробут кожного громадянина і пояснювати політику мовою, яку громадяни 

можуть зрозуміти, навіть якщо це підвладно лише всезнаючому Богом. 

Постмодернізм сформував нове поле досліджень державного 

управління, 

побудував концептуальну систему з власними методами та об’єктом  

дослідження, встановив фундаментальні межі публічного адміністрування. 

Однак, постмодерному державному управлінню бракує практичного 

значення. У той же час, він має ряд фундаментальних принципів, які роблять 
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його комплементарним по відношенню до модернізму. Зокрема, мова 

ведеться про ставлення до кожної людини та до суспільства в цілому.   

Ставлення до людини. 

Постмодерне державне управління сповнене турботи про людину. Сенс 

шукати безперервну деконструкцію – краще розуміння відмінностей інших, 

міркування проблеми, стоячи на перспективі інших і зменшуючи 

міжособистісні конфлікти. Тому що тільки розуміння мови інших може 

сприяти кращому й відвертому спілкуванню, може дати надію на вирішення 

практичної проблеми. 

Постмодерне державне управління щире. Це дозволяє нам зустрітися з 

фактами, а не прикривати недоліки. Враховуючи те, що ми не можемо бути 

раціональними, об’єктивними та нейтральними, ми усвідомлюємо, що не 

маємо права говорити, що ми праві чи визнавати єдину істину.  

Ставлення до суспільства. 

 Постмодерне державне управління відповідає потребам соціального 

розвитку. Люди під гнітом сучасності (модерну) стали інструментом 

організації для досягнення формальної мети, і тому незалежна творчість 

перетворилася на раціонально маргіналізовану. Розум прагне відчуження, 

щоб  досягти визволення та катарсису. Постмодернізм сприяє ідеї поваги до 

особистих відмінностей. Він стає надійним притулком як для молоді, що 

представляє субкультуру, так і для тих, хто сповідує ідеали лібералізації. 

Його сукупність  заспокоює суперечливе та бурхливе суспільство. 

Некоректним буде твердження, що постмодернізм повністю 

відокремлений від модернізму, що він з’явився після модернізму, тому що 

повна зміна парадигми була неможливою. Постмодернізм був початковим 

станом модернізму, вони супроводжували один одного весь час, вони 

співіснували подібно до лівої та правої півкулі мозку, і були домінуючими 

позиціями в різних групах. Наприклад, бухгалтери і інженери віддають 

перевагу модернізму, натомість художники і геомани схильні до 

постмодернізму. Їх можна порівняти за допомогою промовистої метафори. 
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Модернізм можна розглядати як республіканську партію, постмодернізм як 

демократичну партію в США, і людське життя може бути дуже гарним  

незалежно від того, яка партія перемогла на певних виборах, немає 

правильної чи неправильної партії між ними.  

Отже, модерне та постмодерне державне управління відмінні у базових 

принципах та завданнях, різняться способом осягнення реальності та її 

конструювання. Перше націлене на уніфікацію громадян та процедур, друге – 

визнання унікальності кожної людини та необхідність розробки 

індивідуальних способів публічного управління залежно від проблеми. Такі 

вади модерного державного управління, як обмеження спеціалізму, 

наукознавства, техніки, виробництва та герменевтики можуть бути подолані 

за рахунок використання переваг постмодерного підходу - уяви, 

деконструкції, нерегіоналізації, визнання існування інших. Ці два підходи є 

взаємовиключаючими, відповідно, не можуть застосовуватися одночасно. 

Але поперемінна апеляція до них може стати основою якісної 

комплементарності. Вектор подальших наукових розвідок може бути 

спрямований у бік виявлення прикладних маніфестацій постмодернізму в 

українській царині публічного управління та адміністрування. 

Третій блок аналітики третього розділу пов'язаний із ідентифікацією 

постмодерних практик у функціонуванні вітчизняного публічного сектору. 

Особливий акцент робився на ідейному спрямуванні актуальних публічно-

адміністративних реформ, що, зрештою, дозволило виділити три ключові 

напрями зрушень постмодерного змісту в Україні, а саме: децентралізацію; 

дебюрократизацію та деліберацію. На нашу думку, кожен із цих виявів має 

прямий зв'язок з ідеологічними напрямами постмодерної концепції Ч. Фокса 

та Г. Міллера. Так, децентралізація є наслідком розгортання комунітаризму з 

акцентом на значущості громади, необхідності її самоуправління, 

самоорганізації та саморефлексії. Дебюрократизація походить від 

неолібералізму і покликана звести роль державного службовця до якісного 

функціонера, що слугує інтересам замовника, тобто громадянина, окрім 
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цього, - оптимізувати канали комунікації як всередині державної структури, 

так і з зовнішніми агентами, перейшовши до мережевого аналогу. 

Деліберація, у свою чергу, є проявом конституціоналізму, адже актуалізує 

процес вироблення правил і дотримання традицій щодо процедури за засобів 

вироблення публічного рішення. Відповідно, вважаємо доцільним дослідити 

якість та особливості децентралізації, дебюрократизації та деліберації в 

Україні як виразних проявів постмодерного публічного управління.  

Реформа децентралізації, яка в Україні розпочалася у 2014 році, 

поставила країну на новий шлях до стимулювання місцевого розвитку та 

отримання більш здорової демократії. Вона також стала однією з 

найпопулярніших реформ в Україні, і сьогодні відображає одну з небагатьох 

історій успіху, яку позитивно оцінюють міжнародні партнери України.  

До 2014 року Україна складалася з понад 11 000 малих та розпорошених 

громад. Ці громади повинні були звертатися до центральних органів влади, 

представлених районною та обласною адміністраціями, щоразу, коли 

виникала потреба у будь-якого типу ресурсах. Здебільшого центральна 

адміністрація керувала у радянській стилістиці і вміло віддалялася від потреб 

і проблем громадян у місцевих громадах. У цьому контексті прозорість уряду 

навряд чи могла процвітати. 

З реформою децентралізації громадам було дозволено об'єднатися в 

нову самоврядну форму - Об'єднану територіальну громаду. Якщо громади 

вирішили утворити ОТГ, вони обирали власну нову місцеву владу, 

отримували повноваження самостійно приймати виконавчі рішення та 

збирати важливу частку податків, що сплачуються на місцях. Це не тільки 

забезпечило збереження доходу, накопиченого в межах громади, у цій 

громаді, але в основному дозволило набагато ефективніше надавати 

суспільні товари та послуги. 

Однак, у перших громад, які вирішили об'єднатися, було більше 

сумнівів, ніж впевненості. На початку 2015 року попереднього порівняльного 

досвіду, який служив би еталоном, не було. Перші когорти громад, які 
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вирішили об’єднатися, зовсім не мали уявлення про те, чого очікувати. Вони 

входили на незвідану територію. На додачу до цього, було неясно, чи 

вдасться ця реформа і чи не буде вона незабаром скасована. Реформа з 

децентралізації у ході війни на Сході країни є досить серйозним історичним 

експериментом. Більше того, були також значні інтереси в районних 

адміністраціях та радах, які хотіли б, щоб реформа провалилася. 

Швидкість об'єднання в наступні роки була поза очікуванням. У період з 

2015 по 2019 рік понад 4000 громад об’єднались у понад 1000 нових ОТГ, що 

охоплює приблизно 43,2% від загальної території країни та 32,1% від 

загальної кількості населення. Це означає, що до кінця 2019 року в Україні 

понад 11 мільйонів людей жили в самоврядних громадах. Українських та 

міжнародних експертів бентежило те, наскільки швидко розвивався процес 

об’єднання. Однак, дотепер ніхто систематично не розглядав основні 

чинники, що спонукали піонерів цього руху. Розуміння того, які чинники 

спонукали перші когорти до об’єднання, є ключовим, оскільки українська 

реформа децентралізації може стати важливою моделлю для інших країн. 

Отже, ми детальніше вивчили початок процесу об’єднання. 

Для економістів гроші, як правило, є першим логічним поясненням 

будь-якої спостережуваної поведінки, і швидке об’єднання громад не є 

винятком. Тому ми розглянули вплив місцевого доходу на ймовірність 

об’єднання. До об’єднання багаті громади з багатьма місцевими 

підприємствами бачили, як платежі з податку на доходи фізичних осіб 

зникали у бюджетах їх районів. Однак після об’єднання 60% ПДФО 

залишатиметься за ОТГ. Об'єднання заради «повернення» грошей здається 

розумною мотивацією для досягнення результатів цієї реформи. Більше того, 

місцеві еліти могли передбачити, що місцеві підприємства будуть більш 

готові до оподаткування податком на доходи фізичних осіб, як тільки 

знатимуть, що ці податкові платежі будуть корисними для розвитку їх 

власних громад. Ці міркування спонукали сформулювати першу гіпотезу: 

чим заможніші громади, тим більше вони зацікавлені у об’єднанні. 
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У той же час, ми припустили, що минулий історичний досвід міг 

вплинути на рішення громад про об'єднання. Зокрема, до Австро-Угорської 

імперії належали Львівська, Чернівецька, Івано-Франківська, Тернопільська 

та Закарпатська області. Крім того, до Польщі належали Волинська та 

Рівненська області. Ці сім областей мають документальний історичний 

досвід місцевого самоврядування і були включені до складу Радянського 

Союзу лише в 1944 році. Коли реформа розпочалася в 2015 році, старші 

мешканці цих регіонів мали б власні спогади про те, яким було життя до 

соціалістичних часів, коли люди мали свій бізнес, а громади могли 

практикувати місцеве самоврядування. У молодих людей цей досвід 

передався б від їх старших родичів. 

Решта України мала досвід радянського централізму. З приходом 

більшовицького соціалізму Центральна та Східна Україна зазнали 

травматичних історичних епізодів, таких як примусова колективізація кінця 

1920-тих років та Голодомор, що спричинило загибель мільйонів людей у 

сільській Україні. Інакше кажучи, в Центральній та Східній Україні не було 

колективної пам’яті про будь-який позитивний минулий досвід місцевого 

самоврядування. Тому було розумно очікувати, що ці регіони будуть більш 

неохоче створювати власне місцеве самоврядування, порівняно з тими 

частинами Західної України, де люди могли пам’ятати часи місцевого 

самоврядування. З урахуванням цих міркувань ми сформулювали другу 

гіпотезу: Західноукраїнські регіони з відмінним історичним досвідом 

поводяться інакше, ніж решта України, у своїй готовності об’єднатися. 

Беручи до уваги дані про доходи бюджету на душу населення приблизно 

з 7400 громад у 2014 році та вивчаючи, яка з тих спостережуваних громад 

об’єдналася до 2017 року, ми виявили, що: чим вищий дохід на душу 

населення в громаді, тим більша ймовірність об’єднання у всіх регіонах. 

Громади, розташовані в областях, які колись були частиною Польщі, 

справді бажають об'єднатися більше, ніж решта України. Цікаво, що громади 
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областей, які раніше входили до складу Австро-Угорської імперії, готові 

об’єднатись навіть більше, ніж колишні польські громади та решта країни. 

Це дуже цікаві результати. Конкретний проміжок часу, який ми вивчали, 

дозволив нам спостерігати, як виглядав процес об’єднання до 2017 року, 

враховуючи ситуацію в громадах у 2014 році. 

Ми дізналися, що 1% вищого збору податку на доходи фізичних осіб на 

душу населення у 2014 році пов’язаний з 0,27% більшою ймовірністю 

об’єднання громади до 2017 року. Ми також поділили громади на п’ять груп 

доходів відповідно до рівня податкових надходжень - від найбідніших до 

найбагатших. На відміну від найбіднішої групи, три найбагатші групи  

найбільше зацікавлені в об'єднанні. Тому, схоже, дохід, насправді, є 

важливим чинником. Зрозуміло, що розподіл доходу досить неоднорідний 

між громадами. Наприклад, беручи до уваги ПДФО, 75% процентиль 

приблизно на 717% багатший за медіанну спільноту. Згідно з нашими 

результатами, 25% найбагатших громад майже на 194% більше бажають 

об'єднатися, ніж середня громада. 

У той же час ми також дізналися, що історичні чинники, як видається, 

впливають на рішення про об'єднання. Колишні польські області майже на 

2% охочіше об'єднуються, а колишні громади Габсбургів - на 2,8% більше. Ці 

цифри можуть здатися досить незначними, але слід враховувати, що в 

одному з п’яти регіонів, що перебували під владою Габсбургів, Закарпатті, 

процес об’єднання був повністю заблокований після приїзду губернатора Г. 

Москаля в 2015 році, що, швидше за все, призвело до зменшення частки 

об’єднаних громад на даній території і вплинуло на всі емпіричні результати. 

Без цієї блокади ми вважаємо, що ефект західних регіонів був би набагато 

сильнішим. Однак, ми повинні підкреслити труднощі встановлення 

причинно-наслідкового зв’язку між історичним досвідом та поточним 

рішенням про об’єднання. Громадяни з цих семи регіонів частіше їздили до 

сусідніх європейських країн і на власні очі бачили більш незалежні форми 

місцевого самоврядування. 
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Наші результати підтверджують базове припущення про економіку: 

грошові стимули можуть бути потужним стимулом для того, щоб залишити 

залежність від центральної держави і почати новий шлях до самоврядування. 

Бюджетна винагорода за право збирати 60% ПДФО працює з минулим 

досвідом місцевого самоврядування або без нього. Цей висновок 

підкріплюється, якщо розглядати загальний дохід на душу населення, що 

отримується на місцевому рівні, як альтернативну міру багатства.  

Крім того, ми можемо бачити, що попередній вплив місцевого 

самоврядування забезпечує додаткову мотивацію. Історичний досвід здається 

важливим. Це спостереження може бути важливим для розгляду політики 

після хвилі піонерів. Це допомогло б нерішучим громадам побачити та 

випробувати практичний приклад місцевого самоврядування. Було б корисно 

переконати місцеву еліту піти на добровільне об’єднання та нове місцеве 

самоврядування. У подальших дослідженнях було б не дивно виявити, що 

успішний досвід перших рушіїв став важливим стимулом об'єднання. 

Повинно бути зрозуміло, що будь-яка політика центрального уряду, яка 

карала перших на пізніших етапах реформи, була б дуже шкідливою, адже 

необхідно продовжувати потужну трансформацію знизу вгору такої 

пострадянської країни, як Україна. У цьому контексті дуже прикро, що в 

Перспективних планах остаточного примусового об’єднання решти громад, 

прийнятих Кабінетом Міністрів 27 травня 2020 року, значна частина цих 

піонерських ОТГ була реорганізована в дусі вертикальної політики. Така 

політика може поставити під загрозу довіру, ретельно побудовану між 

місцевими органами самоврядування та центральною владою. 

Однак, об’єктивний аналіз децентралізації в Україні потребує, на нашу 

думку, не лише якісної оцінки останньої, а й ідентифікацію негативних 

наслідків та можливих ризиків, до яких ми віднесли: 

Невідповідність між громадами. Під час децентралізації новостворені 

територіальні одиниці стикаються з ризиком швидко зростаючого соціально-

економічного розриву між бідними та багатими громадами. Цей розрив 
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зростає відповідно до суми перерахованих коштів. Враховуючи, що обсяг 

субвенції з державного бюджету не змінився, тоді як кількість об’єднаних 

громад зросла. Отже, чим пізніше громади об’єднуються, тим менше грошей 

їм потрібно, щоб створити та покращити свою інфраструктуру. 

Компетентність. Відсутність компетентності з боку керівників місцевого 

самоврядування заважає їм повною мірою скористатися новими 

можливостями та привілеями для адміністрування ресурсів та управління 

змінами. Нові знання та компетенції потрібні для нових методів управління 

та управління ресурсами. Соціально-економічні проблеми під час 

впровадження реформи на місцевому рівні можуть дискредитувати 

децентралізацію в деяких об'єднаних громадах. 

Корупція в місцевих органах влади. Цей ризик виникає особливо 

стосовно незавершеної земельної реформи та делегування повноважень щодо 

закупівель місцевим органам влади. Ризик можна було б усунути шляхом 

створення більш прозорих механізмів у земельних відносинах (наприклад, 

прозорі земельні аукціони), розробки системи електронних закупівель, 

системи безконтактного надання адміністративних послуг (що запобігає 

прямому контакту між споживачами адміністративних послуг та посадових 

осіб) та розвитку центрів адміністративних послуг у територіальних 

громадах. 

Неефективний нагляд. Відсутність або неефективність системи нагляду 

та контролю органів місцевого самоврядування щодо законності їх 

діяльності, а також неефективна судова система та правоохоронні органи 

також можуть негативно вплинути на реформу децентралізації, 

дискредитуючи її в очах членів громади. Створення інституту префектів було 

призупинено через затримку процесу конституційної реформи, тоді як 

функції контролю та нагляду вже були вилучені з прокуратури. Це створює 

додаткові ризики порушення законодавства в ході реформи децентралізації 

на місцевому рівні. 
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Погано визначений обсяг відповідальності. Залежно від політичної 

ситуації існує ризик прийняття рішень, які виходять за межі відповідальності 

місцевих органів влади (наприклад, з питань безпеки, державної мовної 

політики чи європейської інтеграції тощо), особливо за відсутності 

належного контролю з боку центральних органів влади та правоохоронних 

органів. Наприклад, незаконні рішення органів місцевого самоврядування у 

2006 та 2010 роках часто приймались без злиття громад, коли політичні сили 

використовували місцеві органи влади для мобілізації виборців або 

дестабілізації ситуації. 

Юридична неоднозначність і потік. Постійно мінливі правові норми 

роблять громадськість недовірливою до держави. Правила змінюються 

настільки швидко, що навіть експерти не в змозі йти в ногу з найновішими 

методами роботи з громадами та в них. Крім того, члени громади мають 

історію відносин з владою, в яких їх думки та інтереси не враховувались, це 

створило для них багато проблем. 

Етнізація процесу. Іншим ризиком є використання етнонаціонального 

чинника для мобілізації виборців. Сюди входять чутки про об’єднання 

громад таким чином, що члени національних меншин втратять свою 

більшість. У процесі децентралізації важливо прийняти політику, яка 

запобігає утворенню ізольованих анклавів. Дуже цікавий у цьому відношенні 

досвід об'єднання багатоетнічних спільнот та пристосування їх інтересів. 

Наприклад, у Чернівецькій області Красносільська об’єднана громада була 

сформована з двох населених пунктів. В одному з них поляки становили 70% 

населення, а в іншому румуни - 92%. 

Формування ідентичності. При побудові нових ідентичностей 

об’єднаних територіальних громад важливо враховувати їх включення до 

регіональної та спільної національної ідентичності, щоб запобігти 

ізоляціонізму. Важливо також запропонувати можливості для формування 

«нових ідентичностей об’єднаних громад». Сьогодні територіальні громади 
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мають можливість приймати власні символи, що відображають історичні, 

культурні, соціально-економічні та інші місцеві особливості та традиції. 

Політичне захоплення та криміналізація. Існує ризик втратити контролю 

виборців за діяльністю місцевих органів влади, обраних в об’єднаних 

громадах, та посилення політичних монополій, які контролюють ресурси 

громади. Це особливо гостро стосовно незавершеної земельної реформи. Ці 

ризики супроводжуються проблемами криміналізації виборчого процесу. 

Наприклад, вибори в грудні 2016 року показали використання 

«адміністративного ресурсу», купівлю голосів та криміналізацію виборів у 

деяких громадах. Ці виклики часто супроводжують місцеві вибори в Україні і 

вимагають відповідної реакції з боку правоохоронних органів та НУО. І не 

лише помилкові процедури можуть сприяти політичній корупції під час 

виборчого процесу. За даними НУО, після парламентських виборів 2014 року 

лише 4,5% справ щодо порушення виборчих прав громадян призвели до 

пред'явлення звинувачень. У 75% випадків щодо порушення виборчих прав 

на позачергових виборах 2014 року результату не було взагалі. 

Зазначимо, що вагомий вплив на процеси децентралізації та інші 

реформи державного управління в Україні здійснюють міжнародні партнери. 

Для підтримки місцевого самоврядування в Україні та реформи 

децентралізації реалізується Програма «Посилення децентралізації та 

реформи державного управління в Україні» в рамках Плану дій Ради Європи 

для України (2018-2022). 

Проект спрямований на ефективне функціонування місцевого 

самоврядування в Україні відповідно до європейських стандартів та належної 

практики та надання якісних державних послуг населенню. Він складається з 

трьох взаємопов’язаних компонентів: 

- вдосконалення законодавчої бази щодо місцевого самоврядування 

відповідно до європейських стандартів та належної практики; 

- посилення спроможності місцевих та регіональних органів влади 

забезпечувати ефективне державне управління, орієнтоване на послуги; 
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- підвищення обізнаності про результати та вплив децентралізації влади 

та реформування місцевого самоврядування серед широких верств населення 

та збільшення участі громад поліетнічних / національних меншин у 

місцевому самоврядуванні. Загальний бюджет Програми складає € 1.700.000, 

а її тривалість - 27 місяців. Проект був запущений 1 жовтня 2020 року. 

Цей План дій значною мірою базується на останніх рекомендаціях, 

резолюціях та висновках моніторингових та експертних дорадчих органів 

Ради Європи щодо країни, а також на результатах попереднього Плану дій 

Ради Європи щодо України (2015-2017 роки). Він також враховує виклики, 

визначені у щорічних звітах Генерального секретаря про стан демократії, 

прав людини та верховенства права в Європі. План дій відображає 

пріоритети реформ у країні, зокрема ті, що визначені в Стратегії сталого 

розвитку «Україна 2020», Пріоритетному плані дій Уряду на середній термін 

до 2020 року, Національній стратегії прав людини в Україні та Плані дій, 

Стратегії реформування сектору правосуддя на 2015-2020 роки, порядку 

денному реформ з питань боротьби з корупцією, децентралізації та місцевого 

самоврядування, пенітенціарної системи та державних ЗМІ, Концепції 

державної соціальної Програми забезпечення рівних прав та можливостей 

для жінок та чоловіків (2017-2021), а також Новій українській школі - 

концептуальних принципів реформи середньої школи (2016-2029). 

Новий План дій враховує досягнення попереднього, а саме: 

- прийняття конституційних змін щодо судової влади, Закону про 

судоустрій і статус суддів та Закону про Вищу раду юстиції; створення 

суспільного мовлення, реформу громадських друкованих та місцевих ЗМІ та 

прозорість власності ЗМІ; 

- створення понад 600 нових територіальних громад в результаті 

об'єднання міст; 

- створення механізму у Верховній Раді України, відповідального за 

нагляд за виконанням рішень ЄСПЛ; 
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- прийняття законодавчих поправок на підтримку гуманітаризації 

виконання покарань, розробка більш ефективної схеми внутрішньої інспекції 

в'язниць, підвищення обізнаності та спроможності щодо створення 

реабілітаційних тюремних режимів та управління тюрмами в етичному 

контексті (прийнято новий Етичний кодекс тюремного персоналу, 

опубліковано посібник з питань управління в'язницями, пілотні курси 

соціальних та життєвих навичок та практики управління тощо); 

- збільшена спроможність Національного антикорупційного бюро 

України (НАБУ) та Національного агентства з питань запобігання корупції 

(НАЗК); 

- підтримка у створенні та подальшому розвитку Дирекції з прав людини 

в Національній поліції України (НПУ); 

- подальше вдосконалення законодавства про декларування активів 

відповідно до рекомендацій Ради Європи; 

- набрання чинності новим Законом про прокуратуру та створення 

органів прокурорського самоврядування та підтримки (Рада прокурорів та 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів); 

- включення нових підходів до управління знаннями та 

інституціоналізації аналізу та застосування стандартів ЄСПЛ у системі 

підготовки прокурорів; 

- розробка Загальних правил етичної поведінки державних службовців 

та посадових осіб місцевого самоврядування Національним агентством з 

питань державної служби; 

- вдосконалена законодавча база щодо розслідування випадків 

жорстокого поводження (закон України «Про Державне бюро розслідувань» 

та зміни до Кримінально-процесуального кодексу України); 

- розширення системи надання безоплатної правової допомоги у 

цивільних та адміністративних справах, надання права на безоплатну 

вторинну правову допомогу додатковим конкретним категоріям вразливих 

груп, розширений доступ до безоплатної первинної правової допомоги; 
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покращення кваліфікації співробітників регіональних та місцевих 

координаційних центрів з надання безоплатної правової допомоги, адвокатів, 

які надають безоплатну вторинну правову допомогу для застосування ЄСПЛ 

та судової практики та захисту прав ВПО; 

- розширені знання понад 2700 співробітників міліції Директорату з прав 

людини НПУ та понад 1000 прокурорів про європейські стандарти та 

практики в галузі прав людини; 

- підготовка та презентація Методології огляду прогресу реформи 

сектору юстиції в Україні - набору інструментів для оцінки суттєвих 

результатів реформи сектору юстиції, що відповідають конкретній політиці в 

Україні в їх динаміці; 

- розробка політики та практики захисту прав ВПО Міністерством 

тимчасово окупованих територій та ВПО; 

- підготовка пакету законів про ратифікацію Стамбульської конвенції, 

який був прийнятий на перших парламентських слуханнях і очікує 

остаточного слухання. 

Рада Європи та органи влади України спільно домовились про 

розширення та активізацію співпраці на основі нещодавньої роботи, 

проведеної інституціями Ради Європи, механізмами моніторингу та 

експертними дорадчими органами, зокрема щодо: 

- посилення захисту прав людини ВПО; 

- посилення захисту соціальних прав у всьому суспільстві; 

- запобігання насильству проти жінок та домашньому насильству та 

боротьба з ним; 

- збільшення демократичної участі в суспільстві; 

- покращення місцевої та регіональної демократії; 

- вдосконалення системи виконання судових рішень; 

- захист та просування прав дітей; 

- поліпшення умов утримання в тюрмах та інших закритих установах; 
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- розробки законодавчої бази та спроможності протистояти 

кіберзлочинності; 

- сприяння рівним можливостям для вразливих груп, з акцентом на 

жінок, дітей та молодь у цих групах; 

- сприяння гендерній рівності; 

- збільшення спроможності Верховної Ради просувати та приймати 

стандарти Ради Європи законодавчої бази відповідно до цих стандартів, 

зокрема ЄСПЛ; 

- посилення оперативної спроможності апарату Верховної Ради 

підтримувати своїх членів парламенту; протидія дискримінації за будь-якими 

ознаками та захист прав меншин, посилення соціальної згуртованості; 

- підтримки демократичних реформ в освіті шляхом зміцнення 

цілісності та прозорості системи освіти та сприяння освіті з прав людини / 

освіті для демократичного громадянства через професійне навчання, 

формальну освіту та діяльність молоді. 

Щодо дебюрократизації зазначимо, що вона відбувається в Україні на 

основі схваленої Стратегії реформування державного управління на 2016-

2020 роки [12], а також оновленого Закону України «Про державну службу» 

[8]. Виразним проявом дебюрократизації вважаємо, по-перше, активну 

менеджеризацію царини (контрактація державних службовців, конкурс на 

здобуття вакантних посад тощо), а по-друге, її сервісізацію (розгалужена 

мережа ЦНАПів по всій країні, розширення електронних публічних послуг 

тощо), яка регулюється, найперше, Законом України «Про адміністративні 

послуги» [9]. 

Оновлення законодавства має на меті забезпечити більшу ефективність 

та підзвітність державного управління України. Основна зміна полягає в 

тому, що державна служба несе в собі менше політичного відбитку, ніж 

раніше. Політичні призначення, такі як призначення на посаду міністрів та 

заступників міністрів, були відокремлені від державної служби, і найм на 
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посади державної служби повинен здійснюватися через відкритий та 

прозорий процес відбору на основі заслуг.  

З цією метою в серпні 2017 року уряд запустив портал з управління 

персоналом та використав його як частину пілотного проекту з найму 

спеціалістів з питань реформ або державних службовців, які розроблятимуть 

та здійснюватимуть ключові реформи в десяти міністерствах, які беруть 

участь у пілотній програмі, та кількох інших центральних органів виконавчої 

влади. 

Другим важливим результатом є посилення спроможності уряду 

здійснювати реформи. Міністерства перетворюються на "політичні центри", 

завданням яких є формування політики (на відміну від надання державних 

послуг) як їх головного мандата. Для реалізації цієї мети в міністерствах були 

введені нові директорати з питань політики, і уряд зобов’язався заповнити 

2500 посад спеціалістів з питань реформ у цих дирекціях до кінця 2019 року. 

Вимоги до посад реформаторів досить високі, і процес відбору складається з 

декількох етапів. Це не безпідставно: має сенс визначити найкращих 

кандидатів для перетворення вироблення політики в Україні та впровадження 

реформ. Одним із заходів, запроваджених для залучення кваліфікованих 

кадрів, є конкурентоспроможна зарплата, пов’язана з посадами спеціаліста з 

питань реформ, яка була оприлюднена в рамках інформаційної кампанії. 

Крім того, співробітники матимуть можливість зробити свій внесок у 

процеси реформ в Україні, що є амбіційною метою для багатьох. 

По-третє, реформа зробила державну службу більш професійною та 

прозорою. Проблема відсутності інституційної пам'яті у міністерствах була 

вирішена шляхом надання більших гарантій стабільності роботи державним 

службовцям та введення посад державних секретарів (посади державних 

службовців з найвищим рейтингом). Було створено спеціальний орган для 

мінімізації корупційних ризиків при наборі високопоставлених державних 

службовців - Комісію з питань вищої державної служби, яка лише у 2017 

році найняла шістдесят п’ять найвищих державних службовців.  
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12 грудня 2018 року Кабінет Міністрів України (КМУ) публічно 

оприлюднив результати першого щорічного огляду результатів діяльності 

державних секретарів, керівників центральних органів виконавчої влади та їх 

заступників. На додаток до вимірювання внеску кожної людини у досягнення 

стратегічних цілей уряду, огляд оцінював відповідність правилам етичної 

поведінки та антикорупційним вимогам. 

Відповідним заходом є запровадження Інтегрованої інформаційної 

системи управління людськими ресурсами. Концепція була розроблена в 

2017 році та отримала підтримку ЄС та Світового Банку. Інтегрована 

інформаційна система управління людськими ресурсами покликана замінити 

паперовий робочий процес системи людських ресурсів усіх державних 

структур та усунути надмірність у службі управління персоналом, 

підтримувати реєстри працівників та обробляти записи даних про персонал. 

Нова філософія державної служби вимагає нових підходів до управління 

персоналом. З цією метою у всіх державних органах були запроваджені 

відділи управління персоналом, які замінили колишні відділи кадрів, єдиною 

функцією яких було ведення обліку людських ресурсів.  

Національне агентство України з питань  державної служби розробило 

портал управління знаннями, який послужить ринком для професійного 

навчання та розвитку державних службовців. Веб-портал вакансій 

www.career.gov.ua був відкритий для забезпечення більшої прозорості 

конкурсів з найму. Це дозволяє користувачам відстежувати відкриті вакансії 

та оголошені конкурси, а також подавати заявки на ці конкурси в 

електронному вигляді за допомогою цифрового підпису. 

У 2018 році відбувся перший повний цикл оцінки роботи державних 

службовців на основі ключових показників ефективності. Результати служать 

основою для індивідуальних програм розвитку особистості для державних 

службовців, оскільки вони зосереджені на визначенні компетенцій, які слід 

розвивати надалі, та освітніх програм, які будуть використовуватися з цією 

метою щорічно. 
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Розпочато реформу системи оплати праці державного службовця. 

Починаючи з 2019 року, діє міцна система, згідно з якою 70% зарплати - це 

постійний компонент, прив'язаний до прожиткового мінімуму, а 30% - 

змінний компонент премії. Цей підхід дозволяє роботодавцям мінімізувати 

суб'єктивний фактор та упередженість у оплаті праці за державну службу. 

Згідно з дослідженням незалежного Таким чином, сьогодні Україна має 

конкурентоспроможну заробітну плату державних службовців на місцевому 

рівні, тоді як зарплата державних службовців у центральних органах влади 

все ще нижча за зарплату приватний сектор. 

По-четверте, триває широке оцифровування, як невід’ємна частина 

реформи державного управління. Ключові адміністративні послуги, зокрема 

у соціальній сфері, будівельному секторі та реєстрації бізнесу, оцифровані. У 

межах системи онлайн-аукціонів із вилученого майна Україна однією з 

перших у світі перейшли на використання блокчейну для захисту даних. Має 

відбутися перехід державних підприємств на електронну звітність, а 

подальше публічне оприлюднення результатів може вдихнути життя в 

типово інертну систему управління державним майном. 

По-п’яте, якість прийнятих політичних рішень почала покращуватися, а 

аналіз впливу став обов’язковою частиною політичних рішень, згідно з 

оновленими Правилами процедур КМУ. На даний момент існує безліч 

подібних експертних висновків, підготовлених центральними державними 

установами, але їх якість суперечлива. Очікуваний перегляд Регламенту 

може впорядкувати процес перевірки, чітко визначивши ролі залучених 

установ. 

Аналіз заходів з реформування системи державного управління в 

Україні дозволяє розробити низку рекомендацій для подальшого 

удосконалення цих процесів, зокрема: 

- переглянути Стратегію реформування державного управління України 

на період до 2021 року та реалізувати її спільно з Концепцією оптимізації 

системи центральних органів виконавчої влади; 
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- створити дирекції у всіх міністерствах відповідно до всіх сфер 

державної політики, за які вони відповідають; 

- узгодити план конкурсів для заповнення дирекцій серед міністерств з 

метою поступового їх укомплектування у порядку пріоритетності 

переглянутих Стратегій; 

- продовжувати реформувати Українську школу управління та 

Національну академію державного управління з метою покращення 

стандартів освіти та переорієнтації освітніх послуг на європейські; 

- завершити децентралізацію всіх адміністративних послуг, сприяти їх 

впровадженню в центрах надання адміністративних послуг та регулювати 

рівень оплати адміністративних послуг на рівні закону; 

- прийняти закон про загальний адміністративний процес; 

- усунути причини часткового впровадження заходів реформи у 

попередні роки та недотримання термінів, встановлених принципами 

Торонто, з метою запобігання недотриманню або порушенню термінів 2020-

2021, суворо дотримуватися принципів організації та діяльності органів 

виконавчої влади, як визначено в принципах Торонто. 

Деліберація, як спосіб розробки якісного публічного рішення 

спільнотою, ще 10 років тому була невідома Україні на практиці. Наявність 

широкого теоретичного пласту, який обґрунтовує її доцільність [2; 19; 20; 21; 

22; 23; 35; 36; 37; 38; 42], а також успішна практика розвинених демократій з 

використання цього інструменту задля розширення прямої демократії, 

створили сприятливі передумови для використання обговорень серед різних 

груп населення України задля досягнення оптимального консенсусного 

рішення.  

У даному контексті принагідно згадати кілька заходів, спрямованих на 

поширення деліберативних практик. Так, за комплексної підтримки 

Американської Фундації для Деліберації в Україні було організовано проєкт 

малих грантів - «Українська Деліберація 2012». Завдяки цій ініціативі 

громадська організація із Блакитних Вод - «Асоціація Громадської Просвіти» 
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- здобула грант на проведення деліберацій з метою розв’язання найбільш 

суттєвих проблем локального рівня, починаючи від поганих доріг та 

несистемного вивезення сміття, закінчуючи кількістю закладів дошкільної 

освіти. 

Окрім цього, ефективним є досвід проєкту «Прозора Україна у 

громадському діалозі», в якому були задіяні мешканці п’яти областей і 

представляли такі населені пункти, як Прилуки, Переяслав-Хмельницький, 

Пирятин, Світловодськ, Шполи. Після системних обговорень ключових 

проблем своїх міст у невеликих групах зацікавлених осіб, були розроблені 

рішення з подолання кризових ситуацій та здійснені заходи відповідно до 

схвалених планів.  

Зараз, коли в Україні розпочато процес децентралізації, і все більше 

громадян країни приєднуються до державного управління як на місцевому, 

так і на національному рівні, варто звернутися до перевіреного досвіду США 

та інших Західні країни, які здавна вчили жителів своїх країн за допомогою 

дорадчих зборів бути відповідальними громадянами. При цьому, навчання 

свідомому громадянству має починатися ще зі школи і плекатися упродовж 

усього життя людини як громадянина.  

На Заході вже давно зрозуміли, що здатність бути громадянином не є 

вродженою, її слід розвивати довго, починаючи навчальний процес спочатку 

в школі, потім в університеті та в громаді. І ця підготовка, щоб бути 

громадянином, має тривати все життя. Це, мабуть, головна різниця між 

американською та українською школами. Американська вчить людей, 

насамперед, бути громадянами, і лише після цього вчить їх різним 

предметам. А в Україні досі актуальний старий радянський принцип - замість 

того, щоб виховувати з людей справжніх громадян, їх навчають різним 

предметам. Таким чином, поряд з якістю менеджерів та експертів також має 

зростати активність та компетентність громадян. 

Проте, ситуація поступово змінюється. Раніше багато людей усміхались, 

коли чули термін «демократія участі», а деякі з них навіть вважали, що на ці 
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слова слід посилатися у виключних ситуаціях. Однак, сьогодні все більше 

людей розуміють, що активна участь територіальних громад є основою 

місцевого самоврядування, демократичної громадськості та «сильної» 

демократії.  

Окрім трьох ключових проявів постмодерного публічного управління в 

Україні (децентралізація, дебюрократизація та деліберація), які ми вже 

дослідили вище, можна виділити ще низку заходів у дусі постмодерну, які 

пов’язані з розвитком та удосконаленням вітчизняної системи державного 

управління: використання концепції належного врядування, участь ЗМІ у 

конструюванні публічно-політичного простору шляхом активного 

застосування ідеограм, комплексна діджиталізація, яка сприяє формуванню 

мережевої комунікації тощо.    

 

 

Висновки до третього розділу 

 

Дослідження прикладного виміру постмодерного публічного управління 

ми пов’язали з аналізом ідіограм, як провідних актуальних засобів 

конструювання публічної реальності, пошуком відмінностей модернізму та 

постмодернізму, а також ідентифікацією елементів постмодерного 

публічного управління в Україні. 

Отже, ідеографічна політика, як гіперреальність і символічна політика, 

завжди існувала, але вона лише нещодавно була проблематизована, оскільки 

маркетинг і зв’язки з громадськістю стали більш досконалими, а 

комунікаційні технології - більш повсюдними. Значущість ірраціональних 

засобів у формуванні реальності публічного управління не варто 

недооцінювати, адже вони все більше актуалізуються і поширюються. 

Символічність публічно-політичної реальності свідчить про значущість 

ідеографічного дискурсу, який визначається боротьбою смислів та образів. 
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Модерне та постмодерне державне управління відмінні у базових 

принципах та завданнях, різняться способом осягнення реальності та її 

конструювання. Перше націлене на уніфікацію громадян та процедур, друге – 

визнання унікальності кожної людини та необхідність розробки 

індивідуальних способів публічного управління залежно від проблеми. Такі 

вади модерного державного управління, як обмеження спеціалізму, 

наукознавства, техніки, виробництва та герменевтики можуть бути подолані 

за рахунок використання переваг постмодерного підходу - уяви, 

деконструкції, нерегіоналізації, визнання існування інших. Ці два підходи є 

взаємовиключаючими, відповідно, не можуть застосовуватися одночасно.  

В Україні в дусі постмодерної концепції публічного управління Ч. Фокса 

та Г. Міллера можемо виділити три знакові процеси: децентралізацію; 

дебюрократизацію та деліберацію. Так, децентралізація є наслідком 

розгортання комунітаризму з акцентом на значущості громади, необхідності 

її самоуправління, самоорганізації та саморефлексії. Дебюрократизація 

походить від неолібералізму і покликана звести роль державного службовця 

до якісного функціонера, що слугує інтересам замовника, тобто громадянина, 

окрім цього, - оптимізувати канали комунікації як всередині державної 

структуру, так і з зовнішніми агентами, перейшовши до мережевого аналогу. 

Деліберація, у свою чергу, є проявом конституціоналізму, адже актуалізує 

процес вироблення правил і дотримання традицій щодо процедури та засобів 

вироблення публічного рішення. 

 

Основні результати дослідження опубліковані у працях автора [5; 6]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено системне дослідження концепції постмодерного 

публічного управління Ч. Фокса та Г. Міллера, в результаті чого розкрито її 

теоретичні передумови, концептуальні ідеї та основні інструменти 

прикладної реалізації. Ґрунтовний аналіз досліджуваної концепції дозволив 

визначити провідні тенденції постмодерного публічного управління, а також 

виявити особливості українських публічно-адміністративних реформ на 

засадах постсучасності. Отримані результати наукової роботи дозволяють 

сформулювати наступні висновки: 

1. Державне управління модерну наприкінці ХХ століття перебуває 

в стані кризи у більшості розвинених демократій світу, що пов’язано з 

культурологічними, технологічними, інформаційними та глобалізаційними 

змінами. Традиційне (ортодоксальне) державне управління переобтяжене 

формальними процедурами, ієрархізованістю структури, раціоналізацією 

публічних відносин та їх суб’єктів, що зумовлює пошук належних 

альтернатив. До кризових ознак модерного державного управління Ч. Фокс 

та Г. Міллер відносять: слабку розсудливість державних службовців у 

виробленні та імплементації управлінських рішень; невдалі намагання 

сублімувати політичний конфлікт за рахунок техніко-раціонального 

інструментарію; хиткість суворої ієрархії командних ланцюгів у порівнянні з 

гуманістичними управлінськими практиками; недосконалість 

представницької демократії у вираженні суспільних інтересів та прийнятті 

публічних рішень; міфологічність легітимізованих адміністративних реформ 

тощо.  

2. Невідповідність модерного публічного управління вимогам часу 

та якісному розвитку суспільства актуалізує потребу деталізувати 
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концептуальні відмінності між модерною та постмодерною моделями. 

Насамперед, вони різняться у базових принципах та завданнях, відмінні за 

способом осмислення реальності та її конструювання. Модерне публічне 

управління тяжіє до уніфікації громадян та процедур, страждає через 

обмеження спеціалізму, наукознавства, техніки, виробництва та 

герменевтики. Натомість постмодерне публічне управління визнає 

унікальність кожної особистості та потребу у формулюванні особливих 

відповідей на кожне управлінське питання, що може бути здійснене за 

рахунок використання таких інструментів, як уява, деконструкція, 

нерегіоналізація, визнання існування інших тощо. Відповідно, постмодерне 

публічне управління можна визначити як антитезу позитивізму, що 

підкреслює командну роботу і відповідність меті зменшення структурної 

ієрархії та здійснення влади з популяризацією мікрорегулювань соціальними, 

релігійними, етнічними та культурними відмінностями. 

3. Концепція постмодерного публічного управління Ч. Фокса та        

Г. Міллера формується в контексті постмодерної філософії, під впливом 

поглядів та думок таких мислителів, як П. Бергер, Ж. Бодріяр, Ю. Габермас, 

Ж. Деріда, Е. Лакло, Т. Лукман, М. Фуко та ін. Ключовим елементом 

постмодерної філософської думки є наголос на культурних практиках та 

способах життя. Якщо уявити мову - це уявити форму життя, то мова, думка 

та матеріальні умови життя нерозривно переплітаються. Знання - це 

сукупність мовних ігор, на відміну від сукупності справжніх вірувань; ігри 

передбачають активність, пережитий досвід та взаємодію. Отже, знання - це 

не те, що ми знаємо, а те, що ми робимо або робиться з нами. Постмодернізм 

скептично ставиться до уніфікованих пояснень, дійсних для всіх груп, 

культур, традицій або рас, натомість апелює за відносну істину кожної 

людини. Відтак, конкретний досвід превалює над абстрактними принципами. 

 Постмодерна філософія в публічному управлінні та адмініструванні 

пов'язана з розвитком моделі управління, що спирається на теорії 

демократичного громадянства, громадянського суспільства, організаційного 
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гуманізму та теорію дискурсу. Цей підхід виявляє обмеження раціональних 

моделей та моделей суспільного вибору та шукає шляхи розширення зони 

розсуду для збільшення свободи особистості та створення в умовах відкритої 

проблеми клімату її вирішення через публічну організацію. 

4. Ортодоксальне публічне управління, як модель організації 

адміністративної структури, що базується на жорсткій ієрархії, наказовому 

способі дії, засиллі інструкцій та правил, контролі та тотальній раціоналізації 

діяльності державного службовця зокрема, та системи державного 

управління загалом, на думку Ч. Фокса та Г. Міллера, остаточно 

дискредитувало себе.  Учені виділяють три можливі ідеологічні альтернативи 

ортодоксальному публічному управлінню – комунітаризм, неолібералізм та 

конституціоналізм, які ґрунтуючись на відмінних методологічних 

настановах, тим не менш, мають спільні засади і можуть бути 

комплементарними за умов поперемінного використання, або ж одночасного 

застосування, але різними соціальними одиницями. До об’єднавчих ідей 

комунітаризму, неолібералізму та конституціоналізму можна віднести: 

дебюрократизацію; глобалізацію; мінімізацію ролі держави в суспільно-

управлінських процесах; критику представницької демократії; деліберацію. 

Ідейна сила комунітаризму полягає в тому, що він має відмінне від 

модерністського розуміння індивіду, його природи та призначення, змінює 

локус та напрямок причинності, спирається на телеологію доброчесності та 

етику характеру, сприяє практиці, що характеризується фронезисом. 

Зміст неоліберального підходу до державного управління полягає у 

маркетизації державного сектору з метою дебюрократизації та підвищення 

ефективності. Основні інструменти у відповідному процесі – це аудит 

виконання, контрактація та менеджеризація.  

Завдання конституціоналізму полягає у легітимізації адміністративної 

держави в умовах конституційного принципу. Конституційна традиція може 

похвалитися щедрою різноманітністю інтерпретаційних прийомів та 

підходів: конституційне тлумачення має зосереджуватись виключно або 
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переважно на словах тексту; проблему конституційного тлумачення потрібно 

розуміти з огляду на загадки судового контролю; тлумачення з точки зору 

повноважень та компетенції різних суб'єктів конституції; конституційне 

тлумачення повинно слідувати загальному консенсусу; відповідати таким 

фундаментальним політичним цінностям, як справедливість чи рівність.  

5. Постмодерне публічне управління реалізується завдяки таким 

засобам, як уява, деконструкція, детериторізація, альтернативність.  Уява, як 

формування образу, знаходиться між сприйняттям та інтелектом, і 

використовується для перетворення вражень на думку, таким чином, деталі 

стають важливими. Деконструкція є способом наближення до розуміння 

явищ, це шлях оцінювання текстів за певних обставин з метою демонтажу 

отриманих поглядів щодо того, що означає цей текст. Детериторізація 

означає кінець логоцентричної метафізики присутності. Саме тут соціальне 

конструктивістське розуміння досліджень діяльності стає важливим. 

З’являється  усвідомлення того, що мало що можна зрозуміти саме по собі, 

але тільки як частину людської взаємодії щодо розуміння певного явища. 

Нарешті, альтернативність означає моральну позицію, що протиставляється 

стандартному бюрократичному розумінню ефективності державної 

адміністрації, своєрідна антиадміністративна позиція, що зменшує авторитет 

і допомагає сервісній орієнтації. 

6. Аналіз публічно-адміністративних реформ в Україні, їх 

правового підґрунтя, прикладних результатів та подальших перспектив, 

дозволив ідентифікувати постмодерні засади окремих практик з 

реформування вітчизняного публічного сектору. Особливий акцент робився 

на ідейному спрямуванні актуальних публічно-адміністративних реформ, що, 

зрештою, дозволило виділити три ключові напрями зрушень постмодерного 

змісту в Україні, а саме: децентралізацію; дебюрократизацію та деліберацію. 

Кожен із цих виявів має прямий зв'язок з ідеологічними напрямами 

постмодерної концепції Ч. Фокса та Г. Міллера. Так, децентралізація є 

наслідком розгортання комунітаризму з акцентом на значущості громади, 
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необхідності її самоуправління, самоорганізації та саморефлексії. 

Дебюрократизація походить від неолібералізму і покликана звести роль 

державного службовця до якісного функціонера, що слугує інтересам 

замовника, тобто громадянина, окрім цього, - оптимізувати канали 

комунікації як всередині державної структуру, так і з зовнішніми агентами, 

перейшовши до інтерактивного аналогу. Деліберація, у свою чергу, є 

проявом конституціоналізму, адже актуалізує процес вироблення правил і 

дотримання традицій щодо процедури та засобів вироблення публічного 

рішення. 

Окрім того, у дусі постмодерну у вітчизняній системі публічного 

управління можна відзначити використання концепції належного 

врядування, участь ЗМІ у конструюванні публічно-політичного простору 

шляхом активного застосування ідеограм, комплексну діджиталізацію, що 

сприяє формуванню мережевої комунікації тощо.    

Подальші наукові розвідки з проблематики дисертації можуть бути 

спрямовані у бік компаративних студій поширення ідеограм в публічному 

управлінні у різних країнах світу, насамперед, розвинених демократій, а 

також провадитись у контексті аналізу вітчизняних наративних практик у 

галузі державного управління. 
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