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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ВСТУП
На сучасному етапі соціально0економічного розвитку,

через посилення конкуренції у світовій економіці, появи

нових стратегічних ризиків, що посилились у результаті

світової фінансово0економічної кризи, внаслідок якої еко0

номічний спад в України необхідним є відновлення суб0

'єктності держави в стратегічному управлінні, в якому ста0

лий розвиток країни має бути тісно взаємопов'язано з за0

безпеченням економічної безпеки та підвищенням конку0

рентоспроможності на довгострокову перспективу. При

цьому стратегічна суб'єктність держави в управлінні в соц0

іально0економічній сфері передбачає наявність різних

форм активної поведінки держави з урахуванням зовніш0

ньої й внутрішньої ситуації. Реалізація такого завдання

потребує детального критичного аналізу найбільш загаль0
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них сторін існуючої моделі державного управління соціаль0

но0економічною системою. Чинна модель, на нашу думку,

недостатньою мірою забезпечує досягнення загальних

цілей, в ній також відсутня чітка стратегія держави.

Теоретичну основу проведеного дослідження за0

кладено у наукових працях Бакуменка В., Бистрякова І.,

Ведута Є., Дація О., Драгана І., Кваснюка Б., Князєва В.,

Кревельда М., Пилипіва В., Норта Д., Сундука А., Ясина Є.

та ін.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування підходу до державного

управління соціально0економічними системами в сучасних

умовах суспільного розвитку та уточними місію держави

щодо управління такими системами.
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РЕЗУЛЬТАТ
Загальне одержавлення, вертикальна централізація,

тотальна керованість всіх підсистем економіки, панування

державних монополій у всіх сферах господарства є фак0

том, який має як позитивне, так і негативне значення для

ефективності та економічного зростання.

Відповідно до сучасних синергетичних підходів у про0

цесі свого розвитку будь0яка система проходить дві стадії:

еволюційну (адаптаційну) і революційну (стрибок, катаст0

рофа) [4]. Еволюційний процес передбачає повільну зміну

кількісних та якісних параметрів системи, її компонентів,

відповідно до яких в точці біфуркації система вибере один

з можливих для неї атракторів. У результаті цього відбу0

вається якісний стрибок і система формує нову дисипатив0

ну структуру, що відповідає обраному аттрактору, що

відбувається в процесі адаптації до нових умов зовнішнь0

ого середовища. Еволюційний етап розвитку характери0

зується наявністю механізмів, які пригнічують сильні флук0

туації системи, її компонентів або середовища і поверта0

ють її в стійкий стан, що є характерним для відповідного

етапу. Поступово в системі зростає ентропія, оскільки че0

рез накопичені в системі, а також в її компонентах та зов0

нішньому середовищі зміни здатність системи до адаптації

знижується і наростає нестійкість. Виникає протиріччя між

старим й новим в системі, а при досягненні параметрами

системи і середовища біфуркаційних значень нестійкість

стає максимальною. При цьому навіть малі флуктуації при0

зводять систему до катастрофи — стрибка. В такій фазі

розвиток набуває непередбачуваного характеру, оскіль0

ки він обумовлюється не лише внутрішніми флуктуаціями,

силу і спрямованість яких можна прогнозувати, проаналі0

зувавши історію розвитку і сучасний стан системи, але й

зовнішніми, що суттєво ускладнює і робить неможливим

прогнозування. Іноді висновок про майбутній стан і повед0

інку системи можна зробити виходячи з "закону маятни0

ка" — стрибок може сприяти вибору аттрактора, "проти0

лежного" минулого. Після формування нової дисипатив0

ної структури система знову повертається до фази посту0

пових змін, й цикл повторюється.

Таким чином, діалектично протилежні стани такі, як

стійкість і нестійкість, адаптація і дезадаптація, є у рівній

мірі необхідними в процесі розвитку будь0якої системи.

Проте абсолютно нестійка система, з одного боку, не змо0

же протистояти флуктуацій, оскільки позбавлена можли0

вості до адаптації і швидко руйнується, разом із тим, з іншо0

го боку, надстійка система, придушуючи будь0флуктуації,

консервує свою структуру та поведінку, і не здатна зміню0

ватися якісно, тобто позбавлена можливості розвитку. В

цьому випадку її руйнування стає лише справою часу.

Необхідно зазначити, що існує певний рівень стійкості

соціально0економічної системи до негативних впливів, який

необхідно підтримувати аналогічно гомеостазу в біологіч0

них системах. Конкурентні відносини можуть до певної

міри посилювати флуктуації в соціально0економічній

сфері. У структурі національної економіки інститутом, що

підтримує гомеостатическое рівновагу, є держава. Саме

держава покликана протистояти загрозам, що виникають

внаслідок існування конкурентних ринкових відносин і

можуть деструктурувати суспільне життя та призвести до

розпаду країни як системи.

Не можна не відзначити також вплив глобалізації на

зміну ролі і функцій держави в сучасній економіці. В умо0

вах глобалізації по0новому вирішується проблема контро0

лю над світовими ресурсами і простором. Особливу роль

для будь0якої держави відіграють так звані стратегічні ре0

сурси, наявність яких визначає перевагу, а відсутність —

відставання цієї держави. Володіючи одним або кількома

стратегічними ресурсами, держава намагається викорис0

товувати їх для досягнення економічних і політичних цілей.

Економічні цілі зводяться до отримання максимального

доходу, тоді як політичні — до забезпечення стабільності

зовнішнього оточення, що може досягатися за допомогою

встановлення панування, укладення союзів або розвитку

співпраці. На сьогодні в умовах загострення міжнародної

конкуренції всі основні функції держави починають пере0

глядатися з урахуванням єдиного пріоритету конкурентос0

проможності [7].

У зв'язку з цим актуальною стає проблема адекватності

існуючої вітчизняної наукової парадигми щодо ролі дер0

жавного управління в соціально0економічних системах, яка

має певну вразливість з наступних причин. По0перше,

згідно з домінуючою і традиційною концепцією держава

здійснює свою діяльність максимально багатогранно. Пе0

рехід від планової до ринкової економіки змусив багатьох

дослідників у своїх публікаціях задекларувати факт зву0

ження ролі держави в економіці, проте при більш деталь0

ному аналізі більшість авторів, акцентуючи увагу такій ролі,

продовжують наголошувати на численних державно0еко0

номічних функціях, тим самим редуціюють роль інших сус0

пільних інститутів, що на практиці сприяє розчиненню в

загальній масі поточних і невідкладних управлінських про0

цесів концентрованого впливу держави на ті сфери сусп0

ільних відносин, де такий вплив є особливо необхідним [5;

2; 6].

Враховуючи наведені положення, принципова позиція

полягає в тому, що роль держави, й економічна зокрема, в

суспільному житті є надзвичайно великою, проте не без0

межною, оскільки окреслена її місією.

Другим недоліком сучасної парадигми в сфері вітчиз0

няної теорії державного управління вбачається прийняте

переважання функціонального підходу, згідно з яким дер0

жава в ринковій економіці виступає або в якості "нічного

сторожа", відповідно до доктрини класичного лібераліз0

му, або всеосяжного функціонера, що монопольно при0

власнює й реалізує зазначені вище численні соціально0

економічні функції. В обох випадках роль держави щодо

управління соціально0економічними системами визна0

чається виключно через функції, структурно вибудовують0

ся у функціональну ієрархічну модель управління, в якій

акцент ставиться на діяльність функціональних компо0

нентів (підрозділів).

Перший різновид зазначеної функціональної ролі дер0

жава виконує в багатьох розвинених країнах, здійснюючи

антициклічне регулювання для заповнення недоліків рин0

кового регулювання. Другу — в кризових ситуаціях, коли

необхідна централізація функцій і бюрократичний харак0

тер їх безумовного виконання і контролю, що є характер0

ним на сьогодні для України.

У представленому дослідженні здійснено підгрунтя

для детального критичного аналізу найбільш загальних

аспектів існуючої моделі державного управління в соціаль0

но0економічних системах. При цьому встановлено, що вона

недостатньою мірою спрямована на досягнення загальних

цілей, а також відсутня чітка стратегія держави.

Проте у мінливих умовах розвитку функціонально0

ієрархічна вертикальна модель державного управління має

низку суттєвих недоліків і є малоефективною. У функціо0

нально0побудованій системі головний суб'єкт управління

нездатний безпомилково керувати вузькоспеціальними й

безпосередньо не пов'язаними потоками інформації. Йому

необхідна певне спрощене, але, разом із тим, повне уявлен0

ня, що комплексно враховує усі вузькоспеціальні потоки.

У зв'язку з цим не випадковою є сучасна загально0

світова тенденція щодо застосування не функціонально0

го, а багато в чому протилежного — процесного підходу

до управління.
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Процесний підхід до управління, як відомо, був вперше

запропонований представником класичної школи менедж0

менту — Анрі Файолем при описі послідовності функцій

суб'єкта управління [3]. Але, класична школа, по0перше,

розглядала такі функції як незалежні один від одного; по0

друге, відносила їх виключно до суб'єкта управління. Щодо

сучасного процесного підходу, то на противагу класично0

му, він розглядає найтісніший взаємозв'язок управлінських

функцій внаслідок наявності єдиного об'єкта управління —

процесу, що представляє собою сукупність взаємопов'яза0

них і взаємодіючих видів діяльності, яка перетворює входи

у систему на виходи з неї. Відповідно кожен процес при де0

композиції може бути розбитий на кілька підпроцесів, ви0

конання яких призводить до отримання на виході процесу

результату з заданими параметрами.

Саме з необхідністю застосування процесного підходу

до управління складними соціально0економічними система0

ми замість застарілого функціонального пов'язана поява та0

ких понять й категорій, як місія організації та її здійснення,

цілі та їх досягнення організацією, входи (ресурси) і виходи

(ефективність функціонування організації), і низки інших,

поєднаних процесами прийняття управлінських рішень.

З урахуванням загальнометодологічної позиції пра0

вильність прийнятих державно0управлінських рішень, що

викликають відповідні економічні наслідки, залежить від

їх (рішень) адекватності щодо системної сутності держа0

ви, а також конкретним соціально0економічним умовам, в

яких така сутність проявляється у вигляді загальної

функції, тобто місії держави в національній економіці та

соціальній сфері.

Загальною функцією самої національної економіки є

забезпечення матеріальних умов для задоволення потреб

нації (населення). За допомогою цієї загальної функції

національна економіка реалізує свою системну мету.

Ефективність функціонування національної економі0

ки визначається ступенем досягнення результату, задано0

го загальною функцією національної економіки, тобто ви0

ступає як ступінь відповідності отриманого результату

(ефекту) тому, який мав би місце при всій повноті і пра0

вильності виконання національною економікою своїх

функцій. Проте це, всупереч класичній парадигмі економ0

ічної теорії (А. Сміт), не досягається автоматично [1]. Саме

Дж.М. Кейнсом було доведено, що ефективне функціону0

вання сучасної ринкової економіки не може відбуватись

без активної участі держави [5]. В цьому і полягає не0

обхідність інституціоналізації загальної функції національ0

ної економіки в особі держави. У процесі економічної

інституціоналізації держава стає господарюючим суб'єк0

том. В умовах світового ринку держава набуває рис кон0

куруючого на ньому економічного суб'єкта, що виконує й

загальну функцію управління національною економікою.

У процесі своєї реалізації загальна функція управління

національною економікою декомпонується у вигляді на0

бору відомих управлінських функцій А. Файоля: цілепок0

ладання, планування, організації, мотивації, контролю та

регулювання [3]. Згідно з процесним підходом держава в

економіці здійснює наступний управлінський цикл: відпо0
відно із сформульованою загальнонаціональною метою

(функція визначення мети й планування) активує механізм

самоорганізації національної економіки (функція органі0

зації та мотивації), контролює, коригує і регулює процес,

а також флуктуаціі (функція контролю і регулювання).

Останні в умовах стійкого процесу відтворення стають ви0

рішальними.

ВИСНОВОК
Таким чином, системною метою (місією) держави

в умовах ринкової економіки є запобігання або усунен0

ня її флуктуацій, що можуть призвести до деструктив0

них змін. Це знаходить свій прояв через протидію заг0

розам і викликам з боку зовнішньої (світова економіка

або можливість неекономічних впливів з боку її учас0

ників)  та внутрішнього середовища,  посилення

стійкості національної економічної системи та соціаль0

ної сфери.
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