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ВСТУП
Переважна більшість досліджень, які стосуються тео"

ретичного забезпечення державного управління регіональ"
ним розвитком України, проводилося і проводиться у те"
перішній час відокремлено у двох наукових напрямах: дер"
жавне управління та регіоналістика, причому останній з них
додатково розгалужується на регіонознавство, регіональ"
ну економіку, регіональне управління, включає економічну
географію щодо розміщення продуктивних сил тощо. У ме"
жах кожного наукового спрямування формується власне
бачення процесів, пов'язаних із забезпеченням регіональ"
ного розвитку країни, в тому числі через систему держав"
ного управління, що унеможливлює застосування систем"
ного підходу до вирішення комплексних проблем, які з ча"
сом лише ускладнюються.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Методології здійснення державного управління як сус"

пільного явища та складного процесу, в тому числі щодо
розвитку регіональних та субрегіональних соціально"еконо"
мічних систем різних рівнів, присвятили свої фундаментальні
праці В.Б. Авер'янов, Б.І. Адамов, О.Ю. Амосов, Г.В. Ата"
манчук, В.М. Бабаєв, В.Д. Бакуменко, С.О. Біла, А.О. Дєг"
тяр, В.Б. Дзюндзюк, В.Ю. Керецман, В.М. Князєв,
В.А. Козбаненко, І.Б. Коліушко, С.П. Коломийцев, О.І. Крю"
ков, В.С. Куйбіда, Ю.О. Куц, О.Я. Лазор, Г.І. Леліков, В.В. Ма"
монова, В.М. Мартиненко, О.А. Машков, А.Ф. Мельник,
А.В. Мерзляк, О.Г. Мордвінов, С.П. Мосов, Н.Р. Нижник,
О.Ю. Оболенський, Г.С. Одінцова, С.Є. Саханенко, Ю.П. Ша"
ров та інші відомі вчені.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— визначити механізми цілісних систем управління

щодо взаємозв'язків між компонентними та територіальни"
ми елементами системи;

— виділити види механізмів державного управління.

РЕЗУЛЬТАТИ
Реалізація процесу державного управління регіональ"

ним розвитком України відбувається за допомогою розроб"
лення та втілення відповідних державних механізмів управ"
ління. Значну роль у напрацюванні теоретико"методологіч"
них засад їх побудови відіграють теоретичні дослідження
щодо механізмів управління, без яких неможливий роз"
виток науки державного управління. На підтвердження цього
наведемо думку В.М. Князєва, який визначає державне уп"
равління як науку "про ефективні, оптимальні та раціональні
способи (засоби, принципи, алгоритми, процедури та меха"
нізми) досягнення певних цілей державно"управлінської
діяльності" [6, с. 30]. Слушне зауваження щодо цього вис"
ловлює також В.Б. Авер'янов, який вважає, що "доцільно
зробити центральним напрямом досліджень державного
управління обгрунтування дійових методів і засобів своєчас"
ного розв'язання суперечностей" [3, с. 69], що також
свідчить про актуальність проблеми створення теоретико"
методологічного підгрунтя розроблення механізмів
здійснення державного управління.

Поняття "механізм" може трактуватися у кількох зна"
ченнях, які виходять як з його етимології (переклад із грець"
кої означає "знаряддя, споруду"), так і з використання у
різних науках для аналізу взаємодії певних елементів про"
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тягом здійснення складного процесу [1, с. 408—409], що
безпосередньо впливає на складність його застосування як
у державному управлінні, так і в решті управлінських наук.
Виходячи з наявності кількох рівнозначних підходів до трак"
тування поняття механізму, всі існуючі механізми (в тому
числі і управлінські) з метою їх формування, дослідження
та удосконалення доцільно підрозділити на три досить
відмінні один від одного типи: механізми"знаряддя, призна"
чені для досягнення конкретної мети; механізми"системи,
що надають можливість представлення систем у якості ме"
ханізмів, які відображають сукупність взаємодій усіх підси"
стем та елементів системи; а також механізми"процеси, що
надають уявлення про послідовність певних перетворень
об'єкта під впливом зовнішніх або внутрішніх факторів та
відповідних змін у стані об'єктів, на які вони спрямовані.

При цьому цільові механізми управління (у тому числі
державного управління) являють собою певне знаряддя, що
використовується для здійснення цілеспрямованих перетво"
рень і частіше за все трактуються як сукупність способів,
методів, важелів, через які суб'єкт управління впливає на
об'єкт управління для досягнення певної мети. Поряд з цим
широко досліджуються механізми здійснення процесу уп"
равління, у які включають елементи системи управління та
простежують послідовні зміни об'єкта управління із зазна"
ченням засобів його перетворення.

Не можна не звернути увагу на представлення у вигляді
механізмів цілісних систем управління, що відрізняються
великою складністю. Наприклад, В.С.Коломийчук, розгля"
даючи зміст поняття "господарський механізм адміністра"
тивного району", розуміє в сукупності господарську систе"
му, її будову; взаємозв'язки між компонентними та терито"
ріальними елементами системи; спосіб існування госпо"
дарської системи; систему форм і методів управління функ"
ціонуванням господарської системи, послідовну зміну її соц"
іально"економічних станів; рушій соціально"економічного
розвитку адміністративного району — апарат управління,
методи й важелі управління, які ним використовуються,
ступінь впливу на інші елементи; спосіб і якість життєдіяль"
ності населення [7, с. 13]. В.П. Дубіщев приділяє увагу ме"
тодологічним засадам формування господарського механ"
ізму регіону [5, с.12] який також є механізмом функ"
ціонування територіальної соціально"економічної системи.

Ще одним прикладом розгляду механізмів"систем є
представлення у якості складової державного механізму
державного апарату, який складається з багатьох органів,
кожний з яких має власну структуру та наділений згідно за"
кону певними правами та повноваженнями щодо управлін"
ня конретними сферами суспільного життя [11, с. 92]. Гру"
па науковців під керівництвом А.Ф.Мельник у якості механ"
ізму, що являє собою систему, розглядає державу, зазна"
чаючи, що вона "… витупає механізмом збереження та роз"
витку цілісності, організованості й упорядкованості суспіль"
ства" [2, с. 26].

Досліджуючи організацію та функціонування держав"
ної служби України, О.Ю.Оболенський також використовує
та досить докладно досліджує термін "механізм держави",
проте робить висновок, що "механізм сучасної держави —
це просякнута єдиними, законодавчо закріпленими принци"
пами, заснована на розподілі влади і наявності необхідних
матеріальних придатків система органів державної влади та
місцевого самоврядування" [10, с. 70—71]. Таким чином,
цілісна система управління великим соціально"територіаль"
ним комплексом зводиться лише до колективних суб'єктів
управління. Крім того, автором ототожнюються терміни "ме"
ханізм держави", "державний апарат" й "державний ме"
ханізм", а також у процесі дослідження характерних рис
аналізованого терміна зазначає таку тезу: "Механізм дер"
жави — це система органів державної влади" [10, с. 69], що
не відповідає вищенаведеному висновку.

Проте, державний механізм, який базується на системі
управління державою шляхом реалізації державної влади,
слід розглядати як складову механізму всієї держави, бо він
не включає у якості суб'єктів управління народ та систему
органів місцевого самоврядування, що також реалізують
безпосередній вплив на такий складний об'єкт управління
як соціально"економічна територіальна система держави.
Треба також наголосити, що при поєднанні у механізмі дер"
жави державного механізму, механізму самоврядування та
механізму прямого народовладдя створюється система ви"
щого порядку, яка на основі активної взаємодії своїх підси"
стем набуває нових, тільки їй притаманних характеристик.

Зважаючи на те, що держава є спеціальним інститутом,
який здійснює управління великою соціально"економічною
територіальною системою, доречно повернутися до
термінів, що пов'язані з механізмами управління. У словни"
ку"довіднику за редакцією В.М.Князєва та В.Д. Бакуменка
механізми державного управління визначаються як "прак"
тичні заходи, засоби, важелі, стимули, за допомогою яких
органи державної влади впливають на суспільство, вироб"
ництво, будь"яку соціальну систему з метою досягнення по"
ставлених цілей" [4, с. 116] (звернімо увагу на включення
до складу механізму "практичних заходів", що більше відпо"
відає процесу його застосування). Поряд з цим, серед іншо"
го, у словнику"довіднику зазначається таке: "Визначимо
комплексний механізм державного управління як систему
політичних, економічних, соціальних, організаційних і пра"
вових засобів цілеспрямованого впливу органів державно"
го управління" [4, с. 117], де будь"які дії щодо застосування
зазначених засобів вже відсутні. І це не випадкові розбіж"
ності у визначеннях, а істотно відмінні підходи до тракту"
вання поняття "механізм", кожен з яких має своїх прихиль"
ників, хоча увага на зазначеному принциповому моменті
авторами не загострюється.

Словник"довідник з державного управління містить схе"
му "реального механізму державного управління", яка пред"
ставлена у наступному вигляді: "цілі  рішення  впливи

 дії  результати" [4, с. 116], що (як буде показано далі)
значно ширше за аналізоване поняття та являє собою про"
цес управління будь"якою системою, у тому числі і такою
складною, як держава.

Наприклад, якщо розглядати державне управління з
точки зору процесного підходу, то його послідовність може
бути представлена таким чином:

— при розробці державної політики ставляться стра"
тегічні цілі розвитку держави та через принципи обмежують"
ся шляхи їх досягнення;

— виходячи з державної політики, приймаються рішен"
ня, які втілюються, зокрема, у відповідних державних меха"
нізмах управління;

— конкретні державні механізми управління та інші
доведені до стадії впровадження державні рішення реалі"
зують необхідний вплив держави на об'єкти державного
управління;

— об'єкти державного управління під цим впливом
здійснюють конкретні дії;

— дії дають той результат, який сприяє просуванню до
цілей державної політики.

Наведена послідовність повністю відповідає представ"
леній у широковідомому словнику схемі і доводить, що ви"
користовувані у державному управлінні цільові механізми є
лише одним з засобів здійснення цілеспрямованого управ"
лінського впливу з боку держави.

Таке розуміння механізму управління підтверджується
наступним твердженням Н.Р. Нижник: "Механізм управлін"
ня це складова частина системи управління, що забезпечує
вплив на фактори, від стану яких залежить результат діяль"
ності управлінського об'єкта" [9, с. 17]. Дійсно, суб'єкт уп"
равління, впливаючи на фактори, які є причиною, рушійною
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силою процесу, що здійснюється, або однією з головних
його умов [1, с. 664], змінює ситуацію, об'єкти управління
змушені пристосуватися до неї, тому здійснюють конкретні
дії, що сприяють досягненню пропонованої системи цілей.

Таким чином, при побудові механізмів управління стає
очевидною необхідність пошуку відповіді на чітко сформу"
льоване запитання: "Яким чином або як саме треба змінити
фактори, що визначають життєдіяльність суспільства за
різними напрямами, аби в результаті дії окремих людей та
цілих організацій (включаючи субнаціональні адміністратив"
но"територіальні системи) вони відповідали ставленим пе"
ред державою або будь"якою іншою організацією стратег"
ічним цілям?". До речі, доцільно додатково звернути увагу
на те, що за представленим визначенням механізм управлі"
ння лише "забезпечує вплив на фактори", а не здійснює його,
що є принциповим для аналізу складових цього механізму
та виключення дій з його складу.

Модельне уявлення організаційно"економічного меха"
нізму управління розвитком, що пропонується Т.С. Макси"
мовою [8, с. 123], на відміну від представленої вище схеми,
не містить у собі такої складової, як дії, але також не може
бути прийнято беззаперечно. У якості елементів цього ме"
ханізму авторка виділяє: суб'єкт, що запускає у дію ме"
ханізм; цілі — індикативні результати функціонування сис"
теми; форму, яка є необхідним оформленням та технологі"
чним забезпеченням механізму; методи — інструментарій,
способи і технології досягнення мети; засоби — сукупність
необхідних ресурсів та об'єкти, на які спрямована дія меха"
нізму. На наш погляд, включення до складу механізму уп"
равління суб'єкта та об'єктів цього управління є недоцільним,
незважаючи на те, що без їх наявності та включення у про"
цес управління не може бути задіяний. Тим не менше, сам
механізм існує поза межами суб'єкта і об'єкта управління, а
лише використовується суб'єктом управління задля
здійснення управлінського впливу на конкретний об'єкт (або
на конкретні об'єкти, одномоментно чи послідовно) та до"
сягнення таким чином певної мети через задіяння зазначе"
них вище форм, методів та засобів.

Зупинимось також на класифікації факторів, зміну
яких має забезпечувати механізм управління. Н.Р.Нижник
вважає, що "фактори управління для організації можуть
бути внутрішніми (коли мова йде про механізм управління
організацією) або зовнішніми (тоді йдеться про механізм
взаємодії з іншими організаціями)" [9, с. 17], але з таким
поділом повністю погодитись не можна, бо у дійсності ме"
ханізм управління організацією включає в себе також вплив
на зовнішні фактори, через те, що саме зовнішнє середо"
вище справляє найбільший вплив на організацію як відкри"
ту систему, а отже, активно взаємодіє з іншими організа"
ціями.

Саме тому, незважаючи на намагання керівництва
організації налагодити її ефективне функціонування за ра"
хунок внутрішнього середовища (використання гнучких
організаційних структур та найкращих світових технологій;
залучення грамотних ініціативних й працьовитих робітників
та управлінського персоналу; організації точного виконан"
ня ставлених завдань та прийняття науково обгрунтованих
рішень), результати діяльності організації значною мірою
залежатимуть від її місця серед конкурентів (вплив на них
відбувається через цінову політику, випуск оригінальної ви"
сокоякісної продукції), віднайдення ефективного дефіциту
та випуску відповідного товару для вдоволення змінюваних
потреб ринку (вплив через поглиблені маркетингові дослі"
дження та концентрацію зусиль на вирішенні проблем по"
тенційних споживачів), налагодження взаємодії з проф"
спілками (вплив шляхом створення сприятливих умов для
роботи працівників), забезпечення розвитку науково"техні"
чного прогресу (вплив за рахунок винаходу та застосування
новітніх технологій) тощо.

ВИСНОВКИ
Отже, механізм управління організацією включає в себе

не тільки механізм впливу на її внутрішні фактори, а й ме"
ханізм взаємодії з іншими організаціями та зовнішнім сере"
довищем в цілому. Виходячи з цього, вплив на зовнішнє се"
редовище держави треба розглядати як складову держав"
ного управління і враховувати необхідність забезпечення
цього впливу при розробці державних механізмів управлін"
ня.

Виділяючи види механізмів державного управління,
додержуються думки, що згідно з характером факторів
впливу виокремлюють політичні, економічні, соціальні,
організаційні та правові механізми. Проте можливе введен"
ня економічних санкцій до країни, аби вона прийняла певні
політичні рішення, тоді метод чи механізм (якщо буде зас"
тосований комплекс подібних методів) буде економічним, а
фактор впливу, політичним; можна також застосувати пра"
вові обмеження до організації, що використовує недобро"
совісну конкуренцію, тоді механізм буде правовим, а фак"
тор, на який здійснюється вплив (конкурентне середовище),
— економічним. Отже, вид механізму визначається не фак"
торами, на які здійснюється вплив, а методами впливу, що
застосовуються.
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