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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ В ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Беззаперечним є той факт, що нормативно'правове
забезпечення відіграє фундаментальну роль в діяльності
соціально'економічних систем, визначає основні напрями
їх розвитку та, що найголовніше, підходи та принципи до
його управління та регулювання. З іншого боку, добре
сформований, усталений, чіткий, цілеспрямований норма'
тивно'правовий механізм дозволяє, в першу чергу, нада'
вати якісні управлінські послуги органами місцевої влади
та, що не менш важливо, повною мірою використовувати
потенціал регіону, сприяти його розвитку та покращенню
соціально'економічного стану.

Дослідження впливу нормативно'правового забезпе'
чення на регіональну соціально'економічну систему є акту'
альною задачею, пов'язаною не стільки з недосконалістю
та несформованістю вітчизняного законодавства, а, у пер'
шу чергу, із складністю категорії соціально'економічна си'
стема та складних об'єкт'суб'єктних відносин при управлінні
нею. Більше того, у зазначеному аспекті не менш актуаль'
ною є задача класифікації нормативно'правового забезпе'
чення з позицій системного підходу. Залишається відкри'
тим питання впливу нормативно'правового забезпечення на
ефективність управлінської діяльності регіональної влади.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ПУБЛІКАЦІЙ, У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНЕ
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ
НЕВИРІШЕНИХ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, ЯКИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ СТАТТЯ

Аналізом нормативно'правової бази місцевого та рег'
іонального розвитку займаються і продовжують займати'
ся багато вітчизняних вчених. Значну роль в даному аспекті
відіграють представники юридичних наук, хоча не менш
вагомими є здобутки вчених галузі наук державного управ'
ління та регіоналістики. Зокрема, основними проблемами
нормативно'правового забезпечення регіональних систем
займалися О. В. Петришин, В. М. Князєв, В. М. Вакуленко,
М. І. Долішній, В. Ю. Керецман, Т. В. Гаман, І. А. Шуміло,
М. І. Мірошниченко та багато інших.

Проте, незважаючи на велику кількість робіт із зазна'
ченої проблематики, механізм якісного диференці'
йованого оцінювання нормативно'правових документів з
позицій управління регіональними соціально'еконо'
мічними системами до цього часу ще не розроблений. Фак'
тично відсутні роботи, в яких конкретизувалася б  роль нор'
мативно'правового забезпечення в управлінні регіональ'
ними соціально'економічними системами з позицій систем'
ного підходу. На даний час не було проведено системної
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класифікації нормативно'правових документів у ракурсі
саме управлінського аспекту як вирішального у системі
державного управління.

Метою роботи було дослідження основних аспектів
нормативно'правового забезпечення управлінських
суб'єкт'об'єктних відносин в регіональних соціально'еко'
номічних системах з позицій системного підходу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

На думку Р. Л. Акоффа, при аналізі проблем, пов'яза'
них із механізмами державного управління і державного
регулювання, зазвичай не прийнято прагнути точності, яс'
ності та прозорості понять, формулювань і алгоритмів, го'
ловним чином, завдяки тому, що внаслідок даної детермі'
нізації визначень об'єктивно обмежиться поле політичної
гри, що не співпадає з інтересами політичних сил, керую'
чих соціумом де'факто. Такі поняття, як "ціль", "ідеал" в
найбільш загальному вигляді формулюються у вербальній
формі й відображають фундаментальну властивість цілес'
прямованості складних систем [1, с. 142].

Нормативно'правові системи будь'якої держави без'
заперечно в тій чи іншій мірі мають відбиток обмеженості,
множинності й вербальності цілей, зазначених Р. Л. Акоф'
фом. Очевидно, що для макрорівня дані обмеження не є
принциповими. Підтвердженням цього є робота Л. К. Го'
лишева, в якій автор зазначає, що на загальнодержавно'
му рівні зазначені проблеми досліджені слабо, оскільки
відповідні задачі важко формалізовані, малопридатні для
застосування класичних і некласичних математичних ме'
тодів і є, в основному, сферою практики представників
політичних еліт [2, с. 42].

Інша справа регіональний і нижчі рівні. Звичайно, і
на даному рівні, враховуючи вітчизняні тенденції до де'
централізації, не може бути мови про чіткість цілей і фор'
малізацій траєкторій розвитку. Проте, закладання в пер'
шу чергу саме диференціальних пріоритетів і стандартів
регіонального розвитку значною мірою володіє впливом
на подальші стани соціально'економічної системи.
Свідченням чого є нині діюча і законодавчо врегульова'
на система регіонального планування та розробки стра'
тегій соціально'економічного розвитку. Продовжуючи
думку, слід відмітити, що аналіз ролі нормативно'право'
вого забезпечення з точки зору цільового аспекту може
слугувати першою віхою до класифікації вітчизняного
законодавства з позицій управління регіональною соц'
іально'економічною системою. Підтвердженням чого є
визнання В. А. Козбаненком цілеспрямованості як голов'
ної ознаки державного управління. Більше того, систем'
ний підхід зобов'язує при аналізі соціальних систем роз'
глядати управління як процес цілеспрямованого впливу
суб'єкта управління на об'єкт управління [3, с. 235]. У
нашому випадку таким суб'єктом є система державної
регіональної влади у вигляді спеціально утворених
органів, між якими розподілені функції державного уп'
равління, а об'єктом — суспільні регіональні відносини,
в процесі яких виникають певні інтереси і відповідно певні
потреби, спрямовані на їх задоволення. Схожою за
змістом є думка Л. К. Голишева [2, с. 43], який у якості
однієї із задач державного регулювання (управління) виз'
начив розробку ряду альтернативних стратегій з метою
досягнення об'єктом управління (соціально'економічної
системи) множини ефективних станів. Причому розв'язок
задачі (розробка стратегій) пропонується здійснювати в
результаті організації і проведення політичного процесу
в рамках, визначених законодавчо'нормативними обме'
женнями.

У свою чергу, не менш фундаментальною по значи'
мості та унікальності є роль нормативно'правового чинни'
ка у формуванні апарату регіонального управління, над'
іленні його повноваженнями, декларації правил взаємодії
із іншими суб'єктами та об'єктами управління тощо.

Акцентуючи увагу на ролі нормативно'правового за'
безпечення управлінської діяльності регіональної влади та
враховуючи основні позиції системного підходу, важко
уникнути термінологічного аналізу самого поняття "ме'
ханізм державного управління".

Здійснення зазначеного аналізу не є новою задачею
для наук державного управління. Проте розкриття позицій
інших дослідників дає змогу уявити ту роль, яка відводить'
ся нормативно'правовому забезпеченню у системі держав'
ної влади.

Загальновідомо, що існують два принципово різні
підходи до розуміння змісту державного управління та
механізму державного управління: так званий американсь'
кий (його позицій ми будемо дотримуватися в даній роботі),
в межах якого державне управління розглядається як га'
лузь, яка включає законодавчу, виконавчу і судову гілку
влади, що передбачає поєднання (взаємопоєднання та
взаємозв'язок) політичних, правових та адміністративних
функцій при дослідженні й практичній реалізації держав'
ного управління, та європейський, коли вказане управлін'
ня розглядається, головним чином, як підгалузь права
(фактично як підзаконна виконавчо'розпорядча діяльність
органів держави) [4, с. 98]. У свою чергу, основним базо'
вим елементом терміну "механізм державного управлін'
ня" вітчизняними дослідниками вважається поняття само'
го механізму як складної управлінської категорії. Наприк'
лад, О. В. Федорчак [5] механізми державного управління
розглядає, головним чином, як систему, призначену для
практичного здійснення державного управління та досяг'
нення поставлених цілей, яка має визначену структуру, ме'
тоди, важелі, інструменти впливу на об'єкт управління з
відповідним правовим, нормативним та інформаційним за'
безпеченням. У свою чергу Н. Ю. Брюховецька [6, с. 27]
вважає, що механізм державного управління є комплекс'
ним поняттям і може складатися із таких видів механізмів:
економічного, мотиваційного, організаційного, політично'
го, правового. Окрім того, В. Б. Авер'янов [7, с. 35—39]
відносить до механізмів державного управління сукупність
правових норм, що регламентують організаційну структу'
ру системи органів виконавчої влади і процеси її функціо'
нування й розвитку. М.П. Круглов [8, с. 111] описує механ'
ізми державного управління як сукупність економічних,
мотиваційних, організаційних і правових засобів цілеспря'
мованого впливу суб'єктів державного управління.

Таким чином, на сьогодні нормативно правове забез'
печення механізмів державного управління вважається
видом забезпечення, окремим механізмом, регламентом,
засобом. З точки зору системності нормативно'правове
забезпечення вважається окремою складовою частиною
системи саме "механізму" державного управління [5].

На наш погляд розкриття ролі нормативно'правового
забезпечення в системі державного управління як складо'
вого елемента зазначеної системи, відштовхуючись від
розкриття суті понять "механізм" та його частин, не може
претендувати на повноту. Зокрема, аналіз систем держав'
ного управління, особливо регіонального (найбільш набли'
женого до споживача управлінських послуг), доцільно про'
вадити, відштовхуючись саме від категорії "управління".
Незважаючи на свою значимість в прикладному системно'
му аналізі, термін "управління" є багатозначним і вживаєть'
ся у різних розуміннях. Але все, таки вихідним є визначен'
ня управління як цілеспрямованої дії на систему, про що
зазначалось вище.
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Підтвердженням цьому може слугувати той факт, що
традиційно дослідження нормативно'правових аспектів з
точки зору об'єднання їх у систему, яка є елементом ме'
тасистем вищих рівнів, зосереджуються переважно в рам'
ках блоку зв'язків і взаємозалежностей всередині самої
правової системи (системний варіант теорії правової си'
стеми). Тому очевидним є факт неможливості оцінки ролі
нормативно'правового забезпечення використовуючи
відомі взаємодоповнюючі інструменти системного анал'
ізу як аналіз і синтез [9, с. 51—52]. Чи скажімо, як фор'
малізовано оцінити значимість в системі державного ре'
гіонального управління законів "Про місцеві державні ад'
міністрації" [10] та "Про місцеве самоврядування в Ук'
раїні" [11], якщо на перший в правовій системі України
на сьогодні є 253 посилання в інших документах, а сам
він посилається на 10 (другий закон — 611 і 12 відповід'
но)?

Беручи за основу соціальний та економічний аспект
функціонування соціально'економічних систем, не мож'
на не враховувати роль нормативно'правового забезпе'
чення у формуванні системи суспільних та економічних
відносин. Проблеми системного блоку зв'язків, що сто'
суються механізму взаємодії і взаємовпливів правової
системи і суспільних відносин, вивчені недостатньо. Як'
раз ці проблеми є основою нормативно'ціннісного аспек'
ту теорії правової системи, оскільки їх розв'язання не'
можливе без урахування взаємозв'язку правових явищ
(правових норм, інститутів) із суб'єкт'об'єктною взаємо'
дією державної влади та регіональної соціально'еконо'
мічної системи.

У свою чергу, аналізуючи нормативно'правове забез'
печення з точки зору управлінського аспекту, слід враху'
вати п'ять компонент управління, зазначених Ф. П. Тара'
сенко [9, с. 68—71]. Перша — сам об'єкт управління. Не'
зважаючи на наголос нашого аналізу на управлінській
складовій, наявність даної компоненти з одного боку вра'
ховує системоформуюючі впливи [12, с. 67] нормативно'
правового забезпечення на регіональну соціально'еконо'
мічну систему. З іншого боку, враховується вплив законо'
давчого поля на елементарну одиницю суспільних відно'
син — індивіда.

Друга — ціль управління. В даному ракурсі врахову'
ються нормативно врегульовані критерії і норми со'
ціального забезпечення, напрями його розвитку і стано'
влення (наприклад, "Державні стратегії регіонального роз'
витку" тощо).

Третя — керуюча дія. Як правило, під даною компо'
нентою розглядаються сукупність процесів взаємозв'язку
входів і виходів системи. Нормативно'правове забезпечен'
ня в даному випадку відіграє ключову роль з точки зору
повноважень органів місцевої влади та місцевого самовря'
дування у регулюванні станів об'єкта управління (відпові'
дних соціально'економічних систем).

Четверта — модель системи. На сьогодні нормативне
врегулювання даної компоненти зводиться, як правило, до
методології розробки і використання прогнозів соціально'
економічного розвитку.

П'ята — створення підсистеми (блоку управління),
змістом якої полягає у формуванні ієрархії апарату управ'
ління у ракурсі системоформуючих впливів нормативно'
правового забезпечення на саму систему центрального та
регіонального державного управління.

ВИСНОВКИ
Розкриття ролі нормативно'правового забезпечення

механізмів державного управління, відштовхуючись від
суті понять "механізм" та його частин, не може претенду'
вати на повноту. Зокрема, аналіз системи державного уп'

равління, особливо регіонального (найбільш наближено'
го до споживача управлінських послуг), доцільно прова'
дити, відштовхуючись саме від категорії "управління" як
процесу цілеспрямованої дії на систему.

В свою чергу показано, що при аналізі нормативно'
правового забезпечення з позицій управлінського аспекту
повною мірою можна врахувати п'ять компонент управлі'
ння, визначених теорією системного аналізу [9, с. 68—
71]: об'єкт управління, ціль управління, керуюча дія, мо'
дель системи, створення підсистеми (блоку) управління.
Зазначена класифікація дає змогу проводити більш якіс'
ну диференційовану оцінку ролі нормативно'правових до'
кументів в управлінні станами соціально'економічних рег'
іональних систем.

Як перспективи подальших досліджень можна розгля'
дати проведення прикладної класифікації нормативно'пра'
вового забезпечення регіональних соціально'економічних
систем із позицій управлінського аспекту. Також заплано'
вано розробку рекомендацій по вдосконаленню норматив'
но'правового забезпечення регіонального розвитку на
підставі оцінки нормативно'правових документів в уп'
равлінні станами соціально'економічних регіональних си'
стем.
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