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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Перетворення системи державного і суспільного

устрою України у XXI ст. супроводжується змінами, що

відбуваються не тільки в правовій та економічній сфе-

рах, а також в соціально-культурній сфері. Це призве-

ло до зростання динамізму розвитку суспільства та до

появи і загострення низки соціально-економічних про-
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блем, вирішення яких безпосередньо залежить від ви-

значення ефективності державного управління соціаль-

но-культурною сферою. Держава в особі органів дер-

жавної влади та місцевого самоврядування формує пра-

вове поле і механізми, які встановлюють правила забез-

печення соціального захисту населення, підтримки не-

захищених верств населення, справедливого розподі-
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лу доходів і зміцнення соціальної солідарності грома-

дян та їх реального впливу на управління громадським і

державним життям. Державні і муніципальні установи

безпосередньо реалізують розроблену соціальну по-

літику. В результаті певним чином проблемою є те, що

органи державної влади одночасно створюють правові

рамки, фінансові регулятори соціальної політики, реа-

лізують її через установи, а також оцінюють ефек-

тивність реалізації управлінських рішень. Це і зумови-

ло розгляд особливостей оцінки ефективності держав-

ного управління соціально-культурною сферою.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні аспекти оцінки ефективності державно-

го управління соціальною сферою обгрунтовані в робо-

тах таких вчених, як Л.К. Абрамов [1], Т.В. Азарова [1],

О.І. Дацій [7], А.О. Дєгтяр [2], О.А. Дєгтяр [3], В.Б. Дзюн-

дзюк [4], Э. Дюркгейм [5], О.О. Євсєєва [6], М.Х. Ко-

рецький [7], В.І. Куценко [8], Н. Луман [9], О.Ю. Олені-

на [10], І.В. Петрова [11], Г. Саймон [12], Г. Хагурт [13]

та інших авторів, які займалися аналізом соціально-еко-

номічних проблем. Разом із тим, чимало теоретичних і

практичних питань саме оцінки ефективності державно-

го управління соціально-культурною сферою залиша-

ються недостатньо розкритими з точки зору комплекс-

ності та системності, що дає підстави стверджувати ак-

туальність вивчення даного питання.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення особливостей оцінки

ефективності державного управління соціально-куль-

турною сферою, а також надання пропозицій з удоско-

налення даного процесу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Поняття "ефективність державного управління со-

ціально-культурною сферою" характеризується двома

рисами: багатогранністю і абстрактністю. Багато-

гранність проявляється у великій кількості підходів до

визначення сутності ефективності. Абстрактність поля-

гає в інтерпретації ефективності державного управлін-

ня соціально-культурною сферою безвідносно об'єкта

і видів державного управління. На наш погляд, таке аб-

страктне формулювання сутності феномену ефектив-

ності поза контекстом його видів неправомірно, оскіль-

ки для визначення ефективності державного управлін-

ня соціально-культурною сферою необхідне знання

специфіки управління нею.

Якщо розглядати державне управління відповідно

до позиції ліберального консерватизму, для якого ха-

рактерно розуміння нерозривної єдності суспільства і

держави, небезпеки їх протиставлення [4, с. 25], то у

цьому випадку важливим є запобігання і регулювання

соціальних конфліктів, досягнення мирного співіснуван-

ня різних соціально-демографічних груп та підтриман-

ня соціальної стабільності суспільства. Формування

стійкої соціальної системи — одна з головних складо-

вих ефективності діяльності органів державної влади.

Тому соціальна політика, що реалізується державою

повинна сприяти становленню і зміцненню громадянсь-

кого суспільства, що забезпечує формування соціаль-

ного порядку в державі.

Для реалізації поставленого завдання державне

управління має спиратися на результати вивчення гро-

мадської думки з проблем соціального захисту та за-

безпечення державою соціальних гарантій, що дає мож-

ливість визначити суспільні настрої різних верств насе-

лення в умовах трансформації соціальної сфери. Разом

з тим фокус наукового інтересу повинен зміщуватися в

бік аналізу сценаріїв розвитку суспільного життя для

визначення базових принципів забезпечення стабіль-

ності і порядку в динамічно обновлюваному суспільстві

[2, с. 52].

Повнота реалізації державних функцій в суспільних

сферах забезпечує цілісність і єдність держави. Наприк-

лад, матеріально-виробнича сфера забезпечує суспіль-

ну необхідність в організації виробництва споживаних

благ. Соціально-культурна сфера, спираючись на со-

ціальну інфраструктуру (медичні, освітні та культурні

заклади та ін.), забезпечує суспільне відтворення, регу-

лює споживчу поведінку соціальних суб'єктів і сприяє

реалізації їх творчого потенціалу. Аналогічним спосо-

бом можна розглядати функціональну взаємодію со-

ціально-культурної сфери суспільства з політичною та

духовною сферами. У підсумку ефективне виконання

державних функцій дозволяє системі державного уп-

равління адекватно реагувати на запити (очікування)

громадян, які проявляються, та сприяти їх задоволен-

ню, тим самим досягати економічної, політичної, духов-

ної та соціальної стабільності суспільства.

У цьому ракурсі економічні фактори стабільності

працюють на підтримку достатнього рівня добробуту

громадян; політичні — визначають соціально-оптималь-

ний баланс різних груп інтересів; соціальні та духовні

— орієнтують поведінку членів суспільства на цінності і

норми існуючої системи. Звідси випливає, що соціальні

та духовні фактори стабільності формують суспільні

потреби та інтереси, політичні — компілюють і реалізу-

ють заходи щодо їх задоволення відповідно до рангу

значимості, а економічні — виступають механізмом за-

доволення за допомогою реалізації державних рішень.

Таким чином, розглядати ефективність державно-

го управління слід з позиції суспільних сфер, у першу

чергу соціально-культурної сфери, оскільки такий підхід

дозволяє, по-перше, проаналізувати ефективність діяль-

ності органів державної влади. По-друге, дає мож-

ливість побачити соціальну сферу не тільки в рамках

вивчення різних сторін її життєдіяльності, а й виявити

зв'язки з іншими сферами життя суспільства. По-третє,

оцінити процес і результат відтворення соціальних

суб'єктів. По-четверте, дозволяє зрозуміти значущість

кожного елемента соціально-культурної сфери, роз-

крити внутрішні механізми соціального життя людей, що

має принципове значення для визначення ефективності

державного управління.

У процесі оцінки ефективності державного управ-

ління соціально-культурною сферою особливу роль

відіграють колективні уявлення, що виражають спосіб,

яким група осмислює себе в своїх відносинах з органа-

ми державної влади. Так, на думку Е. Дюркгейма, щоб

зрозуміти, яким чином суспільство уявляє собі саме себе

і навколишній світ, необхідно розглядати сутність не
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окремих індивідів, а суспільства. Символи, в яких воно

осмислює себе, змінюються в залежності від того, що

воно собою являє [5, с. 123]. Отже, сутність державно-

го управління та його результативність відображають-

ся, в кінцевому рахунку, на ступені задоволення інте-

ресів соціальних груп і населення в цілому, окремих

суб'єктів як членів цих груп. Винятком є адресна допо-

мога, яка на практиці застосовується у випадках, які не

мають масового характеру.

Призначення органів державної влади — захист

суспільних інтересів і виконання соціальних зобов'я-

зань, основними з яких є забезпечення сприятливих

умов для життєдіяльності населення і підтримка неза-

хищених соціальних груп. Рішення соціальних завдань,

що стоять перед державною владою є складним проце-

сом, тому що не має єдино вірного рішення: задоволен-

ня інтересів однієї соціальної групи пов'язане з утиском

інтересів іншої групи, тобто виникає феномен ефектив-

ності по Парето. Крім цього, виникає необхідність по-

значення пріоритетів задоволення потреб, оскільки як

зазначає Н. Луман, не доводиться розраховувати на те,

що одні й ті ж потреби всіх людей стануть нагальними в

один і той же час [9, с. 62].

У підсумку через обмеженість ресурсів державне

управління вимушено утримувати частину потреб у стані

очікування задоволення, а можливості задоволення

розтягує у часі. Це пов'язано з тим, що в найкоротші

терміни гарантувати всьому населенню не тільки задо-

волення комплексу потреб, але навіть забезпечення

прожиткового мінімуму в повному обсязі практично не-

можливо.

Як показало наше дослідження і дані статистики,

достатньо велика кількість людей не мають доходів,

рівних навіть прожиткового мінімуму. В даному випад-

ку правильний вибір, тобто ранжування проблем, які

очікують рішення, за ступенем важливості і гостроти

стає важливою умовою ефективності державного управ-

ління, і може бути здійснений тільки на підставі достов-

ірної, своєчасної інформації. Ці дані допомагають по-

бачити окремі уявлення про сьогодення і майбутнє в

суспільному контексті, і навпаки, спираючись на них

органи державної влади створюють те, що буде мати

цінність для населення.

Тобто узагальнюючи потрібно відзначити, що зав-

данням державного управління є прийняття управлінсь-

ких рішень з урахуванням уявлень соціальних груп, вив-

чених і розглянутих таким чином, щоб явно не поруши-

ти баланс інтересів.

Дійсно, прийняття управлінських рішень на держав-

ному рівні і, як наслідок, ефективність державного

управління залежать від обліку альтернатив рішень, що

визначають мету. Г. Саймон справедливо звертав увагу

на те, що складність полягає в обмежених можливос-

тях людського розуму, який нездатний взяти до уваги

всі фактори, що впливають на вирішення проблеми.

Отже, керівник не може сформулювати повний список

альтернатив і вибрати єдино правильну [12, с. 41], тому

в дійсності суб'єктом управління в ситуації класичного

вибору приймається рішення, оптимальне в порівнянні

з іншими. В реальних умовах державний службовець не

в змозі перебрати всі альтернативи можливих рішень,

та й не ставить перед собою такого завдання: при прий-

нятті рішень він керується адміністративними регламен-

тами і діє в рамках нормативно-правових актів. Однак у

багатьох випадках це призводить до виникнення непро-

стого вибору: "приймати рішення, відповідне законності

або ефективності?".

Тому сучасне державне управління висуває на пер-

ший план нову фігуру — висококваліфікованого керів-

ника, здатного здійснювати управління фінансами, кад-

рами, маркетингом, приймати рішення. У зв'язку з цим

обгрунтовано підвищену увагу зарубіжних і вітчизняних

вчених до аналізу місця та ролі менеджерів у процесі

забезпечення ефективності роботи в організаціях со-

ціально-культурної сфери.

Менеджер, що працює в соціально-культурному сек-

торі, повинен бути одночасно компетентним у своїй об-

ласті, багатофункціональним як організатор. Аналізу-

ючи специфіку його діяльності, Д. Хагурт виділяє три

логічних акценти, сформульованих у формі можливих

відповідей на наступні питання: Чого я хочу досягти і

навіщо? Як я організую те, чого хочу досягти? Чи можу

я досягти того, чого я хочу? Відповідь на перше питан-

ня допоможе, на думку дослідника, зрозуміти місію і

стратегічні цілі менеджера, на другий — усвідомити

організаційний аспект його діяльності, на третій — зро-

зуміти його організаторські здібності, ступінь інформо-

ваності й компетентності [13].

Сама постановка питань, звернених до менеджера,

орієнтує його на певну послідовність організаційних дій,

а зміст передбачуваних відповідей на останнє запитан-

ня носить характер тестування його потенційних мож-

ливостей. В результаті визначається домінанта дій ме-

неджера, яка може бути представлена наступним чином:

якщо на стадії визначення стратегії бізнесу він формує

передумови для успішного менеджменту (всебічне вра-

хування культурної і фінансової політики держави,

міжнародних зв'язків, проведення маркетингу, пошук

інновацій тощо), то на етапі реалізації менеджер пови-

нен здійснити види діяльності, необхідні для росту

організації.

Дана структурно-логічна схема звернена безпосе-

редньо до менеджера, оскільки в умовах ринку йому

доводиться сподіватися тільки на самого себе, тому, що

успіх справи буде залежати від чіткого розуміння ним

цілей та технології фандрайзингу — діяльності по за-

лученню і акумулюванню фінансових коштів з різних

джерел на реалізацію соціально-культурних програм і

проектів. Фандрайзинг орієнтований на реалізацію ок-

ремих проектів, що не мають безпосередньої комерц-

ійної вигоди. У даній технології тісно переплітаються

інтереси державних органів влади, ділового світу, гро-

мадськості, професійних співтовариств, можливості

комерційної та некомерційної діяльності [3, с. 74]. В

Україні розвиток фандрайзингової технології знахо-

диться ще в стадії становлення і розвитку.

Розглядаючи державне управління соціально-куль-

турною сферою, необхідно мати на увазі, що за своєю

суттю органи державної влади в більшості своїй про-

цесно-орієнтовані. Основний вид їх діяльності — пере-

говори і консультації з іншими структурними підрозді-

лами, посадовими особами та безпосередньо з населен-

ням, внаслідок чого великий обсяг виконаної роботи з

управління соціальною сферою може не завершитися
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кінцевим результатом, очікуваним населенням. У бага-

тьох випадках позитивні переговори можуть привести

навіть до негативних результатів. Крім цього, результа-

ти роботи органів державної влади часто не піддають-

ся оцінці внаслідок багатосторонності їх діяльності:

підсумок роботи будь-якого державного службовця є

не індивідуальним, а колективним, причому між дією і

результатом існує значний часовий лаг. У державних

структурах посадова особа і структурний підрозділ не

виступають самостійними одиницями, їх робота взаємо-

пов'язана, і частку участі кожного виміряти практично

неможливо. Кінцеві результати діяльності державних

службовців мають синергетичний ефект, який прояв-

ляється в об'єднанні проміжних результатів роботи де-

кількох органів державної влади. Більш того, часто

ефективність роботи одного підрозділу безпосередньо

залежить від іншого. Наприклад, результати діяльності

відділу аналітики та планування є основою робіт бага-

тьох інших підрозділів, що мають повноваження на

прийняття рішень. При цьому його висока ефективність

не стає запорукою ефективності роботи інших відділів.

Іншими словами, ефективно працюючі окремі підрозді-

ли не завжди сприяють зростанню ефективності робо-

ти організації в цілому.

Для того, щоб знизити кількість негативних на-

слідків прийнятих державних рішень, забезпечити

більшу передбачуваність результатів діяльності органів

державної влади та відповідність результатів діяльності

суб'єктів управління очікуванням населення, необхідно

здійснювати постійний моніторинг соціальних змін, що

відбуваються у суспільстві, і думки населення про ефек-

тивність діяльності органів державної влади.

Дослідження соціальних змін на макро-, мезо- і

мікрорівнях дозволяє виявити їх вплив на мотиви і вибір

індивідів, а також на те, як цей вибір здійснює зворотній

вплив. Також дані дослідження дозволяють побачити,

які результати державного управління викликають

трансформації [6, с. 24].

Відстеження соціальних змін у структурі суспільства

дозволяє аналізувати процеси виникнення і зростання

нерівності серед населення, які безпосередньо вплива-

ють на рівень і якість життя населення, а значить, на його

відтворення та рівень соціальної напруженості. В Укра-

їні в даному випадку спостерігається посилення не-

рівності в доходах і диференціація заробітної плати, яка

не пов'язана з рівнем продуктивності праці і кваліфіка-

цією працівників, а інтелектуальна праця в сфері осві-

ти, охорони здоров'я, науки оплачується нижче, ніж

некваліфікована праця в комерційному секторі.

Рівень відкритості органів державної влади можна

оцінити за допомогою аналізу трансформацій, що відбу-

ваються у взаєминах між державною владою та су-

спільством і т. д.

Необхідно зробити застереження, що органи дер-

жавної влади повинні керуватися "свіжими" знаннями,

не можна вирішувати проблеми і будувати стратегії, спи-

раючись тільки на знання про минуле. Завданням дер-

жавного управління стає недопущення рішень сьо-

годнішніх проблем на основі застарілої інформації про

стан суспільства. Рішення та дії держслужбовців повинні

відповідати вимогам нової реальності, з точки зору про-

фесійних знань, знань про інтереси населення та сту-

пень їх задоволеності. Перш за все це пов'язано з тим,

що суспільство перебуває в постійному русі від мину-

лого до майбутнього. Його справжнє — просто фаза

між тим, що сталося, і тим, що станеться. У цьому ма-

ють місце, сліди минулого і потенційні паростки майбут-

нього. Природа суспільства така, що його попередні

стадії причинно пов'язані з поточною, нинішньою фа-

зою, а вона, в свою чергу, формує грунт для наступної

[7, с. 31]. Тобто, вирішуючи проблеми, які вже існують,

державне управління не знаходиться навіть у сучасно-

му, воно повертається в минуле, відстаючи від реаль-

ності. Вирішуючи існуючі проблеми, можна сподівати-

ся тільки на відновлення колишнього стану, а не на за-

побігання майбутніх проблем.

Якщо сучасний стан суспільства є сумою впливів

минулих станів, то адекватне передбачення майбутньо-

го дасть інструментарій для підвищення ефективності

державного управління в сьогоденні.

Таким чином, дослідження соціальних змін дозво-

ляють виявити взаємозв'язок і тенденції розвитку внут-

рішнього та зовнішнього середовищ державного управ-

ління, що перетворює їх на невід'ємний елемент оцінки

ефективності діяльності органів державної влади. Та-

кож державне управління соціально-культурною сфе-

рою охоплює всі без винятку соціальні групи населен-

ня, від того, наскільки ефективно працюють органи дер-

жавної влади, безпосередньо залежить життя кожної

людини.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

На основі вищевикладеного можливо визначити ряд

особливостей оцінки ефективності державного управ-

ління соціально-культурною сферою:

— соціальні зобов'язання державного управління

припускають задоволення групових інтересів, а не інди-

відуальних;

— державне управління соціально-культурною сфе-

рою ускладнюється постійно зростаючими запитами

населення до свого статусу і умов життєдіяльності, які

виникають у зв'язку з постійною незадоволеністю своїм

суспільним становищем;

— управлінські рішення органів державної влади

найчастіше при відповідно законам суперечать крите-

ріям ефективності;

— при забезпеченні інтересів однієї соціальної гру-

пи має місце утиск інтересів іншої — виникає ефек-

тивність по Поретто;

— процесуальне та інкрементальне уявлення рішень

відкриває можливості для вивчення і оптимізації всіх

стадій і аспектів вироблення, прийняття і реалізації

рішень як складової частини системи політико-управ-

лінських дій владного суб'єкта;

— при прийнятті рішень в органах державної влади

щодо соціально-культурної сфери обов'язково повинні

враховуватися результати моніторингу соціальних змін

в суспільстві, що відображають рівень розвитку соціаль-

ної сфери, і оцінки населенням реалізації управлінсь-

ких рішень;

— ефективне державне управління соціально-куль-

турною сферою будується на основі діалогу між орга-

нами державної влади та суспільством, що досягається
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за допомогою комунікації, яка дозволяє державі відсте-

жувати і адекватно уявляти собі громадські інтереси, а

населенню — контролювати, наскільки державна по-

літика відповідає його очікуванням, впливати на дер-

жавне управління даною сферою;

— результати державного управління соціально-

культурною сферою в більшості випадків не мають ре-

чового втілення і багато в чому залежать від якості ко-

мунікацій всередині органів державної влади, тому що

їх діяльність має комплексний характер, таким чином,

оцінка ефективності державного управління даною сфе-

рою повинна виражатися не в оцінці роботи конкретно-

го чиновника, а в оцінці соціальних проблем та їх пара-

метрів.

Таким чином, ефективність державного управління

соціально-культурною сферою повинна розглядатися з

точки зору задоволеності суб'єктів, на яких спрямова-

на соціальна політика держави і суб'єктів, що реалізу-

ють її.
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