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У статті розглядаються ознаки, сутність та методологія організаційної функції державного

управління в Україні. Обгрунтовується, що функції державного управління як категорія науки

державного управління має свої особливості, специфіку, ознаки та методологію. Визначено,

що організація як функція державного управління розглядається дослідниками державного

управління як одна із основних функцій реалізації державної волі у відносинах владно%управлін%

ського характеру та пов'язана із реалізацією державної політики на загальнодержавному, ре%

гіональному та місцевому рівнях. Організаційну функцію державного управління може харак%

теризувати таке державно%управлінське явище, як "організаційна структура державного управ%

ління". Сформульовано авторське визначення організаційної функції державного управління

як напряму державно%управлінської діяльності органів державного управління, що визначає

порядок формування і реалізації цілей, способів та форм впливу на середовище управлінсько%

го діяльності та сфери суспільного розвитку.

In the article the signs, essence and methodology of organizational function of public administration

in Ukraine are examined. Grounded that functions of public administration as a category of science

of public administration have the features, specific, signs and methodology. Certainly, that

organization as function of public administration is examined by the researchers of public

administration as one of basic functions of realization of state will in the relations of power character

and related to realization of public policy on national, regional and local levels. The organizational

function of public administration can characterize such state%administrative phenomenon as

"organizational structure of public administration". Authorial determination of organizational function

of public administration is set forth as straight state activity of organs of public administration that

determines the order of forming and realization of aims, methods and forms of influence on an

environment administrative activity and sphere of community development.
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Це обумовлено історичною трансформацією дер/

жавності та постійним пошуком органами публічно/

го управління нових методів та способів вирішення

стратегічних завдань суспільного розвитку. Катего/

рія "функція державного управління" містить різно/

манітність свого визначення та пояснень державно/
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управлінського явища. Зокрема існує низка класи/

фіка цій фун кцій д ержавно го упра вління ,  що

свідчить про багатоплановість процесу підготовки,

прийняття та впровадження у життя управлінських

рішень, вирішення поточних та стратегічних зав/

дань, що стоять як перед державою, так і суспіль/

ством загалом. Незважаючи на те, що сама катего/

рія "державне управління" має сталий теоретико/

методологічний характер, фактор змінності відно/

син владарювання під впливом політико/правових

та державно/управлінських обставин потребує

здійснення постійного наукового моніторингу за

розвитком суспільних відносин, що виступають об/

'єктом державного управління, а й відповідно по/

значаються на змісті його функцій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання організаційної функції державного управ/

ління висвітленні у працях М.М. Білинської, В.Д. Баку/

менка, Т.М. Кравцової, Н.Р.Нижник та ін.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є здійснити характеристику організа/

ційної функції державного управління у системі функцій

публічного управління.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У взаємовідносинах держави і суспільства роз/

виток відкритості та прозорості публічних адмініст/

рацій є однією з складових розвитку управлінсько/

го процесу, його об'єктивним компонентом, а також

одним із чинників її удосконалення. Взаємозв'язки

держави і суспільства (через діяльність публічних ад/

міністрацій) об'єктивно знаходяться у прямій залеж/

ності від ступеня розвитку відкритості та прозорості

цього процесу. Особливість проявів відкритості і

прозорості в публічних адміністраціях обумовлена

тим, що вони є результатом реалізації певних прин/

ципів , на яких грунтується та здійснюється їх

діяльність. Проблема формування відповідних прин/

ципів діяльності публічних адміністрацій, виходячи

із їх змістовного навантаження як обов'язкових для

цих органів правил, полягає у створенні певних пра/

вових норм щодо забезпечення у їх діяльності відпо/

відних характеристик відкритості перед об'єктами

управління, прозорості управлінських процедур та

гарантій невідворотності реалізації і розвитку су/

спільних відносин між суб'єктом і об'єктами управ/

ління на основі цих норм. Поряд із запровадженням

принципів відкритості та прозорості у норми зако/

нодавства з регламентації виборчих процедур, відпо/

відних заходів потребувала і система адмініструван/

ня інших гілок влади, зокрема, виконавчої. Зак/

ритість виконавчої влади та її непрозорість зумов/

лювалися як соціально/економічними процесами

переходу України до ринкових відносин, привати/

зації та перерозподілу власності, так і відсутністю

чіткої правової і нормативної регламентації діяль/

ності державної служби і державних службовців,

зрозумілих та обов'язкових правил поведінки у

сфері публічного адміністрування і забезпечення

відповідних процедур прийняття управлінських

рішень [1, c. 356—359].

О.В. Половцев зазначає, що процес управління

фактично являє собою постійний повторюваний про/

цес прийняття і реалізації рішень. Державне управлін/

ня в Україні здійснюється недостатньо ефективно, ос/

кільки на даний час не існує чіткої методології оцінки

якості прийнятих рішень, а застосування врахувально/

звітної системи є фактичною втратою обмеженого дер/

жавного ресурсу та часу. Тому виникає необхідність

розробки підходів до підвищення ефективності дер/

жавного управління, що мають зосереджуватись на

удосконаленні механізмів державного управління, зок/

рема, процесів прийняття управлінських рішень в ас/

пекті оцінювання якості рішень і якості управління [2,

c. 7].

Важливою теоретичною складовою у дослідженні

функцій державного управління є розуміння того, що

ці функції нерозривно пов'язані з функціями держа/

ви.

"Функції державного управління" як категорія

науки державного управління мають свої особливості,

специфіку, ознаки та методологію. Підтвердженням

цьому є наступна позиція Т.В. Сидорчук: досліджую/

чи проблемні питання методології державного управ/

ління, зазначає про те, що державне управління в

Україні є відносно новою системою наукових поглядів

на розвиток держави, теоретико/методологічну

сутність державно/управлінських процесів та явищ.

Ця галузь наукового пізнання виступає одним із ос/

новних засобів проведення державно/правових ре/

форм Президентом України, затвердження держав/

них цільових програм Верховною Радою України з

питань реформування важливих сфер суспільного

розвитку, підготовки проектів підзаконних норматив/

но/правових актів із актуальних питань життєдіяль/

ності суспільства і держави. Вибір правильної, об/

'єктивної та своєчасної сучасному розвитку держави

методології державного управління має першочерго/

ве завдання як у дослідженнях вчених, так і при фор/

муванні моделей розвитку державно/управлінських

явищ та процесів у практичній діяльності органів дер/

жавної влади, розвитку та прогнозуванні державно/

управлінських відносин як у межах системи держав/

ного управління, так і у системі суспільних відносин в

цілому. Перед наукою державного управління поста/

ють завдання, які повинні визначити систему науко/

вих, державних, управлінських та правових заходів,

що будуть сприяти вдосконаленню методології дер/

жавного управління [3, с. 159—161].

Для класифікації функцій державного управлін/

ня у науковій літературі запропоновано розмежувати

групи цілей та виконуваних завдань на такі, що [4, c.

164]:

а) відображають найзагальніші потреби та тенденції

економічного і соціального розвитку суспільства, які

вимагають активного та ефективного забезпечення з

боку держави. Це так звані загальнозначущі або пуб/

лічні цілі (завдання);



99

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

б) характеризують вибіркову спрямованість діяль/

ності апарату на конкретні об'єкти соціальнокерова/

ного середовища. Це так звані об'єктні цілі (завдан/

ня);

в) відображають функціональну спеціалізацію

управлінської діяльності, адже свою ціль (завдання) має

кожна функція управління.

А. Файоль обгрунтовував організаційну функцію

як забезпечення процесу управління всім необхідним.

А. Файоль розрізняв матеріальну і соціальну організа/

цію. Матеріальна організація включає в себе забезпе/

чення підприємства необхідними матеріалами, капіта/

лом, обладнанням. Соціальна організація включає за/

безпечення підприємства людьми. Соціальний організм

повинен бути здатний виконувати всі операції, необхідні

для здійснення виробничого процесу на підприємстві [5,

c. 10—13].

Організація як функція державного управління

розглядається дослідниками державного управлін/

ня як одна із основних функцій реалізації держав/

ної волі у відносинах владно/управлінського харак/

теру та пов'язана із реалізацією державної політики

на загальнодержавному, регіональному та місцево/

му рівнях.

Організаційна функція характеризується більшістю

науковцями як загальна (основна) функція державного

управління, оскільки за своєю управлінською природою

є невід'ємною складовою функціонування усієї верти/

калі державної влади, вирішення завдань загальносу/

спільного, державного та колективного значення. Основ/

на значущість цієї функції обгрунтовується також і тим,

що завдяки її правильній реалізації відбувається реалі/

зації соціально необхідних інтересів всього суспільства.

Поряд з цим, завдяки важливості даної функції ми мо/

жемо говорити про таке явище як організаційні засади

діяльності усіх без виключення державних інституцій

(державні органи влади, правоохоронні органи, армія,

державні установи тощо).

Зміст організаційної функції є достатньо масш/

табним і поєднує діяльність із розподілу праці та ре/

сурсів, кооперування, координування та регулюван/

ня всіх процесів, що відбуваються. Створення струк/

тури — це формальне закріплення розподілу праці і

формування умов для кооперування та координуван/

ня діяльності. Встановлення конкретних параметрів і

режимів роботи — це теж формальний акт, який

сприяє подальшому координуванню та регулюванню.

Забезпечення діяльності організації ресурсами дуже

важливо, але не є достатньою умовою ефективної

роботи. Не менш значущим є узгодження руху їх по/

токів у часі та просторі, що і є змістом діяльності з

організації [6, c. 440].

Конституція України як основа визначення змісту та

спрямованості діяльності Української держави у ст. 19

закріпила презумпцію обсягу владних повноважень

органів державного управління: органи державної вла/

ди та органи місцевого самоврядування, їх посадові

особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах по/

вноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та

законами України.

Дане конституційне положення підтверджує важ/

ливість вибору правильних методологічних прийомів

обгрунтування сутності організаційної функції держав/

ного управління з метою ефективної діяльності органів

державного управління.

Методологія організаційної функції державного

управління основана на підході формування управлінсь/

кої категорії "організація".

В "Енциклопедії державного управління" міститься

визначення поняття "організація", що є необхідним для

повного та всебічного розуміння організаційної функції

державного управління. Так, організація — формуван/

ня та координація системи діяльності та управління у

часі і просторі для досягнення основних цілей розвит/

ку. Підфункції організації: організаційне проектування,

департаменталізація (розподіл та групування робіт і

ресурсів за певною ознакою — функціональною, про/

дуктовою, географічною, ринковою); раціональне

з'єднання та часова і просторова координація вироб/

ничих факторів; делегування повноважень (визначення

ступеня централізації/децентралізації, системи підпо/

рядкування); визначення діапазону контролю; коорди/

нація. Результати організації: створення структури

(форми діяльності); забезпечення вертикальної та го/

ризонтальної узгодженості діяльності в просторі та часі

шляхом створення формальних і неформальних ме/

ханізмів [7, с. 675].

У наукових джерелах зазначено, що організація —

це форма виявлення цілеспрямованого впливу на колек/

тиви людей, що передбачає створення формальної

структури підлеглості, формування об'єкта та суб'єкта

управління, їх підрозділів і зв'язків між ними. Ця функ/

ція пов'язана зі створенням ефективної організаційної

системи у вигляді органів управління, основною метою

яких є виконання функцій і завдань, покладених на них.

Змістом організаційної функції є побудова системи

органів управління, які в найкоротший час та з найефек/

тивнішими затратами зусиль здатні виконувати покла/

дені на них завдання. Це знаходить прояв у створенні,

ліквідації та реорганізації органів управління, під/

приємств, установ та організацій, а також у розробці

положень щодо зазначених структур та встановленні

зв'язків між ними [8, c. 199].

Реалізація організаційної функції передбачає такі

три основні фази [9]:

— фаза почину (ініціювання) бере початок від пер/

шого задуму організації до стадії реального формуван/

ня апарату організації;

— фаза облаштування (координації) триває від по/

чатку формування до поточної діяльності;

— фаза розпорядницька (адміністрування) здійс/

нюється у сформованому апараті за визначеними на/

прямками як поточне керівництво діяльністю організації.

В.Д. Бакуменко, Л.М. Усаченко, О.В. Червякова роз/

глядають моделі функцій управління. На їхню думку, для

будь/якої соціальної системи можна запропонувати ба/

гаторівневу логічну модель базових елементів процесу

управління. У моделі функції "Організація" виділено три

основні складові такої функції, а саме: формування (або

зміни) структури, встановлення та вдосконалення орга/

нізаційних відносин (субординація та координація взає/

модії підрозділів) та управління персоналом (формуван/

ня та проведення кадрової політики, комплектація

штатів, робота з персоналом) [10, с. 49—50].
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Організаційну функцію державного управління

може характеризувати таке державно/управлінське

явище як "організаційна структура державного уп/

равління" як компонент системи державного управ/

ління, зумовлений її суспільно/політичною приро/

дою, соціально/функціональною роллю, цілями та

змістом.

ВИСНОВКИ
Отже, організаційна функція державного управлін/

ня — це напрям державно/управлінської діяльності

органів державного управління, що визначає порядок

формування і реалізації цілей, способів та форм впливу

на середовище управлінського діяльності та сфери су/

спільного розвитку.

Ознаками, що характеризують організаційну функ/

цію державного управління, є:

— містить державно/управлінські компоненти з

реалізації державної політики на загальнодержавному,

регіональному та місцевому рівнях;

— є одним із способів формування вертикалі ор/

ганів державного управління;

— її реалізація забезпечена управлінськими, пра/

вовими та матеріальними ресурсами;

— є необхідною складовою субординаційних, кор/

динаційних та реординаційних відносин у системі дер/

жавного управління;

— забезпечує існування державно/управлінських

механізмів впливу на управлінське середовище шляхом

визначення та правового регулювання організаційних

форм управлінської діяльності;

— формує організаційні зв'язки між суб'єктами дер/

жавного управління, розподіл повноважень та відпові/

дальності між ними;

— визначає зміст державної кадрової політики;

— є показником ефективності державного управ/

ління за різними сферами суспільного розвитку;

— її реалізація забезпечена засобами управлінсь/

кого контролю.
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