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І. Вступ0

Теоретичні питання державного управ-
ління розглядають в основному із філософ-
ських, історичних позицій, механізмів засто-
сування важелів впливу державних органів
влади на суспільні відносини. Водночас міс-
цеве самоврядування, як форма публічної
влади, у цілому розглядається в контексті
державного управління, але за сутністю та-
ким не є. Тому проблеми співвідношення
державного управління і місцевого само-
врядування, на прикладі управління містом
зокрема, є досить актуальними.

Теоретичні напрацювання в галузі науки
державного управління у вітчизняній науці є
досить ґрунтовними. Зокрема у цій сфері
успішно працюють: В. Бакуменко, О. Васи-
льєва, А. Дегтяр, М. Корецький, О. Крюков,
Ю. Куц, О. Лазор, М. Латинін, В. Луговий,
В. Мамонова, В. Мартиненко, О. Мельников,
А. Мерзляк, П. Надолішній, О. Радченко,
С. Серьогін, В. Тертичка, Ю. Шаров та ін.

ІІ. Постановка завдання
Мета статті – з’ясувати співвідношення

державного управління й управління містом.
ІІІ. Результати
Зазначимо, що організаційні структури

управління відрізняються між собою залеж-
но від таких показників: формалізації (сту-
пінь використання наперед встановлених
правил чи процедур); складності (ступінь
розподілу діяльності на різні функції); спів-
відношення централізації та децентралі-
зації (рівні, на яких приймаються управлін-
ські рішення) [7, с. 76].

Специфічні види державно-управлінської
діяльності, що відокремилися у процесі роз-
поділу управлінської праці та спрямовані на
досягнення певної мети, називають функці-
ями державного управління [3, с. 419]. У
державно-управлінському дискурсі прийнято
розрізняти функції управління, функції орга-
нів управління та функції управлінського
персоналу. Первинними є функції управлін-
ня, оскільки вони визначають усі інші функ-
ції. Зазвичай до функцій управління зарахо-
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вують такі функції: аналіз, цілепокладання,
прогнозування, планування та програму-
вання, прийняття рішень, організація, коор-
динація, стимулювання, комунікація, конт-
роль. Функції органів управління відрізня-
ються за сферами їхньої компетенції (полі-
тичні, економічні, екологічні тощо).

Ефективність державного управління зу-
мовлюється багатьма чинниками [2, с. 490–
492]. Під ефективністю державного управ-
ління найчастіше мають на увазі певний об-
сяг послуг, що надаються населенню дер-
жавними органами, причому, береться до
уваги лише результативна діяльність уп-
равлінських структур. Ефективність підви-
щується за умови отримання бажаних ре-
зультатів при мінімальному використанні
ресурсів, що необхідні в конкретній ситуації.
Зазначимо, що дієвість ефективності дер-
жавного управління залежить від дієвості
законодавчої, виконавчої та судової влади
на загальнодержавному рівні. Існує система
критеріїв, які застосовують для оцінювання
ефективності державного управління: уза-
гальненої соціальної ефективності (пробле-
ми суспільства та рівень їхнього вирішення);
спеціальної соціальної ефективності (оціню-
вання стану якості системи органів держав-
ної влади і місцевого самоврядування у ці-
лому); конкретної соціальної ефективності
(оцінювання діяльності конкретних управ-
лінських структур, персоналу, конкретного
рішення тощо). Методика оцінювання ефек-
тивності державного управління на світово-
му рівні заснована на аналізі показників
людського розвитку (індекс людського роз-
витку), що розраховуються на базі трьох
критеріїв: довголіття, рівень освіти, рівень
життя.

У цілому, парадигма державного управ-
ління в сучасних динамічних умовах потре-
бує нового осмислення, що зумовлюється
необхідністю структурування зростаючих
різноаспектних проблем суспільства. Це ви-
магає “переходу в управлінському мисленні
до категорій оперування впливами і наміра-
ми, зростання потреб в аналітичних страте-
гічних процедурах для нових суспільних
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технологій” [1, с. 72]. Отже, у державно-
управлінському дискурсі набуває важливості
проблема формування оптимальних страте-
гічних підходів стосовно структурування су-
спільних проблем [11].

Сукупність методів, що використовують-
ся в управлінській діяльності, мають свою
специфіку в кожному конкретному випадку.
Використання гнучкої комбінації методів,
здатність управлінця обрати найбільш ефе-
ктивні з них зумовлюється професіоналіз-
мом керівника. До методів управлінської
діяльності можна зарахувати організаційні,
адміністративні, економічні, соціально-пси-
хологічні та ін. [8]. Організаційні методи
управління виступають як способи безпосе-
реднього впливу на функціонування та по-
ведінку керованих об’єктів і осіб. До загаль-
них методів впливу належать переконання
та примус, причому метод переконання пе-
редбачає стимулювання свідомості, бажаної
саме інтересам працівника поведінки в про-
цесі діяльності. Метод примусу покликаний
для спонукання працівника до певної пове-
дінки всупереч його бажанню.

Адміністративні методи спрямовані на
підпорядкування волі керованого об’єкта
волі суб’єкта, що здійснює управління (на-
приклад, способи і прийоми, дії прямого й
обов’язкового визначення поведінки і діяль-
ності людей з боку відповідних керівних ор-
ганів). Зазначимо, що адміністративні мето-
ди управління не виключають можливості
врахування інтересів керованих шляхом по-
переднього обговорення управлінських рі-
шень. У групі адміністративних методів ви-
діляють адміністративно-правові й адмініст-
ративно-організаційні підходи. Для адмініст-
ративно-правових методів притаманний
державно-владний, юридичний характер
(вказівки, розпорядження суб’єкта управлін-
ня, що виражені в правовій формі й
обов’язкові для виконання). Адміністратив-
но-організаційні методи базуються на авто-
ритеті верховенства органу чи управлінця,
який організовує певну діяльність.

Економічні методи спрямовані на досяг-
нення цілей на основі вимог економічних
законів. Фактично, це здійснення впливу
шляхом створення певних економічних
умов, що спонукають підлеглих до необхід-
них керівникові дій. Ці методи ґрунтуються
на економічних розрахунках, використанні
економічних законів та категорій ринкової
економіки (зокрема, таких як: планування,
фінансування, ціноутворення, господарсь-
кий розрахунок, економічне стимулювання
тощо). Соціально-психологічні методи пе-
редбачають способи впливу на об’єкт уп-
равління. Вони найчастіше спрямовані на
управління соціально-психологічними відно-
синами у колективі для досягнення певних
цілей (заходи виховання, вирішення і попу-
ляризації цілей та змісту управління, засоби
морального заохочення і стягнення, враху-

вання психологічних особливостей характе-
ру й орієнтації людини тощо). Отже, зазна-
чені методи фактично є способом здійснен-
ня функцій управлінської діяльності.

В ЄС існують базові принципи державно-
го управління, яких дотримуються всі країни –
члени Європейського Співтовариства. Сю-
ди, насамперед, належать такі принципи:
надійність і можливість покладатися на про-
гноз (тобто, правова впевненість); відкри-
тість і прозорість процесів управління; звіт-
ність; ефективність та результативність [4,
с. 15–25]. Крім того, Комісією ЄС, Світовим
банком та ОЕСР розроблено положення
стосовно ефективного врядування, для яко-
го виокремлено такі ключові принципи: вер-
ховенство права; відкритість і прозорість
демократичних інституцій; чесність і рівність
громадян, зокрема, у наданні консультатив-
них послуг та участі в ухваленні рішень; ре-
зультативність та ефективність послуг; яс-
ність, прозорість і можливість застосування
на практиці законів; сталість і цілісність у
здійсненні політики; високі етичні стандарти
поведінки [12]. Ще одним документом (“Євро-
пейське врядування. Біла книга”) окреслено
визначальні принципи переходу європейсь-
ких країн до нового розуміння проблематики
управління, яке базується на принципах де-
мократичного врядування [10, c. 10–14].

На думку П.І. Надолішнього, концепція
демократичного врядування має корелюва-
ти з базовими принципами публічного уп-
равління, зокрема, з такими: результатив-
ність і дієвість (ефективне використання
ресурсів для задоволення суспільних по-
треб); партнерство (об’єднання зусиль як
органів публічної влади, так і бізнесу та
громадських організацій) [6].

Аналізуючи кореляцію процесів розвитку
міста з процесами формування управлінсь-
ких структур, З.С. Сіройч запропонував таку
концептуалізацію дефініції “управління роз-
витком міста” – це “використання ресурсів
міста з метою забезпечення потреб його
жителів, розвитку міської економіки та місь-
кого середовища” [9, с. 11].

Як зазначає З.С. Сіройч, з метою підви-
щення рівня управління містами варто за-
стосовувати певні критерії для їхнього оці-
нювання. Важливим показником в оціню-
ванні управління міською агломерацією є
визначення рівня реалізації поставлених
цілей. Цей підхід, формулюючись як конце-
пція “New Public Management”, спирається
насамперед на принципи дієвості й ефекти-
вності [9, с. 12]. За прийняття такого підходу
в окремих сферах соціальної інфраструкту-
ри використовують критерії якості обслуго-
вування населення. Скажімо, в ЄС вагому
роль в оцінюванні управління міської адміні-
страції відіграють критерії виконання за-
вдань. Це зумовлено тим, що досягнення
конкретних результатів так чи інакше спону-
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кає до зміни методів формування дохідної
частини міських бюджетів.

В Україні, на думку М.Д. Лесечка, форму-
ється багаторівнева структура управління
містами, до якої належать:

1) структури, які безпосередньо входять
до складу апарату управління містом і фі-
нансуються з бюджету;

2) госпрозрахункові організації, що за-
безпечують життєдіяльність міста та є са-
мостійними юридичними особами;

3) організації й установи подвійного під-
порядкування, що функціонують як регіона-
льні підрозділи державних управлінських
структур;

4) установи, діяльність яких координу-
ється міською владою.

Тому при формуванні ефективної струк-
тури управління містом постає необхідність
урахування таких позицій:
– базуватись на фундаментальних науко-

вих принципах побудови структур уп-
равління великими системами;

– забезпечити виконання принципу орга-
нічності взаємозв’язку структур різного
ієрархічного рівня для підтримання ра-
ціонального підпорядкування і предмет-
ної координації;

– враховувати вимоги чинного законодав-
ства щодо формування і функцій органі-
заційних структур управління та функцій
окремих підрозділів;

– враховувати реальні обставини, специ-
фічні вимоги та можливості кожного кон-
кретного суб’єкта управління, що зумов-
лює відмінності організаційно-структур-
них схем управління однакових за на-
звою і функціями об’єктів [5].
ІV. Висновки
Таким чином, виходячи з історичних,

економічних, політичних та інших умов фо-
рмування управлінських структур містом
можна говорити про дисперсію цих структур,
їх відмінність одну від одної. Про це свід-
чать як історична, так і сучасна європейська
практика.

Подальші дослідження у цьому напрямі
будуть корисними в царині узагальнення
досвіду європейських країн щодо співвідно-
шення державного управління й управління
містом.
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