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У цій статті висвітлюється проблематика управління соціально-економічним та культурним розвитком регіону, зокрема, і використовуване у цьому контексті «дерево цілей». При цьому обґрунтовано, що питання менеджменту взагалі на будь-якому його рівні, а державного особливо, є одним із найактуальніших і найважливіших
для сучасних управлінських теорії та практики. Водночас встановлено, що у процесі менеджменту можна виділити його системоутворюючі елементи – суспільні джерела виникнення і фіксації цілей державного управління:
суб’єктивний зріз його доцільності та спричинені цим відповідність і відкритість цілей державного менеджменту;
їхню ієрархію, яка здійснює істотний соціальний вплив; формування відповідного «дерева цілей» державного
управління регіоном. Одночасно, якщо його організаційною структурою вважати не тільки усю сукупність органів
виконавчої влади, що вже традиційно займаються лише ним, а і цілісну систему організаційних зв’язків, які впливають на менеджмент, то не можна не визнати, що вона включає (вводить в управлінські процеси) різні прояви,
сторони та залежності відповідних органів державної влади і місцевого самоврядування у регіонах, які певною
мірою є співучасниками процесу формування та реалізації управлінських рішень.
Ключові слова: регіон, система державного управління економічною розбудовою території, цілі, «дерево
цілей», структура менеджменту регіонів.

This article highlights the issues of managing the socio-economic and cultural development of the region, in
particular, the «goal tree» used in this context. Using systematic and synergetic approaches, methods of analysis
thesis, induction and deduction, comparative analysis, it is substantiated that the issue of management in general
at any level, and public in particular, is one of the most relevant and important for management theory and practice.
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ЕКОНОМІКА

Вопросы целесообразности управления на любом его уровне вообще, а государственного особенно, являются одними из наиболее актуальных и важных для управленческих теории и практики. При этом его
методология разработана всё еще недостаточно, чем актуализируются научные исследования в этом направлении. Прежде всего следует отметить, что в современной организационной системе государственного
менеджмента териториями особенное место занимает система местного самоуправления как специфическая
подсистема, характеризуемая пренадлежащими только ему субъектами управления, своими компетенцией,
процедурами, формами и материально-финансовым обеспечением, технологией деятельности персонала и
другими не менее важными элементами. Одновременно, если организационной структурой государственного управления регионом считать не только всю совокупность органов исполнительной власти, традиционно
занимающихся только им, а и систему организационных связей, влияющих на менеджмент, то нельзя не
отметить, что она включает в него (вводит различные в управленческие процессы) разные проявления, стороны и зависимости всех органов государственной власти и местного самоуправления в регионах, которые
в той или иной степени являются соучастниками сложного процесса формирования и реализации всех без
исключений государственных управленческих решений.
Ключевые слова: регион, система государственного управления экономическим развитием территории,
цели, «дерево целей», структура менеджмента регионов.
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At the same time, it is established that in the process of territorial management it is possible to identify its system-forming elements – public sources of origin and fixation of the goals of public administration; subjective slice
of its expediency and openness of various goals of public administration; their hierarchy, which has a significant
sociological meaning; formation of an appropriate «tree of goals» of public administration in the region. At the same
time, in the organizational system of state management of territories a special role is given to local selfgovernment
as a special subsystem with its own objects of management, its competence, procedures and forms of organization
and appropriate material and financial support and technology of personnel and other. Only it is closely connected
with the population and is the bearer and source of power, including in relation to higher levels below, above – with
the state authorities of the territory and Ukraine as a whole. First of all, this ensures the systemic nature of public
management. At the same time, if the organizational structure of public administration in the region is considered
not only the whole set of executive bodies, which traditionally deals only with him, but a holistic system of organizational relations that affect management, it is impossible not to determine what it includes (introduces management
processes) various parties and dependencies of almost all public authorities and local governments, which to some
extent are complicit in the process of formation and implementation of management decisions.
Keywords: region, system of state management of economic development of the territory, objectives «objectives
tree», structure of management of region.

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими і практичними завданнями. Питання доцільності управління взагалі
на будь-якому його рівні, а державного особливо, є одним із найактуальніших і найважливіших для управлінських теорії та практики.
Однак, його методологія розроблена недостатньо, що актуалізує наукові дослідження у
цьому напрямку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На наше переконання, на-водити окремі
праці стосовно методології управління соціально-економічним і культурним розвитком регіону із їхнього широкого загалу, які
давно увійшли у вітчизняний науковий простір, який активно поповнюється особливо
останнім часом, нагальної потреби немає.
Водночас варто звернути особливу увагу
передовсім на публікації таких вчених, як
В. Байцим, О. Балог, С. Бандур, І. Благун,
Л. Дмитришин, М. Долішній, К. Косьміна,
Л. Левковська, О. Лучакова, М. Макаренко,
Т. Мірзодаєва, В. Реутов, І. Соболєва, Д. Стеченко, Т. Уманець [1–12]. Але, з розвитком
ринкових стосунків ця проблема своєї актуальності не втрачає, чим і зумовлюється її
системне дослідження, що стало основним
завданням пропонованої наукової розвідки.
Одночасно не до кінця вирішеними все
ще залишаються питання визначення системо утворюючих елементів регіонального
менеджменту та його структури, місця і ролі
у ньому місцевого самоврядування та взаємостосунків судової системи і організа-ційної структури менеджменту різних територій
та ціла низка інших.
Формулювання мети статті. Дослідження
цих проблем як ключових у контексті економічного розвитку регіону і є головною метою
цієї статті.
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Виклад основних результатів та їх
обґрунтування. Впродовж багатьох років в
Україні цілі для суспільства і країни здебільшого визначали верховні правителі, зокрема,
вожді, царі, імператори, лідери та їх оточення.
Переходом до справжньої, а не словесної демократії передбачається насамперед
повна зміна механізмів діяльності у державному управлінні та надання такій підсистемі
об’єктивно обумовленого, обґрунтованого і
раціонального характеру. У цьому процесі
можна виділити такі основні системоутворюючі елементи: по-перше, це суспільні джерела виникнення та фіксації цілей державного
менеджменту. Вони мають народжуватись
внизу, тобто йти передовсім від потреб та
інтересів людей, які проживають на території
регіону. Тому внутрішній стан суспільства у
регіонах і хвилюючі його проблеми є справжнім
та актуальним джерелом формування цілей
державного управління територією; по-друге,
суб’єктивний зріз доцільності та спричинені
ним відносність і відкритість сформульованих цілей державного управління; по-третє,
ієрархія цілей державного управління, яка
має істотний соціологічний зміст. При цьому в
сучасних умовах головним для суспільства, а
тому і для державного менеджменту, є створення, підтримка та поступове покращення
умов для вільної, творчої життєдіяльності громадян, налагодження раціональних і ефективних взаємостосунків між ними та суспільством
і державою, а, отже – ієрархія цілей державного управління, починаючи з регіону, що
формується у відповідності з принципом пріоритету потреб та інтересів розвитку суспільства. За джерелами їхнього виникнення
і змісту, які знижуються до менш складної та
одночасно похідної та логічної послідовності,
коли попередньою детермінується наступна,

цілі державного менеджменту в цілому, а
управління регіоном зокрема складають
таку упорядковану структуру [13–14]:
– суспільно-політичні, якими охоплюється
комплексний, цілісний, збалансований якісний соціально-економічний розвиток сучасного суспільства;
– соціальні, що відображають вплив основних суспільно-політичних цілей на соціальну
структуру суспільства і взаємовідносини її різних складових елементів та стан і досягнутий
рівень соціально-побутового життя громадян;
– духовні, пов’язані із відповідним сприйняттям духовних (культурних) цінностей, якими, як
правило, послуговується суспільство та із введенням його духовного потенціалу у систему
суспільно-політичних і соціальних цілей;
– економічні, які характеризують та утверджують відповідну систему економічних відносин, забезпечуючи цим самим матеріальні
підвалини реалізації ключових суспільно-політичних та інших важливих для регіону цілей;
– виробничі, що полягають у створенні та
підтримці активності керованих об’єктів, які
відповідають цим цілям і активно сприяють їх
здійсненню;
– організаційні, скеровані на безумовне
розв’язання ключових організаційних проблем
суб’єктів та об’єктів державного управління,
тобто на побудову відповідних функціональних і організаційно-управлінських структур;
– активно-праксеологічні, що передбачають розподіл та регулювання діяльності за
конкретними структурами і службовими та
робочими місцями;
– інформаційні, які спрямовуються на
забезпечення усіх наперед намічених цілей
необхідною і водночас достовірною та адекватною інформацією;
– роз’яснювальні, що потребують відпрацювання знань і мотивів та стимулів, чим
сприяють здійсненню комплексу цілей державного менеджменту.
По-четверте, формування самого «дерева»
державного управління регіоном. Його центром,
«стволом» є стратегічні цілі, пов’язані із якістю
суспільства, його збереженням або ж перетворенням. Одночасно стратегічні цілі зазвичай
переходять в оперативні, фіксуючи крупні блоки
дій із досягнення стратегічних, а оперативні – у
тактичні, які щодобово визначають конкретні
заходи із оволодіння першими і другими цілями
[15]. У результаті цілі державного управління
регіоном, що окреслюються у визначеному
«дереві», покликані відповідати таким
визначальним вимогам до них та бути:
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1) об’єктивно обумовленими і належно
обґрунтованими, виходячи насамперед із
об’єктивних закономірностей та тенденцій
суспільного розвитку і діяльності громадян,
чітко відповідаючи об’єктивній логіці функціонування того чи іншого процесу або ж явища,
враховуючи їхні форми та механізми;
2) соціально мотивованим, зумовлюватись
нагальними потребами, запитами і обґрунтованими інтересами населення, відповідаючи
їм, викликаючи розуміння та підтримку цілей,
прагнення невідкладно втілити їх у життя;
3) забезпеченими у ресурсному інтелектуально та у матеріальному відношеннях,
ґрунтуючись винятково на реальному, а не
на уявному, наявному, а не на передбачуваному чи можливому регіональному потенціалі
та враховувати конкретні умови і визначальні
чинники суспільної життєдіяльності;
4) бути системно організованими, включати
у визначеній послідовності цілі стратегічного
спрямування – оперативні та тактичні, загальні
та окремі, головні та забезпечувальні, кінцеві
та проміжні, віддалені та близькі та інші.
Організаційна структура менеджменту
вітчизняних
регіонів.
Організаційна
структура управління регіонами – це особливе державно-правове явище, зумовлене
суспільно-політичною природою, соціальнофункціональною роллю, цілями і змістом державного управління у регіоні. Істотно важливим у його організаційній структурі є набір,
кількість та якість елементів, із яких вона
складається. Однак, не менш суттєвими є їх
взаємозв’язок і взаємодія. Підраховано, якщо
організація складається загалом із 4 елементів (керівник та троє підлеглих), то у ній
виникають (потенційно) 18 взаємозв’язків, за
6 (1+5) – 100, 8 – (1+7) – 490, 10 – (1+9) –
2376 і так по зростаючій чи практично у відповідності із геометричною прогресією. Елементи організаційної структури управління
регіонами – державні органи (структурні
підрозділи) – синонімічно: органи держави,
органи державної влади, місцевого самоуправління, що є одиничними структурами
влади, які формально створені державою для
здійснення закріплених за нею цілей та функцій. В Україні, де теж відбувся конституційний
розподіл державної влади по горизонталі – на
законодавчу, виконавчу і судову, та по вертикалі (тобто, за принципами регіоналізму і
самоврядування) – загальнодержавне, державне регіональне та місцеве самоуправління
і організаційна структура управління регіоном
включає у себе на демократичних засадах у
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процеси менеджменту різні державні органи
та компоненти сучасного територіально-владного самоврядування [14]. На рис. 1 наведена типова структура обласної державної
адміністрації (на прикладі Івано-Франківської
[16]) і територіальних органів міністерств та
відомств, органів місцевого самоврядування
станом на січень 2017 року. Основу організаційної структури управління територіями
складають органи виконавчої влади. У сукупності вони є найбільш об’ємною і складною
частиною державного апарату у регіоні,
якою зосереджується практично уся управлінська інформація та найважливіші засоби
державного примусу. Позиція таких структур
об’єктивно зумовлюється тим, що вони покликані проявляти безпосередній управлінський
вплив на суспільні процеси, свідомість, поведінку і діяльність людей. Можна мати високі
та благородні задуми, науково обґрунтовані
програми, якісні та повні за обсягом закони,
але, якщо все це не буде впроваджуватись
щоденно і за усіма аспектами у життя, не
буде переходити у організовану ефективну
діяльність громадян, то воно залишатиметься добрими побажаннями на папері або
ж на словах. Тому виконавчій владі належить
мати відповідно розгалужену пронизуючу
вертикаль, якою має забезпечуватись продовження, диференціація та конкретизація
управлінської інформації, особливо директивної, обов’язкової, починаючи з прийнятої
на верхній точці влади, за усією ієрархією
виконавчих органів державної влади і місцевого самоврядування аж до її безпосереднього доведення до виконавців та підкорення
їх поведінки відповідним вимогам (нормам).
Тому цілком резонно і Конституція України
[17] містить положення, що органами виконавчої влади утворюється єдина система виконавчої влади в сучасній Україні.
Слід зазначити і те, що вертикальну супідрядність загальнодержавних органів виконавчої влади та органів виконавчої влади у регіонах
України які ха-рактеризувались доволі «збіжними» позиціями, які були відображені також у
відповідних законоположеннях [18–19]. Проте,
відносно їх супідрядності із місцевим самоуправлінням, у тому числі із його виконавчими
органами, висловлюються досить різні думки.
Багато хто прагне не відділяти органів місцевого
самоврядування від органів державної влади
і тим самим по суті «зламати» діючу владну
виконавчу вертикаль. Тому за системного розгляду цієї проблеми потрібно обов’язково
враховувати передовсім такі аспекти:
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1) місцеве самоврядування є невід’ємним
правом кожної територіальної громади –
жителів села чи добровільного об’єднання у
сільську громаду жителів кількох сіл, селищ
або міста – самостійно вирішувати усі
питання місцевого значення у межах чинної
Конституції та відповідних законів України
(ч. І. ст. 140 Конституції України), тож його слід
розвивати у загалом цілісній системі демократії передовсім з позиції забезпечення належної народу влади;
2) місцеве самоврядування уособлює в
цілому прикордонне явище між державою та
суспільством, відповідно поєднуючи їх між
собою. У ньому має місце сполучення різних
суспільних форм (в організації), рівно ж як і
відповідних владних повноважень (за юридичною силою управлінських рішень);
3) місцеве самоуправління відноситься до
таких владно-управлінських явищ, які покликані
спрямовувати, організовувати та відповідно
регулювати усю сучасну суспільну життєдіяльність населення безпосередньо на місцях;
4) місцеве самоуправління є доволі вивіреним засобом реалізації ініціативи громадян
і реального здійснення самодіяльності, втілення творчої енергії та їх відповідальності за
місцем їхнього проживання; це – одна із основних форм забезпечення основних прав і свобод кожної людини та громадянина.
В організаційній системі ефективного державного управління територіями місцеве
самоврядування функціонує як особлива підсистема із притаманними лише їй об’єктами
менеджменту, своїми компетенцією, процедурами і формами організації та відповідним
матеріально-фінансовим забезпеченням і
технологією діяльності персоналу та іншими
важливими елементами. Тільки вона як тісно
пов’язана знизу із населенням є носієм і
джерелом влади, у тому числі відносно
вищестоящих рівнів знизу, а зверху – із органами державної влади території та України
в цілому. Насамперед саме цим і забезпечується системність державного управління.
Різні підходи спостерігаються і відносно оцінки
організаційних зв’язків між представницькими
органами місцевого самоврядування і відповідними (по горизонталі) виконавчими державними органами та їхніми різними структурами.
У демократичній, правовій державі в цілому
немає відносин організаційної супідрядності
між представницькими органами (обласна,
міська, районна, селищна, сільська ради). Все
обмежується правовими стосунками, згідно із
якими орган нижчого підпорядкування пови-

ЕКОНОМІКА ТА СУСПІЛЬСТВО

Випуск # 22 / 2020

Органи влади в області
Обласна державна адміністрація
Апарат

Структурні
підрозділи

Керівництво
Відділ
забезпечення
діяльності
керівництва
облдержадміністрації
Управління з
організаційної
роботи
Відділ взаємодії з
органами
місцевого
самоврядування
Відділ взаємодії з
органами місцевої
влади та структурами державного
управління
Управління
документального
забезпечення
Відділ роботи з
розпорядчими
документами
Відділ реєстрації
та обліку кореспонденції
Відділ контролю
Відділ адміністрування Державного реєстру
виборців

Департамент
економічного
розвитку
промисловості та
інфраструктури
Департамент
фінансів
Департамент
агропромислового
розвитку
Департамент
соціальної
політики
Департамент розвитку
громад та
територій,
дорожнього,
житловокомунального господарства, містобудування та
архітектури

Обласна рада
Органи місцевого
самоврядування
Департамент
освіти, науки
та
молодіжної
політики
Департамент
охорони
здоров’я
Управління
культури,
національностей та релігій
Управління
з питань
цивільного
захисту
Служба у
справах
дітей
Державний
архів області
Управління
екології та
природних
ресурсів
Управління
міжнародного співробітництва,
євроінтеграції,
туризму та
інвестицій

Територіальні органи
міністерств і відомств
Управління
МВС
України в
області

Головне
управління
Держгеокадастру України

Управління
служби
безпеки
України в
області

Територіальне
управління
Держнаглядохоронпраці
України по
області

Прокуратура

Обласний центр
зайнятості

Головне
управління
Міністерства юстиції в
області
Територіальне управління
державної
судової адміністрації в
області
Управління
Державної
пенітенціарної служби
України в
області
Управління
ДСНС
України в
області

Територіальна
державна
інспекція праці
в області
Відділення
національної
служби
посередництва і
примирення в
області
Представництво
Державного
комітету
України з
Питань
регуляторної
політики та підприємництва в
області
ІваноФранківська
митниця

нен дотримуватись законних правових актів
вищестоящих органів. Розділені й законодавча
(нормотворча) і виконавча влада, кожна із
яких має свої механізми формування та діяль-

ності. Отже, на перший погляд представницькі
органи місцевого самоврядування нібито не
беруть участі у державному менеджменті регіону та навіть не впливають на виконавчу владу.
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Відділ управління
персоналом
Відділ
фінансового
забезпечення
Відділ роботи із
зверненнями
громадян
Відділ
інформаційнокомп’ютерного
забезпечення
Сектор з питань
запобігання
корупції
Сектор з питань
режимносекретної роботи
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Департамент будівництва,
житловокомунального
господарства,
містобудування
та архітектури*
Управління
інформаційної діяльності та
комунікацій
з
громадськістю

Управління з
питань
ресурсного
забезпечення
Юридичний
департамент
Обласний
дозвільний
центр

Управління
спорту

Державна
фіскальна
інспекція в
області

Територіальне
управління
Держінспекції з
енергозбереження
по області

Державна
інспекція з
контролю за
цінами в
області
Регіональне
відділення
Фонду
державного
майна
України в
області

Територіальне
управління
Держкомісії
України з цінних паперів та
фондового
ринку

Головне
управління
статистики в
області
Інспекція з
питань
захисту прав
споживачів
в області
Територіальне управління Державної казначейської
служби
України в
області
Державна
фінансова
інспекція в
області

Рис. 1. Органи влади в області (продовження) [16]
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* Знаходиться у стадії ліквідації

Однак, із такою інтерпретацією наведених організаційних стосунків погодитись дуже
складно. По-перше, їхня взаємозалежність
проявляється через механізми стримувань
і противаг, що є особливо відчутним у вирішенні кадрових питань та прийнятті відповідних законодавчих актів. По-друге, представ-
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ницькі органи суттєво впливають на виконавчі
із використанням бюджету, фінансового, кредитного, податкового та іншого регулювання.
Передовсім цим вони сприяють різним виконавчим органам; по-третє, представницькі
органи шляхом прийняття відповідних нормативно-правових актів формують належні
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правові основи суспільного життя регіону,
створюючи відповідну нормативну базу для
діяльності тих чи інших органів виконавчої
влади. Ігнорувати такі взаємозалежності та
недооцінювати значення горизонтальних
організаційних зв’язків означало б невиправдано спрощувати державний менеджмент як
складне суспільне явище. До речі, саме цим
він і послаблюється, адже замість співробітництва і взаємопідтримки виникають стосунки
невиправданої конкуренції та відповідного їй,
іноді досить гострого, протистояння.
Досі немає єдиної позиції й з питань взаємовідносин судової системи та організаційної
структури управління територіями. Абсолютизація (або розділення) державної влади спричиняє міркування про те, що суди (як і прокуратура) не беруть участі у формуванні та
реалізації управлінських рішень. На перший
погляд, це нібито і правильно, якщо не враховувати, що суди можуть у порядку оскарження призупиняти чи відміняти управлінські
рішення та за обґрунтованими зверненнями
громадян виносити свої акти, які відрізняються і навіть суперечать прийнятим управлінським рішенням. Водночас право нагляду
за законністю відповідних управлінських
рішень надане і прокуратурі. У правовій державі, про що свідчить і текст чинної Конституції України [17], передбачено доволі значний
обсяг судового захисту та високий авторитет
актів судів. Насамперед тому більш значний

вплив органів суду, як і прокуратури на державно-управлінські процеси є, безумовно, в
цілому недоцільним.
Висновки. У сучасній організаційній системі
ефективного державного управління територіями особливе місце займає система місцевого
самаврядування як специфічна підсистема із
притаманними лише йому об’єктами менеджменту, своїми компетенцією, процедурами і
формами організації, матеріально-фінансовим забезпеченням, технологією діяльності
персоналу та іншими не менш важливими елементами. Тільки вона як тісно пов’язана безпосередньо із населенням є носієм і джерелом влади знизу, зокрема щодо вищестоящих
рівнів, а зверху – з органами державної влади
території та України в цілому. Передовсім
цим забезпечується системність державного
управління. Одночасно, якщо організаційною
структурою державного менеджменту регіоном вважати не лише усю сукупність органів
виконавчої влади, що вже традиційно займаються тільки ним, а і систему організаційних
зв’язків, які відповідно впливають на управління, то не можна не визнати, що вона включає у нього (вводить у процеси менеджменту)
різні прояви, сторони та залежності практично
усіх органів державної влади і місцевого самоврядування у регіонах, які тією або іншою
мірою є співучасниками досить складного процесу формування та реалізації усіх визначальних державно-управлінських рішень.
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