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В  статті  досліджено  головні  напрями  реформування  системи  адміністративного  менеджменту  в  Україні.
Проаналізовано сучасні  системи адміністративного менеджменту та запропопоновано сконцентруватися на п’ятьох
головних  напрямках  вдосконалення  системи  адміністративного  менеджменту:  1. Приватизація  та  децентралізація
державного управління;     2. Зниження надмірного державного регулювання; 3. Підвищення якості державних послуг; 4.
Підвищення ефективності та результативності органів влади; 5. Підвищення інформаційної відкритості органів влади.

This article investigates the main directions of reforming the system of administrative management in Ukraine. Analyzed the current
the system of administrative management and zapropoponovano focus on five key areas to improve the system of administrative
management: 1. Privatization and decentralization of public administration; 2. Reduction of excessive government regulation; 3.
Improving the quality of public services; 4. Improving the efficiency and effectiveness of government; 5. Improving information
transparency of government.
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень

Управління - це безперервний процес впливу на об’єкт управління для досягнення компромісних результатів за обмежених витрат часу і ресурсів [10]. В 

енциклопедичному  словнику  з  державного  управління  поняття адміністрування (англ. administration) визначено як управлінська діяльність посадових осіб, що має

чітко регламентовані функції.  Там же зазначено, що адміністрування в перекладі з англійської мови означає: управління; адміністрація; урядування [5].  Відтак,

адміністрування тісно пов’язане з управлінням. Виходячи з поділу управлінців на політиків та адміністраторів адміністрація означає діяльність саме управлінця

-адміністратора та передбачає здійснення розпорядницьких, керівних функцій. До предметного кола поняття адміністрація входять поняття -адміністрація як органи

виконавчої  влади,  управління,  а  також  керівний  персонал  установи,  підприємства,  організації.  Адмініструвати  -  означає  керувати  установою,  організацією,

підприємством, управляти.

Таким  чином,  слід  роглядати  адміністративний  менеджмент  (або адміністративне управління, англ. management control) як один з напрямів сучасного

менеджменту,  що  вивчає  адміністративно-розпорядчі   форми  управління.  Існує  також  розуміння  поняття  адміністративного  менеджменту  як  особливого  виду

менеджменту в організаціях публічного управління. За іншим визначенням, адміністративний менеджмент - це планування, встановлення стандартів ефективності,

координації, комунікації та поширення інформації, оцінювання виконавців та вплив на них, а також обробка відповідної інформації.

Адміністративний менеджмент - один з напрямів сучасного менеджменту, що вивчає адміністративно-розпорядчі форми управління. Існує також розуміння

поняття адміністративного менеджменту як особливого виду менеджменту в організаціях публічного управління [3].  Адміністративний менеджмент – суспільна

наука управління,  яка вивчає державне управління,  управлінські  процеси,  взаємовідносини між органами виконавчої  влади,  а  також їх взаємодію із  зовнішнім

середовищем.

Найбільш вагомий внесок в розвиток адміністративного менеджменту зробили праці відомих українських та зарубіжних вчених, зокрема, Г. Атаманчука [2],



В. Бакуменко [3], І. Василенка, В. Волкової, О. Воронова, Д. Гвішіані, А. Герберта, С. Дальгаард, Й. Дальгаарда, С. О’Доннела, П. Друккера, В. Дункана, Г. Кунца, М.

Месаровича, М. Мескона, Н. Нижник, О. Машкова, Б. Новікова [9], А. Пригожина, Т. Сааті, Ю. Сурміна, Г. Саймона, В. Трілленберга, Р. Фатхутдинова, А. Фомічева,

А. Чандлера та ін.

Мета дослідження

Метою дослідження є аналіз передового світового досвіду та систематизація напрямків реформування системи адміністративного менеджменту в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження

На даному історичному етапі розвитку одним з ключових факторів успішного економічного розвитку України є якість державного управління.

Нові  ринкові  умови  пред'являють  більш  високі  вимоги  до  ефективності  державного  апарату  і  самої  виконавчої  влади.  Для  створення  сучасної

конкурентоспроможної держави важливо не тільки правильно оптимізувати економічну політику, а й вибудовувати відповідну специфіці і масштабам країни систему

адміністративного менеджменту як на регіональному так і на державному рівнях.

Проаналізувавши сучасні системи адміністративного менеджменту, нами запропопоновано сконцентруватися на п’ятьох головних напрямках вдосконалення

системи адміністративного менеджменту в Україні, що представлено на рис.1.

Рис. 1. Напрямки реформування системи адміністративного менеджменту в Україні

За цими головними напрямками повинна проводитися виважена та цілеспрямована робота як на регіональному так і на державному рівнях:

• приватизація та децентралізація державного управління - у широкому сенсі приватизація означає дії по зменшенню ролі уряду і відповідно збільшення

значення приватного сектора у володінні власністю. Вона означає не тільки передачу держвласності в приватне володіння, а й укладання контрактів з приватними

організаціями на виконання певних послуг на конкурентних умовах, надання громадянам альтернативних можливостей отримання послуг та ін. Це стало основною

стратегією в розвинених країнах, де держава контролює незначну частину власності. Разом з тим в ході приватизації виникають дві великі проблеми - збільшення

масштабів корупції та зменшення обсягів послуг для бідних верств населення.

Децентралізація державного управління може проходити у вигляді передачі окремих повноважень (функцій) з державного рівня на більш низький рівень

управління при збереженні централізованої влади. Іншим шляхом є створення автономних структур (комун, громад, муніципалітетів), які мають власними ресурсами

забезпечити виконання  покладених на них завдань. У  результаті  формуються сприятливіші  умови для поліпшення  обслуговування населення  і  підвищення

ефективності прийнятих рішень. Неодмінними вимогами при децентралізації є фінансова самостійність і відповідальність [8];

• зниження надмірного державного регулювання – в першу чергу потрібно розпочати з скорочення адміністративного тиску на підприємницькі структури і

наведення порядку в сферах, де існує надлишкове державне втручання.

Для цього  необхідно  провести  повну  інвентаризацію  відомств  з  метою  виключення  дублювання  функцій  і  повноважень  у різних держустановах.  За

результатами даної інвентаризації: 1. Скоротити кількість держустанов, на утримання яких витрачаються значні кошти з бюджету; 2. Розмежувати повноваження між

центральними  та регіональними органами виконавчої  влади,  зокрема  контрольні  та наглядові  функції  залишити  за  центральними  органами,  а  інші  передати

регіональним, посиливши особисту відповідальність державних службовців.

По-друге, прийняти низку законів з дебюрократизації та корумпованості економіки з метою поліпшення умов починання та ведення бізнесу. Запровадити

дієві інструменти захисту прав підприємців при взаємодії з перевіряючими органами: ввести елемент публічності перевірок, скоротити  кількість перевірок, суттєво

змінити ідеологію проведення позапланового контролю фіскальними ораганами. Проаналізувати напрямки, де можна перейти до інших форм регулювання, щоб

уникнути зайвого регулювання. Скоротити перелік ліцензованих видів діяльності та провести роботу з уніфікації процедур ліцензування окремих видів діяльності.

Створити єдину систему акредитації,  централізовані функції  органів  з сертифікації,  випробувальних лабораторій,  окремих експертних організацій та  експертів

сконцентрувати в одному органі. Продовжувати реформування системи акредитації, а також гармонізацію правил і процедур акредитації за єдиними міжнародними

стандартами.

По-третє,  запровадити  інститут саморегулювання,  що  дозволить  обмежити  втручання держави в  господарську  діяльність і  створить  передумови для

вироблення стандартів і правил, спрямованих на скорочення адміністративного тиску на бізнес.

По-четверте, залучати громадськість та розвивати інститут громадської участі в процесі підготовки проектів нормативних правових актів державних органів

виконавчої влади, наприклад на базі єдиного сайту в мережі Інтернет, що дозволить експертам і зацікавленим учасникам процесу своєчасно ознайомлюватися з

проектами, вчасно реагувати на можливі зміни законодавства і бути впевненими в тому, що їх голос буде почутий;

•  підвищення якості  державних  послуг  -  провести  роботу  по регламентації  діяльності державних  органів  виконавчої  влади в частині  надання послуг

населенню, а також щодо подальшого створення та розвитку мережі багатофункціональних центрів надання державних та муніципальних послуг за принципом

«Єдиного вікна», переведення держпослуг в електронну форму. У зв'язку з цим сформувати нормативну та методичну базу підвищення якості виконання державних

функцій і надання держпослуг. Виробити  механізми управління та стимулювання реформування всієї системи надання держпослуг.



Надати можливість громадянам оперативно подавати інформацію в письмовій або електронній формі до органів влади через їх офіційні сайти або Єдиний

портал держпослуг, а також за єдиним телефоном довіри.

Для підвищення якості держпослуг та вдосконалення системи їх надання Міністерству економічного розвитку і торгівлі України щорічно проводити моніторинг

якості та доступності держпослуг, а також дослідження ступеня задоволеності громадян якістю діяльності державної влади та органів місцевого самоврядування в

частині надання держпослуг та здійснення контрольно-наглядових функцій;

•  підвищення ефективності  та  результативності  органів влади  -  провести  роботу зі  створення  комплексу умов  для  підвищення ефективності  та

результативності  діяльності  органів влади:  створити  інструменти,  що дозволять забезпечити інформаційний обмін між органами виконавчої  влади всіх рівнів;

реформувати системи громадських рад,  що допоможуть залучити представників  суспільства в  обговорення рішень державної важливості; протидіяти корупції,

виявляти та усувати причини і умови її прояву.

Розробити  показники ефективності  та результативності діяльності  органів державної  влади  та держслужбовців  використовуючи  світові  стандарти.

Запровадити особливий порядок оплати праці держслужбовців залежно від досягнення ними показників результативності професійної службової діяльності;

• підвищення інформаційної відкритості органів влади - для підвищення прозорості діяльності держави провести роботу з удосконалення інформаційних

ресурсів органів державної влади, доступних в мережі Інтернет для всіх аудиторій і  ті,  що містять актуальну інформацію про діяльність державних органів та

порядок надання держпослуг. Зокрема, інструментом контролю даного напрямку може стати автоматизована інформаційна система моніторингу державних сайтів,

розвиток цієї системи дозволить виявляти критичні та нерозвинені особливості функціонування сайтів державних органів і стимулювати представників державних

органів,  відповідальних за  роботу офіційних  сайтів,  удосконалювати функціональні характеристики для зручної  роботи і використання. У рамках  підвищення

інформаційної відкритості проводити роботу щодо забезпечення доступу в мережі Інтернет до відкритих даних, що містяться в інформаційних системах органів

державної влади України, завдяки чому діяльність державних органів має стати зрозумілішою та доступнішою для громадян [1].

Висновки та перспективи подальших розвідок

В процесі дослідження було проаналізовано сучасні системи адміністративного менеджменту та запропопоновано сконцентруватися на п’ятьох головних

напрямках вдосконалення системи адміністративного менеджменту: 1. Приватизація та децентралізація державного управління;           2.  Зниження надмірного

державного регулювання; 3. Підвищення якості державних послуг; 4. Підвищення ефективності та результативності органів влади; 5. Підвищення інформаційної

відкритості органів влади.

На нашу думку,  якщо буде  проведена  комплексна  та  ефективна  робота  за  даними напрямками,  це  дозволить  удосконалити систему адміністративного

менеджменту в Україні відповідно до світових стандартів, суттєво посилить і розширить проблематику механізмів державного регулювання для комплексного аналізу

окремих галузей  економіки,  а також дозволить  контролювати  якість державних послуг,  формулювати вимоги до  послуг,  виходячи з інтересів  суспільства,  що

дозволить наблизитися до головної мети реформування - підвищення рівня і якості життя українських громадян.

Перспективами подальших досліджень є те, що нами з усієї сукупності можливих напрямків реформування системи адміністративного менеджменту було

виокремлено та детально проаналізовано лише  п’ять  головних, інші напрямки будуть досліджені в майбутньому.
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