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Євроінтеграційні прагнення України стимулюють посилену увагу до вивчення
європейського досвіду реформування державного управління. Нині в центрі уваги
європейських учених та управлінців-практиків містяться проблеми переорієнтації діяльності
органів державної влади на потреби громадян. Аналіз успіхів і проблем у цій сфері є суттєвим
аспектом розробки та впровадження вітчизняної адміністративної реформи.

Узагальнення досвіду європейських країн щодо впровадження «клієнталістської
моделі» державного управління, загалом – державного менеджеризму в різних формах –
здійснюється в працях І. Василенка, Н. Гнидюка, Ж. Зіллера, В. Євдокименка, К. Кьоніга та
інших вітчизняних і зарубіжних дослідників. Однак основна увага в наявних наукових
розробках присвячується окремим аспектам досліджуваної проблеми в контексті конкретних
управлінських практик. Концептуальний аналіз феномену «нового державного управління» як
системного інноваційного процесу з погляду проблем вітчизняних управлінських реформ є
порівняно мало дослідженою науковою проблемою.

Мета статті – аналіз державного менеджеризму як інноваційної моделі трансформації
системи державного управління.

У своєму дослідженні ставимо такі завдання:
1. Розкрити сутність, ознаки, напрями та наслідки впровадження в дію управлінських

інновацій клієнталістсько-менеджеріального типу в країнах Європи.
2. Визначити потребу впровадження таких інновацій в Україні.
Змістовно система управлінських інновацій у Європі спрямована на трансформацію

державного управління в механізм обслуговування потреб клієнтів – громадян, соціальних
організацій, суспільства. Так звана «клієнталістська модель» державного управління
впроваджується й удосконалюється вже чверть століття і характеризується багатьма
дослідниками як нова управлінська парадигма в діяльності органів державної влади. «Зміна
парадигм вбачається в зміні способів дії та мислення. Влада як фірма з обслуговування,
громадянин як клієнт, держава як ринок, дії уряду як конкуренція, муніципалітет як група
аффілірованих компаній – ось до чого прагне зміна парадигм» [1, 34].

Фокусом управлінських інновацій виступає бачення громадян як клієнтів, інтересам
яких повинна підпорядковуватися вся діяльність держави. Відповідно до цього інноваційного
принципу трансформуються всі елементи системи державного управління. Так формується
принципово нова модель взаємодії органів державної влади та громадян і структур
громадянського суспільства. Вона ґрунтується на масовому залученні до сфери державного
управління технологій і механізмів функціонування ринку. „Націленість на задоволення
певних потреб споживачів передбачає бачення громадянина як клієнта-покупця. Підхід „нове
державне управління”, що формується в європейських країнах від 80-х років минулого
століття, наполягає у своїй практиці на тому, що всі державні функції мають системно
переглядатися, щоб врешті-решт збільшити конкуренцію в галузі надання послуг
громадянам” [2, 16].

У Європі реформування державного управління для надання управлінських послуг
здійснюється на основі спеціальних документів, серед них: Хартія прав споживачів державних
послуг (Бельгія, 1992), Хартія прав громадян (Великобританія, 1992), Нагляд за дотриманням
якості (Іспанія, 1992), Ініціатива стандартів якості (Канада, 1992), Хартія державних послуг



(Франція, 1992), Хартія дотримання якості при наданні державних послуг (Португалія,
1993). У вказаних та інших документах нормативно конституюється становлення
клієнталістської моделі державного управління, що ґрунтується на державному менеджеризмі.
Прямо вказується на зв’язок управлінських інновацій клієнталістсько-менеджеріального типу
із загальною тенденцією до формування демократичної і відкритої для суспільства системи
державного управління.

Сутність управлінських інновацій полягає в тому, що громадяни з пасивних платників
податків перетворюються в активних клієнтів – споживачів послуг державного управління,
відповідно державна служба стає прозорою і підконтрольною громадянам, а відносини між
нею та громадянином мають ринково-клієнтарний характер, що підриває основи бюрократії.
„Маркетизація” взаємин громадянина з апаратом управління сприяє підвищенню ефективності
роботи чиновників. В умовах нової системи державного управління чиновник бореться за
клієнта, оскільки послугу можуть надати різні державні організації та громадські структури.
Щоправда, при цьому знизився соціальний статус державного службовця з породженням
відповідних кадрових проблем, проте ця проблема розв’язується спеціальними заходами з
розвитку людського потенціалу державного управління [3].

Спрямованість управлінських інновацій на розширення можливостей громадян у сфері
державного управління регламентується в низці європейських документів. Зокрема, Служба
державного управління ОЕСР у документі «Управління як надання послуг: громадськість як
клієнт» формулює такі компоненти надання послуг як процесу реагування на потреби
громадськості:

1. Відкритість – клієнти повинні знати, як здійснюється державне управління, які
чинники обмежують діяльність державних службовців, хто за що несе відповідальність і як
можна виправити ситуацію у випадку неправильних дій.

2. Залучення клієнтів – стосунки з клієнтами як активними учасниками пропозицій і дій
органів державної влади.

3. Задоволення потреб клієнтів – надання послуг відповідно до конкретних запитів
людей.

4. Доступність – клієнти повинні мати легкий доступ до органів влади в зручний час і до
інформації в зручній формі [4].

Проте лише орієнтацією на клієнта зміст управлінських інновацій не вичерпується.
Загалом інноваційний процес у сучасній Європі спрямований не лише на підтримку
демократизації органів державної влади ринковими механізмами, а загалом на ринкову
трансформацію (маркетизацію) діяльності держави з масовим упровадженням державного
менеджеризму. Узагальнено основні напрями інноваційних трансформацій європейських
систем державного управління доцільно визначити так:

1. Приватизація державних підприємств і нова модель поділу праці між державним і
приватним секторами економіки.

2. Скорочення державного апарату та позбавлення чиновників пільг.
3. Заходи з надання гнучкості управлінню фінансами.
4. Реорганізація керівництва міністерствами, замість політичних керівників – жорсткі

управлінці.
5. Державний менеджеризм на основі ринкових відносин і конкуренції. Контрактно-

ринковий підхід до виробництва громадських послуг для громадян.
6. Створення в процесі реорганізації нових органів виконавчої влади незалежних від

міністерств.
Європейська державна адміністрація інноваційного типу нині має такий вигляд:

конкуренція серед фінансованих державою послуг, що дозволяє користувачам здійснювати
економічно ефективний вибір; імітація конкуренції в монополізованих галузях; конкуренція в
межах державної адміністрації для забезпечення додаткових послуг; конкуренція в межах
державної адміністрації за допомогою «перевірки ринком», зокрема «закупки» послуг
приватного сектору; «самоприватизація» чи в крайньому випадку порівняння витрат; при
неможливості вибору квазіконкуренція за допомогою показників ефективності діяльності,
вивчення рівня задоволеності (споживачів); оплата за результатами діяльності; виділення
державних коштів за результатами діяльності [1, 35].



Дослідники вважають, що найбільшим досягненням нової моделі державного
управління є руйнування традиційної державної бюрократії та адміністративних традицій
державного управління. В англосаксонських і скандинавських кранїах його слід вважати
повним, в інших європейських державах цей процес перебуває на різних стадіях завершення (в
Німеччині, наприклад, клієнталізм повністю впроваджений лише на рівні місцевих урядів).

Як і будь-які системні новації, клієнталізм і менеджеризм у державному управлінні
породжують певні проблеми. Для їхнього розв’язання зараз розробляється та починає
впроваджуватися новий дискет управлінських новацій, що дістав назву «нові основи
демократичного державного управління». Критика спрямована на підприємницький підхід до
ринку й конкуренції та до споживача як домінуючому механізму управлінського впливу у
сфері державного управління [1, 36].

За допомогою ще однієї серії нововведень європейські держави прагнуть розв’язати
цілу низку проблем узгодження ринкових трансформацій систем державного управління та
їхніх традиційних форм діяльності. Передусім йдеться про проблеми, пов’язані з певною
фрагментизацією державної служби. Реформовані наприкінці ХХ ст. органи державного
управління поділяються на загалом ізольовані одна від одної агенції (як сегменти бізнесу за
принципом продукції з тим, щоб забезпечувати весь процес створення додаткової вартості).
Між тим у сучасному суспільстві домінують не принципи дезінтеграції, а принципи кооперації
– як у ринковому, так і в державному секторах, тобто зовсім інший напрям еволюції
управління. У системі державного управління взаємозв’язок проблем у сфері безпеки, захисту
навколишнього середовища, соціальної інфраструктури, громадського транспорту, освіти тощо
має пріоритетне значення для успіху державної політики, а тому реальне завдання полягає в
координації та інтеграції послуг, що виробляються окремими державними службами. Отже,
однією з пріоритетних цілей сучасних управлінських інновацій є інтеграція та узгодження
діяльності органів державного управління, сегментованих за функціями відповідно до
менеджеріальної моделі.

Важливим напрямом інноваційних змін є становлення неоадміністративних форм
управлінської діяльності держави як доповнення домінуючих маркетингових механізмів.
Йдеться про неповну відповідність принципів ринку та конкуренції для держави й
адміністрації як механізмів управління. Через перерозподільчий характер державного сектору
вільний споживацький вибір у багатьох сферах виявився неефективним як інструмент
гармонізації попиту на громадські ресурси. У сучасній Європі зростає розуміння необхідності
диференціації ринкових та адміністративних функцій державного управління завдяки
диференціації політико-адміністративної й економічної систем і їхніх суб’єктів (у першій діє
громадянин, у другій – споживач). У зв’язку з цим управлінська практика концентрується на
більш точному та спеціалізованому розумінні поняття послуги державного управління і
відділенні його від адміністративних актів суверенної влади, де клієнталізм має лише вторинне
значення. Нову якість державного адміністративного управління в європейських країнах
планують отримати завдяки маргінальним змінам, що стосуються перенесення політики
збережень, приватизації та внутрішньої раціоналізації на тактичний рівень і відновлення
політико-адміністративних засад державної стратегії.

Крім удосконалення державного менеджеризму, важливим об’єктом управлінських
інновацій є проблема диверсифікованих критеріїв діяльності органів державного управління.
Прагнення інтегрувати ринкові елементи як функціональний еквівалент приватного
виробництва та розподілу в існуючу систему важелів державного управління суперечить
очевидному факту відсутності єдиної чи найкращої моделі управління для всіх об’єктів. Для
диверсифікованого спектру видів діяльності органів управління неможливо вимірювати всі
підрозділи за допомогою єдиних стандартів і норм. У зв’язку з цим європейські фахівці
вважають, що політика управління повинна залишатися відкритою щодо різноманітних
суспільних функцій та інших видів адміністративної діяльності.

Основною метою формування нової моделі державного управління в Європі є
підвищення якості управлінської діяльності органів державної влади. Загалом у розвинених
країнах питання підвищення якості обслуговування громадян намагаються розв’язувати
завдяки впровадженню в діяльність державних установ принципів і методів концепції
тотального управління якістю. Причини такої уваги до питань якості державних послуг



полягають не тільки в намаганні враховувати інтереси населення, а й у повнішому
використанні безпосереднього зв’язку між рівнем освіти, кваліфікацією, здоров'ям громадян і
конкурентоспроможністю національних економік.

Формування загальнодержавних систем управління якістю в Європі здійснюється на
основі реалізації кількох управлінських механізмів. До них передусім належать:

– Конкуренція, що дає змогу клієнту через вільний вибір виражати свої потреби.
– Загальне управління якістю, що здійснює контроль стандартів у суспільстві.
– Модернізація процесів діяльності, що зосереджується на інноваційних процесах і

скороченні витрат.
– Децентралізація прийняття рішень з перенесенням цього процесу на рівень

автономних постачальників послуг.
– Розмежування надання послуг і вироблення політики в цій сфері.
– Експериментування із запровадження нових методів надання послуг [5].
Системний підхід до адміністративних реформ у напрямі переорієнтації органів

державної влади на потреби споживачів державних управлінських послуг вимагає створення
механізму відстеження й оцінки отриманих результатів, що дає змогу виявляти напрями, у
яких досягнуто найбільший прогрес, а також пов’язані з цим труднощі і перешкоди. Звичайно,
щорічно складаються звіти для уряду і парламенту про результати адміністративної реформи в
цілому або в окремих сферах.

Найбільші проблеми пов’язані з визначенням показників, що дають змогу оцінити
підвищення ефективності роботи державного апарату з погляду задоволення потреб громадян.
При цьому використовуються різноманітні методи. Досить поширеною практикою є вивчення
громадської думки про якість державних послуг, а також організація оціночних досліджень
щодо виконання державних програм. Упроваджуються попередні оцінки інновацій у сфері
вдосконалення державного управління за спеціальною методикою. При цьому до компонентів
якості в європейських країнах зараховують:

– своєчасність надання послуги;
– обсяг послуги;
– доступність і зручність послуги (включаючи рівноправність доступу);
– наявність або безперебійність послуги;
– точність надання послуги;
– безпека послуги;
– належність або відповідність послуги [6].
Є й додаткові вимоги: спілкування з державними органами повинне бути приємним і

простим для громадян, а також справедливість, рівноправність, неупередженість,
конфіденційність.

Отже, хоча надання управлінських (адміністративних) послуг є новим інститутом
державного управління в Україні, у Європі цей напрям інновацій розвивається на солідному
теоретичному та практичному підґрунті. Державний менеджеризм зарекомендував себе з
найкращого боку, проте в процесі його впровадження потрібно враховувати найновіші
тенденції щодо його коригування в контексті реабілітації значення традиційно-
адміністративних функцій державного управління. Найінтенсивніше управлінські інновації в
європейських системах державного управління розвиваються у сфері, що належить до
вдосконалення їхнього «людського ресурсу». Особистісний компонент державного управління
в сучасних умовах є домінуючим і набуває все більшого значення. При цьому він
характеризується в межах традиційної для Європи концепції культурної інтерпретації
особистісних чинників будь-яких систем, зокрема й управлінських. Відповідно, у центрі
інноваційних трансформацій європейського державного управління містяться проблеми
формування постсучасної корпоративної культури державних службовців.

Корпоративна управлінська культура – це система цінностей і переконань, що
поділяються всіма працівниками системи державного управління (державними службовцями),
яка зумовлює їхню поведінку, характер життєдіяльності організації. Світовий і європейський
досвід свідчить, що успішні реформи в системі органів державної влади, як і в бізнесі,
здійснюються передусім завдяки ефективному управлінню людськими ресурсами. За сучасних
умов підбір працівників здійснюється, орієнтуючись на реальний потенціал інтелектуальної і



духовної енергії людей, від якого і залежить їхня здібність до творчої праці. Інше
завдання – створення умов для самореалізації цього потенціалу, які для різних людей різні.

Загальною нормою в Європі є орієнтація на максимальне використання творчого
потенціалу управлінського персоналу. Чим вищим є рівень енергії управлінця, що
використовується, тим більшими повинні бути межі свободи дій державного службовця.
Примушення замінюється спонукою. Людина повинна сама хотіти робити те, що необхідне
органу державного управління, без вказівок керівництва. Працівник сам зобов'язаний
визначати, що потрібно робити для блага держави і його організації без спеціальних вказівок
«зверху». Більшість дослідників вважає, що саме культура є вирішальним інструментом
мотивації і, відповідно, формування або долучення корпоративної культури, яка приводить до
сприятливого психологічного клімату в колективі, стає за сучасних умов глобальним
стратегічним ресурсом [7, 252–254].

Якщо організаційна структура служить основою формального управління, то
корпоративна управлінська культура розширює можливості неформальної взаємодії державних
службовців. Принципи корпоративної культури припускають рівність усіх і сприйняття єдиних
цінностей усіма. Відповідно, у межах удосконалення організаційних принципів поліпшується
виконавська дисципліна, розвиток же корпоративної управлінської культури сприяє ініціативі,
творчості, самоврядним тенденціям у системі державного управління. Якщо організаційні
принципи нав’язуються державним службовцям, то принципи корпоративної культури
значною мірою формуються ними і сприймаються як власні. Це значно підвищує роль
корпоративної культури як механізму впровадження інновацій у системі державного
управління.

Отже, мета корпоративної культури – забезпечення якості управлінської праці за
допомогою вдосконалення управління людськими ресурсами для забезпечення лояльності
співробітників до керівництва й ухвалюваних ним рішень, виховання в працівників ставлення
до системи державного управління як до власної справи, що приводить до максимізації
ефективності внутрішньосистемного управління і до якісних удосконалень
зовнішньоуправлінської результативності органів державної влади.

Культура системи державного управління європейських держав орієнтує державних
службовців на довготривалі цілі. Основні важелі – професійне зростання, делегування
повноважень і відповідальності, заохочення «чемпіонів ідей» тощо. Новизна сучасних підходів
– в організації комплексного використовування всього арсеналу ідеологічної дії на персонал
при тривалій дії і тоді, коли забезпечена сприятлива ситуація для сприйняття корпоративних
цінностей. Це і формує корпоративна культура. Управління цим процесом базується на чітко
сформульованих цілях державного управління, його фундаментальних принципах, на
стратегічних програмах розвитку системи державної влади [7].

Чи не вирішальним напрямом упровадження нової корпоративної культури державних
службовців у розвинених країнах вважається розв’язання проблем професійної етики? У
більшості держав функціонують закони, які регламентують етику державних службовців. На
основі цих законів інтенсифікується та інституціоналізується соціальний контроль, а
нормативна регламентація сприяє формуванню відповідної корпоративної управлінської
культури. Зміст норм етики державного службовця свідчить про переміщення цінностей
державного управління в бік культури постіндустріалізму та велику роль особистісно-
культурного чинника в управлінській діяльності держави [3, 111].

Отже, переорієнтація системи державного управління в Європі є основним змістом і
метою системних адміністративних реформ. Упровадження державного менеджеризму своїм
основним наслідком має зростання ефективності діяльності органів державної влади, якісне
задоволення об’єктів державного управління (громадян, соціальних організацій та інститутів),
підвищення управлінської здатності держави. Завдяки впровадженню принципу клієнталізму
також досягається узгодження цілей реформування системи державного управління з
інтегративною метою розвитку сучасного європейського суспільства – забезпечення якості
життя населення. Поширення державного менеджеризму в Україні сприятиме адаптації
суспільства та системи державного управління до стандартів європейського співтовариства.
Тому подальші дослідження проблеми повинні зосереджуватись у площині адаптації концепції
державного менеджеризму до потреб адміністративної реформи.
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State managerism as an innovation model of transformation of public government in Europe is
considered in the article. The necessity of its using in the process of realization of administrative
reform in Ukraine is grounded.
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В статье рассмотрен государственный менеджеризм как инновационная модель
трансформации системы государственного управления в Европе. Обоснована необходимость
ее использования в процессе осуществления административной реформы в Украине.
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