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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для адміністративного реформу�

вання у системі вітчизняного держав�
ного управління впровадження ме�
ханізмів державного маркетингу важ�
ливе передусім як засіб узгодження
управлінських інновацій з соціальним
контекстом функціонування органів
державної влади. При цьому усуваєть�
ся невідповідність напрямів розвитку
адміністративних та ринкових ре�
форм, розвиток державного управлі�
ння узгоджується з напрямами соц�
іальної модернізації суспільства, воно
конституюється як соціально�політич�
на функція громадянського суспіль�
ства зі встановленням між ними сис�
темних поліархічних зв'язків.

Стан дослідження проблеми. Про�
блеми використання маркетингових
механізмів для здійснення реформу�
вання державного управління в Ук�
раїні досліджуються у роботах В.
Євдокименка, І. Кресіної, В. Цвєткова,
В. Щербаня та інших вчених. Загалом
обгрунтовано необхідність викорис�
тання низки маркетингових техно�
логій для вдосконалення діяльності
органів державної влади в умовах роз�
витку соціально орієнтованого ринко�
вого суспільства. Разом з тим, узагаль�
нений аналіз маркетингових ме�
ханізмів як цілісного інструменту ад�
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міністративного реформування в Ук�
раїні залишається поза увагою
більшості дослідників.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Обгрунтування комплексу марке�

тингових технологій як механізму
здійснення адміністративного рефор�
мування в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Технологічний аспект формуван�
ня механізмів державного маркетин�
гу найбільше проявляється в процесі
здійснення адміністративно�управлі�
нських реформ. Останні визначають
характер відправлення влади і управ�
ління всією соціальною системою, а
тому мають вирішальне значення для
успіху всього процесу соціальної мо�
дернізації в Україні. Що стосується
державного управління, то адміністра�
тивні реформи спрямовані на системні
зміни у принципах та механізмах його
функціонування і торкаються як всіх
аспектів, власне, діяльності виконавчої
влади, так і її взаємозв'язків з іншими
елементами державної влади і суспіль�
ства загалом. "Реформування апарату
державного управління перш за все є
політичним проектом, що має на меті
перебудову конфігурації правової ел�

іти, надання державі й суспільству но�
вого поштовху до розвитку ... У своє�
му вузько предметному плані — це ...
зміна вузлового для суспільства ком�
понента системи прийняття рішень,
що дозволяє більш оптимально реалі�
зовувати загальноколективні цілі,
підвищувати якість управлінських
кадрів, ефективніше використовувати
суспільні ресурси" [10, с. 3].

Принципове значення маркетин�
гових механізмів полягає в тому, що
вони виступають ефективним засо�
бом надання державному управлінню
динаміки розвитку в тому напрямі,
який відповідає загальним тенденці�
ям модернізації українського сусп�
ільства. Багато дослідників відміча�
ють, що в сьогоднішній Україні дер�
жавний апарат не встигає за стрімки�
ми змінами, в той час як досвід успі�
шного реформування свідчить про те,
що державне управління на порядок
має випереджати економічні рефор�
ми. І вихідною соціальною причиною
такої ситуації є невідповідність дер�
жавного адміністрування ринковим
реформам. "У більшості випадків,
особливо на регіональному та місце�
вому рівнях, з усього арсеналу ме�
тодів впливу на суб'єкт управління
перевага надається прямому адмініст�
руванню" [6, с. 65]. Основні напрями
використання державного маркетин�
гу для проведення адміністративних
реформ представлені на рис. 1.

Державний маркетинг сприяє
формуванню нового концептуального
ядра парадигми управління, в межах
якого пріоритетним є розуміння дер�
жавного управління як соціально�пол�
ітичної функції громадянського сусп�
ільства, що має здійснювати реальний
контроль за державною діяльністю, а
закону — як певної функції права й
держави та основи управлінської
діяльності [9, с. 364]. Маркетизація
державного управління виступає ме�
ханізмом встановлення системних
зв'язків між функціонуванням органів
державної влади, артикуляцією і реа�
лізацією соціальних інтересів.

Більшість дослідників сходяться
на думці, що адміністративні реформи
визначаються не змістом власне уп�
равлінської діяльності, а характером
модернізаційних процесів в українсь�
кому суспільстві. "Під предметом ре�
формування державного управління,
очевидно, слід розуміти таку його ра�
ціоналізацію, яка б вела до якісних
змін не лише в системі державного уп�
равління, а й в цілому в системі сусп�
ільної життєдіяльності людей" [7, с.
40]. Тому в основі цього процесу має
бути вивчення суспільного буття дер�
жавного управління, а основним меха�
нізмом здійснення реформ слід вважа�
ти не стільки діяльність персоналу
органів державного управління чи
розробку спеціальних проектів ре�
формування, скільки соціальне парт�
нерство між владою, бізнесом й широ�
кою громадськістю [7, с. 41].

Без узгодження адміністративних
реформ з процесами формування рин�
кового суспільства в Україні вони за�
лишаються концептуально невизначе�
ними. Їх мета є соціальною і знахо�
диться поза сферою державного уп�
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равління, оскільки і в Концепції адмі�
ністративної реформи вказана її на�
ціленість на формування сучасного
суспільства [4, с. 7]. Зміни організац�
ійної структури, впровадження дер�
жавної служби, трансформація тери�
торіального устрою і місцевого само�
врядування, передбачені Концепцією,
мають цінність не самі по собі, а як
інструменти формування соціально
орієнтованого ринкового суспільства
[1].

Державний маркетинг є ефектив�
ним механізмом узгодження адмініст�
ративних та соціально�економічних
реформ в українському суспільстві.
Без цього будь�які позитивні зміни у
сфері державного управління взагалі
неможливі, оскільки у процесі перехо�
ду до нової моделі державного регу�
лювання потрібно, насамперед, зважа�
ти на умови й особливості існування
країни, керуватися опрацьованою
програмою суспільного розвитку [2].
Оскільки соцільно�економічні рефор�
ми спрямовані передусім на створен�
ня ринкової економіки, то і адмініст�
ративні реформи мають орієнтувати�
ся на адаптацію до цього процесу. "Ре�
структуризація державного управлін�
ня, в першу чергу, торкається економ�
ічної системи. Базування мотивацій�
них чинників ринкової економіки на
механізмах саморегулювання, виник�
ненні системи обміну, пануванні при�
ватної власності, вільної конкуренції
тощо, ринкова взаємодія суб'єктів гос�
подарювання за умов адаптаційності,
гнучкості, відходу від традиційності
сприяють реформуванню управлінсь�
кої системи суспільства. Модернізація
управління повинна бути, на наш по�
гляд, адекватна процесу становлення
ринку та його видів" [3, с. 16].

 Таким чином, технологічна роль
державного маркетингу в процесі
здійснення адміністративних реформ
полягає у забезпеченні пріоритетності
соціального, а не корпоративно�бю�
рократичного вектора здійснення цьо�
го процесу. Без впровадження систе�
ми державного маркетингу в адмініст�
ративній реформі пріоритет буде на�
лежати процесу державотворення,
тобто розвитку держави та формуван�
ню її інститутів, а не розвитку суспіль�
ства. Таке адміністративне реформу�
вання авторитаризує владу і пригнічує
громадянське суспільство. Держава
має реформуватися не заради самої
себе, а як інструмент суспільного
управління процесами життєдіяль�
ності людей, причому як інструмент,
застосовуваний знизу догори, і не
лише через механізми виборів, а й у си�
стемі державного управління. Адміні�
стративне реформування, що адаптує
державне управління для потреб дер�
жави, в умовах формування ринку ре�
ально здійснити просто неможливо.
Слід також мати на увазі, що держав�
ний маркетинг надає адміністратив�
ним реформам системно�процесуаль�
ного характеру — як постійного ме�
ханізму орієнтації державного управ�
ління на потреби суспільства та його
соціальних суб'єктів. У розвинених
державах "іде постійний процес адмі�
ністративного реформування на всіх
рівнях державного управління і даний

процес все більше тяжіє в бік форму�
вання громадянського суспільства че�
рез демократизацію державного уп�
равління" [7, с. 38]. Бюрократично�
корпоративне розуміння адміністра�
тивних реформ інтерпретує їх як од�
норазову акцію з вдосконалення існу�
ючих механізмів державного управлі�
ння, що суперечить природі модерні�
заційних процесів в Україні.

Слід мати на увазі, що орієнтація
державного маркетингу на підпоряд�
кування управлінської діяльності по�
требам суспільства насправді зовсім не
означає звуження державно�адмініст�
ративних функцій. Навпаки, переорі�
єнтація державного управління на по�
треби громадян вимагає суттєвого
розширення повноважень виконавчої
влади, зокрема і в сфері узгодження
своїх дій з волею громадянського сус�
пільства. Після здійснення політичної
реформи "видається доцільним віднов�
лення практики надання уряду права
на певних умовах і у визначених межах
видавати акти, що мають юридичну
силу закону (акти делегованого зако�
нодавства)" [8, с.14]. Зарубіжний
досвід свідчить про ефективність тако�
го нововведення. Воно також вирішить
і проблему регламентарної нормо�
творчості, а також проблему відпові�

дності рішень державної адміністрації
закону (підзаконності). Таким чином,
мова йде не про звуження функцій
державного управління, а про надан�
ня йому іншого соціального виміру в
контексті встановлення соціально�
ринкових чинників управлінської ді�
яльності.

Застосування маркетингових тех�
нологій як основи адміністративного
реформування дозволяє вирішити ос�
новні проблеми цього процесу щодо
ліквідації домінування адміністратив�
них методів у державному управлінні,
а саме:

— встановити взаємозв'язок дер�
жавних програм розвитку з загальним
контекстом ринкових реформ в Ук�
раїні. На технологічному рівні це оз�
начає, що при розробці програм соці�
ально�економічного розвитку їх ок�
ремі компоненти будуть відображати
цілісну картину щодо реальних потреб
та тенденцій розвитку країни чи регі�
ону;

— на основі перевірених у ринко�
вих умовах маркетингових технологій
забезпечити науковий фундамент і
надійний прогноз діяльності держав�
них органів щодо управління ринкови�
ми процесами в українському суспіль�
стві;
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Рис. 1. Державний маркетинг як механізм адміністративних реформ
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— обгрунтувати та сформувати чіткі
механізми взаємодії державних служб та
суб'єктів всіх форм власності (особливо
приватного сектора) щодо формування
партнерських відносин в процесі
здійснення впливу органів державного
управління на ринкові процеси;

— забезпечити прозорість, чіт�
кість, доступність та узгодженість з
соціальними суб'єктами державного
управління та його директивно�про�
грамних основ. На технологічному
рівні це означає подолання адмініст�
ративного бюрократизму передусім за
рахунок максимальної конкретизації
і етапного планування діяльності
органів державного управління, що в
умовах застосування маркетингових
технологій неможливо без їх включе�
ності в систему суб'єкт�об'єктних
відносин ринкового типу [11].

Маркетингові механізми заклада�
ють таку важливу рису адміністратив�
ного реформування, як переорієнта�
цію державного управління на потре�
би споживача (громадянина). Дослід�
ники вказують, що маркетингові тех�
нології в управлінні дають можливість
не просто зорієнтувати його на окре�
му особистість, але й сегментувати
потреби об'єкта управління до окре�
мого індивіда, причому по всьому
спектру його соціокультурних харак�
теристик. У цьому сенсі доцільно го�
ворити про необхідність впроваджен�
ня через адміністративні реформи
принципів державного управління
інформаційного суспільства в межах
нової теорії менеджменту та марке�
тингової парадигми. Узагальнюючі
характеристики нової парадигми сто�
суються розуміння природи управлі�
нських рішень, визначення нової сут�
ності стратегії органів управління в
контексті державного маркетингу,
створення інформаційних систем ко�
мунікацій влади та суспільства. Адап�
туючи маркетингові технології до по�
треб формування стратегії адміністра�

тивного реформування державного
управління, доцільно визначити на�
ступні напрями впливу державного
маркетингу на визначення стратегіч�
них напрямів цього процесу:

 1. Орієнтація діяльності органів
державної влади на потреби спожи�
вачів, результатів їх діяльності, а не на
потреби самої державної служби.

 2. Співробітництво зі споживача�
ми (громадянами) для створення ме�
ханізмів державного управління та на�
лагоджування взаємовідносин суб'єкт�
об'єктного типу поліархічного харак�
теру.

3. Індивідуально�об'єктна адапта�
ція управлінських рішень та засобів їх
реалізації і суб'єкт�об'єктної взаємодії
стосовно кожного споживача резуль�
татів діяльності органів державного
управління.

 4. Постійний діалог органів дер�
жавного управління зі споживачами їх
послуг з інтерактивною індивідуаліза�
цією засобів доставки повідомлень
(месиджів) через соціальні механізми
інформаційного суспільства.

5. Розширення об'єктності дер�
жавного управління за межі безпосе�
редніх споживачів у напрямі, коли
його об'єктом стають не лише спожи�
вачі, а взагалі всі учасники управлінсь�
ких відносин [5].

Саме в цьому контексті слід здійс�
нювати подальше удосконалення кон�
цептуальних засад адміністративного
реформування з використанням дер�
жавного маркетингу, що демонструє
табл. 1.

ВИСНОВКИ ТА НАПРЯМИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Таким чином, державний марке�

тинг доцільно використовувати для
вдосконалення концепції адміністра�
тивного реформування. У цьому відно�
шенні найбільше значення мають такі
наслідки впровадження його ме�
ханізмів в управлінську практику, як

розширення функцій державного уп�
равління, забезпечення соціального
партнерства в процесі здійснення ад�
міністративної реформи, обгрунту�
вання соціальної інтерпретації об'єкта
державного управління, взаємопро�
никнення об'єкта і суб'єкта державно�
го управління, конституювання адмі�
ністративних реформ в якості інстру�
мента формування ринкового суспіль�
ства в Україні, дебюрократизація са�
мого процесу реформування держав�
ного управління. Подальші дослід�
ження проблеми доцільно сфокусува�
ти передусім на аналізі системних ха�
рактеристик державного маркетингу
як механізму здійснення адміністра�
тивних реформ.
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