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Актуальність взаємодії пол�
ітичних та адміністративно�управ�
лінських структур було визначено
в політологічній думці наприкінці
ХІХ сторіччя. Уперше в максималь�
но чіткій формі ця проблема була
поставлена в працях Вудро Вільсо�
на та Макса Вебера. У подальшому
поява на політичній арені веле�
тенських державних апаратів су�
часних індустріальних держав
підштовхнуло по новому подивити�
ся на питання диференціації та
інтеграції політичних й адміністра�
тивно�управлінських структур. Су�
часні політологи розробили нові
концептуальні засади оптимізації,
доцільного розмежування та гар�
монізації функцій політичного ке�
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рівництва і державного управління
в діяльності політико�адміністра�
тивних систем сучасних держав.
Це, насамперед, поркається таких
американських та європейських на�
уковців як Р. Арон, Е. Вайнінг, Т.
Веймер, Д. Кін, Р. Керрі, Л. Мізес,
Р. Міллс, С. Хантінгтон та інших.
Радянськими вченими ця проблема�
тика розроблялася недостатньо в
силу відсутності запиту з боку то�
талітарної влади. Питання оптимі�
зації політичних і адміністративних
функцій держави стримувалося
монополією єдиного політико�адм�
іністративного конгломерату ра�
дянської держави.

Після розпаду СРСР та обрання
Україною демократичного шляху

державотворення різні аспекти даної
проблематики піднімалися у працях
В. Бебика, К. Ващенко, Д. Видріна,
Б. Гаєвського, М. Головатого, В. Лу�
гового, М.Михальченко, П.Надоліш�
нього, Н.Нижник, В.Тронь, В.Шапо�
вала, В.Цвєткова, Л. Шкляра, М.
Шульги та інших. Безпосередньо
дослідженню проблем взаємовідно�
син та оптимізації взаємодії політич�
ного керівництва та державного уп�
равління присвячені праці В.Токо�
венко [1]. Питанням оптимізації
взаємодії державної влади і грома�
дянського суспільства присвячені
дослідження Т. Бутирської [2]. На
глибокому теоретичному рівні розг�
лянута сама концепція оптимізації
державного управління І.Черленяк
[3].

Практика демократичного дер�
жавного будівництва в Україні по�
казала, що у сфері оптимізації
функцій політичного керівництва і
державного управління не можна
покладатися на екстраполяцію
підходів, накопичених у практиці
державотворення інших держав.
Світові демократичні традиції зас�
луговують переосмислення з по�
зиції, що отримані нами від радянсь�
кого суспільствознавства. В цьому
контексті механічне відокремлення
або ототожнення політичних й ад�
міністративних функцій не може
бути прийнятним для системи сучас�
ного державного управління. В умо�
вах процесу демократизації украї�
нського суспільства це актуалізує
аналіз можливостей оптимізації
взаємодії політичних та адміністра�
тивних структур.

 Мета статті — оцінити перс�
пективи формування механізмів
оптимізації взаємодії політико�ад�
міністративних структур в умовах
демократизації українського сусп�
ільства. Просування до мети вима�
гає вирішення наступних завдань:
висвітлити принципові розбіжності
у основних підходах до питання
взаємодії політики й управління;
проаналізувати еволюцію підходів
до оптимізації політико�адмініст�
ративній взаємодії на пострадянсь�
кому просторі; визначити перспек�
тиви процесу оптимізації політико�
адміністративній взаємодії в умо�
вах демократизації українського
суспільства.

Концептуальні засади взаємодії
політики та управління.

Засади взаємодії політики та уп�
равління почали закладатися родо�
начальниками концепцій системно�
го управління організацією. Німець�
кий соціолог Макс Вебер (1864—
1920) вперше сформулювали ідеї
про ідеальний управлінський підхід
для великих організацій. Вебер оп�
рацював концепцію бюрократії. На
його думку, раціоналізація політич�
ного життя приводить до її бюрок�
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ратизації, виділення бюрократії. Він
є автором концепції раціональної
бюрократії. Для бюрократії харак�
терна знеособленість в управлінні і
суворе слідування формальним пра�
вилам. Однак демократизація сусп�
ільства підриває авторитет бюрок�
ратії. Між бюрократією та демокра�
тією неминуче виникає конфлікт.
Для стримування і контролю за бю�
рократією він запропонував теорії
плебистарної демократії, згідно
якої харизматичний лідер, а не пар�
ламенту змозі протистояти їй, оск�
ільки спирається на думку населен�
ня [4, с. 104—105].

Безпосередню розробку питань
взаємодії адміністративно�держав�
ного управління у 1887 році запо�
чаткував майбутній президент
США, професор Вудро Вільсон
(1856—1924). Він вперше зазначав,
що наука адміністрування прагну�
тиме віднайти способи поліпшення
діяльності уряду, зробить його ро�
боту менш трудомісткою, упоряд�
кує організацію управління. На
його думку, завданням державної
адміністрації повинно бути опера�
тивне і компетентне впровадження
в життя рішень будь�якої групи
політичних лідерів — "обранців на�
ції". В. Вільсон створив модель "ад�
міністративної ефективності", зап�
ропонувавши використовувати в
адміністративно�державному уп�
равлінні методи організації та уп�
равління в бізнесі, обгрунтував не�
обхідність високого професіона�
лізму в системі державного адміні�
стрування, підбору держслуж�
бовців за їхньою професійною ком�
петентністю.

Разом з цим, Вудро Вільсон
розглядав сутність урядової систе�
ми як гармонійні відносини між ад�
міністрацією, яка виконує закони,
і владою, яка створює закони. На
його думку, політики й адміністра�
тори повинні діяти у добре нала�
годженій системі поруч та злагод�
жено. Успішному розвиткові де�
мократії сприятиме чітке розмежу�
вання політичних та адміністратив�
них функцій: "…управління лежить
поза сферою власне політики. Ад�
міністративні питання аж ніяк не
політичні. Хоча політика ставить
завдання органам управління, їй не
можна дозволяти втручатися в їх
діяльність". Ідеалом В.Вільсона
була досвідчена і лояльна держав�
на служба, "вільна від політичного
втручання і віддана здійсненню та
ефективному запровадженню про�
грам, сформованих на політичному
рівні, згідно з логічними принципа�
ми управління — науки управління,
відокремленої від мистецтва по�
літики" [5, с. 20].

Концепція В. Вільсона щодо
відокремлення управлінської науки
від мистецтва політики майже пів�
століття визначила методологію

адміністративно�державного уп�
равління в США. Тільки у 1955 році
концепція науки управління
В.Вільсона зазнала певного впливу.
Ще один американський дослідник
— Леонард Вайт (Leonad White),
після трьох попередніх видань (з
1948 по 1955 роки), додає до влас�
ної книги "Вступ до державного
управління" спеціальний розділ
"Політика й управління", де спрос�
товує концепцію В.Вільсона про
розмежування політичної та управ�
лінської діяльності.  На думку
Л.Вайта, зовнішній політичний тиск
більше ста років є складовою час�
тиною американської політико�ад�
міністративної системи. Спочатку
сам американський уряд був цент�
ром інтенсивного тиску з метою
забезпечення нових функцій, а че�
рез деякій час уряду потрібно було
реагувати на інтереси різних соц�
іальних груп. "Створений таким чи�
ном тиск діяв як на первісні органи
формування курсу, так і на устано�
ви, які здійснюють цей курс. Звідси
випливає, що управління пов'язане
з курсом дій, а через нього — з полі�
тикою", — стверджує Леонард Вайт
[6, с. 7—8].

У подальшому "нове" державне
управління (тобто послідовники
Л.Вайта) явно відмовилося від уяв�
лення, що управління треба відокре�
мити від політики. Його прихильни�
ки на практиці намагаються вплива�
ти як на вибір, так і на втілення в
життя того чи іншого варіанта по�
літики [5, с. 21]. Отже, твердження
"старого" державного управління
(послідовників В.Вільсона), що по�
літика й управління — це окремі й
автономні структури чи процеси в
американській системі, очевидно,
хибне. Це, перш за все, пов'язано з
тим, що нове управління державни�
ми органами ставить собі за мету не
тільки виконувати законодавчі на�
кази якомога ефективніше, а й впли�
вати на стратегічні рішення. Таким
чином, строга наука державне уп�
равління переймає на себе функції
нестрогого мистецтва політики, не
переймаючись питанням: "На�
скільки виправдано таке ототож�
нення?"

Європейський підхід до визна�
чення галузі державного управлін�
ня та його змісту є дуже точним.
Він грунтується на давній, засно�
ваній на праві традиції, яка визна�
чає вивчення державного управлі�
ння як галузі юридичної чи право�
вої освіти. Завдяки цьому євро�
пейські державні адміністратори
мають чіткіше визначений предмет
державного управління. Державне
управління як підгалузь права
віддзеркалює тривале асоціювання
громадської служби, як це відбува�
лося в Європі, зі здійсненням за�
конів та браком впливу в політич�
них процесах. Європейські дер�

жавні службовці дотримувалися
жорсткішого розмежування пол�
ітики і управлінської діяльності,
спираючись на правову основу для
визначення цих завдань.

Осягнення європейського підхо�
ду до державного управління краще
за все можна з'ясувати з короткого
аналізу державного управління в
Німеччині.

Німецький підхід до завдань
державного управління підтримує
розмежування політики і адмініст�
рування, спирається на правову ос�
нову. Правові норми визначають
межі влади, за допомогою якої дер�
жавне управління здійснює свої
обов'язки. Німецький державний
адміністратор діє на основі, яку ха�
рактеризують так: "адміністратор
може діяти інакше, ніж бізнесмен, і
його при цьому не звинуватять в
ірраціональності" [7]. За наявної
традиції верховенства закону в
Німеччини раціональність гро�
мадської дії, насамперед, забезпе�
чується зведенням до купи норм і
фактів, а також через визначення
повноважень для кожної дії.
Німецькі та європейські державні
адміністратори мусять діяти в ме�
жах вкрай жорсткої бюрократичної
системи. Необхідні умови для розу�
міння ними своїх завдань та методів
ухвалення рішень виникають із гли�
бокого й досконалого знання кон�
ституції, законів та адміністратив�
них процесів.

Еволюцію підходів до оптимі�
зації політико�адміністративній
взаємодії на пострадянському про�
сторі.

Після розпаду СРСР та обран�
ня Україною й іншими республіка�
ми демократичного шляху держа�
вотворення аналіз механізмів пол�
ітики та державного управління
привернув увагу нового покоління
дослідників, погляди яких треба
вважати достатньо різноманітни�
ми. Так, Г.Атаманчук підкреслює,
що характеристика політико�уп�
равлінської діяльності держави не
може грунтуватися на відтворенні
специфіки організацій, форм і ме�
тодів виконавчо�розпорядчих
органів [8, с. 16]. Вона має бути
більш змістовною і виходити із сут�
нісних проявів управління держа�
вою. А ці прояви полягають у тому,
що за допомогою узгодженої і
цілеспрямованої активності своїх
органів, посадових осіб, залучених
до управління громадських органі�
зацій, колективів і громадян, дер�
жава в цілому постійно діє на
суспільні процеси, стимулює і спря�
мовує на досягнення певної мети,
координує й інтегрує їх у відповід�
ному соціальному руслі, запобігає
небажаним відхиленням.

Політико�управлінська діяль�
ність держави як складне соціаль�
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не явище відрізняється багатьма
властивостями, включаючи в себе
безліч різних елементів. Сутність
державного управління визнача�
ються тим, що воно завжди і неод�
мінно пов'язане із впливом як на
свідомість, так і на діяльність лю�
дей та колективів. Державне управ�
ління — це управління персоналом
державної служби, а також сусп�
ільними сферами (економікою,
правовим процесом, соціальним за�
безпеченням, культурою), суспіль�
ними групами, організаціями, і�
нститутами та інформаційними по�
токами, що забезпечують їх діяль�
ність. Державне управління по�
єднує у собі подвійну природу:
обмін діяльністю (предметний
рівень) та обмін інформацією. Пер�
ший напрям поєднує державне уп�
равління із економічною та право�
вою формами діяльністю, другій —
із філософією, мистецтвом та інши�
ми формами духовно�ментальній
взаємодії людини зі світом.

Розглядаючи політико�управлі�
нську діяльність держави як "спе�
цифічний вид суспільної праці, що
виступає як загальна соціальна фун�
кція і здійснюється групою осіб за
допомогою спеціально створеного
апарату управління", В.Цвєтков
підкреслює, що для її змісту "вирі�
шальне значення мають соціально�
політичні й матеріальні умови жит�
тя суспільства. Вона (діяльність) зу�
мовлюється науково�технічними
можливостями, оптимальністю та
масштабністю соціальних цілей і
значною мірою залежить від соц�
іального досвіду, рівня культури,
компетентності та свідомості лю�
дей" [9, с. 87—88]. Водночас, на дум�
ку іншого українського дослідника
Н.Опришка, політико�управлінська
діяльність держави являє собою
"владне, проведене від імені держа�
ви виконання організаційних
функцій, здійснюване в масштабах
всього суспільства і спрямоване на
досягнення визначених результатів"
[10, с. 11—12].

При цьому Н.Опришко конста�
тує, що до останнього часу в сусп�
ільних науках практикується два
тлумачення категорії "політико�
управлінська діяльність держави" —
у вузькому (як однієї із форм дер�
жавної діяльності) і в широкому ро�
зумінні (як управління державою в
цілому). Сам же Н.Опришко розгля�
дає політико�управлінську діяль�
ність держави в її вузькому ро�
зумінні як одну із форм державної
діяльності, якій притаманні спе�
цифічні ознаки, що дають змогу ви�
окремити її від інших форм держав�
ної діяльності. До таких ознак уче�
ний відносить наступні:

— виконавчо�розпорядча діяль�
ність, що має загальнодержавний ха�
рактер, тобто охоплює всі, що мають
значення для держави, сторони жит�

тя суспільства;
— діяльність є виконавчою сто�

совно діяльності, що здійснюється
органами державної влади;

— діяльність є активною та ціле�
спрямованою, здійснюється стосовно
найважливіших сфер життя суспіль�
ства й у порядку загального та опе�
ративного керівництва;

— поєднує в собі основне при�
значення державного управління
(втілення у життя вимог законів) із
діяльністю, яка стосовно органів
влади, суду і прокуратури характе�
ризується як внутрішньоорганіза�
ційна;

— має яскраво виражений орга�
нізаційний зміст, завдяки чому дося�
гається регулювання і координація
спільної роботи людей;

— здійснюється повсякденно,
безупинно, тобто виконавча діяль�
ність означає втілення в життя вимог
загальних норм і правил, що встанов�
люються органами державної влади
як у центрі, так і на місцях;

— має юридично�владний або
розпорядчий характер;

— є підзаконною діяльністю,
тобто закон — безпосередньо або в
остаточному підсумку — визначає її
спрямованість, головні засоби досяг�
нення цілей; вона здійснюється на
основі закону шляхом застосування
загальних норм до конкретних об�
ставин, що виникають у сфері управ�
ління;

— ця діяльність реалізує вимо�
ги закону в різних варіантах: вико�
нання прямих велінь закону — пра�
возастосовна діяльність, що поля�
гає в розпорядництві, тобто в на�
данні прямих юридичних розпоряд�
жень, що забезпечуються держав�
ним примусом (наприклад, покла�
дання обов'язків); правотворча
діяльність — заснована на законі
встановлення юридично обов'язко�
вих правил поведінки, тобто право�
вих норм внутрішнього (обов'яз�
кові для підлеглих) і зовнішнього
(обов'язкові для непідлеглих) ха�
рактеру;

— на практиці проявляється в
розробці органами державного уп�
равління програм управління (управ�
лінських рішень), у визначенні основ�
них напрямів функціонування всіх
елементів системи державного уп�
равління, в оперативному регулю�
ванні поточних управлінських зв'яз�
ків, що мають на меті реалізацію про�
грам управління, у перевірці вико�
нання і контролі (нагляді) за функ�
ціонуванням системи управління та
всіх її елементів;

— містить у собі безпосереднє,
безупинне, повсякденне й оператив�
не керівництво об'єктами управлін�
ня та їх взаємозв'язками. У цьому
керівництві й полягає підсумок керу�
ючого впливу в державно�правово�
му розумінні, сенс реалізації вико�
навчих завдань у процесі державно�

го управління [10, с. 183].
Таким чином, за Н. Опришком,

політико�управлінська діяльність
держави — це одна з форм дія�
льності держави, що здійснюється
виконавчо�розпорядчими органами
шляхом повсякденного керівництва
економічними, соціально�культур�
ними й адміністративно�політичними
процесами [10, с. 6].

Перспективи процесу оптимі�
зації політико�адміністративній
взаємодії в умовах демократизації
українського суспільства.

Найбільш відомою українською
дослідницею питань оптимізації су�
часних політико�адміністративних
відносин в Україні є Валерія Володи�
мирівна Токовенко. Вона зазначає,
що під терміном "управління" по�
трібно розуміти, насамперед, непо�
літичну (адміністративну, апаратну)
діяльність органів виконавчої влади
та аналогічну діяльність у структурі
інших гілок влади. Вона вважає, що
необхідно відмежовуватися від ши�
роких тлумачень поняття "державне
управління", які частково або й по�
вністю поглинають зміст, що входить
до поняття "політичне керівництво"
[1, с. 24].

Політичне керівництво — це
діяльність державних органів та
посадових осіб, які посідають вер�
ховне, ієрархічно найвище місце в
структурі держави й концентрують
найвищі повноваження щодо прий�
няття державних рішень, найвищих
кадрових призначень, розподілу
фінансових та матеріальних сусп�
ільних ресурсів, а також викорис�
тання силових та інформаційних
структур держави. "Державне уп�
равління, на думку В.В. Токовенко,
— це діяльність державних органів
та посадових осіб, підпорядкова�
них політичному керівництву, з
більш обмеженими, делегованими
повноваженнями щодо прийняття
рішень, використання суспільних
ресурсів і відсторонених від безпо�
середнього використання силових
та інформаційних структур держа�
ви. При цьому чим ієрархічно ниж�
чим є такий орган державної влади
або посадова особа, тим більш
вузькою й спеціалізованою є сфе�
ра його повноважень та компе�
тенції" [1, с. 25].

В.В. Токовенко наголошує, що
оптимальність взаємодії держав�
них органів та політичному керів�
ництву залежить від обраного спо�
собу розмежування управлінських
функцій між ними, здатності кож�
ної із сторін якісно виконувати ви�
окремленні функції. При цьому по�
тенційна здатність до ефективного
політичного керівництва та дер�
жавного управління може бути
знівельована неефективними їх
інтеракціями. З іншого боку, ефек�
тивна взаємодія політичних та ад�
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міністративних структур може до
певної міри компенсувати деякий
брак неефективності як політично�
го керівництва, так і державного
управління. Тому вдосконалення її
взаємодії така ж важлива пробле�
ма, як піднесення якісного рівня
кожного з них.

На думку В.В. Токовенко, дер�
жавне управління у функціонально�
му плані повинно охоплювати: обо�
в'язкове, адекватне та своєчасне ви�
конання політичних рішень; опти�
мальне використання виділених ре�
сурсів для реалізації політичних рі�
шень; обов'язкове, адекватне та
своєчасне інформаційно�аналітичне
й ресурсне забезпечення політично�
го керівництва.

Неефективна взаємодія пол�
ітичного керівництва і державно�
го управління може бути спричи�
нена: конфліктом інтересів між
ними; надмірним корпоративним
егоїзмом політичної еліти або бю�
рократії; порушеннями в інформа�
ційних зв'язках, усних комунікац�
іях та документообігу між пол�
ітичними та адміністративними
посадами й структурами; дефор�
маціями фінансових потоків у пол�
ітико�адміністративній системі;
слабким знанням та недостатньою
увагою політичних керівників до
стану адміністративних механізмів
для реалізації політичних рішень;
недоліками в проектуванні орган�
ізаційних структур державного
управління; прорахунками в дер�
жавній кадровій політиці; неефек�
тивною взаємодією політико�адмі�
ністративної системи з інститута�
ми громадянського суспільства,
ринковими інституціями та місце�
вим самоврядуванням.

Організаційна система влади та
державного управління містить в
собі набори конкуруючих феноме�
нів: влади та управління, концент�
рації та деконцентрації, централі�
зації та децентралізації, жорсткість
бюрократичної структури та потре�
ба в інноваціях, авторитаризм та де�
мократизм; політичні популістські
обіцянки та реалії управління дер�
жавним бюджетом та державним
майном. Якість взаємодії політики
та державного управління залежить
не тільки від "мистецтва ототожнен�
ня" чи "науки розмежування", але й
від медіативних здібностей: опосе�
редкування, узгодження, компром�
ісу.

За думкою І.І. Черленяк, "по�
кращення якості можливе тоді, коли
існує мірило якості, існують мето�
дики її оцінки та існують концепції
її вдосконалення" [3]. Однією із
найбільш поширених форм оцінки
якості організацій вважається оці�
нка ефективності її діяльності.
Ефективність в економічній теорії
розглядається у відношеннях фун�
кціональної спеціалізації внутріш�

ньоорганізаційного середовища, у
відношеннях із зовнішнім середови�
щем, у зіставленні економічних ре�
зультатів із соціальними тенденція�
ми. Ефективність державного уп�
равління розділяється на дві авто�
номні гілки оцінок: ефективність
практичної діяльності та ефектив�
ності інформаційних потоків. Кри�
терієм ефективності державного
управління в демократичних влад�
но�політичних моделях виступає
здатність органів державної влади в
умовах обмежених ресурсів забез�
печити задоволення потреб суспіль�
ства в цілому та окремих громадян
зокрема.

Підвищення ефективності систе�
ми державного управління від�
бувається у якісному та кількісному
вимірах. Саме якість управлінських
послуг та здатність вирішувати про�
блеми, що висуває соціальна модерн�
ізація, коло яких постійно поши�
рюється, визначають дієвість органів
державного управління.

Поняття "ефективність" завжди
пов'язується із певними встановле�
ними, наперед детермінованими ми�
нулим розвитком організації крите�
ріями оцінки. Виникають ситуації,
коли треба "вибирати" не тільки се�
ред існуючих варіантів (у розумінні
їх детермінованості минулим досві�
дом розвитку), але і серед неісную�
чих варіантів (аналогового досвіду
розвитку яких в минулому не було
— тобто серед тих варіантів, які бу�
дуть створені в майбутньому). Вибір
на межі існуючого та неіснуючого
більш адекватно описувати концеп�
цією оптимальності. Але навіть коли
ситуація складається так, що під
тиском дій конкурентів, протидію�
чих чинників, обставин та середови�
ща треба обирати із сукупності відо�
мих альтернатив застосування, роз�
поділу або розробки функцій деяку
одну альтернативу, то більш адек�
ватно говорити про пошук опти�
мального вибору: альтернативи роз�
витку, рішення, політики. Аналіз
інформаційної бази застосування
первісного розуміння категорії
"оптимальність" указує на смисло�
ву якість вибору (альтернативи,
стратегії, конфігурації структур).
Оптимальність як шукана якість об�
'єднує групи існуючих та неісную�
чих варіантів�можливостей в нову
супергрупу: потрібних, бажаних,
затребуваних можливостей�варі�
антів.

ВИСНОВКИ
Питання оптимізації взаємодії

політико�адміністративних струк�
тур вимагає нового уявлення про
державне управління як специфіч�
ну форму соціальної діяльності,
важливу ланку взаємодії діяльнос�
них та інформаційних складових.
Для процесу оптимізації політико�
адміністративних структур неприй�

нятно як ототожнення, так і жорст�
ке розмежування політики і управ�
лінської діяльності. Вузький вибір
стратегій оптимізації взаємодії по�
літики та державного управлення,
пов'язаний виключно з двома типа�
ми порівняльних понять, потребує
розробки високого рівня, значного
розширення логічної бази дослід�
ження.

Продуктивне вирішення питань
оптимізації взаємодії політико�ад�
міністративних структур спираєть�
ся на факт логічної сумісності по�
нять "політика" і "державне управ�
ління". Таким чином, предметом по�
дальшого пошуку виступає їх
змістовний перетин. Процес оптим�
ізації політики та державного уп�
равління зводиться до з'ясування в
них спільного обсягу. Головним еле�
ментом спільного обсягу, "золотим
перетином" взаємодії політико�ад�
міністративних структур є стратег�
ічне рішення, яке приймається
спільними зусиллями як політичних
лідерів, так і державних управлінців.
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