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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Використання маркетингових

технологій в державному управлінні
має на меті забезпечення високої
ефективності діяльності органів дер+
жавної влади в умовах формування
соціально орієнтованої ринкової
економіки. Відповідно ключовими
проблемами розгляду маркетинго+
вих механізмів державного управлін+
ня як інструментів адміністративної
реформи є аналіз державного марке+
тингу в контексті формування систе+
ми управлінських послуг та забезпе+
чення їх ефективності.
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ної  реформи досліджуються в
роботах А. Другова, М. Окландера,
В. Чемериса, В. Щербаня та інших
вчених. Основна увага при цьому
звертається на доцільність та меха+
нізми використання конкретних
управлінських технологій, що ма+
ють маркетинговий характер. Сис+
темний аналіз маркетингових тех+
нологій як єдиного механізму за+
безпечення ефективності ринкової
переорієнтації державного управ+
ління залишається поза увагою
більшості фахівців.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Обгрунтування інструментарію

забезпечення ефективності викори+
стання маркетингових технологій у
процесі здійснення адміністративної
реформи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Маркетингова парадигма у прак+
тиці державного управління дозво+
ляє вирішувати проблему впрова+
дження технології державних по+
слуг. Функція державних органів уп+
равління щодо надання управлінсь+
ких послуг передбачена Концепцією
адміністративної реформи в Україні,
а самі управлінські послуги визначені
нею як послуги з боку органів вико+
навчої влади, що є необхідною умо+
вою реалізації прав і свобод грома+
дян. Управлінські послуги відобра+
жають переорієнтацію державно+ад+
міністративних органів на виконан+
ня обов'язків перед приватними осо+
бами (включаючи фізичних і юридич+
них осіб).

Слід сказати, що вітчизняні учені
і фахівці+практики не виробили за+
гальновизнаного тлумачення понят+
тя управлінських послуг. Існує і не+
прийняття цієї позиції у зв'язку з
тим, що частиною фахівців вказана
практика сприймається як узаконю+
вання корупції — мовляв, держава
через управлінські послуги просто
буде здійснювати торгівлю владою
[3].

Інтерпретація управлінських по+
слуг держави в контексті маркетин+
гових технологій дозволяє обгрун+
тувати, що запровадження практики
надання державними органами вла+
ди управлінських послуги спрямова+
не не на виокремлення якогось якіс+
но нового виду адміністративно+пра+
вових відносин між державними
органами і приватними особами. На+
справді йдеться лише про змістовну
переоцінку характеру взаємосто+
сунків між державою і людиною.
"Владне розпорядництво" з боку
державних органів щодо громадян в
умовах адміністративного держав+
ного управління змінюється обслу+
говуванням з боку системи держав+
ного управління інтересів спожи+
вачів результатів їх діяльності —
громадян та суспільства загалом. Як
маркетингова технологія управлі+
нська послуга акцентує увагу на ви+
конанні обов'язків держави перед
приватними особами. Саме таке ро+
зуміння повніше відповідає новій іде+
ології "служіння держави" перед
людиною, яка має замінити стару —
ідеологію "панування держави" над
людиною [4].

На нашу думку, в концепцію ад+
міністративної реформи має бути у
зв'язку з цим закладено максималь+
но широке маркетингове розумін+
ня управлінської послуги — як за+
гального принципу взаємовідносин
між органами державного управ+
ління та споживачами — громадя+
нами, організаціями, суспільством.
Обмеження, які пропонуються де+
якими вітчизняними фахівцями
стосовно характеру управлінських
послуг не як владно+організаційно+
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го, а виконавсько+зобов'язального
аспекту управлінських дій ("вико+
навські послуги") [1], лише заплу+
тують ситуацію і не можуть бути
прийнятними.

Дерегуляцію державного управ+
ління з орієнтацією на поліпшення
надання управлінських послуг доці+
льно здійснювати на наступних заса+
дах:

— основна мета діяльності — за+
безпечення збору і використання по+
датків;

— артикулювати і забезпечувати
очевидні права суб'єктів підприєм+
ницької діяльності;

 — впровадити простий податко+
вий кодекс [12].

Найбільше значення, на нашу
думку, для обгрунтування та реалі+
зації адміністративної реформи має
застосування маркетингових техно+
логій у сфері забезпечення ефектив+
ності державного управління. Це
пояснюється тим, що загальною ме+
тою адміністративної реформи є
створення "ефективної системи дер+
жавного управління" з застосування
комплексного підходу до формуван+
ня системи оціночних критеріїв ре+
зультатів управлінської діяльності
[11, с. 21]. Зарубіжні експерти також
вважають, що в основі успіху адмі+
ністративної реформи лежить кри+
терій ефективності, тобто зростан+
ня ефективності державного управ+
ління без додаткових затрат та при+
пинення непотрібних видів діяль+
ності.

Система державного маркетингу
орієнтує на використання апробова+
них у інших сферах, особливо у
сфері ринкової економіки, ефектив+
них методів орієнтації управління на
потреби його об'єкта. Цей процес в
Україні вже йде, але переважно сти+
хійно. Органи державної влади вико+
ристовують маркетингові методи
управління, такі як формування уп+
равлінських команд, інноваційний та
кадровий менеджмент, публічне по+
зиціонування та PR. Однак вони за+
стосовуються в Україні переважно у
тіньових сферах державного управ+
ління, що значно зменшує їх систем+
ну ефективність [8, с. 377].

 Для забезпечення системного
характеру впровадження маркетин+
гових технологій у практику держав+
ного управління необхідно, перш за
все, змінити організаційні основи
взаємодії елементів системи держав+
ної влади. Головне в управлінні — це
збереження єдиної мети, коорди+
нації, цілісності при самостійності
окремих компонентів системи дер+
жавного управління. "Жорсткі та
гнучкі компоненти у розвитку систе+
ми дії відрізняються тим, що жорсткі
компоненти — це ізольовані уп+
равлінські рішення, що породжують
й ізольовані дії, дії, будучи разови+
ми, часто суперечать одна одній.
Гнучкі компоненти — це вже цілі си+

стеми дій, що мають внутрішні та
зовнішні відношення, це системи
відносин, в яких генеруються "сліди
пам'яті".

Проблема управління багатьма
системами передбачає і повноту сво+
боди дії, організація як вільний обо+
рот модулів, те, що прийнято нази+
вати стратегічним ефектом, тобто
взаємодія систем, що формують
цілісну, цілеспрямовану поведінку.
Це може бути системна модульна чи
блочна структура. В таких умовах —
це багатозначне вирішення постав+
леної проблеми, задачі, ціль одна, на
кожного управляючого суб'єкта
формується багатоваріантна дія"
[10, с. 97]. Ефективні маркетингові
технології в державному управлінні
будуть застосовуватися лише тоді,
коли на зміну жорстким адміністра+
тивним зв'язкам прийде комплекс су+
бординаційно+реординаційно+коор+
динаційних відносин, у межах якого
кожен елемент управлінської струк+
тури функціонуватиме на основі
прямої залежності ефективності
своєї роботи від задоволення потреб
громадян, а не ієрархічно вищих
структур державної влади.

Самостійною маркетинговою
проблемою адміністративної рефор+
ми є визначення критеріїв ефектив+
ності діяльності органів державного
управління. Маркетингова орієнта+
ція означає, перш за все, що пробле+
ми оцінки ефективності мають вирі+
шуватися з урахуванням спрямова+
ності діяльності органів державного
управління. Ефективність представ+
ницької влади повинна визначатися
її спроможністю відображати в за+
конодавчих актах потреби й інтере+
си громадян. Це стосується і органів
місцевого самоврядування, які став+
лять на меті забезпечення реалізації
інтересів територіальної громади.
Ефективність виконавчої влади має
визначатися за напрямами роботи та
сферами впливу окремих органів.
Тут необхідно застосувати систему
спеціальних кількісних показників.
Вказана система та функціонування
механізмів її застосування мають
маркетингову природу.

Дослідники пояснюють це тим,
що найбільш суттєву об'єктивну оці+
нку можна одержати тільки за раху+
нок використання технологій зво+
ротного зв'язку із споживачами по+
слуг держави — громадянами [9].
Велику роль у зверненні до пробле+
матики маркетингової ефективності
державного управління відіграли не+
гативні наслідки ринкових транс+
формацій (екологічні забруднення
зовнішнього середовища радіаційни+
ми та хімічними відходами, соціаль+
не напруження в суспільстві та ін.), а
також підвищення соціальної свідо+
мості й рівня демократизації суспіль+
ства.

Відповідно в межах маркетинго+
вих технологій ефективність дер+

жавного управління розглядається в
контексті спрямованості державно+
го маркетингу на соціальний ефект
діяльності. Це його соціальна ефек+
тивність, основним критерієм якої є
загальний маркетинговий принцип
максимально повного задоволення
потреб споживачів (громадян) з вра+
хуванням їх довгострокових інте+
ресів та потреб суспільства загалом.

Слід підкреслити, що перевага
маркетингових технологій у роз+
робці проблеми ефективності дер+
жавного управління полягає в тому,
що критерії соціальної ефективності
в цьому випадку не просто слугують
мірою оцінки роботи органів дер+
жавної влади, а виводять державне
управління на загальні потреби сус+
пільства та показувати рівень їх до+
сягнення. Велике значення має та+
кож системна розробка критеріїв
маркетингової ефективності у ко+
мерційній сфері. Адаптація відпові+
дних технологій дає можливість по+
ставити оцінку ефективності дер+
жавного управління на чітке індика+
тивне підгрунтя з поєднанням як за+
гальних якісних, так і так званих
спеціальних кількісних критеріїв
ефективності [2].

Оскільки інтегральним показни+
ком маркетингової орієнтації управ+
ління є забезпечення якості життя
населення, цей показник доцільно
використовувати і для вироблення
єдиної системи критеріїв державно+
го маркетингу. Відомий російський
фахівець з проблем державного уп+
равління Є.В. Песоцька обгрунтува+
ла досить детальну технологію ви+
мірювання ефективності державного
маркетингу на мезо+ і макрорівні за
допомогою різних варіантів показ+
ника якості життя [7].

Низка вітчизняних науковців на
основі концепції якості життя про+
понує ввести поняття сприятливого
для життя (життєблагодатного)
комплексу як основи визначення
ефективності управлінської діяль+
ності. Інтегральним показником вка+
заної ефективності в таких умовах
має стати реалізація державної мар+
кетингової стратегії щодо забезпе+
чення "переходу економічної систе+
ми від виробництва окремих благ і
послуг до формування життєблаго+
датних комплексів" — системи мате+
ріальних об'єктів, культурних цінно+
стей, інформації, а також природних
систем, які сприяють досягненню
повного добробуту, фізичному та
духовному здоров'ю, максимально+
му розкриттю творчого потенціалу
людини. Відповідно на цій основі
розгортається система якісних кри+
теріїв як основа квантифікації со+
ціальної ефективності державного
управління: матеріального добро+
буту; забезпечення матеріальними
об'єктами, призначеними для духов+
ного розвитку; біосферних (гаранту+
ють сталу рівновагу екосистеми);
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гігієнічних (гарантують безпеку
впливу на людину); забезпеченість
людини інформаційним контактом з
природними системами [5].

Безумовно, якість життя може
слугувати адекватним інтеграцій+
ним показником ефективності
діяльності органів державної влади.
Однак, оцінюючи та аналізуючи
ефективність маркетингової діяль+
ності органів державного управлін+
ня, особливо на рівні країни та рег+
іону, не можна обмежитися тільки
показником якості життя, оскільки
в цьому разі конструкція показни+
ка надмірно спрощується. Крім
того, досягнення певної якості жит+
тя є тривалим і тому цей показник
не може повністю визначити ефек+
тивність оперативного маркетинго+
вого управління. Потрібно також
мати на увазі, що в управлінській
практиці цілі державного маркетин+
гу значно ширші, ніж просто забез+
печення якості життя.

Тому в якості інтеграційної ос+
нови визначення ефективності дер+
жавного управління поряд з показ+
ником якості життя доцільно вико+
ристовувати ще один маркетинговий
індикатор — показник рівня конку+
рентоспроможності країни, регіону,
міста як об'єкта державного управ+
ління. Застосування цього показни+
ка в державному управлінні полег+
шується тим, що у світовій практиці
поширене використання систем оці+
нок конкурентоспроможності країн,
які дають об'єктивну картину діяль+
ності органів державної влади зага+
лом і можуть успішно використову+
ватися для формування адаптивних
моделей оцінювання різних аспектів
діяльності органів державного уп+
равління. Наприклад, в Україні уже
розроблена деталізована схема оці+
нки конкурентоспроможності регіо+
ну на основі міжнародних індика+
торів характеристики "інвестиційна
привабливість регіону" за 81 показ+
ником соціально+економічного роз+
витку [6, с. 87]. Застосування вказа+
ної схеми в контексті порівняльних
характеристик (середній показник —
нижче — вище) дає можливість
здійснювати індикативне вимірюван+
ня ефективності роботи органів дер+
жавної влади з допомогою марке+
тингових технологій. За таких умов
інтегративною основою системи
маркетингових індикаторів оцінки
ефективності державного управлін+
ня є конкурентоспроможність тери+
торіальної економічної системи та
забезпечення підтримки життєвих
стандартів.

На цій основі доцільно розроби+
ти інтегральну систему індикаторів
діяльності органів державної влади,
що включає в себе:

— формування довготермінових
конкурентних переваг юридичних
осіб і підвищення якості життя насе+
лення;

— збільшення надходжень до
бюджету;

— нейтралізації негативних нас+
лідків господарської діяльності.

Цю схему можна конкретизува+
ти спеціальними кількісними показ+
никами ефективності, які показують
відповідність стану кожного елемен+
та механізмів державного управлін+
ня (по його закінченні) тим вимогам,
що ставилися на його початку:

1. Коефіцієнт задоволення соці+
альних потреб. Для визначення кіль+
кісної характеристики цього показ+
ника можуть використовуватися ме+
тодики як імовірнісних, так і точних
розрахунків за обраними показника+
ми.

2. Коефіцієнт цілеоріентова+
ності управлінської діяльності.

3. Коефіцієнт соціальної затрат+
ності.

4.  Коефіцієнт відповідності
оцінки результативності, який вклю+
чає оцінку досягнутих результатів
незалежними експертами [5].

Перелік схожих коефіцієнтів
може бути продовжений, сюди слід
віднести: співвідношення витрат
часу (оптимальних і дійсних) на
прийняття і реалізацію рішень щодо
розв'язання проблем; ступінь нега+
тивності результатів з прийнятих
рішень; співвідношення позитивних
і негативних результатів; рівень змін
в об'єкті управління тощо. Де+
тальність показників ефективності
залежить від специфіки роботи
органу управління та мети, що
стоїть перед аналітиком [9]. По+
дальша конкретизація здійснюється
у індексній формі, що дає мож+
ливість математичних розрахунків.
Існують досить детальні індексні
системи визначення ефективності
функціонування маркетингових си+
стем, які легко адаптуються для по+
треб державного управління.

ВИСНОВКИ ТА НАПРЯМИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, маркетингові ме+
ханізми дозволяють значно підвищи+
ти ефективність державного управ+
ління, передусім за рахунок соціо+
центричної орієнтації управлінських
послуг. Однак, на нашу думку, про+
поновані у вітчизняній літературі
системи показників щодо застосу+
вання маркетингових технологій для
вимірювання ефективності держав+
ного управління є досить редукова+
ними в об'єктивістсько+економічно+
му плані. Адже при цьому врахову+
ються переважно зовнішні індикато+
ри управлінської діяльності, які, по+
перше, можуть прямо і не залежати
від діяльності органів державного
управління (загальноекономічна ко+
н'юнктура, закладений в попередні
роки потенціал, монополістичні пе+
реваги тощо) по+друге, не відобра+
жають системних характеристик
державного управління. У зв'язку з

цим постає проблема розробки до+
даткової системи показників для
фіксування внутрішньосистемної
ефективності маркетингової орієн+
тації органів державного управлін+
ня на потреби споживачів (громадян
та суспільства).
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