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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В 

УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Найважливішим соціальним завдання цього часу являється 

забезпечення посилення управлінського впливу шляхом його постійного 

вдосконалення методів та форм. Для цього необхідні ґрунтовні дослідження 

станів та властивостей відповідних об’єктів та суб’єктів управління, 

механізмів забезпечення їх ефективного функціонування. 

Питання дослідження механізмів управління, державного управління та 

державного регулювання розглядали такі науковці як М. Ажажа, В. 

Аверянов, Г. Атаманчук, В. Афанасьєв, В. Бакуменко, О. Бойко, В. 

Воронкова, Є. Григоніс, Л. Григорян, Н. Єсипчук, А. Жирнов, Є. Карташов, 

Н. Нижник, Ю. Тихомиров, О. Фомін, О.Фурсін, І. Шпекторенко та ін. 

Разом з тим поза увагою залишаються питання комплексного розгляду 

складових механізму забезпечення ефективного державного управління як 

теоретичних засад, так і практичних засад в діяльності органів публічної 

влади. Тому завданням є дослідження сутності механізму забезпечення 

ефективного державного управління з метою уточнення складових 

оцінювання ефективності діяльності публічного адміністрування. 

Проведені дослідження щодо сутності механізмів держаного 

управління показують, що відмінними рисами механізму управління є такі: 

необхідна і достатня конкретизація цілей; оптимізація функціонування 

режимів керованої системи; раціоналізація організаційної структури; 

забезпечення відповідного інформаційного забезпечення. Відповідно до 

цього, модель механізму державного управління має цілі розвитку та 

самозбереження, які визначають побудову та призначення будь-якого 

механізму та зміни зовнішнього середовища, під дією якого відбувається 

зміни режиму та його моделей функціонування [1]. 

Зв'язок управління із відтворювальною системою суспільства створює 

основу та аргументи для виділення видів ефективності управління ( 

технічної, організаційної, економічної та соціальної), тобто такої 

ефективності, яка буде впливати на стан і розвиток суспільства, а в ньому 

конкретних людей, науковці пропонують розрізняти ефективність 
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організацій від функціонування суб’єктів управління. Для них розробляється 

необхідний комплекс критеріїв та показників які характеризують 

ефективність організації та функціонування суб’єкта державного управління 

утворюючи методичну систему оцінки ефективності [2]. 

Такий підхід дає змогу поєднати складові концепції управління за 

результатами та нове публічне управління. Фактично, модель представляє 

собою два підходи: з одного боку управління за результатами та з другого 

процес, який лежить в основі запровадження системи управління якістю і 

надає змогу застосовувати методику проведення оцінювання економічності, 

ефективності та результативності публічного адміністрування. 

Отже таким чином, основу комплексного механізму забезпечення 

ефективності публічного адміністрування складає механізм забезпечення 

ефективності як сукупність взаємопов’язаних елементів: принципів та 

положень концепції демократичного врядування, цілей, інструментів і 

технологій їх досягнення та процес здійснення послідовних дій органами 

публічної влади з метою досягнення значних цілей. 
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