
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ
Державний вищий навчальний заклад

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Підручник



УДК 005.35
ББК 60.561.1я73

Г-13

Рецензенти

А. М. Колот, д-р екон. наук, проф.
(«Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»)

В. Г. Королько, д-р філософ. наук, проф.
(Національного університету «Київсько-Могилянська академія»)

В. І. Луговий, д-р пед. наук, проф.
(Інститут вищої освіти НАПН України)

Редакційна колегія факультету управління персоналом та маркетингу
Голова редакційної колегії О. К. Шафалюк, д-р екон. наук, проф.
Відп. секретар редакційної колегії Н. В. Куденко, д-р екон. наук, проф.
Члени редакційної колегії: А. М. Колот, д-р екон. наук, проф.; В. В. Кривещенко, канд. екон. наук, доц.;

О. І. Макаренко, канд. фіз.-мат. наук, доц.; О. В. Ольшанська, канд. екон. наук, доц.; В. М. Петюх, канд.
екон. наук, проф.; В. А. Савченко, д-р екон. наук, проф.; В. Ф. Смолянюк, д-р політ. наук, проф.

Рекомендовано до друку Вченою радою КНЕУ
Протокол № 7 від 29.03.2012

Гаєвський, Б. А.
Соціальне управління : підруч. / Б. А. Гаєвський, О. Б. Гаєвська. — К. :

КНЕУ, 2012. — 250, [6] с.
ISBN 978–966–483–619–4
Перший вітчизняний підручник з соціального управління, в якому досить повно представлене

управління як соціально-системний феномен, визначене  місце науки соціального управління в сис-
темі наук, які формують організаційне мислення суспільства. Викладені методологічні та науково-
організаційні засади соціального управління як знання, користуючись яким функціонування і розви-
ток системи управління Україною має більш надійні засади розрахованої соціальної ефективності.

Рекомендований на студентів вищих навчальних закладів, управлінців всіх рівнів та сфер діяль-
ності, а також тих, хто цікавиться проблемами соціального управління.

УДК 005.35
ББК 60.561.1я73

Розповсюджувати та тиражувати
без офіційного дозволу КНЕУ забороняється

© Б. А. Гаєвський, О. Б. Гаєвська, 2012
ISBN 978–966–483–619–4 © КНЕУ, 2012

Г 13



ЗМІСТ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Розділ I. Наука соціального управління у професійній підготовці . . . . 9 
1.1. Наука соціального управління в системі сучасного знання . . . . . . . 10 
1.1.1. Соціально-управлінське знання в структурі наук . . . . . . . . . . . . 10 
1.1.2. Ефективність системного мислення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
1.2. Науково-організаційні засади соціального управління . . . . . . . . . . 19 
1.2.1. Методологія та організаційна структура соціального управління. . . 19 
1.2.2. Предмет і методи наукового управлінського знання . . . . . . . . . . 27 
1.2.3. Суб’єкт — об’єкт соціального управління . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Методична частина.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Розділ II. Соціальне управління в загальноцивілізаційному вимірі . . . 39 
2.1. Організаційна сутність соціального управління . . . . . . . . . . . . . . 40 
2.1.1. Місце організації в управлінні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
2.1.2. Організація та дезорганізація . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
2.1.3. Управлінське рішення в контексті організаційної науки . . . . . . . . 42 
2.2. Основні принципи наукового управління . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
2.2.1. Структурний поділ принципів (правил) соціального управління . . . 43 
2.2.2. Функції,методи та форми соціального управління як організацій-

не відтворення принципів соціального управління . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
2.2.3. Організаційно-технологічні принципи в управлінні . . . . . . . . . . . 58 
Методична частина.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
Розділ III. Соціально-системна організація управління . . . . . . . . . . 68 
3.1. Соціальні об’єкти і суб’єкти управління . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 
3.1.1. Соціальна організація як об’єкт управління. . . . . . . . . . . . . . . . 69 
3.1.2. Управління соціально-політичною кооперацією . . . . . . . . . . . . . 79 
3.1.3. Влада та управління. Держава як основний управлінський інститут. . . 88 
3.1.4. Лідерський стан управління соціально-політичною кооперацією. . . 91 
3.1.5. Демократія та управління . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
3.2. Загальноцивілізаційна організація соціального управління . . . . . . 106 
3.2.1. Методологія управління системою міжнародних відносин . . . . . 106 
3.2.2. Управлінські відносини в системі міжнародного співробітництва . 118 
3.2.3. Україна у загальноцивілізаційному світовому порядку . . . . . . . . 132 
Методична частина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 



Зміст 

 

4 

Розділ IV. Кооперативна організація та управління . . . . . . . . . . . . 141 
4.1. Управління соціально-трудовою кооперацією . . . . . . . . . . . . . . 142 
4.1.1. Кооперація праці як об’єктивна основа управлінської самооргані-

зації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 
4.1.2. Управління кооперативною організацією у сфері матеріального 

виробництва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 
4.1.3. Особливості трудової кооперації і управління у сфері духовного 

виробництва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 
4.2. Управлінська самодостатність соціальної кооперації . . . . . . . . . . 177 
4.2.1. Об’єктивні засади формування особистості в кооперативному се-

редовищі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 
4.2.2. Консенсус і конфлікт як об’єкти управлінського впорядкування . . 185 
4.2.3. Управління соціальними суперечностями у кооперативній орга-

нізації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 
Методична частина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 
Розділ V. Професія — управлінець . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 
5.1. Управлінська праця як вид професійної діяльності . . . . . . . . . . . 196 
5.1.1. Організаційне мислення суспільства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 
5.1.2. Поняття «професійна демократія» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 
5.1.3. Управлінський ефект та індивідуальна і інституціональна кар’єра . 215 
5.2. Бюрократія в соціальному управлінні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 
5.2.1. Нормативність в управлінні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 
5.2.2. Організаційне забезпечення сталого розвитку суспільства. . . . . . 228 
5.2.3. Основні вимоги до НОУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 
Методична частина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 
 
Післямова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 
 
Література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 

 



ВСТУП 
 
 

 
 
 
 
 
 

країна у своєму історичному розвитку практично не зазна-
ла труднощів становлення сучасної, типової для світу со-
ціальної системи, як це відбулося в ряді розвинутих країн. 

Але світовий цивілізаційний прогрес скерував її на цей шлях, по-
чаток якого було покладено 1991 р. Україна має у розпорядженні 
світовий досвід, і тому становлення нової соціальної системи на 
її теренах залежить не від історичної еволюції, а від організацій-
ного потенціалу суспільства, найвищим виявом якого є соціальне 
управління, зокрема — управлінський професіоналізм. 

Напрацьовані знання з управління, яким володіє сучасне люд-
ство, достатні для того, щоб надати їм статус самостійної науки 
соціального управління, тим більше, що реально науковий (орга-
нізаційний) потенціал цієї галузі знань долучається вкрай слабко 
і здебільшого спонтанно, залежно від рівня управлінського про-
фесіоналізму того чи іншого працівника. Тобто системне викори-
стання науки соціального управління не відбулося, чому заважає 
насамперед те, що цій царині знань не надано офіційного стату-
су. У наукових сферах соціальне управління не вважають само-
стійною галуззю знань, не ведеться підготовка фахівців із соціаль-
ного управління, дисертації з науки соціального управління 
захищають в інших спеціалізованих радах, у реєстрі наукових 
спеціальностей її немає. 

І це відбувається тоді, коли становлення сучасної соціальної 
системи в Україні вирішальним чином залежить від науковості 
соціального управління, його вищого рівня — управління Украї-
ною як соціально-системним утворенням. 

Саме в науковому знанні з управління ми шукаємо відповіді 
на питання, що нас хвилюють, насамперед про більш досконалу 
соціальну, зокрема управлінську, організацію, про організаційне 
майбутнє людства, і включаємо власні управлінські ідеали в жит-
тєві плани. 

Виникає запитання: у чому полягає життєва сила управлінсь-
ких цінностей. Найпростіший роздум наштовхує на найпростішу 
відповідь: насамперед у тому, що вони допомагають жити, орієн-
туватися в житті, знаходити себе в цьому житті як елемент певної 
соціальної  організації.  Мовою  науки  управління  така відповідь 

У 
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означає, що людина пізнала сутність суспільних відносин, у яких вона перебу-
ває, і їй треба обрати організаційні форми перебування у цих відносинах. Коли 
легше визначити цю сутність? Тоді, коли суспільні відносини вивчені настіль-
ки, що можна бути впевненим у тому, що знання їх гарантує вільну орієнтацію 
в організаційних механізмах суспільних відносин і теоретичну можливість нор-
мального функціонування й розвитку в них. 

Отже, потрібними є знання, які створюють гарантії такого пізнання. Та-
ким надійним гарантом є знання науки управління, реальних механізмів його 
функціонування як певного соціального організму. Думати про те, що нами 
управляє вища сила, Бог, означає враховувати в соціальній організації не 
все: адже релігійне знання залучає лише до морального пізнання людського 
гуртожитку, економічні та політичні механізми залишаються для людини, 
яка обмежила пізнання буття лише через моральні норми, недоступними, що 
ускладнює її існування. 

Якщо людина на індивідуальному рівні не має управлінських знань, потріб-
них для повсякденної життєдіяльності, її існування в соціумі суттєво усклад-
ниться, оскільки саме суспільна організація постійно заважатиме їй жити, зда-
ватиметься чимось таким, що не відповідає індивідуальним інтересам, ідеалам 
та особистому управлінському вибору. 

Чи означає це, що плюралізм думок у такому разі треба переслідувати? Ні. 
Мова може йти лише про те, що суспільство рухатиметься до певної мети, в яку 
людина не вписується, оскільки саме в управлінському контексті це вже не 
плюралізм думок, а плюралізм поведінки, яка може заважати більшості насе-
лення країни. При цьому слід мати на увазі, що поведінка людини (якщо вона 
не порушуєте норми соціальної організації) об’єктивно буде включена в цю ор-
ганізацію. Тому поняття управлінський вибір — це об’єктивована поведінка на-
роду, на який він може чинити свій вплив лише в загальному плані, у фарватері 
загального інтересу і загальної поведінки. 

Тобто вивчення управління — це свідоме проникнення в сутність організа-
ційних механізмів суспільства, об’єктивним елементом якого є соціально орга-
нізована поведінка індивідів.  

В історії людства не було періоду, який би характеризувався б такою одно-
манітністю підходів до пояснення управлінських проблем, як сьогодні, хоча на 
перший погляд одноманітності немає. Більш того, посилення різноманітності 
бачення соціального управління — одна з тенденцій сучасного менталітету. Але 
справа в тому, що ця різноманітність набула певних загальнолюдських засад, 
які досить одноманітно включають у себе набір інтересів і уявлень про можли-
вості їх реалізації, який можна визначити терміном «управлінський гуманізм». 
Традиційне трактування цього терміна як визначення стану управління з пев-
ними якостями сьогодні потребує додаткового вивчення, особливо у зв’язку з 
новим рівнем його розвитку в різних країнах. 

Управлінський гуманізм як учення і як реальна організація сьогодні мають 
різне тлумачення. У науці і в суспільній свідомості утвердилась думка, що він 
як наукове знання не реалізований на практиці, що навіть управлінські системи 
у високорозвинутих країнах не досить гуманістичні, не спрямовані на людину 
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як на основний свій об’єкт. При цьому стверджується, що наука управління не 
лише на практиці, а й як учення про гуманістичну сутність соціальної організа-
ції не має достатнього наукового потенціалу для того, щоб теоретично забезпе-
чити будівництво демократичних управлінських систем у сучасних умовах, що 
вона потребує суттєвого розвитку.  

У цьому зв’язку слід звернути увагу на таке. Вчення про управління суспіль-
ством створювалось як загальнолюдське бачення цього феномену і як зброя бо-
ротьби за соціальне визволення. Друга обставина відображала постійну потребу 
частини суспільства в утвердженні нового політичного ладу. Зауважимо — ла-
ду, а не способу загальної соціальної самоорганізації, не його рівня, не можли-
востей людства саме як людства досягнути своїх ідеально представлених у сус-
пільній свідомості управлінських можливостей. Шлях до такої самоорганізації 
вважався єдино можливим через створення певного політичного режиму за до-
помогою безпосереднього політичного насильства, тобто відібрання влади у 
можновладців, а з її допомогою — і власності. Інші шляхи управлінського са-
моутвердження людства не уявлялися можливою альтернативою, оскільки вони 
мали лише еволюційний запал і сподівання на їх управлінський вплив вважали-
ся історично невизначеним прогнозом. Становище народу тиснуло на свідо-
мість не тільки політичних діячів, а й учених. Реагувати на таке становище було 
вищим покликанням науки управління. 

У цьому зв’язку її вкрай політизували. Її загальносоціологічну основу недо-
оцінювали, що не могло не спричинити певні теоретичні деформації в науці 
управління, одним зі свідчень чого було апологетичне заперечення прогресив-
ного змісту будь-якої несоціалістичної практики і теорії управління. 

У сучасних умовах є потреба теоретично осмислити управлінське знання як 
суб’єктивне відтворення процесу життєдіяльності суспільства, який має еволю-
ційні джерела, тобто соціальне управління як постійний рух людства, що не 
лише самозаперечує старе, а й існує в ньому в таких різноманітних формах, які 
не враховуються в політичній боротьбі. Проте це — логіка реформаційної дії, 
яка дає позитивний ефект для організації народу на безпосереднє будівництво 
певних форм соціальної будови, а не у зв’язку з необхідністю встановлення за-
гальнолюдського потенціалу управління, його визрівання у надрах людської 
життєдіяльності, іноді в нерозвинутих її формах, особливо у зв’язку з певним 
рівнем і характером соціальної організації. 

Наука управління несе в собі загальноцивілізаційний зміст, оскільки зага-
льноцивілізаційне означає не певну форму суспільного ладу, а констатацію 
стану організації людського співжиття, і лише науково договірне викорис-
тання її зв’язало науку управління з певним соціальним ладом. Звичайно, 
остання обставина не виключає загальноцивілізаційного підходу, але він 
може лише включити в себе таке конкретно-історичне бачення. Рівень 
управлінської цивілізації в сьогоднішньому розвинутому світі — свідчення 
великих потенційних можливостей загальноцивілізаційного управлінського 
розвитку. Світ розвивається за власними законами самоорганізації, вищою 
відомою формою якої є суспільне самоврядування і його найбільш ефектив-
ний вияв — суб’єктивна управлінська діяльність. Тому на «троні народно-
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му» має постійно перебувати візир — управлінець, теоретик, філософ управ-
ління та соціальної організації. 

Як відомо, у суспільстві поряд з матеріальним існує і духовне виробництво, 
до структури якого входить наука управління. Відомо також, що в структурі на-
уки управління існує методологічний «цех», який виробляє методологічний 
«хліб» для управління іншими видами виробництва, а також для управління 
країною, тобто сьогодні він є тим, чим був протягом багатьох віків, починаючи 
з мудрості старійшини племені і закінчуючи науковою мудрістю. Для того щоб 
радикально змінити стан нашого суспільства, треба на державному рівні всебіч-
но сприяти утвердженню науки управління.  
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НАУКА СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ  
У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 

 
 
 

1.1. Наука соціального управління в системі сучасного знання 
1.1.1. Соціально-управлінське знання в структурі наук 
1.1.2. Ефективність системного мислення 
1.2. Науково-організаційні засади соціального управління 
1.2.1. Методологія та організаційна структура соціального управління 
1.2.2. Предмет і методи наукового управлінського знання 
1.2.3. Суб’єкт — об’єкт соціального управління 
Методична частина 

 
 
 
 

Вивчивши матеріал цього розділу, ви будете знати: 
• управління як соціально-системний феномен, представлений у різних 
галузях наукового знання; 
• науку соціального управління як фундаментальне управлінське знан-
ня, його місце в структурі сучасної науки та освіти; 
• загальне (системне), особливе і одиничне у системі підготовки фахів-
ців у будь-якій галузі суспільного виробництва; 
• співвідношення соціального управління і менеджменту; 
• методологічні засади та організаційну структуру соціального уп-
равління; 
• характеристику управління як різновид людської діяльності; 
• стихійне і свідоме в управлінні суспільством; 
• основні методи вивчення загальноцивілізаційних засад соціального 
управління; 
• відносини в системі «суб’єкт — об’єкт» соціального управління; 
• види суб’єктно-об’єктних відносин в управлінні суспільством, 
а також уміти: 
• виробляти управлінські рішення на основі соціальної системності 
управлінської діяльності у будь-якій сфері та на будь-якому рівні соціа-
льного управління; 
• розраховувати потенціал будь-якого різновиду суспільної, зокрема 
економічної, діяльності, оскільки зазначений розрахунок дає можли-
вість встановлювати загальносоціальну ефективність матеріального і 
духовного виробництва загалом і певного об’єкта зокрема; 
• професійно діяти відповідно до різної енергії впливу стихійних і сві-
домих процесів на об’єкт соціального управління. 
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1.1. НАУКА СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ  

В СИСТЕМІ СУЧАСНОГО ЗНАННЯ 

1.1.1. Соціально-управлінське знання  
в структурі наук 

 
адзвичайне значення у науково-творчому процесі, у житті суспільства 
має питання встановлення (якомога більш точного) ролі і місця певної 

науки в системі знань, оскільки від цього часто-густо залежить не лише творчий 
процес, а й ефективність впливу тієї чи іншої науки на об’єкти, які вона вивчає. 
Інакше кажучи, структуралізація наукового знання набуває практично універсаль-
ного і методологічного сенсу. 

Сказане повною мірою стосується і науки управління взагалі, і особливо со-
ціального управління. Останнє і має бути ретельно досліджено, насамперед ви-
ходячи з того, що соціальне управління — це наука, яка посідає фундаменталь- 
не місце не тільки в системі управлінських дисциплін, а й у цілому наук, що 
мають організаційний потенціал. Саме соціальне управління як наука визначає 
ефективність системи організаційних знань, оскільки йдеться про основне дже-
рело, яке детермінує можливості управління певними об’єктами: суспільними 
відносинами, матеріальним і духовним виробництвом, сферами суспільного 
життя, поділом праці тощо; і нарешті, підводить під соціальне самоуправління 
головний фактор — людину як носія зазначеної структури об’єктів. 

Причому в даному контексті такій структурності притаманні й об’єктивні за-
сади, що є особливо значущим, оскільки знімає подекуди існуючу практику ма-
ніпулювання науковим знанням у зв’язку з установленням ролі й місця тієї чи 
іншої науки в сучасному інформаційному просторі, а саме в управлінні су- 
спільством. 

Ця об’єктивність полягає в тому, що управління — явище практично безмеж-
не. Йдеться про здатність будь-якої соціальної, біологічної чи технічної системи 
до самоуправління, маючи іноді надто важко встановлювані вертикальні і гори-
зонтальні організаційно-енергетичні можливості до самостійного вирішення 
питань внутрішнього управління, в основі яких лежить організаційний потен- 
ціал будь-якого самоврядного об’єкта. 

Створення на цій основі системи управлінських наук є цілком природним і 
об’єктивним. І тому об’єктивною слід вважати академічну і прикладну потребу 
у виокремленні в системі знань науки соціального управління, що визначатиме 
методологічну міць інших наук з наявним  організаційним потенціалом. 

Отже, можемо стверджувати, що такою наукою є соціальне управління і її 
найбільш глибинний фактор — загальноцивілізаційні засади. Тому науку соціаль-
ного управління можна зарахувати до знання, що уособлює різні вияви само- 
управління найскладнішої системи світу — людського суспільства.  

Соціальне управління виробництвом. Фундаментальні засади управлін-
ня виробництвом зводяться передусім до типовості структур економічної орга-
нізації, загальноуправлінського впливу на ринок як на спосіб саморегуляції 

Н 
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товарного обміну і нарешті функціонування демократії у сфері економіки, ви-
кликаної таким глибинним фактором, як приватна власність. 

Визначальною думкою в теоретико-методологічних дослідженнях у галузі 
управління сучасним виробництвом є бачення природності і найбільш ефек-
тивного результату ринкового обміну і необхідності створення на цій основі та-
ких управлінських структур, які б спиралися на демократію як на об’єктивну 
потребу економічної організації виробництва. 

Центральною фігурою філософії економіки і основним теоретичним посту-
латом має стати економічне підприємство як необмежене поле самореалізації 
особи, а за управлінням закріплюються функції регуляції вільної підприємни-
цької діяльності як у кооперативній, так і в індивідуальній формі. Інакше кажу-
чи сучасна економічна теорія і методологія повинні скинути з себе ідеологічні 
шати і піти шляхом осмислення живої економічної історії людства, при цьому 
постійно відгороджуючи її від зазіхань на власний об’єктивізм різних політич-
них сил і політичних обставин. 

Не менш значним є бачення специфіки управління виробництвом в умовах 
соціалізованого капіталізму, що на противагу більшовицькому соціалізму досяг 
наближення до реального загальноцивілізаційного соціалізму, в якому приватна 
власність постає як гуманістичний витвір, створений об’єктивною економічною 
історією, в якій людина тільки і може бути вільною та незалежною істотою. 
Отже, методологічні й теоретичні засади сучасної економічної організації люд-
ства виходять у своєму ринковому варіанті на рівень знання фундаментальних 
засад управління сучасним суспільством. А організаційний розум в управлінні 
сучасним виробництвом виступає як ступінь проникнення суб’єкта управління 
в об’єкт і тому будь-яка програма економічного розвитку повинна мати в підґ-
рунті ці методологічні тези.  

У цьому зв’язку органіка організації, яка має структурну композицію, струк-
турний зміст, керується власними механізмами, досягнення яких теж є умовою 
їх ефективності. Структура організації також є об’єктивною, хоча іноді склада-
ється враження її штучного існування, але ця штучність є реагуванням на за-
пропоновані організацією енергетичні ресурси, у чому, власне, і полягає зазначена 
об’єктивність, що дає можливість її використання в аналізі фундаментальних 
засад управління виробництвом як елементу соціального управління. 

Економіка стосовно демократії є засадою розвитку. Їх залежність є визначаль-
ною, і в цьому контексті вона управляє демократією, а не навпаки. Однак де- 
мократія як форма управління, тим більш державна, на цій залежності існує як 
зворотний організаційний зв’язок, ефективність якого встановлюється і влас-
ною організацією демократичного управління. А ця власна організація має свою 
енергію, свої можливості впливу, своє базове джерело. Тому слід наголосити на 
провідній теоретико-методологічній тезі: демократія стосовно економіки не є її 
елементом, вона відтворює економічну організацію суспільства, її соціально-еко-
номічні фактори, політичні і духовні аспекти, які стосуються суспільних відносин з 
приводу матеріального виробництва. І це не традиційне (радянське) бачення так 
званої участі трудящих в управлінні виробництвом, а саме об’єктивний фактор 
механізму взаємовідносин між виробниками та організацією управління ними 
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як елементами суцільної економічної кооперації. Інакше кажучи, наявність у 
співвідношенні демократії та економіки фундаментальних факторів, майже не-
залежних від рівня розвитку суспільства, є, по суті, загальноцивілізаційними, 
що доводить загальносистемну сутність соціального управління. 

Ця незалежність від розвитку суспільства не повинна, однак, сприйматися в 
прямій інтерпретації, оскільки прикладний аспект демонструє рівень економіч-
ного розвитку суспільства.  

Наука соціального управління в політичній науці, насамперед у теорії 
держави. Державне управління, а сама держава як соціальний інститут у полі-
тичній науці, розглядається у двох основних аспектах: держава як загальноци-
вілізаційне явище, найбільш досконала форма самоуправління людства і як ос-
новний інструмент організації специфічного національного життя в кожній 
даній країні. 

Щодо першого аспекта, то він має загальнотеоретичний характер, хоча й у 
вигляді вивчення досвіду власної держави, але у формі прикладного аналізу, що 
дозволяє говорити про соціально-системний зміст державного управління. 

Загальнотеоретичні положення політології відтворюють державу як вищу 
форму управління, вбачаючи в ній наявність владної енергії як способу органі-
зації суспільного життя, яке має той ступінь різноманітності інтересів, гармоні-
зація яких можлива лише за допомогою права як владного явища. До основних 
рис державного управління вона відносить: розуміння загальнонаціональних  
інтересів, урахування специфіки сучасної ситуації, наявність загальних законо-
мірностей формування та функціонування держави, історичні традиції, необ-
хідність досягнення консенсусу між протилежними інтересами. Основна ідея — 
це органічний союз між громадянським суспільством і державою, що є постій-
ним джерелом розвитку державності взагалі. А щодо управління, то цей консен-
сус виступає як умова досконалої державної організації, її конструктивного 
втручання в основні сфери суспільного життя. В усякому разі має право на іс-
нування таке поняття, як світова державність, яке нічого спільного не має з ко-
лишньою концепцією світової держави, що мала космополітичне спрямування, 
нехтуючи національною державністю — джерелом розвитку світової державно-
сті як загального способу самоорганізації людства.  

Тому слід підкреслювати управлінський статус держави, вбачаючи в державі 
ту державність, яка має прямий зв’язок із суверенітетом нації, окремої людини 
або певних верств населення, що існують структурно, у зв’язку з наявністю 
окремих, специфічних інтересів і реального стану країни загалом. Це тим більш 
необхідно, що сучасна держава все більше виступає в ролі загального організа-
ційного начала, знімаючи з себе в міру гуманізації суспільства владні функції і 
перетворюючись в інститут суспільного договору на певних принципових заса-
дах. Цей управлінський аспект діяльності держави стає все більш пріоритетним, 
що свідчить про те, що традиційно засуджувана марксизмом і радянським соці-
алізмом приватна власність виявляє свій потенціал як спосіб самореалізації 
особи, який знаходить у державі організаційне, консенсусне відтворення. Дер-
жава стає інститутом безпосереднього управління, причому на професійних за-
садах як фахівець з певних сфер виробництва і суспільних відносин, як мене-
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джер, який обслуговує взаємовідносини приватновласницьких структур, як їх 
імпресаріо і водночас адвокат, який захищає інтереси своїх клієнтів як елемен-
тів загальноцивілізаційної структури приватної власності. 

Тому управлінська роль держави міцніє, а не послаблюється, і це зміцнення 
треба вбачати не у посиленні владних функцій, не у збільшенні поля панування, 
а у переході державних структур на професійне обслуговування організаційно-
правових потреб населення як у виробничій, так і у невиробничій сферах. Від-
бувається двоєдиний процес: послаблення політичної ролі держави і посилення 
її професійного впливу на суспільні відносини, які на нинішньому рівні розвит-
ку цивілізації потребують організаційно-правової допомоги у створенні доціль-
но організованих соціальних кооперативів, особливо щодо ринкових засад цих 
відносин, які можуть піти від стихії попиту і пропозиції, перейшовши на пози-
цію доцільної регуляції товарно-грошових відносин у сучасному світі. З цієї точ-
ки зору можна вважати, що національно-структурна світова державність, по- 
силюючи свою увагу до піднесення національної державності на рівень  
основного джерела світової державності, є найбільш розумною позицією не 
лише державної практики, а й науки, яка має бути спрямована на визначення ці-
єї тенденції. Це той державний націоналізм, який так важко сприймається сте-
реотипним мисленням, але який має майбутнє як звичайний системний підхід 
до світової державності як до системного утворення, кожний елемент якого жи-
вить її і водночас живиться нею. Людство як системна державність у такому 
контексті знаходить для себе один з найвагоміших способів існування на заса-
дах державного типу єдності, який дозволяє говорити про самоуправління люд-
ства як єдиного цілого. Можливості такого єднання сьогодні виражені особливо 
відверто після того, як закінчилася епоха протистояння між капіталізмом та со-
ціалізмом, у чому провідну роль відіграла світова державність як право на най-
більш досконалий інструмент загальнолюдського суспільного договору, вира-
зом якого є Організація Об’єднаних Націй, універсальний набір міжнародних 
інституцій, Декларація прав людини на основі загальної гуманізації міжнарод-
них відносин. 

Інакше кажучи, наука соціального управління вивчає світовий державний 
досвід шляхом залучення знань про загальні закономірності формування та функ-
ціонування держав через встановлення їх типологічних ознак та виокремлення 
їх специфіки на основі власної управлінської інтерпретації. 

У проблемі соціально-системного управління суспільством окреме місце по-
сідає концепція управління Україною як елементом загальноцивілізаційної сис-
темної впорядкованості. 

Україна в цьому контексті є однією з найпривабливіших країн, яка протягом 
своєї історії не здійснювала трагічних для людства кроків агресивного змісту, 
постійно виборюючи право на існування у толерантному режимі, на основі за-
гальноприйнятих чеснот.  

Сучасна самостійність України як вияв здатності українства до самооргані-
зації є природним наслідком національно-впорядковувального потенціалу вели-
кої нації, тяжіння українства до утворення національної громади за допомогою 
історично основного управлінського інституту — держави, яка є результатом 
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споконвічного організаційного впливу української ідеї на спосіб існування са-
мого українства. Вона могла бути більше або менше помітно присутньою в 
конкретній політичній аурі. Але її керуючий потенціал був постійним джерелом 
організаційної досконалості українського етносу, незважаючи навіть на строка-
тість його структури, зокрема мовну. Інакше кажучи українська національна 
ідея та історія українського державотворення в історичному контексті не мають 
основної історичної ознаки — часу, оскільки це еволюція двох організаційних 
начал, на яких власне розвивався український етнос. Навіть перші речники 
української ідеї з’явилися як результат духовної самоорганізації українства, в 
якій основний організаційний фактор українського етносу — відчуття спільнос-
ті руху — перетворював його історію на постійний пошук способів економічно-
го, політичного або культурного порядку для елементарного виживання части-
ни людства, яке зветься українство. 

Тобто дослідження українського самоуправління зводяться до думки, що си-
ла українства, його життєздатності завжди мали значний організаційний потен-
ціал, який був постійним джерелом його етнічної єдності. 

У науці соціального управління також чітко простежується два основні аспек-
ти українського самоуправління: рівень системної впорядкованості сучасної 
української діяльності та власне управлінська діяльність певних соціальних ін-
ституцій, насамперед держави як визначальної організаційної сили формування 
в Україні нової соціальної системи.  

До політичних, соціальних і національних детермінантів розвитку України, 
організаційний потенціал яких відіграє помітну роль, належать законодавство, 
загалом правове поле країни, соціальна напруженість як фактор самореалізації 
національних інтересів, політика в усіх її формах у контексті формування нових 
суспільних відносин, етнонаціональні процеси як певний енергетичний фактор, 
що живить спосіб самоорганізації українства в його русі до рівня сучасної циві-
лізації тощо. Тобто управлінський аспект основних економічних, соціально-
політичних і духовних процесів в Україні подано в об’єктивному самоорганізо-
ваному русі, що робить науку соціального управління істотною допомогою в 
професійній управлінській діяльності (що, звичайно, вимагає від управлінсько-
го корпусу країни певної фахової управлінської підготовки для такого викорис-
тання наукової інформації). 

Сприяє цій діяльності також те, що постсоціалістичний час в Україні озна-
менувався появою великої кількості видань, у яких проводиться ідея історичної 
суверенності української нації та її державності, соціально-генетичної здатності 
до самоуправління, насамперед у державній формі. Ця здатність є загальною 
властивістю різних етносів, що дає змогу говорити про самоуправління людства 
через власні елементи, якими і є нації, народності, навіть племінні утворення. 
Тобто Україна, українство щодо цього є не винятком, а правилом, що зайвий 
раз свідчить про природність національно-визвольного руху як способу самоор-
ганізації нації. Більше того, самоорганізація нації є формою її самовизначення, 
що є джерелом постійного структурного розвитку. 

Різні політичні, міждержавні об’єднання в цьому контексті не є послаблен-
ням національної енергії. Навпаки, вони є засобом її посилення, що і створює 
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саму можливість до міжнародної інтеграції і вищого її вияву — світового спів-
товариства. 

Отже, людство є системою управління своїми елементами — націями, наро-
дами, етнічними групами, що породжує необхідність наукового осмислення са-
моуправлінських властивостей людства через управління своїми елементами.  

А Україна як елемент світового співтовариства є досить значущою вже хоча 
б тому, що вона як велика нація має стати і великою державою, причому через 
небачений в історії людства спосіб такого перетворення: її історичне завдання 
вийти на рівень сучасних розвинутих країн у короткі строки, за допомогою на-
самперед організаційних зусиль зі створення нової соціальної системи, силою 
національних інтелектуальних можливостей, зокрема управлінського корпусу 
країни, в якому провідне місце посідають державці всіх рівнів. Тому етнодер-
жавознавство, етнонаціональний розвиток України, національно-державне бу-
дівництво — це осмислена українськими вченими постсоціалістична дійсність 
України, в якій вони вбачають глибинну тенденцію до створення необхідної на-
ціональної енергії на шляху органічної гармонізації визначених вище факторів. 

З погляду науки соціального управління українська управлінська енер-
гія — це державність української нації, причому державність не лише як ін-
ституціональна організація, а як вищий політичний менталітет нації, як та 
здатність до самоорганізації, яка дає можливість українству іти її шляхом і 
вірити в можливість такого варіанта виходу великого народу на рівень роз-
витку сучасної цивілізації. 

Наука соціального управління та міжнародний менеджмент. Аналізуючи 
сучасні світові механізми взаємовідносин, які представлені як у процесуально-
му, так і в інституціональному аспектах, слід акцентувати насамперед на проце-
суальних засадах міжнародних відносин, які з погляду науки соціального 
управління є фундаментальними в історичному поступі людства до висот влас-
ної системної організації. Тому і власне загальноєвропейський процес, і прин-
ципи створення ефективної системи взаємодопомоги, на яких функціонують 
певні міжнародні організаційні структури, доцільно розглядати сьогодні в кон-
тексті загальної демократизації міждержавних відносин. Ця тенденція свідчить 
про те, що наявність у світовому співтоваристві певних фундаментальних засад 
самоуправління, які воно намагається використати для створення механізмів 
управління, знімає саму можливість дезорганізації міжнародного співробітниц-
тва. Тобто наскрізна ідея науки соціального управління щодо управління між-
народними відносинами полягає у тому, що людство, вступаючи в третє тися-
чоліття, має покласти в основу взаємовідносин між народами принципи вищої 
духовної доцільності, яким має слугувати економічна і політична енергія будь-
якого народу. 

Таке тлумачення загальних питань міжнародних відносин здається досить 
логічним саме під кутом зору науки соціального управління. 

Окремо слід сказати про правові засади управління міжнародними відноси-
нами, оскільки в діяльності міжнародних організацій, які безпосередньо зай- 
маються міжнародно-правовим регулюванням міждержавних відносин, значна 
частка управлінської енергії витрачається на безпосередні забезпечені у право-
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вому полі контакти між певними економічними, політичними, соціальними та 
іншими утвореннями. 

Загалом же управлінський аспект міжнародних правових відносин є доміну-
ючим у сучасній науці соціального управління. І це логічно. Адже наявність 
світового співтовариства як системи більш як двохсот держав, що входять або 
не входять до певних міждержавних утворень, свідчить про певну системність 
управлінської самоорганізації людства на фундаментальному підґрунті, яким є 
право. Причому, незважаючи на постійне домінування в управлінському лекси-
коні терміна «держава», саме в управлінському контексті слід підкреслити, що 
право є базовим, фундаментальним витвором щодо держави, а не навпаки. А це 
означає, що управління має, виходячи навіть з теоретичного матеріалу, розгля-
дати державу як форму правової регуляції міжнародних відносин і представля-
ти управлінський аспект у сутнісному вимірі насамперед як правове явище. 
Тобто міжнародне право як соціально-управлінське явище, внутрішньодержав-
не право, право людини тощо мають різні форми утворення, вищою з яких є 
держава, але для управління, особливо у кваліфікації його соціально-системних 
опор, не держава, а саме право має представлятися як найбільш ґрунтовна опора 
соціальної організації, зокрема міжнародних відносин.  

1.1.2. Ефективність системного мислення 

истемне мислення як термін не є новацією в сучасній науці управління. 
Саме таке бачення можливостей людського мозку представлене в бага-

тьох наукових дослідженнях. 
Але й досі в науковому обігу ефективність такого мислення не є предметом 

особливої уваги, оскільки ця ефективність є у будь-якому управлінському рі-
шенні, що не суперечить чинному законодавству, логіці соціального розвитку і, 
зрештою, визначенні, яке має певна соціальна система. 

І все ж існує проблема, яка полягає в тому, що багато управлінських акцій 
організаційного руху певних об’єктів стають каталізатором соціальної напруги, 
а в академічному плані — у зв’язку з невідповідністю між реальним соціальним 
управлінням і організаційним потенціалом суспільства, а ще більше — його 
економічними, культурними, особистісними і соціальними потребами та інтере-
сами. Ця невідповідність супроводжує всю історію людства, причому переваж-
но в трагічних формах, і навіть демократія, у тому числі й сучасна, цю проблем-
ність не зняла. 

Однією з відповідей на запитання: чому й досі існує така невідповідність, — 
є відсутність так званого організаційного (системного) мислення, яке через іс-
торичний розвиток людства, коли це мислення було підкореним станом суспіль-
ства, суспільної свідомості, вийшло сьогодні на демократичний простір, пере- 
творившись по суті у визначальний чинник суспільного прогресу. 

Це означає, що основною причиною даної невідповідності в історичному та 
онтологічному планах є масове управлінське неуцтво. Сьогодні, коли практич-
но створена наука соціального управління, вона не стала об’єктом загального 
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вивчення, хоча світова практика підштовхнула українське суспільство до опа-
нування одним із її найважливіших аспектів — менеджментом. Тому завершен-
ня процесу її загального організаційно-професійного опанування доцільно вба-
чати у системному розумінні соціального управління як повної адекватності 
між реальним станом суспільних відносин і соціальним управлінням як універ-
сальною категорією. 

Сучасне людство дедалі досконаліше організується за допомогою власних 
управлінських можливостей, які постійно поглиблюються і розширюються за 
рахунок досягнень цивілізації у сферах економіки, культури і політики. Відтак 
постає проблема цього явища як системного феномену, що має здатність орга-
нічно впливати на розвиток сучасного суспільства. 

Світове співтовариство вийшло на сучасний рівень розвитку, зокрема, тому, 
що воно уявило себе певною системою, що має органічну здатність до розумної 
організації за допомогою самоуправління. Системне самоуправління людства, у 
свою чергу, знайшло в управлінні свій основний організаційний елемент, що 
живить систему людських відносин, упорядковує їх, надає їм певного спряму-
вання. А це означає, що самоуправління та його основний організаційний ін-
струмент — управління набувають у такому співвідношенні властивостей зако-
ну, за яким будується управління як соціальний феномен. Цей феномен є 
певним організаційним безмежжям, яке супроводжує історію людства і потреба 
у якому є нескінченною. 

Соціальне управління як феномен відтворює організаційний потенціал люд-
ства, його здатність до самоорганізації за допомогою принципової особливості 
людини — наявності на рівні окремого індивіда «штабу управління» — людсь-
кого мозку. Ця властивість і породжує впевненість людства в існуванні світово-
го розуму, який, зрештою, є його порятунком, основною надією на вічність іс-
нування. 

Процеси глобалізації, які викликають неоднозначне ставлення різних соціаль-
них груп, є об’єктивними для сучасного людства, і тому слід виходити саме з 
цієї об’єктивності, а не з поглядів на них, хоча необхідність академічної визна-
ченості в такому разі природно існує.  

Це означає насамперед наявність у людства такої ж об’єктивної потреби у 
знанні тих засад, які породжують розвиток цивілізації, спричиняють виникнен-
ня процесів глобалізації. Основною з них є загальноцивілізаційність багатьох 
суспільних явищ, зокрема самоуправлінського потенціалу людства, в якому ро-
зумний початок є джерелом його організаційної могутності. 

З огляду на сказане слід вважати доцільним знання людиною організаційної 
сутності управління, таких його основних явищних проявів, як управління ви-
робничою організацією та управління духовною культурою в певній організа-
ційній активності, що й створює певну самоуправлінську якість. 

Окремо слід сказати про управління політичними відносинами як об’єктом 
управління, оскільки воно часто виступає у вигляді механізмів управління, що є 
прерогативою політики, яка відтворює ці відносини і водночас має організувати 
їх упорядкування і гармонізацію, що важко побачити в конкретній політичній 
діяльності. 
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І нарешті, до структури управління як соціальний феномен у системно-само-
управлінському контексті, як його найповніший і найорганічніший вияв вхо-
дить управління «світовим кооперативом». На цьому рівні маємо промовисте 
свідчення загальноцивілізаційності управління, загальної здатності людства й 
людини до впорядкування власних взаємовідносин. 

У практичному аспекті (хоча теорія є осмисленою практикою) знання люди-
ною механізмів вселюдського та індивідуального самоуправління, управління 
як виду діяльності створює потужні можливості для розвитку цивілізації, для 
знищення трагічних джерел порушення соціальної гармонії, яка є єдиним поря-
тунком існування людства як біосоціального виду.  

Глобалізм науки соціального управління, визначення фундаментальних засад 
самоуправління людства, які в різних формах і на різному рівні розвитку пред-
ставлені у системно-структурному стані світового співтовариства, викликали й 
специфічність стану науки. Саме глобалізм в уявленні деяких вчених, не кажу-
чи вже про так званих практиків, асоціюється з певною неконкретністю, а іноді 
навіть з безадресністю творчого пошуку. Тому слід наголосити на тому, що су-
часне людство перебуває на такій стадії інтегративності, що свідчить про визрі-
вання його вищої єдності — системного, багатоелементного стану, в якому все 
більш помітну роль відіграватиме здатність до самоуправління. Це означає, що 
сьогодні, у ХХІ ст. слід шукати в науковому соціально-управлінському доробку 
ті ідеї і концепції, які можна використати для організації життєдіяльності людс-
тва і йти цим шляхом до наукових засад управління певними соціальними 
осередками. 

Визрівання нового типу самоорганізації людства можна побачити в глибин-
них засадах конкретних наукових досліджень, які об’єктивно постають перед 
нами в певному системному вигляді, незважаючи навіть на те, що переважна 
більшість їх стосується конкретних соціальних об’єктів — країн, галузей суспіль-
ного життя, сфер життєдіяльності, певних суспільних відносин, політичних 
структур тощо. 

Останнє тим більше переконує в науковості цього твердження, що в процесі 
наближеного управлінського аналізу будь-яке творче осмислення певного яви-
ща або об’єкта зразу ж виявляє свій управлінський потенціал, який можна уяви-
ти як частину певної системної впорядкованості, що відтворює таку системну 
впорядкованість, якою є людство, безліч його елементів. 

У цьому зв’язку наукова соціально-управлінська думка є або принаймні має 
бути принципово адекватною стану об’єкта, який вона вивчає в усьому його роз-
маїтті, зрештою, кваліфікувати її саме науковою можна тому, що ця адекват-
ність існує і одним з найпереконливіших свідчень її є те, що науково соціально-
управлінські дослідження мають той управлінський потенціал, який входить як 
елемент у структуру науки управління. 

Можна також з упевненістю говорити про те, що наявний науковий соціаль-
но-управлінський доробок, зокрема українських учених, є досить повним для 
використання в управлінській практиці, якщо навіть у ньому немає відвертих 
управлінських акцентів. Тому наука управління і не є самодостатньою. Потріб-
на спеціальна підготовка для управління об’єктивною різноманітністю. Але во-
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на є менш ефективною, якщо управлінець не має управлінського фаху, профе-
сійно поєднуючи його з конкретним знанням конкретного об’єкта. 

Отже, сучасна наукова і практична соціально-управлінська інформація має 
переконливий організаційний потенціал, використання якого може бути пози-
тивно ефективним з огляду на рівень розвитку управлінської цивілізації. 

Але аналітичне втручання в цей потенціал із загальноцивілізаційної точки 
зору дає достатні підстави стверджувати, що вона, тобто наукова і практична 
соціально-управлінська інформація, перебуває в стані такої відповідності, яка 
має загальноцивілізаційні характеристики самоуправлінського потенціалу люд-
ства як одного з елементів організаційного потенціалу матеріальної і духовної 
світобудови. Ґрунтовне проникнення в неї має відбуватися на основі пізнання 
власних самоуправлінських можливостей людства, встановлення в них того, що 
гармонізує відносини людства із цією світобудовою, хоча зовні це проникнення 
як науково-практична проблема здається переважно прогностичною. 

І все ж ця проблема існує як об’єктивна зовнішня потреба, яка тисне на люд-
ство, і воно може вважати свій організаційний рух правильним, якщо управління 
ним здійснюється на постійному прагненні до зазначеної гармонії. І це дуже 
важливо, оскільки є фактором постійного удосконалення соціального управління, 
створення таких організаційних механізмів соціальної організації, які зрештою 
перетворяться в абсолютний фактор прогресивного розвитку будь-якої країни. 

Тому творчий доробок науковців у галузі управління, суттєво доповнений 
дослідженням організації як всеосяжної даності, дасть змогу створити теоретичну 
картину самоуправлінського потенціалу людства, його загальноцивілізаційних 
засад і представити науково переконливий погляд на явище, яке ще не знайшло 
свого тлумачення та базових характеристик і визначається узагальненим поняттям 
«управлінська цивілізація». Воно має стосуватися дослідження організаційної 
сутності соціального управління, його певної якості — організаційної впоряд-
кованості як здатності самокерованої системи, винайдення основного соціаль-
ного фактора самоорганізації людства — управління суспільним поділом праці 
на основі розрахунку її кооперативного потенціалу, бачення управління міжна-
родним співробітництвом як вияв загальноцивілізаційної сутності соціального 
управління. 

1.2. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ  
СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 

1.2.1. Методологія та організаційна  
структура соціального управління 

 
етодологічна основа управлінської науки — це вчення про суспільну 
систему, важливими ознаками якої є управлінські процеси, управлін-

ські відносини. Характер цих відносини безпосередньо залежить від рівня роз-
витку суспільства, оскільки в будь-якому суспільстві управління — це суспіль-
на діяльність, яка відображає його об’єктивні управлінські потреби. Причому 
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процеси управління залежать як від загальних властивостей суспільного розвит-
ку, так і від його рівня на даний момент. 

Відкриття системних властивостей суспільства означало появу вперше в іс-
торії суспільної думки справді наукового методологічного знання для розумін-
ня сутності управління та управлінських відносин. Системне бачення створило 
можливість його використання в управлінській практиці, дало змогу свідомо 
впливати на розвиток суспільства, зводити до мінімуму стихійні елементи в його 
розвитку. А це означає, що однією з головних характеристик суспільства є са-
мокерованість, цілеспрямований вплив на основні сфери суспільного життя, 
причому самокерованість суспільної системи має всеохопний характер, з чим і 
пов’язана універсалізація управлінської діяльності. 

У свою чергу останнє означає, що управління одночасно виступає як об’єк-
тивним, так і суб’єктивним явищем, суворе розмежування досить ускладнене, 
тому аналізувати процес управління необхідно як об’єктно-суб’єктне явище. 

Як суб’єктні відносини (саме вони, як правило, перебувають у центрі уваги 
практиків і вчених) управління суспільством — це система дій, що відповідає 
суспільним інтересам і вмотивована нормами права і моралі, професійною  
компетентністю та ідейною впевненістю керівника. Це — зумовлена самою 
сутністю суспільних відносин стійка, суворо послідовна дія, яка ґрунтується на 
органічній єдності знань, переконань і поведінки, що визначає ставлення керів-
ника до суспільства та до самого себе, яке забезпечує його творчу діяльність. 
Тобто це — категорія, що відображає управління в комплексі його джерел і 
форм прояву, дає змогу бачити реальний стан керівника в системі суспільних, 
зокрема управлінських, відносин як властивість суб’єкта цих відносин. 

Положення про управління суспільством як про спосіб його організації має 
ще одне «навантаження»: воно включає в себе думку про те, що досконалість 
управлінських відносин залежить від загального розвитку суспільства, в якому 
реалізується управлінське рішення. Причому управління здійснюється в усіх 
сферах суспільних відносин: виробничих, політичних, духовних, моральних, 
сімейних, національних, особистісних. Природною є специфіка його прояву в 
суб’єкті вказаних відносин, але з одним обов’язковим показником: принципо-
вою відповідністю змісту та цільових настанов управління об’єктивному та 
суб’єктивному стану суспільства, вимогам об’єкта, на який спрямована управ-
лінська діяльність. Ця відповідність є необхідною тому, що вона є в першу чер-
гу умовою продуктивної діяльності працівників. 

Сучасному суспільству притаманна постійна тенденція до все більш ефектив-
ної самоорганізації на основі пізнання власних можливостей, хоча стихійності в 
його розвитку досить багато, в тому числі і об’єктивної. Проте встановлення 
об’єктивності розвитку не переконує людей в необхідності підкорення їй, а нав-
паки, пізнання об’єктивного в соціальному організмі створює деяку впевненість 
у тому, що стихійне в розвитку — це не синонім об’єктивного, що останнє під-
владне людям, їх регулювальному впливу, тим більше, що стихійне як власти-
вість системи впливає на людське життя по-різному, більше опосередковано, 
ніж безпосередньо, більше в історичному русі, ніж в індивідуальному існуванні 
кожного і до того ж не щодня. Існує багато ступенів (ієрархія) впливу об’єк-
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тивного і стихійного на особистість, соціальну групу, суспільство. І тому свідо-
ме прагнення до саморегуляції, самоуправління на будь-якому рівні цивіліза-
ції — природний стан суспільства, хоча, зрозуміло, можливості соціальних 
утворень щодо цього істотно відрізняються. А це означає, що ми не фаталізуємо 
об’єктивне в розвитку суспільства, а покладаємося на управлінську компетент-
ність тих, хто має політичну владу, політичний вплив, хто завдяки своєму особ-
ливому становищу в державі повинен уміти управляти розвитком соціальної 
системи. Урахування можливостей самоуправління в сучасному суспільстві для 
нас не просто академічне розуміння властивостей соціальної організації, а полі-
тична необхідність, з якої має виходити керівництво будь-якої країни в розроб-
ленні своєї стратегії і тактики. 

Тому це об’єктивне та стихійне треба знати, знати реальні чинники суспіль-
ного розвитку, що визначають ту чи іншу політичну поведінку народу, механізми 
управління цим розвитком, причому не тільки для того, щоб правильно будува-
ти наші відносини з іншими державами, а й використовувати для кардинально-
го поліпшення управління власним суспільством все те, що може становити ін-
терес для нашої української управлінської системи. 

Як відомо, у процесі її формування з’явилася нагальна потреба вивчення, а 
часто й запозичення (відповідно, звичайно, до інтересів країни) світового досві-
ду демократичної будови, об’єктивного аналізу різних систем управління, особ-
ливо виробництвом. Щоб таке вивчення, а тим більше запозичення були науково й 
політично обґрунтованими, потрібна наукова підготовленість управлінських 
кадрів, людей, що залучаються до процесу безпосереднього управління, оскіль-
ки для ефективної управлінської діяльності слід займати не тільки політично, а 
й науково зрілу позицію в підході до управлінського стану сучасного суспільст-
ва, його організаційних засад. Тим більше, що перехід людства від традиційно-
го капіталізму до нових, вищих форм соціальної організації, визрівання в ньому 
все більш соціалізованих матеріальних передумов робить досвід такого перехо-
ду особливо цінним для країн, що переходять від державного соціалізму до су-
часного капіталізму, до його народної сутності. 

Зазначені якості сучасного світового розвитку поклали початок новому 
етапу в самоорганізації світового співтовариства, подальша доля якого сьо-
годні багато в чому залежить від відомих усьому світові подій, що виклика-
ють об’єктивну необхідність саме управлінського реагування, оскільки для 
того, щоб країни, які прокладають нові шляхи до рівня сучасної цивілізації, 
мали можливість максимально ефективно використовувати свій потенціал, 
вони повинні системно правильно розміщуватися в світовому інтеграційно-
му процесі, створювати в міру його розвитку нові механізми управління ін-
теграційними процесами. Достатній ефективності цього управління сприяє 
підвищення ролі організаційних чинників, що виникли на основі оновлення 
відносин володіння засобами виробництва, наявності політичної влади в ру-
ках демократії. 

До речі, всі країни, незалежно від рівня їх розвитку, в умовах цілковитого 
дотримання рівноправності та взаємної поваги національних інтересів йтимуть 
шляхом все більшого взаєморозуміння. Тому завданням міжнародних організа-
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ційних структур і кожної окремої країни є сприяння цьому історично прогресив-
ному процесу. 

Отже, сучасна наука управління є результатом відкриття наукових методів 
пізнання матеріального і духовного світу, науково-філософського розуміння 
матеріальної організації світу, її об’єктивних засад, системного змісту, самоуп-
равлінських можливостей. 

До структури науки управління входять її методологічні засади, зокрема 
загальна теорія організації, особливо тектологія Богданова, кібернетика, концеп-
ція ідеальної організації Вебера, системологія, діалектика Гегеля і відповідно  
до оригінальності об’єкта управління інше наукове знання, яке може мати ме-
тодологічний сенс щодо даного об’єкта, в даному часі і просторі. 

Крім методологічного знання як інструментарію, елементами структури нау-
ки управління є загальні теоретичні уявлення про управління як системне яви-
ще і вид діяльності. Тому до цієї структури входять основні поняття управління, 
і його основні принципи, види, функції, форми управління, а також основний 
продукт управління — управлінське рішення. 

До науки управління належать також управлінські аспекти політичної орга-
нізації суспільства, управління матеріальним і духовним виробництвом, управ-
лінська праця як вид інтелектуальної діяльності, зокрема те, що прийнято нази-
вати соціальним управлінням. Конкретніше, до науки управління входять 
такі види, як управління людьми, технологічними процесами і процесами 
взагалі, що мають місце під час впливу людини на природу, а також управ-
ління живими організмами. 

Крім того, до структури науки управління входять також галузеві науки 
управління, які теоретично осмислюють і виробляють необхідні рекомендації 
щодо управління певними матеріальними, духовними або політичними об’єктами 
(управління промисловим виробництвом, зокрема металургійним, машинобудів-
ним, хімічним, сільськогосподарським тощо; в цілому управління культурою і 
окремими її видами — театром, кінематографом, наукою, освітою; політичне 
управління — державне, партійне, громадських організацій та ін.). Оскільки в 
основну визначення структури науки управління покладено об’єктний принцип, 
то, зрозуміло, навіть перелічити в певному впорядкованому вигляді всі об’єкти 
управління неможливо, тому їх потрібно структурно охопити і теоретично уза-
гальнити.  

Найбільш широке поняття «управління» представлене в кібернетиці. За 
В. М. Глушковим та В. Г. Афанасьєвим воно складається з таких основних ха-
рактеристик. 

Управління властиве самокерованим системам. Самокерованими системами 
слід вважати такі, для яких характерними процесами є управління. Природні про-
цеси неживої природи не мають здатності до управління. Процеси управління в 
них впроваджує людина. Властивості управління мають лише біологічні та соціаль-
ні системи. Система — це складний динамічний організм, який існує як реаль- 
ний зв’язок, дійсна функціональна структура, незалежна від нашої свідомості, вод-
ночас це метод відображення дійсності, науково ідеалізоване відтворення реальних 
взаємозв’язків, результат функціонального підходу до дійсності.  
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Процеси управління є впорядкуванням системи. Впорядкування відбува-
ється в тих системах, у яких існує мережа причинно-наслідкових залежностей, 
здатних у межах певної основної якості переходити з одного стану в інший. Цей 
процес є антиподом процесам дезорганізації, що дає змогу стабілізувати систе-
му, зберегти її якісну визначеність, підтримати динамічну взаємодію з середо-
вищем, забезпечити розвиток системи та досягнення певного ефекту. Оскільки 
функціонування таких систем відбувається в умовах безперервних змін внутріш-
нього і зовнішнього середовища, завдання управління полягає в тому, щоб  
якомога доцільніше реагувати на такі зміни. Цього можна досягти вчасною пе-
ребудовою структури системи відповідно до характерних закономірностей і 
тенденцій. У найбільш загальному вигляді це і є управління. До того ж воно 
здійснюється за допомогою механізмів, які розміщені в самій системі, тому 
управління тут виступає як самоуправління, що створює в ній дві підсистеми: 
керуючу і керовану. 

Управління здійснюється на основі системного принципу зворотного 
зв’язку. Успішне управління може здійснюватися лише тоді, коли керуюча сис-
тема отримуватиме інформацію про ефект, досягнутий дією суб’єкта управлін-
ня, про досягнення (або недосягнення) мети, яку він поставив. Невідповідність 
фактичного стану системи заданому і є тим коригуючим сигналом, який викликає 
перебудову системи для того, щоб вона функціонувала в заданому режимі. 

Зворотні зв’язки є складною системою причинної залежності, яка характери-
зується тим, що результат попередньої дії впливає на наступну течію процесу. 
У зворотному зв’язку є така взаємодія, коли причина й наслідок постійно міня-
ються місцями. Причина, породжуючи наслідок, сама зазнає зворотного впливу, 
стає наслідком власного наслідку. Наявність зворотних зв’язків є законом будь-
якої самокерованої системи. 

Управлінню властива певна цілеспрямованість, пов’язана з принципом зво-
ротного зв’язку. Через канали саме зворотного зв’язку до керуючої системи на-
дходять сигнали про досягнення або недосягнення певної мети, отримання або 
неотримання запрограмованого ефекту. Тому зворотні зв’язки є засобом доці-
льного функціонування системи, забезпечення досягнення поставленої мети. 
Причому ставити мету і домагатися її реалізації здатна лише людина. Зовні до-
цільна поведінка живих організмів, яка знаходить свій вияв у їх рефлекторній та 
інстинктивній «діяльності», є наслідком природної еволюції. Вона виявила себе 
у спадкоємній інформації, яка здатна зберігатися, передаватися з покоління в 
покоління, а також збагачуватися за рахунок накопичення досвіду в процесі ін-
дивідуального розвитку організму.  

«Доцільна» поведінка кібернетичних машин здійснюється завдяки закладе-
ним у них людиною програм, реалізація яких відбувається також за допомогою 
системи зворотних зв’язків, створеної людиною. Це стосується також машин, 
які здатні самонавчатися і самоудосконалюватися. Програма, яку вкладає в них 
людина, має лише більш широкий діапазон, ніж у звичайних автоматів. Вона 
включає основні, загальні принципи, за якими встановлюються технічні режи-
ми, що коригують зв’язки між збуреннями і зворотними діями, надаючи авто-
мату певної свободи дій, навіть технічно непередбачених. 
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Зворотний зв’язок — це інформаційне забезпечення управлінського процесу, 
що в соціальному варіанті є необхідною умовою ефективності управлінських 
рішень, оскільки не маючи інформації про ефект, досягнутий попереднім рі-
шенням, управлінець може підсилити його неспроможність або неправильність, 
що може руйнівно відобразитись в об’єкті або бути просто неекономним у разі 
простого його повторення. 

Управління здійснюється у вигляді функціонування самокерованої системи 
по замкненому циклу у зв’язку з наявністю в ній прямих (від керуючої підсис-
теми до керованої) і зворотніх (від керованої до керуючої) зв’язків. Ці зв’язки 
проявляють себе в тому, що будь-яка команда керуючої підсистеми приводить 
до певного ефекту, який у свою чергу справляє на неї зворотний вплив. У ре-
зультаті остання завжди перебуває у курсі дій не лише компонентів системи, а й 
ефективності цих дій, що є об’єктивною потребою їх відповідного коригування 
і збереження в такий спосіб динамічної рівноваги системи, її оптимального функ-
ціонування. 

Оптимальність функціонування є, зрештою, кінцевою метою управління, ви-
раженою в найбільш загальній формі, тобто отримання якомога більшого корис-
ного ефекту за найменших зусиль і витрат. Досягають цієї мети за допомогою 
вибору з певної кількості можливих рішень, тобто оптимального. Зрозуміло, що 
треба відрізняти поняття «оптимальне рішення» в математиці, економіці або 
соціології. Якщо в математиці оптимальним може бути й екстремальне рішення, 
то стосовно соціальних об’єктів не можна сподіватися лише на досягнення мак-
симального або мінімального значень рішень, а слід виходити з розрахунку мож-
ливих соціальних наслідків рішень. Це тим більш правильно, оскільки в соціаль-
них об’єктах не існує мінімального результату: він у кожному певному випадку 
є рівнем розвитку, на який треба орієнтуватися в процесі підготовки й прийнят-
тя управлінських рішень, що мають бути доцільним варіантом розв’язання тих 
чи інших соціальних проблем.  

Цілісність і якісна визначеність самокерованої системи залежить від сили 
внутрішнього тиску на неї. Ця сила не повинна її руйнувати, проте має бути до-
статньою для здійснення процесу самоуправління. Таку достатність створює 
інформація, яка несе в собі як те, що пізнано людиною, так і те, чого людина ще 
не знає. Інформація в такому контексті є складовою процесу управління, яке 
покликане системою впорядкувати її на основі безперервної циркуляції інфор-
мації як між системою і зовнішнім середовищем, так і між елементами системи. 
Саме інформація детермінує взаємодію елементів системи, на основі якої збері-
гається її сталість, цілісність. 

Проте для того, щоб управління мало змогу використовувати системну інфор-
мацію, вона повинна мати форму фізичних сигналів, які несуть у собі інфор- 
мацію, що має управлінський зміст, управлінську енергію, здатну викликати 
системне реагування командного порядку. Тому дуже важливо, щоб ця інфор-
мація не викривлювалася, тобто не набирала негативного для системи змісту. 
Це тим більш необхідно, оскільки система реагує не на будь-який сигнал, а ли-
ше на той, який відповідає її природі, потрібний їй у певному часі і в певних 
умовах. У неживій природі таких сигналів не існує. 
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Багато уваги інформації приділяє кібернетика. Для неї інформація — одне з 
головних понять. Відомо, що засновник кібернетичної науки в Україні академік 
В. М. Глушков свого часу доводив можливість створення такого кібернетичного 
знання, яке було б досить ефективним для наукового управління суспільством. 
Він виходив з того, що керуюча система — це будова, яка постійно організовує, 
переробляє і перетворює інформацію для управління об’єктом, використовуючи її 
кількісні параметри. Тому кібернетика пізнає зміст інформації через її формально-
логічну характеристику, що веде до виходу її на свідому діяльність людей. 

Кібернетичне бачення управління дає можливість використати його для 
створення соціального варіанту: управління — це будь-яка зміна стану об’єкта, 
системи або процесу, яка веде до досягнення поставленої мети, що викликає 
процес приведення суб’єктивної діяльності людей у відповідність до їх об’єктив-
ної природи і потенціалу, розкриваючи певні внутрішні і зовнішні можливості 
для постійного, досить ефективного його використання в інтересах людей. 

Суспільство — це самокерована система, оскільки воно є цілісним, сукуп-
ним, органічно взаємозв’язаним «набором» елементів (явищ, процесів), що є 
джерелом її динамізму. Останнє визначає її управлінську незалежність від будь-
яких зовнішніх сил, які у зв’язку з обмеженістю нашого пізнання іноді пода-
ються як вирішально впливові. Більш того, суспільство як система має свої 
об’єктивні механізми самоуправління, що дає йому можливість визначати свою 
якісну специфіку, нормально функціонувати, розвиватися, забезпечувати розви-
ток на основі певної об’єктивної мети, яка може знаходити в суспільній свідо-
мості той чи інший вияв. 

Самокерованою системою (підсистемою) є кожний народ, який має певну 
соціальну організацію (економічну, політичну, соціальну, духовну), що ґрунтуєть-
ся на кооперації праці, необхідності спілкуватися в процесі життєдіяльності, 
обмінюватися продуктами матеріального і духовного виробництва. Тому управ-
ління властиве будь-якому суспільству, всім його сторонам, оскільки в усіх ро-
ботах, у яких співпрацюють люди, загальний зв’язок і єдність процесу цього 
співробітництва з необхідністю представлений єдиною керуючою волею, яка 
формується у певний набір функцій, що мають відношення не до часткових ро-
біт, індивідуальної діяльності кожного працівника, а до всієї діяльності «майс-
терні». Це — продуктивна праця, яка організує безпосередньо суспільну або 
спільну працю, встановлює гармонію між індивідуальними роботами і виконує 
загальні функції, що виникають з руху самостійних органів (елементів) коопе-
ративної праці. 

Особливістю управління суспільством є також те, що в нього існує два типи, 
два об’єктивних механізми керуючого впливу на власний розвиток: стихійний і 
свідомий. Це означає, що суспільство спроможне ставити перед собою певну 
мету і реалізовувати її за допомогою управління. На цій основі виникають два 
властиві лише суспільству явища — суб’єкт і об’єкт управління, які вплітають-
ся в обидва типи управління — стихійний і свідомий. 

У разі стихійного управління впорядкувальний вплив управління на систему 
є серединним результатом взаємодії різних сил, зокрема випадкових, явищ, 
чинників. Ця взаємодія зовні виглядає як некероване явище, люди лише присто-
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совуються до нього, і складається враження, що це — стихія, якою оволодіти 
неможливо, і тому такий стан суспільного організму не має відомих людству 
управлінських інститутів. Класичним прикладом є ринкові відносини, що свідчать 
про обмеженість стихійних чинників, які є такими лише на певному етапі роз-
витку цивілізації. Проте вони все ж таки існують, тому знання можливостей їх 
впливу на суспільну систему входить до структури знань управляючого. 

Поряд зі стихійним управлінням існує основний його тип (стосовно суспіль-
ства) — свідоме управління, яке пов’язане з цілеспрямованою діяльністю людей 
і має певну історичну еволюцію: від управління за допомогою емпіричних, без-
посереднім досвідом отриманих, знань, що передаються з покоління в поколін-
ня, до наукового осмислення суспільних процесів і створення науки управління 
суспільством, усіма сферами його життя. В умовах свідомого управління існу-
ють відповідні управлінські інституції, система органів і організацій, яка здійс-
нює управлінський вплив на суспільство, окремі його об’єкти з метою реалізації 
їх потреб. Такий вплив має різний ступінь ефективності і відповідності цим 
потребам. 

Об’єктивні фактори в розвитку суспільства взагалі — це сукупність реаль-
них явищ і процесів, що не залежать від волі й свідомості людей. Ці умови ви-
значають зрештою цілі, наміри людей і є певною керуючою силою як закони 
власного функціонування і розвитку. 

Однак в управлінні об’єктивні фактори конкретизуються в урахуванні як ма-
теріальної, виробничої діяльності людей, так і їх соціально-політичного життя і 
певних факторів духовного порядку. До них слід також додати «розрахунок» 
середовища, в якому функціонує певний об’єкт управління, причому не тільки 
соціального, а й природного, з метою пристосування його до інтересів об’єкта. 

При цьому слід зазначати, що не потрібно абсолютизувати об’єктивні фак-
тори, оскільки це призводить до фаталізму, стихійності, заперечення самої мож-
ливості свідомого впливу на суспільні процеси, явища. 

Суб’єктивний фактор у загальнофілософському розумінні — це свідома діяль-
ність людей, спрямована на самовираження і перетворення буття. У науці 
управління відбувається його певна конкретизація, оскільки суб’єктивний фак-
тор управління не збігається зі свідомою діяльністю всіх людей, а є лише діяль-
ністю людей, які виконують управлінські функції. 

Головне завдання суб’єктивного фактора полягає в тому, щоб досягнути від-
повідності діяльності людей «вимогам» об’єктивних законів, об’єктивних фак-
торів функціонування і розвитку як суспільства в цілому, так і окремих його 
суб’єктів. 

Зрозуміло, що повністю пізнати і використати в управлінській діяльності 
всю сукупність об’єктивних факторів неможливо, оскільки вони постійно змі-
нюються, а пізнання історично обмежене. Однак прагнення до встановлення гар-
монії між ними — ідеальне завдання будь-якого управління. 

У практиці й науці управління використовують два терміни: управління і ке-
рівництво. У науці «управління» розглядається як універсальний термін, який 
включає в себе і керівництво як вид управління, а саме управління людьми, ко-
легами, групами людей, суспільством у цілому, тобто як соціальне управління, 
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хоча взаємопереходів тут настільки багато, що точне відчленування цих термі-
нів іноді саме в практиці не відбувається (директор заводу — керівник, але чо-
мусь — керуючий банком, трестом, перукарнею тощо). 

1.2.2. Предмет і методи  
наукового управлінського знання 

рактична безмежність об’єктів, що мають власні механізми управління, 
зумовила необхідність їх певної управлінської градації, яка сьогодні 

представлена у двох основних площинах. Перша — це самі управлінські потен-
ціали об’єктів, їх здатність до самоорганізації і друга — це управління як вид 
діяльності. До другої площини відносять знання про управління і його вище до-
сягнення — науку управління, хоча й воно як інформаційне явище входить і до 
першої площини, адже творча активність, науковий пошук, теоретичне осмис-
лення самоуправлінських потенціалів певних об’єктів є її органічним елемент-
ним утворенням. 

На цьому основному поділі ґрунтується предмет науки управління як теоре-
тичне відтворення першої і другої площин, які в науці управління виражені в 
формулі «суб’єкт — об’єкт управління» і які можна в предметному вигляді 
представити як знання, що дає змогу приводити другу площину у відповідність 
до потреб об’єкта, законів його функціонування і розвитку. 

Управлінські потенціали об’єктів досить широко представлені в кібернетиці, 
входять до предмета науки управління в узагальненому вигляді як типові системні 
властивості об’єктів, що мають таке елементне відтворення власних організаційних 
потреб, як механізм самоуправління. Ці властивості виявляються системними нау-
ками, предмет яких входить до складу предмета науки управління. 

Отже, предмет науки управління — це знання, яке дає змогу приводити 
будь-який об’єкт у відповідність до потреб, законів функціонування і розвитку 
власного потенціалу, а також теоретична характеристика суб’єктивних і об’єк-
тивних механізмів організації управління цими об’єктами у їх взаємозв’язках із 
зовнішнім середовищем.  

Аксіоматичним здається положення про наявність у сучасному науковому 
знанні і в управлінській практиці певних явищ і процесів, які набули характе- 
ру неспростованої очевидності, без яких об’єкт і навіть предмет науки соціаль-
ного управління не мав би потрібного інформаційного забезпечення, що викли-
кало б необхідність іншого підходу до соціального управління. Тому підручник 
побудований на узгодженні загальновідомих управлінських істин, які існують 
як даність, і творчому переосмисленні їх еволюції, особливо під кутом зору за-
гальної цивілізаційності. 

Гіпотетичний метод використаний у підручнику у зв’язку з необхідністю об-
роблення і теоретичного осмислення по суті всього світового управлінського 
досвіду, винайдення в ньому таких загальноцивілізаційних засад, які б дали 
змогу вийти на його мету, тобто встановлення в людській спільноті певних вла-
стивостей, що зумовлюють можливість її до самоорганізації, до самоуправлін-
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ня. Тому логічним є припущення, що можна представити певну інваріантність 
як вияв певних властивостей соціальної системи, яка на рівні окремої держави, 
управління нею може бути не поміченою або не врахованою, що особливо акту-
алізує гіпотетичний погляд на загальноцивілізаційність соціального управління 
як на безпосередню науково-практичну опору управлінської діяльності окремих 
державних інституцій. 

Історичний метод знадобився для виявлення типових явищ у процесі органі-
заційної еволюції людства. З його допомогою встановлене основне джерело 
управлінської цивілізації — кооперативна праця, її суспільний поділ, наявність 
суб’єкта і об’єкта організаційного впливу певної соціальної спільноти тощо. 
Тобто, історична хода управлінської цивілізації, яка вийшла сьогодні на загаль-
ноцивілізаційність як показник гармонізації суспільних відносин, дала поштовх 
для створення соціально-управлінського портрета всіх частин сучасного людст-
ва і створення теоретичного акценту на соціальному управлінні як на можливо-
сті досить ефективного продовження процесу глобалізації. 

Вивчення загальноцивілізаційних засад соціального управління виявилося 
неможливим без використання методу системності. Оскільки системність є ста-
ном багатьох явищ, склався погляд на соціальну спільноту як на вищий тип си-
стемності, який поєднує в собі біологічні, соціальні та інформаційні засади, що 
в сукупності і є за своєю глибинною суттю потенціалом соціальної системи, її 
організаційною енергією. Причому системність притаманна людській спільноті 
з моменту її появи саме як спільноти, яка виникла як абсолютний чинник, що 
зумовлює саме існування людини як біологічного виду. 

Тому інструментальне використання системного методу йде шляхом залу-
чення до аналітичної роботи таких якостей системи, як інтегральність, компо-
нентність, співвідношення цілого і частини, структури і функцій, системність і 
навколишнє середовище, управління системою в інформаційному полі, систем-
ність у зв’язку з основним елементом системи — людиною і, нарешті, системний 
погляд на історію як на рух до вищого типу цілісності суспільства і людини. 

Метод системності дав змогу достовірно довести, що вищим типом систем-
ності є соціальна система, що зумовлюється наявністю в її змісті найбільш дос-
коналого управлінського інструменту — людського мозку, який є не лише нас-
лідком розвитку біосоціальних чинників руху людства, а у зв’язку з ідеєю 
підручника — розвитком управлінської цивілізації, яка входить у соціальну си-
стему як визначальний чинник її постійного самовдосконалення. Причому тре-
ба рішуче виступати проти виділення частини людства як народів, націй висо-
кої організації, що іноді представляється як їх етнічна властивість. Можна 
категорично стверджувати, що стан організаційного розвитку частин людст-
ва — це історичне явище, рівень розвитку управлінської цивілізації. 

І нарешті, вивчення загальноцивілізаційних засад соціального управління є 
досить ефективним у разі використання теорії як форми організації наукового 
знання, яке в такому аспекті найбільш плідним є саме як метод академічного 
проникнення в дійсність. Причому, значний ефект цього методу виявляється 
саме у зв’язку з соціальним управлінням, яке найбільш представляється як при-
кладне знання (що іноді навіть призводить до суперечок про наявність самої 
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науки управління), у його фундаментальному і прикладному аспектах. Тому по-
стійно виникає потреба у поєднанні емпіричного і теоретичного, поясненні і 
описанні, аналізі і синтезі, їх методологічному застосуванні. 

Найскладнішим, зрозуміло, є пошук критеріїв істинності теорії як методу пі-
знання, тобто пошуку тих абсолютних опор, які беззастережно рухають еволю-
цію управлінської цивілізації. Застосування деяких категорій діалектики вхо-
дить у структуру метода цілком природно, бо саме в ній співвідношення 
філософії і науки управління, а також управлінської практики знаходить досить 
вагомий результат. Тобто, треба спиратися на метод творчого проникнення в 
певний об’єкт, у даному разі в соціальне управління, який, у свою чергу, пев-
ною мірою детермінує його ефектну якість.  

1.2.3. Суб’єкт — об’єкт соціального управління 

 управлінні існують три основні види суб’єктно-об’єктних відносин, від-
повідно до яких існують і особливості управлінської діяльності: управ-

ління діяльністю різних колективів; управління системами машин, технологіч-
ними процесами і взагалі процесами, що мають місце під час впливу людини на 
природу; управління процесами, що відбуваються в живих організмах. 

Перший вид управління здійснюється в системі «суб’єкт — об’єкт», у якій 
перший елемент є представником другого, його об’єктивно чи суб’єктивно де-
легованою частиною. 

Другий вид управління здійснюється в системах «людина — машина», 
«людина — природа». Тут суб’єкт управління може бути живим або неживим, 
хоча «мозковий центр» обов’язково представлений людиною. 

Третій вид управління також має природні засади й полягає у використанні 
людиною властивостей живого у напрямі приведення біологічних можливостей 
людини у відповідність до його соціальних можливостей, його «другої приро-
ди» — цивілізації. 

Управління діяльністю людських колективів практично безмежне, оскільки 
стосується людства як самокерованої системи, усіх форм його організації, усіх 
сфер суспільного життя. Структурно це самоуправління здійснюється в рамках 
певного суспільного утворення, соціальних структур суспільства, націй, діяль-
них колективів, сім’ї, людини. І в кожному з них присутні суб’єктно-об’єктні 
відносини, навіть на рівні людини, самоуправління якої також системне: суб’єктом 
управління тут є мозок, об’єктом — біологічна організація людини, яка є відт-
воренням її природного існування, з його постійним соціально-інформаційним 
насиченням. 

Поділ управління відбувається і за сферами суспільного життя: управління 
матеріальним виробництвом, управління духовним виробництвом, управління 
споживанням, які, у свою чергу, мають складну управлінську структуру. У га-
лузі матеріального виробництва — це насамперед управління виробництвом, 
його основним елементом — підприємством; у царині духовного виробницт-
ва — це, наприклад, управління музичною творчістю, літературним колективом 
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(спілкою письменників), науковим творчим колективом тощо. Форми управлін-
ня — державна та самоуправлінська. Те саме можна сказати про систему серед-
ньої і вищої освіти, дошкільні виховні заклади тощо. 

Управління споживанням — це складна система маркетингового забезпе-
чення реалізації продукції, система матеріального і морального заохочення пра-
цівників, соціальне забезпечення тих, що не працюють. 

Окремо відбувається управління так званими невиробничими видами діяль-
ності: військовою справою, політичною діяльністю, медициною та видами ро-
біт, які мають функціональне призначення (міліція, суд, прокуратура), тощо. 

Зрозуміло, що навіть перелічити всі об’єкти управління неможливо, однак 
викладеного вище досить для розуміння того, що поділ управління за сферами 
суспільного життя має на меті врахувати специфіку кожного об’єкта управлін-
ня, встановити його самоуправлінський потенціал, внутрішні можливості і зов-
нішні чинники функціонування в системі певних об’єктів, без яких його життя 
неможливе. 

Делегованість управління щодо будь-якого суб’єкта означає, що управлінсь-
кий елемент об’єкта є його органічною, наділеною певними функціями частиною. 
У цьому контексті немає несамокерованих об’єктів. Відмінність полягає лише в 
рівні їх самоуправлінського розвитку: чим вищий цей рівень, тим ефективніше 
відбувається процес управління, у тому числі й делегованого. Об’єктивна деле-
гованість означає наявність органічного для об’єкта управлінського елементу, 
який здійснює управлінські, нерозділені на автономні функції види діяльності 
поряд з її іншими видами. Суб’єктивна делегованість є показником розділення 
управлінського процесу, його автономного існування, яке з’являється як наслі-
док певних можливостей у об’єкта утримувати управлінську частину з делегу-
ванням їй управлінських функцій у правовій чи неправовій формі. 

Управління в системі «людина — машина», «людина — природа» має свій 
структурний поділ залежно від особливостей об’єкта. Принциповим є те, що 
будь-яка машинна система — це людино-система, це друга природа природних 
речей, їх властивостей, які в потрібному для людини режимі самореалізуються в 
наданих людиною просторі й часі або у вільному, проте відкритому людиною 
потенціалі і середовищі, реалізують свої можливості. Саме тому ця система і є 
системою, бо людина входить у світ природних речей зі своїми можливостями 
щодо їх певного впорядкування і створення нових властивостей речей через 
створений нею новий порядок, не порушуючи законів саморозвитку цих речей. 
Це і є у найзагальнішому вигляді технологія як управлінська організація. Винят-
ків тут немає навіть у разі найсучаснішого технологічного освоєння природи 
речей, зокрема у разі їх штучного впорядкування. Тому так звані самонавчальні 
і саморозвивальні машини — не суть їх властивості, а лише технологічна орга-
нізація, що відтворює світ природи речей та їх розвиток через включення при-
родою в цей світ такого власного елементу, як людський мозок. «Війна світів» 
Уелса — це ненаукова фантастика, оскільки світ машин може стати агресивним 
лише в разі його некомпетентного використання, некомпетентного управління 
ним. Чорнобильська трагедія — найтрагічніше свідчення цього у ХХ ст. Однак 
в інженерних конструкціях, проектах існують не точно розраховані можливості, 
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не повністю враховані можливості речей, які в технологічному процесі можуть 
себе непередбачено виявити, що й створює ілюзію «агресивності» машини. То-
му в інженерному розрахунку існує час виходу конструкції на заданий режим, 
який може мати різні показники як свідчення зіткнення машини «з життям», зо-
крема вихід її з лабораторних умов. Для цього й надається певний час і розра-
ховуються нові режими роботи. 

«Мозкові центри» сучасних технологій — АСУ, ЕОМ, комп’ютерна техні-
ка — це керуючі системи, створені людиною, технічне відтворення природних 
властивостей речей, які існують як певні управлінські технології, технологічні 
організаційні структури, здатні виконувати інтелектуальні операції. Навіть 
створення штучного мозку не є неприродним явищем: і в ньому відтворюються 
існуючі в природі властивості матерії, проте в межах заданої природної органіки. 

Отже, відносини в системі «людина — природа», «людина — машина» є 
самокеруючим явищем, яке існує в межах певних природних систем, 
управлінські властивості яких технічно, технологічно відтворюються лю-
диною. Несподівана поведінка таких машин є показником недостатнього пі-
знання технічних або технологічних конструкцій, їх полігонного випробування 
або недосконалого проектного розв’язання проблеми. 

Третій вид управління, який здійснюється в безпосередньому спілкуванні 
людини з живою природою (біологія, медицина), полягає у можливостях люди-
ни організовувати «експлуатацію» організму людини відповідно до її природ-
ного потенціалу, у створенні умов для гармонійного співжиття людини з при-
родою з урахуванням її здатності до розумного будівництва своїх відносин з 
нею. Створення так званої «другої природи» людини та її зовнішнього показни-
ка — цивілізації — це найбільш переконливий наслідок керованості цих відно-
син, не кажучи вже про втручання в процес функціонування і вік існування 
найвищого досягнення природи — людини як біологічного виду. Сам факт іс-
нування наукового знання про живу природу — свідчення управлінських мож-
ливостей людини. Системи соціальних рішень щодо людини, побудованих на 
врахуванні її біологічних потреб, є соціальним показником керованості процесу 
фізичного існування людства. 

Види управління створили можливість управлінського аналізу. До його 
структури входять анатомія управління, морфологія управління, управлінський 
діагноз, управлінський синтез, управлінська оцінка, управлінська ефективність, 
управлінські витрати, управлінська економія тощо. Всі види аналізу стосуються 
не лише управління як виду діяльності, а й управлінських (самоуправлінських) 
можливостей об’єкта, їх розрахунку.  

В умовах ринкової організації особливого значення набуває потенціал 
управління як вид виробничої, продуктивної діяльності, управління як продукт, 
який має свою ринкову ціну, собівартість і вартість. Тому дуже важливо знати 
всі характеристики управління, вміти виділяти його в чистому вигляді, не від-
давати управлінський продукт іншим працівникам, що досить поширено у 
зв’язку з невизначеністю саме управлінської праці, управлінського продукту. 

Річ у тім, що питання про те, як із дій людей складається цей розвиток і як 
цей процес розчленовується на дії людей, не має алгоритмічного рішення. Утім, 
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соціальні процеси мають не хаотичний, довільний характер, а певним чином 
упорядкований. Цю впорядкованість спочатку створює мета діяльності, яка по-
дібно до закону визначає спосіб та характер свідомої людської діяльності, має 
принципово важливе значення для розуміння іманентно притаманної цій діяль-
ності діалектики суб’єктивного та об’єктивного. У зв’язку з соціальним управ-
лінням саме такі відносини знаходимо в механізмах управління, які тут висту-
пають як зв’язок між об’єктивними закономірностями даної соціальної системи 
та її ж управлінням і як механізм прояву цих самих закономірностей, їх впливу 
на діяльність людей і, отже, на розвиток суспільства. У цьому розумінні механі-
зми управління об’єктивні, бо виникають на основі властивих соціальному 
об’єкту закономірностей розвитку.  

Зворотний зв’язок, зв’язок управління із закономірностями соціальної сис-
теми виступає в найзагальнішому вигляді як спільна діяльність людей, як взає-
модія людей, що відповідає їх інтересам та потребам. Тож механізми соціально-
го управління виступають як конкретний суб’єктно-об’єктний зв’язок, за 
допомогою якого суспільство впливає на себе як на органічне ціле. 

У той же час на тому ж рівні — на рівні соціального управління в цілому — 
стадії процесу управління є проявом його організаційної сутності, оскільки во-
ни є такими для суб’єкта управління. 

Об’єктивно управління випливає із системної природи суспільства та має за 
мету підтримати цю систему, розвинути її відповідно до притаманних їй зако-
номірностей, а суб’єктивно даний процес постає саме як надання цьому розвит-
ку відповідних організаційних умов. І справді, діяльність людей, з якої, власне 
кажучи, і складається процес соціального розвитку, відбувається в певних су- 
спільно-організаційних умовах. У той же час завданням суб’єкта управління є 
спрямовування цієї діяльності на підтримання відповідності власного розвитку 
притаманним їй закономірностям. А це відбувається саме шляхом створення 
певних суспільно-організаційних умов, у даному разі для прояву (додання) 
управління до спільної діяльності. 

Проте соціальне управління — це процес, розчленований на певні відносно 
самостійні стадії. Кожна зі стадій має своєю основою організацію як певну 
впорядкованість системи, що також притаманне управлінню в цілому. І все ж 
таки сучасна наука розглядає управління як специфічний вид діяльності, який 
характеризується організацією лише як одним з його моментів. 

Отже, соціальне управління є одночасно об’єктивним та суб’єктивним яви-
щем, відображає сутність кооперативного існування суспільства, що виступає у 
вигляді управлінських відносин та у вигляді діяльності з управління. Взаємне їх 
переплетення в управлінському процесі — органічна властивість цього соціаль-
ного феномену. 

Діяльність суб’єкта управління не може не визначатися об’єктом управління, 
тобто в найширшому розумінні виробничими, політичними, соціальними, духо-
вними та всіма іншими відносинами. Адже врешті-решт і сам суб’єкт управлін-
ня визначається цими відносинами. Але такі ж саме відносини ми знаходимо й 
у зв’язку з процесом управління. Тільки об’єкт у його безпосередньому вигляді 
тут інший. Ним є сам процес управління. Стадія ж управлінського процесу сво-
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їм конкретним змістом виступає для суб’єкта управління як мета, що визначає 
спосіб і характер його діяльності. 

Загальними способами, які спрямовують суспільство до визначеної мети, є 
об’єктивно притаманні їй механізми самоуправління. Саме механізм соціально-
го самоуправління є об’єктно-суб’єктним зв’язком між закономірностями даної 
соціальної системи та управлінням. Механізми управління об’єктивні, оскільки 
є проявом закономірностей, притаманних даній соціальній системі.  

Центральним моментом при цьому є використання людських інтересів та по-
треб, а також подальше їх формування відповідно до ринкової пропозиції. Пот-
реби об’єктивні й водночас суб’єктивні. Матеріальне виробництво не відбува-
ється і не розвивається як самоціль, а саме заради задоволення потреб людей. 

Проте ані система економічного стимулювання, ані організація використан-
ня та подальшого розвитку моральних стимулів, ані правове забезпечення ви-
конання прийнятого управлінського рішення не забезпечують його автоматич-
ного виконання. Річ у тому, що управління кооперацією працівників являє 
собою складний, внутрішньо взаємозв’язаний механізм, що охоплює всі компо-
ненти кожної з її форм. Одночасно управління суспільством як управління з 
центру має адекватну багаторівневість, а відтак передбачає зв’язки між різними 
його рівнями. Виникає необхідність організації зв’язків як між його рівнями та 
компонентами, так і між різними його об’єктами, тобто організації суб’єкта 
управління і його зв’язків з об’єктом управління. Тому для організації виконан-
ня прийнятого управлінського рішення необхідним є інформування членів су- 
спільства про прийняте управлінське рішення. Цей елементарний крок набуває 
особливого значення саме у зв’язку з наявністю об’єктивних передумов для 
прояву засад самоуправління членів конкретної кооперації. Ці передумови й 
слід використовувати в процесі інформування про прийняте рішення. Причому, 
не достатньо просто надати інформацію про рішення та наказ його виконати. 
Слід обґрунтовувати необхідність і значущість прийнятого управлінського рі-
шення — переконати членів кооперації у його об’єктивній потребі. 

Необхідність утворення суб’єкта соціального управління та організація його 
зв’язків з об’єктом управління виникають відразу ж після створення певного 
організаційного об’єкта. 

Об’єктивні зв’язки між суб’єктом управління та його об’єктом випливають у 
цілому з природи самих об’єктів, що дозволяє здійснювати управління різними 
елементами об’єкта, в тому числі і його організаційними засадами, організувати 
певні управлінські відносини, що охоплюють як зв’язок суб’єкта управління з 
об’єктом, так і зв’язок між різними компонентами та рівнями суб’єкта управління. 

У практиці соціального управління склалися два основні типи управлінських 
відносин: субординація та координація. Відносини субординації являють собою 
відносини між вищими та нижчими ланками системи управління, між керівни-
ком і керованими. Відносини координації — це відносини одного рівня. Якщо 
відносини субординації — це відносини по вертикалі, то відносини координа-
ції — відносини по горизонталі. 

Крім відносин субординації та координації для виконання прийнятого рі-
шення, для своєчасного здійснення доповнень та виправлень, що вносяться до 
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прийнятого управлінського рішення, необхідно також визначити права та 
обов’язки, визначити міру відповідальності та дисципліни. 

Відносини відповідальності та дисципліни передбачають безумовне дотри-
мання прийнятих законів, норм і правил, здійснення виконавцями рішень 
управлінських органів, виконання нижчими рівнями суб’єкта управління рі-
шень вищих рівнів. Відносини дисципліни передбачають творчий підхід до ви-
конання рішення, урахування конкретних умов, у яких здійснюється виконання 
рішення. 

Взаємозв’язок та переплетеність усіх основних управлінських відносин — 
відповідно до конкретних умов управління — і являє собою те, що в теорії та 
практиці управління називається організаційною структурою управління. 

Регулювання як постійний процес виникнення та подолання суперечностей 
між прийнятим рішенням, його виконанням та об’єктивним ходом рішення 
здійснюється на основі інформації. Об’єктивною основою отримання такої ін-
формації є сама організація управлінських відносин, система контролю та облі-
ку, яку необхідно організувати. 

Відповідно до цього завдання потрібно здійснювати постійний контроль і ве-
сти періодичний облік організації виконання прийнятого рішення, досліджувати 
ефективність організаційних зв’язків. Для цього слід виділити основні ланки 
прийнятого рішення, а також основні ланки організації його виконання, які 
об’єктивно підлягають контролю та обліку, організувати особливу систему обліку 
та контролю, визначити, як часто проводитиметься облік і контроль, виробити 
оціночну систему явищ, що передбачаються, які виникають у перебігу виконан-
ня рішення, підготувати можливі варіанти доповнення прийнятого рішення. 

Проте виконання всіх вказаних завдань організації недостатньо для вико-
нання рішення. Управління як суб’єктивний процес, який відображає об’єктивні 
вимоги розвитку певного соціального об’єкта, означає в безпосередньому його 
вигляді, що управляє людина, що конкретні органи, конкретні люди приймають 
та виконують рішення. Тому завданням організації є визначення органів та осіб, 
відповідальних за виконання прийнятого управлінського рішення саме в тій орга-
нізаційній формі, яка визначається сутністю кооперації як об’єкта управління. 

Завдання організації не вичерпуються завданням визначення органів та осіб, 
відповідальних за виконання прийнятого управлінського рішення. Масштаб-
ність завдань організації свідчить також про ті зв’язки, що об’єктивно існують 
між нею як сутністю управління та стадіями циклу управління. Такі завдання, 
як утворення суб’єкта управління, визначення органів та осіб, відповідальних за 
виконання прийнятого управлінського рішення, самі по собі властиві й іншим 
стадіям управління, в яких завдання організації системи обліку та контролю, 
організація зв’язків суб’єкта з об’єктом є проявом функцій управління. Тобто 
для практики управління кооперацією треба знати зміст організації щодо будь-
якого рівня, знати те спільне, що пов’язує ці завдання. Цим спільним насампе-
ред і є необхідність організації суб’єкта управління та його зв’язків з об’єктом 
управління.  

Проте одного знання змісту та завдань організації недостатньо для успішної 
організаційної діяльності. Для того щоб успішно організувати, недостатньо зна-
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ти «що робити», слід також знати «як робити», необхідне знання загальних ви-
мог до організації, до її змісту, загальних завдань, що випливають з нього. 

Тими умовами, дотримання яких приносить бажаний ефект, є об’єктивні ви-
моги, що висуваються до організації як самим змістом процесу управління коо-
перацією, так і його логікою. Тож визначення вимог до організації означає ви-
явлення тих об’єктивних умов, які лежать в основі її змісту в цілому і в 
кожному її спільному завданні зокрема. Дотримання цих вимог до організацій-
ної діяльності і визначає її ефективність. 

З діалектики суб’єкта та об’єкта можна зробити висновок про те, що голов-
ною вимогою до першого є його відповідність об’єкту. Проте для успішного 
здійснення завдання утворення суб’єкта управління недостатньо вказати на не-
обхідність його відповідності з об’єктом. Потрібно проаналізувати специфіку 
організації саме цього суб’єкта управління. А позаяк організація визначається 
об’єктом управління, то необхідно здійснити аналіз саме об’єкта управління, 
тобто кооперації. 

Соціальний об’єкт управління являє собою єдність суспільних і речових  
факторів керованої системи — різні сфери діяльності та цілі управління, збере-
ження, зміцнення та розвиток соціальних відносин. Вони, зрештою, і визнача-
ють суб’єкт управління. 

Оскільки ж об’єкт управління поділений на відносно самостійні галузі, то й 
суб’єкт управління повинен у своїй організації відобразити цю розчленованість. 
А це означає, що для успішної організації суб’єкта управління слід дотримува-
тися умови відповідності його компонентів об’єктивній розчленованості об’єкта 
управління і тим цілям, які стоять перед управлінням. І справді. Відповідно до 
потреб об’єкта створюється суб’єкт управління. Ця умова дотримується і має 
дотримуватися в кожній з галузей діяльності. Управління через «відомчий» по-
діл — об’єктивна необхідність успішного управління. Але в той же час потріб-
но вести й узгоджену роботу. 

Сказане дає також підставу зробити висновок, що другим основним завдан-
ням організації є встановлення зв’язку між суб’єктом та об’єктом управління, 
між керуючою та керованою системами. Це завдання поділяється на ряд підзав-
дань — створення організаційної структури управління, системи контролю та 
обліку, встановлення відповідальності за виконання робіт, визначення способів 
та методів управління в цілому. Всі ці завдання пов’язані між собою, тож і ви-
моги до них однозначні. Створення організаційної структури означає встанов-
лення такого зв’язку субординації та координації, який би з найменшими витра-
тами часу та сил дозволив ефективно виконати прийняте рішення. А це на 
практиці означає дещо інше, ніж створення оптимальної кількості ланок управ-
ління. Приміром, створення системи обліку та контролю підпорядковане зав-
данням піднесення ефективності та фактора часу. Але тут треба враховувати  
як специфіку галузі управління, так і можливі соціально-політичні наслідки.  
Часом достатньо наказу, щоб виконати рішення, в іншому разі потрібно створи-
ти цілу систему економічного та морального стимулювання. В той же час жоден 
з останніх двох способів управління сам по собі недостатній для управління ко-
операцією. Використання одних економічних стимулів за наявності інших інте-
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ресів і потреб може призвести до виникнення морально-психологічного бар’єра, 
до суто споживацького ставлення до власного соціального об’єкта. 

Об’єктом управління в духовному виробництві є відносини, в які вступають 
як управлінці цього виробництва, так і працівники, що створюють духовний 
продукт. Якщо перше зрозуміле, доступне навіть не фахівцю в цій галузі, то 
друге є предметом суперечок і навіть непорозумінь. І дійсно, як можна управля-
ти композитором, письменником, вченим та іншими? Зовні — не можна, оскіль-
ки це шкідливо для їх творчості. А якщо уявити собі межі творчості, теми, на 
які спрямовує свою увагу творець, врешті-решт, сприйняття, а звідси й характер 
«споживання» продуктів творчості, то виявиться, що будь-який творець вико-
нує «соціальне замовлення», хоча воно й не оформлене юридично (це в тому 
випадку, коли прямого такого замовлення немає). 

Суб’єкт управління в такому контексті складається з безпосередніх управ-
лінських установ у сфері духовного виробництва і споживання духовного про-
дукту, які є вирішальною управлінською силою, що регулює духовне виробни-
цтво в суспільстві. 

Однак «вирішальна управлінська сила» лише глибинно є такою, оскільки 
безпосередність управлінська, особливо інституціональна діяльність, принаймні 
в оперативному управлінському плані, справляє більший вплив на духовне вироб-
ництво. Чим ефективнішою є оперативність, тим сильніше враження про її можли-
вості, і не лише оперативні, а й соціально визначальні, особливо, коли вона 
пов’язана із застосуванням ідеологічних засобів управлінського впливу. Тому, ви-
значаючи суб’єкт і об’єкт в управлінні духовним виробництвом, слід розраховува-
ти реальне співвідношення різних факторів управління, не захоплюючись такими 
визначеннями, як «мистецтво належить народові», «народ — творець культури» 
тощо. Духовне виробництво як виробництво є насамперед видом професійної діяль-
ності, причому саме у цій формі воно досягло найвищих результатів. 

Оскільки духовна культура як сфера суспільного життя в управлінському 
контексті виступає як певна єдність об’єкта і суб’єкта, то й виробництво духов-
них продуктів потребує такого самого організаційного співвідношення. У духов-
ному виробництві об’єктом управління виступає система виробництва, всі її 
ланки, а суб’єктом управління — професійно підготовлені працівники з певним 
змістом компетенції, у загальносуспільному плані — відповідні органи держав-
ного управління. 

Основні цілі і програми розвитку духовного виробництва в Україні пропо-
нують державні законодавчі структури, які переводять на мову державної полі-
тики загальнонаціональну ідею і відповідні завдання розбудови України, конк-
ретизуючи їх у законодавчих актах, що стосуються безпосередньо духовного 
виробництва. 

Свобода духовної творчості в такому порядку обмежується програмуванням 
духовного виробництва відповідно до загальнонаціональної ідеї і загальнонарод-
них завдань розбудови самостійної України. Проте таке обмеження виступає  
не як конкретна, жорстка необхідність спрямовувати духовне виробництво у 
точній відповідності з певними пунктами програми, а як національний фарватер 
духовної творчості, як найбільш надійне джерело його ефективності. 
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Державне управління духовним виробництвом складається з двох груп фун-
кцій: загальнополітичних і конкретно управлінських, якщо, звичайно, певне ду-
ховне виробництво здійснюється державною установою. Перша група функцій 
передбачає вироблення політичних вимог суспільства щодо духовного вироб-
ництва, друга — виконання спеціальних функцій, пов’язаних з особливостями 
духовного «цеху» як об’єкта управління. 

Політичні вимоги українського суспільства щодо духовного виробництва 
полягають у тому, щоб створити за його допомогою соціально єдину, на рівні 
інтелектуальної досконалості народну українську громаду, у якій представники 
всіх націй жили б духовно розкріпачено відповідно до своїх національних духов-
них потреб. Ось чому ідейне та організаційне управління з боку демократичної 
держави є однією з умов ефективного духовного виробництва в Україні. 

Держава для виконання цієї мети має певні засоби, значні правові, матеріаль-
ні і моральні важелі. Духовні запити населення насамперед відтворюються як 
програмні в законодавчих актах Парламенту України. В умовах переходу до 
ринку цей управлінський інструментарій є найбільш значущим в арсеналі засо-
бів державного впливу на духовне виробництво. Крім того, усі ланки державної 
організації як законодавчо, так і виконавчо виконують управлінські функції 
щодо духовного виробництва, хоча такий управлінський вплив на духовне ви-
робництво як частину суспільного виробництва сам забезпечує доцільний роз-
поділ їхніх функцій і методів роботи, однак відповідно до правових норм, дію-
чих як у державі в цілому, так і в духовному виробництві зокрема. 

Безпосереднє управління духовним виробництвом здійснюють державні ор-
гани, які мають горизонтальний та вертикальний рівні і відрізняються змістом 
своїх функцій. 

Горизонтальні державні органи управління — це територіальна організація 
управління, яка існує в системі представлених установ. Функціональне наван-
таження їх принципово збігається, однак на різній об’ємній основі залежно від 
кількості і «якості» культурних об’ємів, що розміщені на певній території, яка, 
як правило, має адміністративне закріплення. 

Вертикальні державні органи управління — це професійна, галузева органі-
зація управління, яка функціонує відповідно до різних сторін його діяльності. 
Насамперед це — загальнодержавні галузеві органи, або, як їх ще називають, 
центральні органи. Інші ланки вертикального державного управління духовним 
виробництвом здійснюють такі функції, як управління підготовкою кадрів, фі-
нансування, капітальне будівництво тощо. Звичайно, в практиці територіальні 
та галузеві органи взаємодіють, не кажучи вже про те, що багато установ духов-
ного виробництва і розподілу залежать як від вертикальних, так і від горизонталь-
них державних органів (наприклад, школами, кінотеатрами, клубами керують 
відповідні місцеві органи і водночас відомчі — Міністерство освіти і науки, мо-
лоді і спорту, Міністерство культури і мистецтв та ін.). 

Управління духовним виробництвом здійснюють також і громадські органі-
зації, насамперед профспілкові і творчі. 

Виробничий принцип побудови і діяльності профспілок дає змогу залуча-
ти до участі в управлінні творчих працівників. Різноманітність форм такої 
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участі відображає систему виробничого самоуправління у сфері духовного 
виробництва. 

Крім профспілкових організацій, членами яких є практично всі працівники 
духовної культури, у системі управління духовним виробництвом є управлінсь-
кі органи, які керують художньою самодіяльністю, різними формами масової 
творчості. 

Значною за своїм управлінським змістом є роль різних творчих об’єднань. 
Управлінська специфіка їх полягає в тому, що вони безпосередньо втручаються 
в організацію творчого процесу, створюють управлінські за своїм глибинним 
змістом програми розвитку духовного виробництва. 

До них, наприклад, належать спілки письменників, композиторів, художни-
ків, культурно-освітні і наукові товариства та ін. 

Державне управління духовним виробництвом у нашій країні, яке тепер обій-
має досить значну його частку, призвело до того, що у суспільній свідомості 
духовне виробництво як державне асоціюється не з організаційною впорядко-
ваністю, а з пануванням інтересу, з його насильницькою реакцією. Тому сучас-
не досить цивілізаційне суспільство повинне розкривати необхідний простір 
саме для самоорганізації не тільки духовного життя, а й духовного виробництва, 
поставити державу на те місце, яке вона повинна займати внаслідок своєї істо-
ричної обмеженості. При цьому треба враховувати ті її можливості, в яких ду-
ховне виробництво може нормально розвиватися лише в державній організації. 

 

  МЕТОДИЧНА ЧАСТИНА 

Питання для самоконтролю 

1. Структура управлінської методології. 
2. Поняття «управління соціальною системою». 
3. Суспільство як самоуправлінська система (на прикладі України). 
4. Співвідношення стихійного і свідомого в управлінні певною галуззю 
або окремих підприємств. 
5. Суб’єктно-об’єктні відносини в управлінні соціальними структурами. 
6. Співвідношення понять «організаційна свідомість», «організаційне 
мислення», «організаційна культура». 

Практичне завдання 
Самостійно обрати будь-який соціальний об’єкт і встановити його пот-
ребу в управлінні та самоуправлінські можливості. 
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Вивчивши матеріал цього розділу, ви будете знати: 
• місце соціальної організації, її зміст і роль, яку вона відіграє в управ-
лінні; 
• діалектику організації і дезорганізації як об’єкта та процесу управ-
ління; 
• ефективність управлінського рішення в контексті науки соціального 
управління; 
• принципи соціального управління, функції, методи та форми управ-
лінської діяльності, які є відтворенням потенціалу об’єкта, його гли-
бинних потреб та інтересів; 
• філософію менеджменту з точки зору технології управління соціаль-
ними об’єктами, 
а також уміти: 
• організаційно впливати на об’єкт свого управлінського впоряд-
кування; 
• визначати реальну ефективність певного управлінського підрозділу за 
його функціями; 
• застосовувати принципи (правила) управлінської діяльності (пове-
дінки); 
• визначати ступінь участі об’єкта управління і ступінь своєї відпо-
відальності в процесі підготовки та прийняття управлінського рі-
шення; 
• оцінювати процесуальну ефективність реалізації управлінських 
функцій; 
• професійно визначати соціально-системну логічність управлінської 
доцільності. 
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2.1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 

2.1.1. Місце організації в управлінні 
 

роблема визначення місця організації в управлінні, виявлення її змісту 
та визначення тієї ролі, яку відіграє організація в управлінні, дуже скла-

дна й багатогранна. Складність її насамперед у багатоаспектності розгляду, а 
також неповній вирішеності багатьох проблем управління. Передусім слід тор-
кнутися такої якості організації, як стадійність. Оскільки соціальне управлін-
ня — це свідома діяльність, тому її, як і будь-який інший вид діяльності, можна 
розчленувати на певні відносно самостійні стадії, які лежать в основі організа-
ційної структури. 

Визначення організації як структури, в якій тривають процеси управління, 
ґрунтується на тому реальному факті практики управління, що виконання при-
йнятого управлінського рішення справді відбувається в певній організаційній 
структурі. Проте, по-перше, саме створення організаційної структури входить 
до процесу управління, позаяк остання не надається «ззовні», а створюється 
свідомо; по-друге, з розвитком кооперації виникає необхідність уточнення чи 
навіть повної зміни організаційної структури і, по-третє, у самому процесі 
управління як відносно замкненому циклі в ході виконання прийнятого рішення 
внаслідок можливого моменту стихійності потрібно вдосконалювати організа-
ційну структуру.  

У загальноцивілізаційному контексті сутнісні властивості організації є витво-
ром самоорганізаційного потенціалу суспільства, найбільш могутнім чинником 
якого є кооперативне існування праці та її джерело — суспільний поділ праці. 

Найповніше управління, зокрема соціальне, представлене в організаційному 
потенціалі об’єкта. Тому його бачення зводиться до розуміння організації як 
основної, сутнісної ознаки соціального управління, хоча розробленої парадигми 
цієї сутності в усіх своїх опосередненнях у науці управління досі немає, незва-
жаючи на наявність певного методологічного знання. 

У сучасній науці термін «організація» вживається принаймні в чотирьох зна-
ченнях. По-перше, як стан упорядкованості, як структура, внутрішня форма си-
стеми; по-друге, як система, що має складну внутрішню структуру; по-третє, як 
діяльність, спрямована на створення цілісної системи, як організаційна праця; 
по-четверте, як об’єднання, соціальний інститут. Тобто є бачення організації як 
головної ознаки управління, як структури, в якій відбуваються процеси управ-
ління, та як однієї з чотирьох функцій управління, або ж другої стадії управлін-
ського циклу. 

Водночас необхідність і актуальність визначення місця організації істотно 
підвищуються у зв’язку з уявленням про управління як про властивість коопе-
ративної діяльності, її змісту і тенденції розвитку, тієї ролі, яку організація віді-
грає в практиці управління, а також у зв’язку з тими завданнями, які постають 
перед управлінням із розвитком самої кооперації. 

П 
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Виходячи із цієї необхідності, слід визначити, по-перше, місце організації в 
управлінні кооперацією працівників, по-друге, зміст організації як родового по-
няття відносно управління і основні вимоги до її науково достовірної повноти. 

Визначальний постулат полягає в тому, що сутність управління об’єктивно ви-
пливає із системної природи кооперації. У свою чергу вона сама спрямована на 
приведення системи у відповідність до притаманних їй закономірностей розвитку.  

А це означає, що організація як сутність управління є його об’єктивною ха-
рактеристикою. Саме в цьому сенсі слід розглядати управління як організуючу 
діяльність, оскільки воно відтворює будь-яке явище (об’єкт) як певну організа-
ційну структуру. Ця структура стосовно соціальних утворень характеризується  
передусім організацією як доцільною єдністю, яка полягає в тому, щоб налаго-
дити певні відносини людини з природою, тобто вплинути на природну органі-
зацію соціальною організацією, вищим проявом якої є праця. У такому контексті 
людина виступає як визначальна організаційна структура, яка складається не лише 
з безпосередньо трудових зусиль, а й з особистісного самоуправління, процес яко-
го починається з мислення та його основного результату — пізнання.  

2.1.2. Організація та дезорганізація 

Прагнення організувати природу для себе породжує нескінченну кількість 
соціальних впливів. Вони, у свою чергу, взаємно не згармонізовані, що поро-
джує певну дезорганізацію, створюючи таким чином антиподібні механізми в 
самому організаційному процесі. Тож перше та друге виступає в ролі джерела 
об’єктивного управління, не кажучи вже про те, що зіткнення організації та 
дезорганізації виступає як діалектичне джерело розвитку. Подібний стан безпо-
середньо накладається і на природу: у певному розумінні людина як елемент 
природи виступає в такому контексті, як її організаційне утворення, причому і 
за своєю внутрішньою будовою, яка також має певний набір взаємозв’язаних 
елементів. Як відомо, організація цієї «взаємодії» є функцією мозку. Тобто со-
ціальна організація породжує управління через такий природний «штаб», як 
людський мозок, так само як і біологічна організація через спадкову інформа-
цію управляє рухом живих організмів. 

Природні основи людської діяльності, їх адекватність породжують те сліпе 
копіювання, яке слід вітати, оскільки йдеться про відтворювання організаційної 
структури природи в організаційній структурі методів її соціального пізнання. 
Саме тому людська психіка, фізика виступають у ролі елементів природи, яким 
притаманне організаційне розділення, і тому вони потребують управлінського 
об’єднання. Відтак постійна «діяльність» щодо гармонізації «відносин» між 
ними входить в управління як його органічна основа. Перенесення ж такого 
управління на всі види діяльності слід вважати методологічно виправданим. 

Проте організація на рівні людини, її психофізичної структури в соціальному 
плані тривалий час не знаходила достатніх можливостей для свого прояву. Най-
потужнішою «соціальною акцією» в історії соціальної організації як відтворен-
ня природи був поділ праці, її спеціалізація. Саме спеціалізація, створюючи 
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власні методи самоорганізації, посилила роль управління, яке солідаризує мето-
ди, знаходить у них дещо таке, що відображає загальне та особливе в будь-
якому об’єкті спеціалізації. І в цьому розумінні управління є слугою природи, 
постійно працює над тим, щоб спеціалізація, зокрема, трудової діяльності не 
суперечила спеціалізації в іншому виді діяльності, що і є в найзагальнішому ви-
гляді управлінням, себто упорядкуванням, організацією взаємодії елементів. І в 
цьому розумінні будь-яке наукове знання, як і знання взагалі, виступає в ролі 
організуючої засади основних відносин, що існують у світі: відносин між лю-
диною та природою, а в організаційному контексті — між частиною (людиною) 
і цілим (природою). Фундаментальна основа тут присутня з усією очевидністю. 
Це дозволяє зробити висновок про те, що цивілізації як відтворення людської 
діяльності є в управлінському сенсі засобом організації відносин людина — 
природа, оскільки, не володіючи такою властивістю, вона вивела б людину на 
рівень розумного руйнівника основи власного існування. У цьому сенсі слід 
вважати організуюче начало в природі у формі управління її елементом, у тому 
числі й людину, проявом вищого розуму, тієї основи, яка є гарантією розвитку 
всесвіту взагалі. 

Тому спеціалізація елементів організації людської діяльності у формі поділу 
праці є відображенням природних потреб, законів природи, а взаємодія спеціа-
лізації — організаційною сутністю управління. 

Кооперація в запропонованій теоретичній конструкції є формою єдності ор-
ганізаційних спеціалізацій, у якій управління виступає в ролі енергії їх єднання. 
І в такому її розумінні можна говорити про будь-який механізм як певний набір 
елементів, функціонування якого можливо тільки завдяки управлінню. При 
цьому не так важливо, в якому вигляді виступає це управління: у вигляді енергії 
руху чи усвідомленої організаційної необхідності. І в тому і в іншому разі еле-
ментна організація — джерело управлінської організації.  

Організаційна будова кооперації як спільність спеціалізацій у міру свого  
розвитку постійно породжує енергію неорганізованості, яка характеризується 
передовсім порушенням рівноваги елементів. Соціальні катаклізми як дезорга-
нізаційні процеси потребують вищої енергії управління: як відтворення органі-
заційної сутності будь-якого об’єкта воно покликане створювати його інтеграль-
ні засади. Людська біда в тому, що зняття цих катаклізмів має власні часові 
фактори. Розуміння цієї невідповідності й повинно лежати в основі ідеї соціаль-
ної організації, яка може відбитися в науковому знанні про кооперативний  
потенціал людства, який є умовою його існування. Поява такого наукового 
знання також викликана об’єктивною організаційністю суспільного процесу, 
хоча така поява може відбутися в часі зі значним відставанням. Цей дисбаланс 
між знанням та об’єктом пізнання також свідчить про організаційне джерело 
управлінської необхідності, тим більше, що тут потрібен певний організаційний 
досвід, не кажучи вже про те, що сама соціальна організація викликає необхід-
ність інтеграції як умови виживання соціуму. При цьому не слід вважати, що в 
організаційному розвитку людства, а відтак і в управлінні, обов’язково має бути 
присутній момент апогею, наприклад у вигляді військового зіткнення. Науко-
вий розрахунок потенціалу організаційного руху в часі і просторі як реальна 
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потреба став основою теоретичного осмислення цього руху, перетворення його 
в науку, зокрема в науку управління як організаційну науку. 

У цьому сенсі як розрахунок потенціалу організаційного руху управління 
виступає як організація організації, і тому воно повинно визначити способи ор-
ганізації, узагальнити і систематизувати їх, запропонувати певні схеми можли-
вих організаційних форм. Причому найвищим призначенням у цьому контексті 
є подання будь-якої спеціалізації в сукупності спеціалізацій, і робити це треба 
через певну індуктивну форму, основою якої має бути розуміння явища органі-
зації — дезорганізації. А позаяк саме в організаційному аспекті представлений 
світ живої та неживої природи, науки, що вивчають його, можна вважати орга-
нізаційними науками. Хоча без управління організація позбавлена сенсу, вона 
просто не може існувати. Тож можна говорити, що організація породжує управ-
ління. Цей висновок підтверджується далі не менш переконливими характерис-
тиками, головними з яких є такі. 

У своїй глибинній, навіть біологічній основі людина є частиною природи і 
тому з організаційного погляду на своєму видовому рівні відтворює її структу-
ру. Оскільки це відтворення структурне, то й діяльність людини із самозбере-
ження та саморозвитку можна подати як структурне утворення. У найпрості-
шому зображенні людська діяльність спрямована на два основні процеси: 
об’єднання та роз’єднання певних елементів. Перше та друге навіть у техноло-
гічному розумінні є організаційною основою створення будь-якого продукту з 
тією неодмінною умовою, що роз’єднання та об’єднання потребують суб’єкта 
вторгнення, який таким чином перетворюється на організаційне джерело, тобто 
на організатора. У складнішому варіанті ці два акти в реальній діяльності мають 
неоднаковий зміст стосовно результату, що викликає необхідність точного роз-
рахунку їх впливу на продукт, а це і є управлінська діяльність. Здійснюється, 
таким чином, розумова операція, яка і є змістом діяльності управлінця. Упоряд-
кування, яке розглядається в кібернетиці як вищий сенс управління, і є в найза-
гальнішому вигляді попереднє зіставлення елементів, які належить об’єднати 
чи роз’єднати. Повніше це зіставлення подано в теорії алгоритмів, яка спрямо-
вана на розумове відтворення організаційних структур предметів діяльності та 
самої діяльності, але розумову можливість такого їх розрахунку, який дасть 
можливість показати природну організацію в кінцевому продукті діяльності 
людини. Тому теорія алгоритмів — це розумове відтворення природної органі-
зації, яку повинен збагнути управлінець для того, щоб створити за допомогою 
власної діяльності продукт, який не суперечить законам природи, інакше він 
перетвориться на її руйнівне начало. Але це буде те роз’єднання елементів, яке 
в часі розтягне його настільки, що перетворить сам процес роз’єднання в трагіч-
не для людини явище, на чому, власне, і побудована вся історія людства. 

Зрештою, об’єднання чи роз’єднання елементів за допомогою управління 
створює певну систему, в якій перше та друге вирішує долю її існування залеж-
но від того, як відбуваються ці процеси та функціонує система. 

У цьому сенсі управління доленосне відносно системи, оскільки саме воно 
знаходить у різноманітності елементів, часто-густо протилежних, такі власти-
вості, які можуть живити цю систему, у певному розумінні вміщувати їх. Цей 
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процес постійного відбору входить до управлінської діяльності як її змістовий 
елемент, що позначено в кібернетиці зовні невибагливим терміном «упорядку-
вання». У певному сенсі геній організації, управління й полягає в тому, щоб 
знайти в об’єкті якнайбільшу кількість споріднених елементів, об’єднати їх на 
основі цієї спорідненості і під час їх системного існування роз’єднати їх та зно-
ву об’єднати відповідно до цільової гармонії з енергією, яку вони створюють 
під час спільної діяльності. Розрахунок цієї енергії — ще одне смислове наван-
таження організації як детермінанта управління. Причому йдеться не про абсолют-
ну схожість (таких елементів практично не існує), а про можливість органічного 
входження до системи, що й визначається організаційним генієм управлінця. 

Тому управління виступає як ланка системи та її частина, яка зайнята її еле-
ментами і, таким чином, від ступеня досконалості саме цієї частини як об’єд-
навчого начала залежить в остаточному підсумку використання розуму в соціаль-
ній організації. У глобальному сенсі це і є формула розвитку людства. 

Проте для організаційного впорядкування елементів знаходження подібного 
як системно скріплювального матеріалу може бути недостатнім. Виникає необ-
хідність здобуття із загальної системної енергії тієї температури, яка може мати 
достатні власні підстави для такого об’єднання. Це відома головна ланка, що 
подана в науці управління як умова ланцюгової реакції, як зосередження загаль-
ного в особливому, а часом і в одиничному, що робить його скріплювальним 
фактором. Саме в цьому організаційному явищі виникає управління як каталіза-
тор руху, як зосереджена в суб’єкті управління енергія впорядкованості систе-
ми, яка постійно живить усі елементи системи. Управління тут виступає як ор-
ганізуюча основа, як той «натхненник і організатор», який у соціальному плані 
зображується як лідер або доктрина. Головною умовою ефективності та доціль-
ності самого існування такого організаційного феномену є якнайглибше вхо-
дження до системи елементів і якнайадекватніше відтворення їх енергії у влас-
ному організмі. В цьому розумінні генієм організації, генієм управління слід 
вважати не наявність надприродної, часто містичної основи в лідері, в управ-
лінні, а якнайглибше проникнення в об’єкт управління, якнайточніший розра-
хунок його можливостей і потреб, його організаційного потенціалу. Цей потен-
ціал у розрахунковому розумінні повинен бути представлений першою і 
останньою ланками, між яких він розташований. Причому це не той мінімум та 
максимум, який кількісно визначає якісний потенціал об’єкта, а встановлення 
можливої ефективності в постійній динаміці росту, в тій нескінченності, в яку 
слід покласти нереальні часові та просторові фактори. Саме це слід подавати як 
вищу управлінську математику, як вищий професіоналізм керуючого незалежно 
від того, чи йде мова про елемент системи або про всю систему, чи про роз’єд-
навчу або об’єднавчу дію.  

Завдання управління полягає в тому, щоб створити таке ціле, на базі якого 
має виникнути його нова потужніша якість, що можна охарактеризувати як діяль-
нісний сенс управління. Організація повинна протистояти дезорганізації, тобто 
такому стану, коли ціле є носієм не тільки більш високої потужності, а, нав- 
паки, опускається нижче навіть її простої суми частин. Організація не повинна 
допускати того, щоб певна її частина перетворювалася на основу іншої її части-
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ни. У протилежному разі енергія навіть цілого зменшується, у чому й слід вба-
чати помилковість управлінської поведінки. Зберегти баланс частин, постійно 
створювати простір для додавання їх енергії в напрямі зміцнення не тільки ці-
лого, а й системи як органіки їх взаємодії і є в загальному вигляді зіткнення ор-
ганізації та дезорганізації. Керуючий як частина організаційної системи не по-
винен допускати виходу будь-якого елементу за її межі, бо це означає розрив 
зв’язку, агресію енергії іншої системи чи середовища власної системи. Причому 
ця агресія, як правило, здійснюється в тих елементах системи, які не володіють 
достатньою енергією для опору, що, звичайно, призводить до проникнення в неї 
негативної енергії середовища її функціонування. Якщо б ця енергія була пози-
тивною, вона була б частиною енергії системи, яка в ній обертається, на чому, 
власне, й побудоване світове співтовариство як єдність енергетичної різноманіт-
ності. Інтегративність у ньому проявляється як тенденція, що знімає знак мінус 
у різноманітності енергій, хоча і на більш високому рівні входить до системи 
людини як носія природної гармонії. Завдання управління в цьому зв’язку поля-
гає в тому, щоб по можливості нейтралізувати зіткнення енергій або, в ліпшому 
разі, використати їх для зміцнення системи, надати дезорганізації здорове супе-
речливе спрямування. 

Особливо це стосується елементів організації (системи), коли вона не має 
достатньої сили для підтримання рівноваги елементів, що призводить до розри-
ву зв’язків між ними навіть на рівні цілого. Слід вважати такий стан певним не-
гативним явищем, яке свідчить про послаблення системного впливу на свій 
елемент. Головним джерелом такого стану є умови взаємозв’язку елементів, які 
з’явилися в результаті управлінської недостатності, оскільки саме ціле, яке не 
вийшло на рівень системи, не породжує такого елементу, як управління. За за-
конами розвитку частин і цілого їх взаємодія має вийти на системний рівень, 
причому внаслідок не тільки організації, а й, за певних умов, енергії створення 
самої організації в системному вигляді. Тому вираз «розум править світом» і 
слід розглядати як об’єктивну можливість будь-якого цілого через енергію влас-
ної організації і за допомогою управління виходити на рівень системи, що над- 
то важливо для людства, яке в своєму історичному розвитку прямує до переходу 
від стану цілого до системного стану. Ілюстративно сучасне світове співтовари-
ство перебуває в стані вказаного переходу, і тому прийняті в науці та політиці 
кваліфікації людства як системи держав не є з погляду науки управління достатньо 
точними, про що, зокрема, свідчить енергетична нерівність діяльності головного 
міжнародного управлінського інституту — Організації Об’єднаних Націй. 

Але навіть поява особливого та одиничного в організаційному відношенні є 
в управлінському сенсі не просто звичайним розривом зв’язків, а певним показ-
ником системної кризи, яка на рівні цілого, принаймні з достатнім ступенем чіт-
кості, не проявляється, оскільки їх існування наповнене енергією систем, і тому 
вони шукають інші зв’язки, інші можливості увійти до системи, що дає їм право 
частини цілого. Цей процес веде до створення практично нових одиничних 
утворень, які згодом перетворюються на елементні ланки, що потребують ново-
го середовища існування. Це — класичний розрив зв’язку між особистістю та 
суспільством, що для управління означає можливе визрівання нових системних 
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властивостей, і тому в управлінській діяльності треба врахувати необхідність 
(якщо це об’єктивно) знаходження нових зв’язків, зв’язків іншого порядку, які 
він (розрив) має виявити в організації даної системи або вийти за її межі. 
Останнє, як правило, не використовується в управлінні, бо воно організаційно 
не зміцнює систему, хоча може мати іншу енергію впливу на неї. У першому ж 
варіанті завдання управління полягає в тому, щоб воно як проміжна ланка спри-
яло зміцненню основної тенденції — розвитку колективних засад у праці, який 
можливий тільки на основі зміцнення зв’язків між людьми та середовищем їх 
життєдіяльності, а також між елементами цього середовища. Причому цей про-
цес повинен відбуватися безперервно, що зумовлює постійне відтворення орга-
нізаційних зв’язків, а відтак і роль управління як каталізатора цих зв’язків. 

З погляду філософії ці зв’язки існують на основному глибинному явищі, яке 
виступає в ролі об’єктивного регулятора будь-яких управлінських відносин, ме-
ханізмів. Це — відома формула закономірного збереження та відмирання, того 
діалектичного закону існування суперечностей, розвиток яких визначає рух як 
форму існування матерії. 

В управлінському плані слід уявляти собі об’єкти, які піддаються впливу через 
організаційний вплив, причому сам характер та межі впливу закладені в його 
об’єкті, який слід представляти як організаційний потенціал. До механізму впливу 
включається й суб’єкт управління, який може справляти на нього творчий або руй-
нівний вплив, хоча не менш переконливим слід вважати, що сама можливість руй-
нування чи збереження закладена у вказаному потенціалі, що дозволяє стверджу-
вати таке аксіоматичне бачення: руйнування об’єкта — це дія закладених у ньому 
організаційних механізмів, які й породжують відповідну управлінську систему. 
Протилежний підхід має суб’єктивний сенс, оскільки підносить одиничне на рівень 
загального, а в управлінні — це пріоритет частини перед цілим.  

Інша річ, що в кожному керованому об’єкті існують конструктивні власти-
вості, які чинять часто вирішальний вплив на збереження або руйнування 
об’єкта, але за однієї неодмінної умови: вони мають бути органічною складо-
вою об’єкта, його організаційних механізмів. Тому енергія постійного збере-
ження механізмів саморегуляції об’єкта зображується як завдання управління, 
бо воно на суб’єктній основі має підтримувати себе саме таким чином. Слід при 
цьому наголосити на головній думці: саморегуляція — це не самоуправління, 
оскільки вона може виявити свій вплив на об’єкт лише через управління, при-
наймні коли йдеться про соціальні об’єкти. Управління в даному разі виступає 
як відображення організаційного потенціалу об’єкта і в той же час є фактором 
його розвитку на суб’єктному рівні. 

Особливе навантаження з погляду організаційної сутності управління несе 
кількісна та структурна збалансованість об’єкта, сила якого, в кінцевому підсум-
ку, полягає в тому, наскільки в ньому структурно достатній простір для наро-
щування кількісних характеристик. Більш того, збалансованість має являти со-
бою діалектичну рівновагу, що існує і навіть відтворена в дії протилежних 
тенденцій. Протилежне в організаційному сенсі означає появу нової енергії в 
результаті розвитку значної частини чи навіть одного елементу системи, тому 
необхідне поєднання елементів, їх організаційний зв’язок.  
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2.1.3. Управлінське рішення в контексті  

організаційної науки 
 

иконання прийнятого рішення не відбувається автоматично. Саме через 
суперечливість між прийнятим управлінським рішенням і відсутністю 

форми його використання і виникає необхідність організації. 
У найзагальнішому вигляді організація як сутність управління визначається 

необхідністю розроблення способів виконання прийнятого управлінського рі-
шення, які можуть бути різними залежно від рівня та охоплення масштабів рі-
шення, від тієї конкретної галузі кооперативної діяльності, в якій проявляє себе 
керівник. Одна річ — визначення способів виконання програми розвитку коо-
перації, інша річ — визначення способів організації та підвищення ефективнос-
ті управлінської діяльності. У той же час, оскільки із взаємозв’язку різних рів-
нів кооперації складається життя кооперації взагалі, оскільки ці рівні 
перебувають у тісному взаємозв’язку та взаємозалежності, то повинно існувати 
дещо спільне і в способах виконання прийнятого управлінського рішення, не-
зважаючи на те, що воно стосується того чи того рівня, того чи того елемента 
кооперації, в якому воно проявляється. Оскільки ж ідеться про управління коо-
перацією взагалі, в цілому, тому мають існувати певні спільні об’єктивні спосо-
би, які скеровують діяльність членів кооперації на виконання прийнятого 
управлінського рішення. 

У сучасному управлінському баченні досить складним є питання управління 
як діяльності, яка повинна мати свій змістовий сенс. На думку багатьох учених 
таким сенсом має бути кінцевий результат, за яким визначається ефективність 
управлінського рішення. 

Ця зовні логічна конструкція має один, але принциповий недолік. Недолік 
полягає в тому, що визначення ефективності відбувається тоді, коли вже, як ка-
жуть, справу зроблено, хоча при цьому можна сказати: хто вам не дозволяє 
профілактично ставитись до цього результату. Якщо прийняти це застереження, 
тоді, і це також логічно, питання про кінцевий результат має, навіть як критері-
альне визначення, бути наповненим досить суттєвою поправкою: визначення 
управлінської ефективності за кінцевим результатом може бути досить достовір-
ним лише в разі його доповнення вказівкою на постійний, процесуальний мо-
ніторинг, який повинен мати свої конкретні, часові, об’єктивні, якісні тощо ха-
рактеристики, які в цілому мають бути якомога більш точним розрахунком 
управлінського рішення як процесу його адекватності потенціалу і цілям 
об’єкта управління. У такий спосіб знімається трагічна для історії людства, особ-
ливо в політиці, у цілому в соціальному управлінні проблема шляху розвитку 
методом спроб і помилок, і навіть харизматичний лідер у цьому контексті, та й 
система демократії, повинні лягти на таку управлінську формулу. Адже не сек-
рет, що п’ятирічний термін, по суті, з гарантією перебування на посаді вищої 
посадової особи в країні — це й є метод кінцевого результату, оскільки в про-
цесі діє тільки опозиція, яка може змінити стан недосконалої управлінської діяль-
ності лише через такий накал політичних пристрастей, який в історії соціального 
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управління є винятком, а не правилом. А головне — стан, рівень розвитку, про-
сто елементарне благополуччя об’єкта не є розрахунковою одиницею. Не випад-
ково, кожна наступна команда має багато критичного матеріалу, який є часто-
густо соціальною правдою, що стала наслідком недосконалості управлінських 
рішень того ж самого президента або прем’єр-міністра країни. 

Щоб управлінське рішення, оцінка його ефективності стали процесуальною 
нормою, управлінською профілактикою, треба мати систему безпосередньої 
демократії, яка б організаційно (правово) мала канали і знаряддя безпосередньо-
го впливу з боку об’єкта управління, бажано в більш мінімізованому вигляді, тобто 
на рівні особи, змогу впливати на процес реалізації управлінського рішення. 
Причому, такий демократичний порядок має бути максимально прозорим, аби 
процес реалізації рішення на будь-якому рівні не засмічувався неконструктив-
ними діями щодо об’єкта управління. До того ж, і це принципово, під конструк-
тивізмом ми розуміємо такий зміст претензій чи просто критичного мислення, 
який не лише має достатній загальнокультурний рівень, а й, по можливості, ви-
ступав би наслідком серйозного аналітичного розрахунку певної проблеми або 
претензій з боку насамперед професійного елементу, досить обізнаного з тим чи 
іншим питанням. 

Звідси випливає проблема загальноуправлінської культури, загальноуправ-
лінської підготовки будь-якого об’єкта управління, що підкреслює необхідність 
саме в умовах управлінського демократизму виведення науки управління на рі-
вень знань, які мають стати обов’язковим елементом фаху спеціалістів усіх рів-
нів і всіх сфер діяльності. 

2.2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ НАУКОВОГО УПРАВЛІННЯ 

2.2.1. Структурний поділ принципів (правил)  
соціального управління 

 
 науці управління максимально наближеними до практики соціального 
управління є її принципи. Тому й організаційна сутність управління мо-

же бути в методологічному плані досить повно відтворена на рівні теоретично-
го осмислення принципів соціального управління, які безпосередньо вихо-
дять на практичну управлінську діяльність. Кількість цих принципів у сучасній 
науці управління сягає сорока, причому як певна різноманітність підходів, ви-
кликана застосуванням цих принципів до певних соціальних об’єктів. Але з точки 
зору загальноцивілізаційних засад соціального управління деякі з них або від-
сутні в науці управління, або вимагають уточнення. 

Насамперед слід звернути увагу на принцип відповідності системи і методів 
соціального управління. Ця відповідність часто представляється як суб’єктивно-
організаційний витвір, як наслідок організаційних інтелектуальних можливос-
тей або рівня управлінського менталітету. Порівняння систем і методів управ-
ління в різних країнах відбувається саме в такий спосіб. Навіть такі демократич-
ні механізми управління, як система і методи розглядаються під даним кутом 
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зору. І це незаперечно, оскільки йдеться про інтелектуальні можливості нації, її 
управлінський менталітет. Але представлення системи і методів управління як 
суб’єктно-управлінського витвору методологічно, в загальноцивілізаційному 
контексті, слід розглядати як досить об’єктивовану залежність, яка закладена не 
лише у визначених вище характеристиках, а й у характері суспільних, зокрема 
економічних, відносин, оскільки навіть окремий, так званий виробничий, колек-
тив (виробнича кооперація) є насамперед носієм цих відносин, і вони, зрештою, 
визначають зміст системи і методів управління собою.  

Система і методи управління як суб’єктно-управлінський витвір мають рі-
вень ефективності, який визначається їх адекватністю цим відносинам. Чим ор-
ганічніша ця адекватність, тим вищою є ефективність управлінської системи і 
методів, які вона застосовує. Залежність тут пряма і безпосередня, і якщо гово-
рити про геній організації, про геній управління, то саме у відтворенні цієї за-
лежності він і полягає. До речі, цей методологічний постулат робить доцільною 
систему підготовки управлінських кадрів, інакше вона була б не системою, а 
набором біосоціальних випадковостей, які не дуже часто з’являються в управ-
лінській цивілізації, хоча, зрозуміло, поєднання здібностей, таланту з певним 
інформаційним рівнем підготовки управлінця є бажаним явищем. 

Відповідність системи і методів управління сутності об’єкта не має фізично-
го зіткнення: йдеться про наявність у них необхідної впорядковуючої енергії, 
яка, як правило, за своїм потенціалом має знаходитись на більш високому рівні, 
оскільки вона повинна займатися реальним і потенціальним упорядкуванням 
об’єкта, що й робить управлінську працю іноді видом елітарної діяльності. І це 
природно, оскільки йдеться про вироблення продукту, який практично не має 
матеріального еквівалента виміру з одним неодмінним показником: управлінсь-
ка праця створює такий продукт, прибутковість якого не може бути повністю 
відтворена її автору. Постійне наближення до такої передачі в певних показни-
ках є загальноцивілізаційною нормою. Тому у ХХ ст. виникло наукове спосте-
реження, що управлінська праця є найбільш вигідним вміщенням капіталу і це 
постійно підтверджується управлінською практикою.  

Окремо слід наголосити на особливостях загальноцивілізаційного підходу до 
відповідності методів управління, які є інструментарієм застосування принци-
пів управління. Їх творче джерело сприймається і в науці, і в практиці управ-
ління як щось само собою зрозуміле. І це дійсно так, з однією суттєвою поправ-
кою. Йдеться про те, що творчість у створенні методів управління може бути 
досить ефективною, особливо на адресу матеріального виробництва, коли вона 
«шукає» самі методи в потенціалі виробничого об’єкта, у його здатності до са-
моорганізації під кутом зору економічної і технологічної структури, а також си-
стеми ринкових відносин, у яких вона функціонує. Соціальні і навіть психоло-
гічні фактори тут входять у систему виробничих відносин. Тому методи 
управління виробництвом мають спиратися насамперед на них. І не тільки спира-
тися, а й живитися ними, з постійним включенням інтелектуально-професійних 
можливостей управлінця в цю систему. 

Отже, принцип відповідності системи і методів управління сутності соці-
ального об’єкта є його органікою, яка в управлінському контексті виявляє 
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себе якнайефективніше в разі розуміння суб’єктом управління необхідності 
такої органіки. 

До речі, принцип відповідності системи і методів управління сутності 
об’єкта зумовлює дещо інший погляд і на принцип об’єктивності. Так би мови-
ти, у непрофесійному сприйнятті він трактується здебільше як незалежність су-
дження управлінця, як об’єктивне ставлення до чогось. Але наука управління 
саме в методологічному контексті і саме професійно представляє цей принцип 
як повну залежність суб’єкта управління від об’єкта, і чим органічніша ця залеж-
ність, тим більш ефективно спрацьовує метод об’єктивності в управлінні ви- 
робничою кооперацією. 

Загальноцивілізаційні характеристики в професійному відтворенні має 
принцип конкретності. Його непрофесійне тлумачення в управлінській прак-
тиці, як правило, зводиться до зусиль управлінця мати в певному управлінсько-
му рішенні достатній фактичний матеріал для певних управлінських узагаль-
нень. І це правильно, адже управлінське рішення, що не має достатньої 
фактологічної основи, не буде мати розрахованого рівня ефективності. Але в 
такому тлумаченні не вистачає суттєвої ланки, яка має не менший або навіть біль-
ший сенс саме для управлінської діяльності, яка має справу з упорядкуванням 
об’єкта, реалізацією мети його функціонування в певному суспільному середо-
вищі, що має найбільшу для управлінця відтворену самоцінність. Йдеться про 
правове поле, в даному разі, виробничої діяльності, до якого управлінець має 
безпосереднє відношення і яким він має керуватися у першу чергу. Тому слід 
вважати, що принцип конкретності саме в професійному контексті для управ-
ління певною організацією має відтворювати не лише фактологію ситуації або 
певної виробничої проблеми, а й знаходити для них правове забезпечення. А це 
означає, що принцип конкретності в управлінні будь-якою кооперацією є на-
самперед знаходженням у правовому полі країни або на міжнародному рівні 
найбільш досконалої для певного управлінського рішення правової норми. Зна-
ходження такої норми для управлінця означає не лише регуляцію його відпові-
дальності з боку суспільства, а й використання в управлінському рішенні націо-
нального або світового досвіду управління певною ситуацією або об’єктом у 
цілому, тим більше що в управлінні різними об’єктами є багато схожого і схо-
жого в основному. 

Значну питому вагу в системі принципів соціального управління має прин-
цип стимулювання. Існуюча практика стимулювання викликає необхідність 
його розчленування не лише відповідно до особливостей класів об’єктів, а й у 
зв’язку зі специфікою продукту, що виробляють працівники управління і пер-
сонал безпосередніх виробників. Треба зразу зауважити, що поняття «безпосе-
редній виробник» має відношення і до управлінців, причому практично до всіх 
їх груп, включаючи й адміністративний персонал. Тому стимулювання як прин-
цип управління слід спрямовувати на всі види діяльності, що мають відношення 
як до персоналу, яким вони керують, так і до себе, виходячи з розрахунку реа-
льного внеску обох категорій працівників. Але варто наголосити, що критерії 
стимулювання управлінської праці набагато умовніші, ніж праці безпосередніх 
виробників, оскільки навіть теоретично повне відшкодування управлінської 
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праці неможливе, що пов’язано з потенціалом її прибутковості, який не може 
бути підведений під звичайні норми зарплати. Остання обставина іноді поро-
джує зовнішнє соціальне розташування, яке викликає у не досить розвинутому 
управлінському менталітеті асоціації з певною нерівністю оплати праці і соці- 
ального благополуччя (щодо загальних характеристик стимулювання, то вони 
досить повно представлені у науково-практичній літературі та різних частинах 
даного видання). 

Дещо інакше, ніж в існуючій літературі, слід представити принцип ієрархіч-
ності. Як відомо, ієрархічність в управлінні виробничою кооперацією тракту-
ється як організація системи управління, що має підпорядкувальну структуру 
вертикального типу. Це та система управління, яка притаманна будь-якій дер-
жавній, зокрема економічній, організації. Вона має здебільше організаційний 
зміст владного або розпорядчого характеру. Як управлінська структура, напри-
клад, централізація має неабиякий потенціал для доцільної управлінської діяль-
ності, для постійного підвищення її ефективності як у системному, так і в еле-
ментному аспекті.  

Але дуже важливий елемент цього принципу не знайшов в науці управління 
свого висвітлення. Йдеться про ієрархічність, яка має не менший, а може навіть 
більший потенціал, ніж ієрархічність як форма підпорядкування. У системі 
управління циркулює безліч рішень на всіх рівнях соціальної організації, які в 
основному охоплюють соціальну, зокрема економічну, дійсність. Цей потенціал 
у кожному окремому випадку поглинається певним об’єктом і наслідки погли-
нання не поширюються до меж усієї системи, зокрема економічної. Певна типі-
зація ситуацій, проблем, які притаманні тому чи іншому економічному станові, 
відбувається в діяльності управлінського персоналу, особливо вищого рівня. 
Але використання інтелектуальної міці відносно цих ситуацій, що виражена в 
конкретних управлінських рішеннях, не відбувається, що призводить до зайвих 
витрат інтелектуальної енергії працівників управлінського корпусу. Дублюван-
ня рішень, створення менш досконалих рішень за наявності в управлінському 
полі більш досконалих, є досить поширеною практикою. 

Тому принцип ієрархічності повинен складатися з двох частин: організацій-
ної та інтелектуальної (професійної). Остання повинна стати основним джере-
лом ефективності управлінської діяльності, тією формою об’єктивної колегіаль-
ності, коли практично весь управлінський корпус бере участь у розв’язанні, 
принаймні принципових, управлінських проблем на рівні будь-якого об’єкта 
управління. 

Таке бачення принципу ієрархічності підносить вищий управлінський розум 
до рівня системної всеосяжності, зміцнює систему, не кажучи вже про те, що 
така ієрархічність є джерелом єдності системи. Тому організація інформаційної 
служби з управлінських рішень має бути умовою піднесення ефективності 
управлінської праці. 

Деяких уточнень потребує принцип колективності. Він, як правило, пов’я-
зується з участю так званих безпосередніх працівників у прийнятті управлінських 
рішень. Але це не точно, оскільки готувати і приймати рішення, а тим більше 
відповідати за його реалізацію повинен управлінець як фахівець з управління і 
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особливо тоді, коли йдеться про економічні або технологічні питання виробни-
цтва. У цьому контексті йдеться про виробничий порядок, про функціональне 
навантаження працівників, що не стосується питання про так звану виробничу 
демократію. Колективність як виробничо-технологічна проблема має інформа-
ційний зміст, оскільки управлінець повинен володіти повною правдивою інфор-
мацією про кожне робоче місце, його можливості до розвитку, про стан і розви-
ток всього об’єкта, інакше управлінське рішення не буде мати необхідної 
ефективності. 

До колективності слід віднести і колегіальну форму управління, яка поро-
джується спеціалізацією управлінської праці, що для управлінського рішення 
має принципове значення з точки зору його достатньої компетентності. 

Зрозуміло, що існують питання, навіть управлінського порядку, які мають 
такий зміст, що не залежить від професійної спеціалізації, а є загальною турбо-
тою або загальним інтересом персоналу. Саме врахування цих обставин викли-
кає потребу в тій колективності, яка пов’язана з соціально-кооперативною 
організацією і тому має враховуватись в управлінському рішенні у формі засто-
сування способів залучення колективу, які адекватні тій чи іншій виробничій 
структурі. 

Слід також зробити деякі акценти щодо принципу врахування інтересів і 
потреб людей, оскільки саме в такій редакції він і представлений у сучасній на-
уці управління. Ці акценти стосуються насамперед необхідності розчленування 
цих інтересів і потреб, що пов’язано зі специфікою саме виробничої діяльності 
людей, яка вимагає віддачі певних людських можливостей, що зумовлюється 
виробничими потребами. Тут адекватність полягає в тому, щоб урахувати переду-
сім саме ті потреби та інтереси людей, які повністю накладаються на дане вироб-
ництво. Тобто йдеться про врахування інтересів і потреб людини-виробника, у 
чому зацікавлене як виробництво, так і, зрештою, сам виробник. Представлення 
цього принципу як гуманістичного не точне, оскільки існує виробничий гума-
нізм, який полягає в тому, щоб випускати потрібну народові продукцію якомога 
вищої якості, у необхідній кількості і за доступними цінами, що створює певний 
рівень добробуту народу. Звичайно, соціальні питання виробництва існують, 
але зводити до них принцип урахування інтересів і потреб людей неможна з точки 
зору виробничої кооперації, яка організовує зусилля людей саме на створення 
певного продукту, що є передумовою їх існування, але не зводиться до нього. 
Система патерналізму, особливо поширена у японській економіці, теж побудо-
вана на цьому принципі, хоча зовні вона має іноді інший вигляд. 

Іншими характеристиками слід користуватися для визначення принципу кон-
тролю. Відома практика контрольної звітності, яка фіксує певну даність за пев-
ний час, незважаючи на те, що в цій даності і в цьому часі було припущено пев-
них помилок саме управлінського характеру, не є досить ефективною. Адже в 
такій формі контролю помилку виправити вже неможливо, принаймні наслідки 
її вже відбулися і витрати певні також. Тому управлінська доцільність і управ-
лінська ефективність контролю можуть бути досить переконливими, якщо зосе-
редити основну контрольну увагу на вході в систему і в процесі її функціонування. 
А це означає, що управлінський контроль повинен бути насамперед процесу- 
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альним, тобто таким, який має здебільше профілактичний зміст, хоча підсумко-
вий контроль має неабияке значення для управлінського процесу. Зрозуміло, що 
управлінська процесуальність присутня в повсякденній діяльності не лише як 
підготовка й прийняття рішення, а й як його реалізація, яка неможлива без пев-
ної контрольної повсякденності. Але це його здебільше об’єктивний характер, 
який як принцип управління і як спеціальна акція так категорично себе не вияв-
ляє, хоча його технологічна природність на будь-якому етапі об’єктивного са-
моконтролю системи (об’єкта) присутня як певна управлінська даність. До цьо-
го слід додати, що контроль як принцип управління найбільш потужно себе 
виявляє в самому режимі праці, в тому порядку, який має достатні самоконтроль- 
ні потенції, тобто той стан об’єкта, коли він глибинно не потребує контролю як 
спеціальної функції, хай навіть вона є його організуючою частиною, власним 
елементом упорядкування. Ідеал полягає в тому, щоб процеси порушення впо-
рядкованості не вимагали зовнішнього контрольного втручання, а мали свої, 
досить потужні механізми. Тому управлінський розрахунок, управлінські про-
гнозування, програмування, планування, регуляція і координація повинні зна-
ходити для себе адекватні точки дотику, що реагують на них, як на власний 
суб’єкт упорядковувального впливу. 

Окремого розгляду вимагає принцип управлінської відповідальності, яка 
має в усіх країнах більш або менш ефективні й міцні, насамперед правові, заса-
ди, що нібито її досить ефективно забезпечують. 

Але, наприклад, у виробництві таке забезпечення не має відповідної ефектив-
ності. Справа в тому, що управлінець, як правило, обертає таку масу минулої 
праці, управляє такою кількістю різних за якістю матеріальних цінностей, що 
певний клас управлінських помилок знімає саму можливість відшкодування за-
подіяної шкоди і саме у матеріальному (фінансовому) вимірі з боку автора по-
милки. Це пов’язано з тим, що маса цінностей, якою керує управлінець, і його 
особисті матеріальні можливості, якими він має відшкодовувати заподіяне, не-
порівнянні, тому таке відшкодування практично неможливе. Заходи правово-
матеріального порядку на кшталт безоплатного відпрацювання, штрафів або на-
віть конфіскації особистого майна не мають принципового сенсу, оскільки за-
значена різниця така велика, що вони просто для потерпілого колективу або пі-
дприємця майже безглузді. Отже, залишається правове переслідування у формі 
позбавлення волі або навіть страти, але й вони також не мають сенсу з точки 
зору відшкодування заподіяного. Коло замикається: управлінська помилка, яка 
завдала об’єкту відчутних втрат у формі прямого відшкодування, виправленою 
бути не може, що перетворює управлінську відповідальність у сфері матеріаль-
ного виробництва досить умовною категорією, яка вимагає свого теоретико-
практичного осмислення. 

Одним з варіантів такого осмислення може бути ідея режимної відпо-
відальності, коли вона так розкладається на управлінський персонал, що жо-
ден з працівників, незалежно від характеру помилки, не може завдати такої 
шкоди об’єкту, яку б він не міг відшкодувати, хоча організаційно (функціо-
нально) створення такої системи відповідальності ще не має технологічного 
забезпечення. 
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А якщо йдеться про політичних управлінців або тих, що управляють духов-
ним виробництвом, то питання в такому аспекті взагалі не може стояти, оскіль-
ки воно просто на рівні абсурду… 

Отже, відповідальність як принцип управління в основному зводиться до 
правових форм і несуттєвих матеріальних, що перетворює цей принцип в одну з 
найскладніших проблем управлінської цивілізації. 

Особливого значення для сучасної соціальної організації набуває принцип 
прогнозування. Адже саме відсутність науково обґрунтованого прогнозу роз-
витку, зокрема, матеріального виробництва, справляє негативний вплив на 
управлінську практику, яка у невизначених, саме прогностично, умовах не мо-
же з достатнім рівнем ефективності справляти на нього свій організуючий 
вплив. І не лише економічні суперечності присутні у цьому процесі управлінсь-
кої нерівності, а й політичні, а може політичні і переважають. Останнє має своє 
обґрунтування, оскільки саме відсутність уніфікованого управління в стабіль-
ному режимі існування пояснюється невизначеністю як практичною, так і тео-
ретичною (правовою) соціальної, зокрема економічної, системи, в якому має ді-
яти управлінський корпус країни, менеджери всіх рівнів виробничої кооперації. 
Така відсутність пов’язана саме з невикористанням принципу прогнозування, 
на який покладається визначення майбутнього стану об’єкта, в даному разі кра-
їни, на основі аналізу його сучасного і минулого станів, які виступають як фун-
даментальне джерело розвитку. Такий прогноз для управлінців особливо необхід-
ний, оскільки він створює систему орієнтирів, базових розрахунків у часі і в 
просторі, які, принаймні, на джерельному, фундаментальному рівні виключають 
потенціальну можливість принципової управлінської помилки. Конституційні ха-
рактеристики соціальної системи в Україні щораз не знаходять свого практичного 
застосування, що висуває проблему більш точного, особливо адекватного сучасно-
му станові українського суспільства, зокрема його економіки, визначення вищих 
соціально-економічних і духовних правових норм, що мають не декларований, а 
реальний характер статей прямої дії. Адже пояснення деякого нашарування про-
гностичності на конституційних нормах не є синонімом нерозрахованого романти-
зму. Воно лише свідчить про наукову недостовірність конституційного відтворен-
ня реального стану країни, зокрема її виробничої кооперації, оскільки будь-яка 
відірваність прогнозування як принципу управління від об’єкта, від потенціалу йо-
го існування й розвитку, створює не романтизм в управлінні, а можливість вибору 
помилкових орієнтирів, засобів власної організації, неточних цілей розвитку тощо, 
тобто елемент системи не знаходить для власного відтворення потрібну мікро- і 
макро-ауру для життєдіяльності. Це особливо шкідливо в умовах, коли й сама сис-
тема, зокрема економічна, не має достовірних наукових характеристик, що повинні 
лежати в основі її прогностичного розрахунку. 

У цьому зв’язку набуває виключного значення такий принцип управління, як 
випереджальний розвиток теорії відносно практики, особливо управлінсь-
кої, яка є безпосереднім споживачем наукової продукції, зокрема в галузі мате-
ріального виробництва. 

Слід одразу ж застерегти, що саме матеріальне виробництво перетворилося в 
найбільш наукомістку систему, а управління ним — у найбільш розвинену час-
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тину науки управління, яка більш, ніж інші сфери цієї практики, не витримує 
науково незабезпеченого втручання. Тому як принцип управління — випере-
джальний розвиток теорії відносно практики має свою «матерію» прикладання, 
досить вдячну за інтелектуальну допомогу щодо власного розвитку. 

І справді, науку управління, яка включає в себе науково-практичну інформа-
цію від усіх сфер життєдіяльності суспільства, природи, слід застосовувати са-
ме як принцип управління, як знання, що має безпосередню продуктивну ефек-
тивність. Причому, її випереджальний розвиток — умова розвитку суспільства, 
яке має власні джерела розвитку, і якщо наука управління не надає їм достат-
нього простору, насамперед в управлінні, розвиток не лише уповільнює свій 
рух, а й змітає зі свого шляху таке питання. Тиск об’єктивного руху тут настіль-
ки сильний, що застосування такого принципу управління, як випереджальний 
розвиток теорії відносно практики, перетворюється в умову нормального функ-
ціонування виробничого об’єкта. Різниця може полягати лише в рівнях наукової 
інформації, її характері, формоутвореннях тощо, але застосування такого прин-
ципу є необхідним. 

І нарешті, саме в методологічному плані слід звернутися до такої загаль-
ноцивілізаційної управлінської потреби, як управлінська мораль, яку мож-
на кваліфікувати як професійну, зокрема у сфері матеріального виробництва. 
Адже йдеться про тиск об’єктивного, про ті засади соціальної організації, які 
вимагають і певних моральних якостей управлінця саме тому, що вони ма-
ють виходити з виробничої необхідності, як основної умови фізичного існу-
вання людства. Тобто, поняття «виробнича необхідність» (зрозуміло, не ли-
ше в галузі матеріального виробництва) має і моральний аспект, особливо 
щодо управлінської праці, оскільки саме управлінцям доводиться керувати 
не лише виробничою технологією, а й моральною, тобто організовувати за-
стосування саме тих якостей виробників, які щонайбільш потрібні даному 
виробництву, виконанню даного виробничого завдання, навіть щодо визначення 
виробничої цінності працівника, яка може не збігатися з його громадянською 
цінністю. Мабуть, невипадково з’явилася у виробничій сфері приказка: «доб-
ра людина — це не професія». Хоча зрозуміло, що ідеалом є поєднання в 
особі працівника всіх необхідних виробництву якостей — і людських, і про-
фесійних. 

2.2.2. Функції, методи та форми  
соціального управління як організаційне  

відтворення принципів соціального управління 

сновними функціями управління є прогнозування, програмування, пла-
нування, регулювання, координація і контроль. 

Прогнозування — це встановлення потенціалу об’єкта, його розрахунок у 
часі й просторі. 

Програмування — це визначення магістральних шляхів і завдань розвитку 
об’єкта, що виникають на їх основі у часі й у просторі. 

О
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Планування — це розрахунок реалізації магістральних шляхів і завдань ро-
звитку об’єкта, підведення під них гарантій реалізації (матеріальних, духовних, 
організаційних). 

Регулювання — це приведення до єдиного знаменника у виконанні певних 
завдань об’єктів, що належать до процесу їх виконання. 

Координація — це приведення у відповідність діяльність різних об’єктів, 
що перебувають у фарватері реалізації єдиної мети, проте безпосередньо не 
пов’язаних між собою. 

Контроль — це встановлення реальних витрат і результатів управлінської 
діяльності, а також її всебічної ефективності. 

Функція прогнозування є визначальною, такою, що має створити гарантії пе-
вної ефективності управлінського рішення. Зовні вона здається непрактичною, 
навіть споглядальною. Однак якщо уявити собі певний об’єкт, на який вона ро-
зрахована, то ця визначальність стає очевидною. Функція прогнозування тим 
відповідальніша, чим більш «відповідального» об’єкта вона стосується. Насам-
перед, це — суспільство, країна, які повинні мати прогноз розвитку відповідно 
до якості і кількості власного потенціалу (у його внутрішньому й зовнішньому 
вимірах). Чим точнішим є прогноз, тим менше потреби в інших функціях управ-
ління. Ідеалом управління щодо функції прогнозування є алгоритмічний 
прогноз з незначною його корекцією в процесі реалізації, хоча це саме ідеал, ін-
акше просто не існували б інші функції, особливо програмування і планування, 
оскільки інші функції — регулювання, координація, контроль — це функції 
оперативного, технологічного характеру. 

Функція прогнозу, як правило, є складовою функцій програмування і плану-
вання. На її основі розробляються програми і плани функціонування і розвитку 
об’єктів, особливо великих, таких, як країна (держава), сфера суспільного жит-
тя, суспільного виробництва або його галузь, хоча прогноз власного розвитку 
повинен мати будь-який управлінський об’єкт. Однак така практика не досить 
поширена. 

Більш практичною є функція програмування. Термін «програмування» вико-
ристовується майже необмежено. Є програми політичних партій, виробничі 
програми, програми перебування певних діячів в інших країнах, програми ве-
чорів, концертів, технічні і технологічні програми, управлінські програми, на-
вчальні програми тощо. 

Зрозуміло, що вимоги до них різні. 
Функція планування випливає з наявності в суспільстві ряду стихійних про-

цесів, які з’являються внаслідок суб’єктивістських рішень, природного або со-
ціального катаклізму, об’єктивних, незалежних від волі людини, явищ, непра-
вильного планування або патологічних збочень, можливостей неконтрольова-
ної, біховіоральної поведінки особи та ін. 

Планування як функція — досить поширена управлінська дія. Вона 
практична, оскільки має розрахунковий потенціал, найбільш наближений до ре-
альних можливостей об’єкта. Проте й планування дещо ідеальне, оскільки має 
справу з майбутнім об’єкта. Тому воно як управлінська функція не дає абсолю-
тної гарантії запланованої ефективності управлінських рішень. Ця особливість 
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з’являється внаслідок застосування трьох прикладних функцій — регулювання, 
координації і контролю. 

Регулювання впорядковує співвідношення елементів єдиного процесу, який 
відбувається під час реалізації завдання. Об’єкти управління тут і є такими еле-
ментами, автономність яких є вираженням системності завдання, в реалізації 
якого вони зацікавлені, а також спеціалізації діяльного елементу цієї системно-
сті. Отже, регулювати можна лише системне утворення, системне явище, в яких 
присутня органічна залежність об’єктів управління. 

Координація має справу з органічною незалежністю елементів (об’єктів) 
управління, проте глибинні, об’єктивні фактори або конкретна мета вводять їх у 
певну системну якість, що має інший, саме факторний тип системності, в якому 
ця функція має лише заданий організаційний потенціал. Координація як управ-
лінська функція передбачає більш високий рівень системності, на який згодом 
переходять (або не переходять) системи (процеси), що регулюються. 

Врешті-решт контроль як функція, що є потребою такої властивості управ-
лінського процесу як зворотний зв’язок, має постійно приводити систему й ме-
тоди управління у відповідність до нових умов і властивостей об’єкта, що ви-
никають у процесі його функціонування й розвитку. Контроль — це не 
констатація підсумків управлінської діяльності (як це часто буває в управлінсь-
кій практиці), а постійна профілактична діяльність, спрямована на нормалізацію 
проходження управлінського процесу. Найбільша його вада — констатація фак-
тів порушення цього процесу. Запобігання ним є найбільшою ефективністю кон-
трольної функції, особливо в політиці, де наслідки хибних рішень, як правило, 
трагічні. Тому такі адміністративні заходи, як зняття з роботи, інші види пока-
рання свідчать про некомпетентність управлінських кадрів, оскільки саме 
управлінець, що «розвалив» роботу, нездатний жодною мірою покарання відш-
кодувати збитки, яких він завдав об’єкту управління своєю некомпетентною або 
злочинною діяльністю. Чим вищу посаду він обіймає, тим менше можливостей 
відшкодування, тим більш трагічні наслідки такого управління. Чорнобильська 
трагедія, Афганська авантюра, криваві конфлікти між республіками колишньо-
го СРСР, воєнні конфлікти у світі, не кажучи вже про світові війни — свідчення 
істинності цього твердження. 

У повсякденному житті таке відшкодування можливе лише як повне повернен-
ня певних матеріальних цінностей, і лише матеріальних, оскільки всі інші види 
управлінських зловживань не мають матеріального еквівалента, хоч воно й прак-
тикується у світовій управлінській практиці (наприклад, матеріальна компенсація 
за загиблого під час виробничої аварії, яка сталася з вини адміністрації). 

У науці управління існують дві групи методів, що відрізняються між собою 
за критерієм примусовості або потенціалом переконання, який сприймає об’єкт 
управління. 

До примусових належать правові методи, тобто всі методи управління еко-
номічним, політичним і духовним життям суспільства, які мають правове за-
безпечення незалежно від рівня правової норми: починаючи з Конституції краї-
ни і закінчуючи управлінськими рішеннями місцевого рівня, включаючи і 
рішення керівників трудових колективів. 



Розділ ІІ 

 

58 

До складу методів переконання відносять духовно-ідеологічні, правово не 
забезпечені програми, теоретичні викладки, соціологічні аналізи, різні науково-
практичні концепції, якими можуть керуватися об’єкти управління, статутні 
положення добровільних громадянських установ, зокрема партій, спілок, об’єд-
нань за інтересами тощо. До цієї групи входять також методи морального зао-
хочення, моральні норми суспільства, які не мають правової основи. 

Використання останніх в управлінні — норма управлінської діяльності, оскіль-
ки будь-яке управлінське рішення виходить з урахуванням існуючих у суспіль- 
стві моральних норм, часто не згадуючи їх в управлінському рішенні. Ці норми є 
орієнтуючою силою, ігнорування якої призводить до таких самих наслідків, як і 
ігнорування правових норм. Наприклад, не сприймається як нормальне управлін-
ське рішення, яке побудоване на асоціальних ідейних принципах або людино-
ненависницькій психології, включаючи так званий «голий інтерес» приватного 
власника. Певні загальногуманістичні принципи завжди присутні в управлінсь-
кому рішенні, хоча можливе й декоративне їх використання. 

Управління здійснюється у двох основних формах: безпосередній і опосеред-
кованій. 

Безпосереднє управління — це функціонально забезпечена діяльність на 
правовій або неправовій, але делегованій основі. Головною його ознакою є пра-
во на прийняття і організацію реалізації управлінського рішення. 

Опосередковане управління — це участь об’єкта управління у підготовці, 
прийнятті й реалізації управлінського рішення. Формою опосередкованого 
управління є делегування прав, функцій, завдань об’єктом управління управлінсь-
ким установам або особам і присутність у нього права контролю за їх діяльністю. 

В обох формах є елементи першої і другої. Наприклад, безпосереднє управ-
ління державного органу починається з делегування йому певних прав і 
обов’язків, а за об’єктом управління залишається право контролю за його діяль-
ністю. Опосередковане управління може стати безпосереднім у формі самоуп-
равління об’єкта на основі загальноприйнятих норм права у державі тощо. 

Але управління й самоуправління — це єдине загальноуправлінське явище, 
що й визначено терміном «форма». Вона, ця форма, у свою чергу, виступає пе-
реважно як управління і, знов переважно, як делеговане управління, а самоуправ-
ління у своїй структурі є теж управлінням щодо об’єкта, який має таку змогу, й 
самоуправлінням стосовно вищої управлінської структури, яке теж у такому 
контексті є самоуправлінням, але вже не як форма, а як зміст. В обох формах є 
властивість, яка посилює або послаблює змістовий потенціал управління, зок-
рема як несприйняття однієї з форм. 

2.2.3. Організаційно-технологічні принципи в управлінні 

правлінська частина кооперативного механізму може дати належний 
ефект на основі точного розрахунку організуючої ролі всіх її ланок і 

зв’язків. Необхідність постановки загальнокооперативних питань управлінсь-
кими кадрами, загальна управлінська турбота всіх ланок управління про підне-

У 
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сення продуктивності праці є одним з найважливіших джерел ефективності під-
приємницького кооперативного виробництва. 

До організаційного потенціалу підприємницького управління відноситься і 
його технологічний аспект. Технологічний рівень самого механізму управління 
є потужним джерелом ефективності управлінської діяльності. Йдеться не про 
технологію виробництва продукту, а саме про організаційну технологію, яка 
для підприємця має вирішальне значення. Справедливість цього твердження 
стає очевидною, коли виходити з того, що найважливішим компонентом коопе-
рації є така діяльність управлінців, яка обслуговує її основу — безпосередньо 
виробничу організацію. Тому технологічна організація управлінської діяльнос-
ті, операційної структури роботи над об’єктом праці створюють свої, специфіч-
ні потреби управлінського характеру — безпосередньо продуктивні. Управлін-
ське завдання в даному разі полягає в тому, щоб вибирати таку управлінську 
технологію, яка б вирішувала головне завдання — забезпечувала створення 
запрограмованого продукту через забезпечення діяльності безпосередніх ви-
робників. 

До методологічного матеріалу, в якому можуть бути представлені виробнича 
кооперація й управління як загальноцивілізаційне явище та найпоширеніша йо-
го форма — підприємницьке управління, слід включати філософські постулати 
сучасного загальноцивілізаційного підприємницького управління, яке найбільш 
ефективно себе виявляє у відомій менеджерській формі. 

Філософія менеджерської діяльності виходить з того, що будь-яка організа-
ція виробництва має дві фундаментальні основи, які визначають її ефектив-
ність. Першою такою основою є об’єктивні відносини, що виникають у процесі 
продуктивної діяльності, тобто те, що ми називаємо способом виробництва, 
другою є організаційна діяльність, яка може витупати в професійній або непро-
фесійній формі як функція володаря засобів виробництва або як наділення цією 
функцією найманих працівників, переважно професійно підготовлених. 

Ці дві основи знайшли своє теоретико-економічне трактування, але відомо, 
що економічне трактування — це теорія безпосередньої організації економічної 
діяльності, тоді як у будь-якій діяльності, у тому числі й економічній, існують 
загальні принципи організації, найглибшою основою якої є її філософія, що ви-
ступає як методологічне знання, яке визначає ефективність усіх відомих органі-
заційних механізмів. 

У процесі вивчення філософії, її законів і категорій, зокрема законів діалек-
тики, іноді виникає враження, що вони існують як певний набір абстрактних 
положень, які мають скоріше світоглядне, ніж прикладне значення, тим більше 
професійне. 

Тому, здається, що для менеджерської діяльності слід об’єднати науку 
управління виробництвом з філософським знанням, яке може виступати як гли-
бинна методологічна основа підвищення ефективності управлінської діяльності.  

У цьому полягає сенс філософії менеджменту як науки, структура якої відо-
бражена в основних законах і категоріях діалектики відповідно до управління 
виробництвом, так само як вона «працює» в теоретичних побудовах, що стосу-
ються організаційної сутності управління. 
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Що ж стосується основних проблем філософії менеджменту як методології 
управління виробництвом, то їх сьогодні, принаймні, три: 1) не знайдено той 
зв’язок філософії і управління виробництвом, який зробить професійно необ-
хідною філософію управління; 2) не доведено прикладну ефективність філосо-
фії менеджменту як гаранта безпомилковості управлінських рішень; 3) не знай-
дено філософські критерії визначення ефективності управлінської праці, 
оскільки ми досі не знаємо, чому міністр отримує енну суму, а начальник цеху 
іноді втричі меншу, не кажучи вже про безпосередніх виробників матеріального 
продукту. Чи можна у зв’язку з цим вважати управлінську діяльність видом 
продуктивної діяльності взагалі.  

Ці проблеми тим більш важливі, що сьогодні нові, так звані менеджерські, про-
фесії дають суттєвий матеріальний ефект, і часто важко зрозуміти, що є більш ефек-
тивним у сфері матеріального виробництва: займатися безпосередньо створенням 
продукту або включатися у відносини з його реалізації, обміну тощо. 

Проілюструємо можливу картину філософського бачення ролі її категорій у 
менеджерській, точніше управлінській, діяльності. 

Щоб мати чітке уявлення про те, наскільки ефективною є та чи інша катего-
рія для управління виробництвом, треба передусім розрізняти сутність і явище, 
коли ви приймаєте управлінське рішення. Відразу слід підкреслити таке: якщо 
ви визначите сутність об’єкта, на який спрямоване ваше управлінське рішення, і 
не будете плутати її з явищем, вам гарантований суттєвий елемент успіху. 

Керівник завжди має справу з явищем, оскільки воно явне. Припустимо, таке 
явище як ціна продукту (ви елементарно розраховуєте, скільки можете отрима-
ти за реалізацію продукту з урахуванням певного рівня попиту). Ціна в цьому 
випадку — не постійне явище. Слід знайти сутність явища, тобто встановити, 
чому вона така або інша, встановити фактори її формування і потенціал цих фак-
торів на майбутнє. Отже, гарантія не в орієнтації на конкретну ціну, а на гли-
бинні фактори, що визначають її за даних умов і в даний час. Ці фактори не ле-
жать на поверхні, оскільки це сутність ціни, а сама ціна є явищем, яке може 
бути різноманітним. Помилка в управлінні, як правило, полягає в тому, що бе-
реться до розрахунку явище і не аналізується його сутність. Гарантія безпомил-
ковості управління в цьому випадку — встановлення сутності, а не характеру 
явища. 

Виробничий об’єкт може виступати як одиничне явище. З філософської точ-
ки зору цього досить, щоб зрозуміти, що дане явище зовні скороминуче, мінли-
ве і навіть часто-густо випадкове. В одиничному розкривається нескінченна різ-
номанітність речей, і якщо в управлінні встановлена одиничність речі, треба 
вбачати в цьому не її кількість, а індивідуальну властивість, в якій може відо-
бразитися або не відобразитися різноманітність речей. Ця різноманітність вияв-
ляє себе і у виробничому продукті, який не має виробничої технології, а є зле-
том творчого генія виробника. Будь-яке технічне відкриття є одиничним доти, 
поки воно не набуває власної технології. Можна створити неперевершений ви-
робничий продукт, якщо в нього вкласти всі засоби і можливості підприємства, 
розраховані на багато років, але це буде виставковий зразок, споживча вартість 
якого буде недоступною. 
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Тому в управлінні виробництвом слід бачити в одиничному загальне, тобто 
єдине багато в чому, а особливе подавати як спосіб об’єднання цього одинично-
го і загального. Продукт є тим більш досконалим, чим вища його якість тільки 
спільно з кількістю, з тією серійністю, яка свідчить про ефективне поєднання 
одиничного та загального. 

В управлінському процесі можливе використання і таких категорій, як зов-
нішнє і внутрішнє. Управлінське рішення має можливість впливати не тільки на 
економічний об’єкт, а й на умови його взаємодії з навколишнім середовищем. У 
той же час такий самий управлінський вплив можливий і на внутрішню будову 
об’єкта. У цьому разі треба точно розрахувати його структуру, елементи, що 
мають певний взаємодіючий потенціал. 

Отже, щоб управлінське рішення було ефективним, треба знати як внутріш-
ню будову об’єкта, так і механізм його взаємодії з середовищем. 

Якщо ви будете розраховувати діяльність підприємства без урахування його 
положення в системі попиту і пропозиції, не кажучи вже про такі фактори, як 
загальногалузевий рівень технології, системи збуту і постачання, сировинні 
можливості тощо, належної ефективності управлінського рішення не буде. 

І нарешті, існує таке явище, як виробнича спільність, що ґрунтується на су- 
спільному поділі праці. Це — системне утворення, оскільки жодне виробництво 
не може існувати ізольовано. Найпростіший сірник — результат зусиль бага-
тьох підприємств. Але й тут можна сказати, що виробниче управління має певні 
межі, кінцеві пункти яких розташовані в межах початку — процесу — закін-
чення виробництва продукту та його реалізації. 

Але навіть у такому вигляді система матеріального виробництва пов’язана із 
системою духовного виробництва і з політичною системою суспільства. Висо-
копрофесійний керівник — це той, хто в кожному окремому управлінському 
рішенні враховує всі ці елементи загального системного характеру. 

Філософія управління виробництвом, методологічне забезпечення управлін-
ня покликані бути науковою підтримкою для керівника, гарантом безпомилко-
вості управлінських рішень. 

Можливостей використання філософії в управлінні виробництвом, принайм-
ні, дві: 1) філософська підготовка керівника, менеджера, що означає «поєднан-
ня» спеціального та філософського знання й підготовки; 2) використання філо-
софського знання, його методів у підготовці економічних рішень. 

Практика використання філософії поки що не стала нормою, і саме тому 
управлінські рішення не мають належної ефективності, хоча деталізація за-
стосування до менеджменту філософських категорій значно підвищує їх 
ефективність. 

Для цього слід проаналізувати «діловий» зміст таких категорій, як «причин-
ність», «дійсність і ймовірність», «об’єктивна доцільність», «зміст і форма», 
«ціле і частина», «співвідношення кількості і якості», «ступінь», а також у супе-
речності як джерелі управління гармонії відносин сторін як вищої його мети. 

Як відомо, вказані вище філософські категорії відносяться до діалектики. 
Перша з указаних категорій — «причинність» зовні не має проблемного ха-

рактеру. Проблемною вона стає тоді, коли ми звертаємося до ідеї безпомилко-
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вості управління, а вона, в свою чергу, закладена в повноті й достовірності 
знань про те, що є науковим уявленням про причинність. 

Слід відрізняти в управлінні виробництвом причини від умов виникнення. При-
чина обов’язково передає об’єкту всю або частину своєї енергії, і тому вона і є 
причиною. Умова створює певне поле для передачі такої енергії. У зв’язку із цим в 
юриспруденції існує принцип «після цього — не з причини цього». Уявіть собі си-
туацію, коли після вашого спілкування з об’єктом (живим або неживим) трапилася 
трагедія, чи можна з неминучістю вважати вас винним у такій ситуації, якщо нема 
інших ознак вашої вини. Отже, ви встановили тільки умову, але не причину траге-
дії: слід ще встановити факт прямого впливу вашої енергії на об’єкт. Тобто ви по-
винні отримати однозначну, але не ймовірну відповідь. 

І все ж таки в управлінні виробництвом у рішення закладається як однознач-
ність, так і ймовірність: перше — це статистичне рішення, що має справу з фік-
сацією досягнутого, а друге — це динамічне рішення, яке несе в собі потенціал 
можливого. 

Наступні філософські категорії — «дійсність», «можливість» і «ймовірність». 
Знову зовнішній малюнок досить простий: у будь-якій управлінській дії слід 

чітко знати дійсність, на адресу якої приймається рішення. Але який менеджер 
задовольняється тільки фотографією певної дійсності? Йому як професіоналу 
необхідно знати, що можна здобути із цієї дійсності, користь для свого еконо-
мічного об’єкта, який він репрезентує. Тому дійсність відразу перетворюється 
для нього на розрахунок можливості цієї дійсності. Але й цього для нього недо-
статньо: встановити можливість — це ще не означає оволодіти нею. Отже, пот-
рібен розрахунок використання цієї можливості. Саме ймовірність використан-
ня цієї дійсності та можливості і є в остаточному підсумку сенсом 
управлінського рішення. Проте без першого й другого воно не матиме достатніх 
гарантій безпомилковості. 

У філософському розумінні реальність — це втілення дійсного і можливого, 
що присутнє як деяке припущення, але яке має під собою реальні передумови, 
що можуть виявитися (не виявитися) в об’єкті. 

Дійсність — це реалізована можливість, це минуле в теперішньому, а мож-
ливість — теперішнє в майбутньому. 

В управлінні виробництвом можливість — це основна ефективність. Тому 
завданням керівника є в тій чи іншій ситуації виявити дію певного закону, вста-
новити умови його прояву, а також встановити характер можливостей (реальні, 
малоперспективні, формальні тощо) та їх ступінь, тобто ймовірність реалізації, 
яка буває внутрішньою, пов’язаною зі структурою об’єкта, і зовнішньою, 
пов’язаною з діяльністю цього об’єкта. 

Тому для управління виробництвом важливим є визначення дійсності з 
обов’язковою присутністю в ній всього того можливого, що може перетворити-
ся на дійсне в майбутньому. 

Можливість існує і як уявлення про теперішнє в майбутньому. Наявність та-
кої можливості, яка пов’язана з дійсністю, є достатньою підставою для прий- 
няття управлінського рішення, в якому закладений чіткий розрахунок імовірно-
сті. Незначна перспективність такої ймовірності з філософської точки зору не 
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послаблює необхідності управлінського бачення можливості її збільшення. Це 
стосується перш за все функціонування економічного об’єкта в тому середови-
щі, яке створює часові й просторові ситуації для прояву можливостей. Допомог-
ти цьому прояву управлінськими засобами, якщо це сприяє розвитку об’єкта, 
пом’якшити або запобігти наслідкам цього прояву, якщо це заважатиме розвит-
ку об’єкта, — справа кожного керівника. 

Філософія менеджменту досить ефективною уявляється і у зв’язку з наявніс-
тю в ній таких зовні академічних понять, як «форма» і «зміст». 

Повсякденно будь-яка людина користується цими термінами в чітко визна-
ченому розумінні: головне, звичайно, зміст, а форма його обслуговує. Проте та-
ке розуміння досить недосконале: часто навіть в управлінні форма виступає ні-
бито замість змісту. Хто не стикається, особливо в менеджменті, з вирішальним 
значенням форми: вміння вести переговори, манера спілкування, оформлення 
звернення в документах, зовнішній вигляд офісу, його респектабельність, та й, 
зрештою, вся рекламна продукція побудована на потужному впливі форми. 

Навіть з точки зору здорового глузду співвідношення форми й змісту не ви-
кликає сумніву: зміст — це головне, він єдиний, і лише виступає в різних фор-
мах. Діалектика змісту і форми передбачає їх відносну самостійність за умови 
визначеної ролі змісту. 

Проте не існують так звані абстраговані від змісту форми, абсолютно неза-
лежні. Завдання керівника — постійно виходити із тотожності змісту і форми, 
не випускати як змістовий, так і формений бік явища об’єкта. 

В організаційно-виробничих відносинах зміст ґрунтується на договірних за-
садах (з чого, як правило, починається чергова економічна дія). З формального 
боку справи найскладнішим є оформлення змісту виробничої діяльності, щоб 
будь-яка сторона відносин мала можливість правильно орієнтуватися у відно-
синах, у які вона вступає. 

Ця обставина викликає необхідність науково достовірного, в управлінському 
розумінні компетентного оформлення виробничих відносин. Буква правового до-
кумента є відображенням змісту, хоча абсолютним регулятором вона виступати не 
може, принаймні, коли вона суперечить здоровому глузду. В цьому полягає одна зі 
складних суперечностей управління, позбутися якої практично неможливо. Може 
скластися така ситуація, коли форма перетвориться на головну основу, обійме міс-
це змісту, втратить свою самостійність, тобто передасть її змісту, який замістить її 
іншою, більш адекватною формою. Тому в управлінні так багато важить форма, 
оскільки перехід від форми до змісту може відбуватися непомітно. 

Формою, що не відображає змісту, можуть бути ті домовленості, які не підк-
ріплені певним об’єктивним змістом, навіть договори про взаємні поставки пе-
вної продукції, підписані між державами, будь-які правові акти в сфері еконо-
міки. Та й український ринок — це та форма, в яку втискують теперішній рівень 
економічних відносин, виробничих відносин, продуктивності праці тощо. 

Особисті якості керівника, виражені в оптимальній для даної ситуації формі, 
можуть стати засобом гармонізації виробничих відносин. Але цей вплив може 
відбутися лише тоді, коли форма адекватна змісту, а не є результатом навмис-
ного викривлення змісту за допомогою створення штучної форми. 
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Неможливо уявити звичайну управлінську діяльність без постійного оперу-
вання такими поняттями, словами, як «ціле» і «частина». Хоча прямої неграмот-
ності в їх використанні, в тому числі і в управлінні, достатньо. 

Звичайно «ціле» і «частина» сприймаються як кількісне співвідношення. На-
приклад, із десяти одиниця — це співвідношення цілого (10) і частини (1). Але 
саме в діяльності менеджера, врешті-решт, встановлення цього співвідношення 
є одним із головних завдань: чи є даний факт, явище, подія частиною якогось 
цілого і якою мірою ця частина впливає на це ціле, припустимо місце працівни-
ка в системі управління, або навпаки як виробнича система впливає на праців-
ника, яке вона має до нього правове відношення або він до неї. 

Такий підхід може бути і більш економічним: чи мало ситуацій, коли вини-
кає суто матеріальна можливість тільки в межах частини. Чи не є завданням ке-
рівника визначити, яку ж частину вибрати, щоб вирішити проблему найбільш 
ефективно? Або можливий варіант, коли частина може бути досить опанована, 
в управлінському розумінні відрегульована тільки через ціле. 

Тому слід керуватися наступним філософським підходом до співвідношення 
частини і цілого, щоб побачити його практичність. 

Головним тут є чітке врахування місця і ролі (енергії) частини відносно ці-
лого, оскільки це є важливою умовою безпомилковості управлінського рішення. 

Філософська категорія «ціле» — це така сутність, у якій відбувається процес 
саморозвитку і самовідтворення частин, які існують паралельно у взаємовідно-
шенні. Жодна частина не може змінитися без зміни іншої частини. 

Поняття «ціле» і «частина» не зводяться до поняття системи, оскільки ціліс-
ність — це вища ступінь системи, певний її рівень, за якого досягається систем-
на цілісність. 

Системний підхід в управлінні — це не тільки «збирання вершків» з реальної 
взаємодії частин, це розрахунок потенціалу частин як головного джерела ство-
рення та відтворення цілого і створення умов для системного саморозвитку. 

Цілісність економічна — це цілісність, за якої її частини перебувають у та-
кому режимі взаємодії, який досить повно живить цю цілісність. Причому, кож-
на із частин цієї цілісності повинна мати такий ступінь збалансованості, щоб 
управління могло забезпечувати нормальне функціонування цілісності органі-
заційними засобами. 

Зрештою, професіональний керівник повинен бачити свою діяльність як таку 
частину економічного цілого, яка відтворює це ціле. Наприклад, постачання як 
частина цілого, яка відтворює це ціле, постачання як частина цілісного процесу 
виробництва продукції. 

Тому таке явище, як перенапруження системи, коли якась частина економіч-
ного цілого ігнорує можливості цілого, його інтереси слід ураховувати в управ-
лінні. Не менш небезпечним є й інша поведінка цілого, що не враховує можли-
вості частин, їх інтереси. І те, й інше гальмує розвиток і частини, і цілого. 
Наприклад, вимога про підвищення зарплати — проблема, яка може вирішува-
тися на рівні цілого.  

Таке економічне ціле, як ринок, його такі основні частини, як попит і пропо-
зиція можуть по-своєму перенапружити систему до такого стану, який призведе 
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до розпаду або знищення економічного цілого. Наприклад, таке явище, як пере-
виробництво продукції призводить до зниження попиту на цей вид продукції, 
ваша продукція стає неконкурентоспроможною, що призводить до банкрутства 
вашої фірми, цілісність системи ринку порушується. 

У кожному управлінському рішенні, управлінській дії присутня певна кіль-
кість і певна якість, і знову втручається в нашу управлінську думку повсякденне 
уявлення про них. І дійсно, що таке кількість? Це штуки, тонни, одиниці, різні 
суми тощо. І що таке якість? Це рівень, це потенціал об’єкта або рішення, його 
здатність впливати на середовище, на самого себе. Здається, все зрозуміло. І все 
ж таки в кількості і в якості немає тієї автономності, яку ми зобразили вище. 
Все набагато складніше, і цю складність слід враховувати, оскільки незнання її 
є постійним джерелом найтрагічніших управлінських помилок. 

Особливу складність у цьому співвідношенні має міра. Уявімо ситуацію: десять 
злочинів на рік в одному районі однакової тяжкості, і двадцять злочинів на рік у 
другому районі такої самої тяжкості. Чи означає це, що становище у другому райо-
ні є гіршим, ніж у першому? Міра тут виступає як абсолютний показник співвід-
ношення кількості і якості. Але в управлінському варіанті така міра може бути по-
милковою, якщо виходити з якості джерел, що створили ці явища. Відповідь 
очевидна. Інший приклад: однакові негативні наслідки двох управлінських рішень 
різних відділів фірми. Наскільки однаковість цих наслідків може бути мірою, що 
визначає рівень компетентності цих керівників. Відповідь не є однозначною. 

Тому звернемося до філософії питання. 
Філософська категорія «якість» — це те, що відрізняє одну річ від іншої, ті 

властивості, які дають можливість уявити її цілісність (внутрішню, зовнішню), 
а також потенціал можливих змін під впливом середовища. Ці властивості мо-
жуть видозмінюватися під впливом різних факторів, аж до виникнення нових 
властивостей. 

Категорія «кількість» відображає загальне та одиничне в речах і явищах, хо-
ча це відображення змісту. Саме ця невизначеність і є головним призначенням 
кількості. 

Тому для керівника важливим є реальний зв’язок якості й кількості, їх єд-
ність, що виражається в ступені, тобто в кількісних межах даної якості, в яких 
вона може видозмінюватися, не втрачаючи своєї сутності. Кількісні характерис-
тики можуть перетворюватися за певних умов в якісні, і навпаки. 

Поступові кількісні зміни і зміни окремих сторін даної якості, що виникають 
у зв’язку з цим, виступають як еволюція, як безперервна зміна. Переривання та-
кої поступовості означає перехід до нової якості (заперечення і ствердження). 
Стрибок у цьому контексті — це поява окремих нових властивостей предмета 
або явища і їх повне ствердження, що визначаються зовнішніми і внутрішніми 
факторами розвитку. 

Кількість у виробництві (наприклад браку) — це не статистичний показник, 
а безпосередня вказівка на необхідність встановлювати нову якість, тому що 
для управління немає неупередженої кількості. 

В управлінні виробництвом важливо не абсолютизувати закон переходу кілько-
сті в якість. Саме мистецтво керівника повинно запобігати накопиченню нега-
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тивної кількості. У тому й полягає завдання керівника, щоб управлінськими за-
собами пом’якшити дію негативного, щоб об’єкт відчував його менш гостро. 
Еволюція в цьому розумінні є більш природною і достатньою для розвитку ви-
робництва. 

Особливе місце в управлінні виробництвом займає міра, яка в управлінсь-
кій практиці часто не має розрахункових основ, вона використовується як 
спосіб досягнення шуканого результату, але не як спосіб збалансування ви-
робничих відносин. Міра присутня в будь-якому договорі, угоді, програмі. 
Визначення міри повинно супроводжуватися точним розрахунком тієї кіль-
кості, яка з необхідністю приведе до появи певної якості, що й буде мірою 
цього процесу. 

І зрештою, рівень професіоналізму і компетентності менеджера визначається 
відповідно до того, як він уміє розв’язувати суперечності в об’єкті управління, 
використовує їх власну енергію в інтересах справи. Не є секретом, що в самих 
суперечностях присутні певні сторони (люди, відносини, об’єкти тощо). Вико-
ристовувати суперечність означає для керівника не просто «примирити» сторо-
ни, а створити умови для їх нормальної «роботи» в межах певної організації або 
ситуації. Більш того, будь-яка суперечність — це зіткнення енергій, які вихо-
дять у непотрібному напрямі. Завдання полягає в тому, щоб цю енергію спря-
мувати, а не усунути. Тому управлінське розв’язання суперечностей — це не 
просто їх ліквідація, а постійне джерело, яке використовує керівник для розвит-
ку елементів об’єкта (трудового колективу, групи людей, ситуації, відносин з 
ринком, конкурентами тощо). 

Гармонія в цьому розумінні — не примирення суперечностей, і тим більше 
не їх ліквідація, а створення умов для їх здорового розвитку, без якого, в 
остаточному підсумку, не може існувати ніщо живе. 

Філософська характеристика цього стану полягає в наступному. 
Реальний світ розвивається на основі єдності і боротьби протилежностей, що 

є «першоджерелом» існування систем та їх розвитку. Виразом цієї властивості є 
суперечності, граничним рівнем розвитку яких є конфлікт. 

Суперечності виникають на підставі взаємодії сторін предмета або явища, а 
також між ними. 

Для управлінської діяльності це означає спосіб визначення реального стану 
суперечностей і пошуку управлінських шляхів їх розв’язання. Важливим є та-
кож визначення характеру суперечностей (внутрішні, зовнішні, примиренні, не-
примиренні тощо) і на цій основі знайти спосіб їх вирішення. 

Філософія менеджменту в практиці управління повинна використовуватися 
як набір обов’язкових правил, якими є розглянуті категорії, що є однією з на-
дійних гарантій безпомилковості управлінських рішень. 

Отже, підприємницьке управління має сьогодні економічну і філософську 
теорії, які можна вважати науково достовірними саме з огляду на їх універса-
лізм, на можливості забезпечувати сучасну управлінську діяльність у сфері ви-
робництва як матеріального, так і духовного, що свідчить про їх загальноцивілі-
заційний потенціал. 
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  МЕТОДИЧНА ЧАСТИНА 

Питання для самоконтролю 

1. Упорядкованість та організація. 
2. Об’єктивне і суб’єктивне в організації. 
3. Самоцінність організації як управлінського явища. 
4. Тектологія як методологія управління (тектологія О. О. Богданова). 
5. Основні принципи, функції та методи соціального управління. 
6. Філософія управління виробництвом. 

Тестові питання 
1. Управління є видом виробничої діяльності. 
2. Кінцевий результат виробничої діяльності визначає ефективність 
управління. 
3. Інтереси управління — це інтереси об’єкта управління. 
4. Принцип об’єктивності передбачає задоволення всіх потреб об’єкта 
управління. 
5. Відповідність суб’єктивної діяльності людей законам їх спільноти 
визначає принцип відповідності. 
6. Ефективність управління — це ефективність його кінцевого результату. 
7. Розв’язання суперечності між колективністю і індивідуальною відпо-
відальністю лежить у професіоналізмі управлінських кадрів. 
8. Точність прогнозу залежить тільки від професіоналізму управління. 
9. Регулюванню піддаються системно незалежні виробничі об’єкти. 
10. Кординуванню піддаються об’єкти управління, які знаходяться в 
одній виробничій системі. 
11. Контрольна функція спрямована на кінцевий результат виробничої 
діяльності. 

Практичні завдання 
1. Визначити реальну ефективність певного підрозділу управління за 
його функціями. 
2. На прикладі будь-якої управлінської ситуації застосувати один з 
принципів управлінської діяльності. 
3. Визначити участь об’єкта управління в підготовці й прийнятті управ-
лінського рішення. 
4. Запропонувати критерії оцінювання ефективності управлінської про-
грами і плану. 
5. Запропонувати критерії оцінювання ефективності управлінського кон-
тролю. 
6. Визначити основну проблему, з якою стикається управлінець, дотри-
муючись принципу об’єктивності. 
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СОЦІАЛЬНО-СИСТЕМНА ОРГАНІЗАЦІЯ  
УПРАВЛІННЯ 

 
 
 

3.1. Соціальні об’єкти і суб’єкти управління 
3.1.1. Соціальна організація як об’єкт управління 
3.1.2. Управління соціально-політичною кооперацією 
3.1.3. Влада та управління. Держава як основний управлінський ін-
ститут 
3.1.4. Лідерський стан управління соціально-політичною кооперацією 
3.1.5. Демократія та управління 
3.2. Загальноцивілізаційна організація соціального управління 
3.2.1. Методологія управління системою міжнародних відносин 
3.2.2. Управлінські відносини в системі міжнародного співробітництва 
3.2.3. Україна у загальноцивілізаційному світовому порядку 
Методична частина 

 
 

Вивчивши матеріал цього розділу Ви будете знати: 
• співвідношення управління і самоуправління в соціальних системах; 
• управлінське панування та державницький суверенітет особи; 
• поняття «місцеве самоврядування» у науці соціального управління; 
• управління соціально-політичною кооперацією як системним утво-
ренням; 
• проблему співвідношення управління і політики, управління і влади; 
• підприємницьке управління соціально-політичною кооперацією; 
• управлінські функції держави; 
• лідерський стан управління сучасною українською політичною коо-
перацією; 
• демократію як управлінське явище; 
• методологію управління системою міжнародних відносин; 
• міжнародне співробітництво як об’єкт соціального управління; 
• інституціональну організацію управління міжнародним співробітниц-
твом; 
• управління перехідним станом української соціальної системи; 
• історичну місію управлінського корпусу України у створенні нової 
соціальної системи, 
а також уміти: 
• пропорційно розподіляти організаційну енергію між усіма частинами 
виробничої системи, а також між елементами соціальної системи в ці-
лому (галузями, територіями тощо), що не допустить формування так 
званої «феодалізації мислення» місцевого управлінського корпусу; 
• застосовувати управлінське панування як професійно-гуманітарний 
інструментарій; 
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• забезпечувати владне управління, зокрема соціально-політичною ко-
операцією; 
• здійснювати управлінський аналіз стану демократичного лідерства в 
Україні і в світі; 
• застосовувати підприємницькі методи політичного управління в умо-
вах демократизації володіння та управління власністю; 
• ставити управлінські завдання на основі спільності інтересів громад-
ської та політичної позиції кооперативного характеру; 
• забезпечувати управлінське бачення вищого прояву самовпорядку-
вання світової системи, міжнародного співробітництва як системно-еле-
ментних відносин; 
• застосовувати управлінський принцип обміну національної і світової 
енергії у світовій соціальній системі; 
• втілювати методологію управління міжнародним, зокрема економіч-
ним, співробітництвом; 
• застосовувати адекватизацію організаційних можливостей нових на-
прямків міжнародного співробітництва; 
• виконувати управлінські дії, спрямовані на вирішення конфліктів, що 
виникають у процесі міжнародного співробітництва. 

3.1. СОЦІАЛЬНІ ОБ’ЄКТИ І СУБ’ЄКТИ УПРАВЛІННЯ 

3.1.1. Соціальна організація як об’єкт управління 
 

 загальнометодологічному плані соціальна система має таку властивість, 
як самоуправління, яке вона здійснює за допомогою управління. Тобто 

самоуправління — це органічна властивість, яка має власний організаційний 
потенціал, власну структурну будову як ціле і частини, які впорядковуються в 
процесі функціонування й розвитку. Це впорядкування відбувається за рахунок 
власної організаційної енергії за допомогою внутрішніх механізмів, що мають 
необхідну організаційну енергію, яка в такий спосіб самоуправляється. Але 
оскільки йдеться про соціальну систему, яка є зібранням індивідів, то управлін-
ська енергія системи пропускається через людину, що перетворює управління 
на вид соціальної діяльності. 

Отже, самоуправління — властивість соціальної системи як цілого, а управ-
ління — це вид діяльності. 

Як управлінське явище співвідношення управління і самоуправління має пе-
реважно практичний сенс. Наукова думка не вважає, що в цьому явищі є певна 
проблемність, яка варта посиленої уваги, ні в практичному, ні в науковому від-
ношенні. Це й викликало певну потребу звернутися до цього, зовні досить ви-
вченого, питання. 

Можна категорично стверджувати, що самоуправління — це властивість си-
стемного порядку, яка у глобальному плані стосується біологічної та соціальної 
систем. Біологічна система самоуправляється за допомогою спадкової інформації, 
соціальна система — за допомогою мозку. Тобто і перше, і друге — це систем-
на властивість, яка виявляє себе у безлічі безпосередніх організаційних форм 

У 
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біологічного і соціального порядку. Але основна енергія системного самоуправ-
ління закладена в управлінні, за допомогою якого системи самоуправляються. 
Стосовно соціальної системи (людства) управління виступає як діяльність, що 
реалізує самоуправлінський потенціал людства як у цілому, так і окремих його 
елементів. Тобто самоуправління, повторюємо, — це системна властивість, а 
управління, принаймні щодо соціальної системи, — це діяльність, яка виступає 
у професійній або непрофесійній формі. 

Таке бачення співвідношення управління і самоуправління наштовхує на де-
які міркування, які відтворюють реальну проблемність цього, на перший погляд  
непроблемного, явища, що має суттєвий науково-практичний зміст. 

Передусім слід звернути увагу на те, що не наука, а саме управлінська прак-
тика, в цілому управлінська цивілізація в процесі власної еволюції наділила са-
моуправління діяльним змістом, перетворивши його у форму управління, яке 
нібито здійснює певний елемент системи, насамперед соціальної, відносно неї, 
тобто системи. Згодом самоуправління ввійшло саме в такому трактуванні в си-
стему демократії, яка визначалась і визначається як витвір управлінської цивілі-
зації. Тобто енергія системи повністю перенесена на управління як діяльність, 
хоча вона має саме з точки зору управління іншу організаційну енергію (напри-
клад закони суспільного розвитку). 

В управлінській практиці самоуправлінням стало називатися управління пев-
ними місцевостями, участь колективів в управлінні власною діяльністю. При-
чому, світова управлінська організація є типовою насамперед відносно органі-
зації управління певними територіальними одиницями (штати — у США, 
кантони — в Швейцарії, кортеси — в Іспанії, муніципальне управління — у 
Франції, органи місцевого самоврядування — в Україні тощо). Така характери-
стика управління певними соціальними елементами зазнала і правового забез-
печення, зокрема в конституціях цих країн. 

Одним з аргументів на користь визначення елементного управління як 
самоуправління є те, що це витвір управлінської цивілізації, історії самоор-
ганізації певних народів, держав, що склалася об’єктивно під впливом пев-
них економічних, соціально-політичних і культурних факторів. Це дійсно 
так. Але чи слід вважати історичну об’єктивованість організаційного руху 
певних соціальних утворень розумною, тим більш досконалою? Хіба не ві-
домо скільки людських жертв узяла організаційна історія людства внаслідок 
цієї об’єктивованості, наприклад, у феодальні часи? Чи не варто замислитись 
над цим питанням сьогодні з огляду на існування постійного політичного 
напруження у багатонаціональних державах? Та й навіть наявність регіональ-
ного поділу у політично стабільних країнах теж є свідченням необхідності 
певного виду політики — так званої регіональної, оскільки саме в управлін-
ському аспекті одним з наслідків регіональності є, якщо можна так сказати, 
феодалізація мислення, а іноді певною мірою поведінка управлінців різних 
рівнів. Можна навіть твердити, що сепаратистські тенденції, які не виступа-
ють у відверто активній формі, теж є наслідком організаційної об’єктивності, 
яка знайшла своє не досить правильне визначення навіть у вищих правових 
документах великої кількості країн. 
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Але на відміну від України у таких країнах, як Іспанія, США, Швейцарія, 
Великобританія, Франція та інших, місцеве самоврядування виникло як наслі-
док феодалізації соціальної організації суспільства, що в історії самоорганізації 
українства не було, принаймні в такій гострій політичній формі. А це означає, 
що сучасна Україна має «феодальну» структуру як результат і як потребу дер-
жавно-адміністративного характеру. Через це в такому організаційному ладі тер-
мін «самоврядування» особливо не спрацьовує, хоча він принципово не спра-
цьовує і щодо будь-якої єдиної державності і саме з точки зору того 
методологічного положення, про яке йшлося вище. Між іншим, навіть СРСР у 
цьому відношенні перебував у кібернетично більш досконалому стані, що й 
привело до безболісної передачі у 1954 р. Автономної Республіки Крим до 
складу України, яка у свою чергу мала скоріше формальні, ніж реальні важелі 
того самоврядування, про яке йдеться сьогодні в розвинутих країнах. Але пи-
тання полягає в тому, щоб точно визначити тип самоврядування, рівень його 
розвитку: чи може в даному разі соціальна система передати свої самоуправлін-
ські можливості повністю місцевому самоврядуванню, тобто позбавити держав-
ність системної енергії хай навіть на високому рівні розвитку її елементів. І пе-
рший, і другий випадок — неприродні, а різниця полягає лише в тому, скільки 
управлінської енергії має система відносно своїх частин і навпаки — скільки 
управлінської енергії мають частини (елементи) відносно всієї системи. Тобто 
залишається основне: незалежно від рівня розвитку системи та її елементів са-
моуправління як вид діяльності організовує життєдіяльність своїх елементів 
(частин). 

Таке методологічне трактування співвідношення самоуправління і управлін-
ня має значний практично політичний потенціал, яким треба користуватися в 
управлінні суспільством, зокрема державної організації, що сьогодні особливо 
важливо для того, щоб Україна, яка має давні єднальні традиції, не повторювала 
негативний досвід світової управлінської самоорганізації, насамперед державної. 

У цьому зв’язку виникає низка спостережень теоретико-прикладного харак-
теру, які варто пустити в організаційний процес, що може допомогти уникнути 
цієї міжнародної вади. 

Для пропозиції подібного рівня потрібна тривала ґрунтовна аналітична нау-
кова робота, наслідком якої може бути набір досить переконливих аргументів 
на користь того, що пропонується з такої важливої проблеми. Але набір мето-
дологічних рекомендацій, навіть рівня підручника, не буде зайвим.  

Зазначене викликає проблему часто засуджуваного погляду на державну ор-
ганізацію як на певний моноліт, який має таку загальновідому назву, як унітар-
на держава. Будь-яка грамотна людина розуміє, що монолітність, унітарність є 
ознакою певної цілісності, системності, що є, зрештою, вищою точкою систем-
ної досконалості. До речі, ця системна досконалість кібернетикою виведена на 
рівень основного управлінського принципу, який полягає в тому, що управління 
є впорядкувальною діяльністю, спрямованою насамперед на елементи, з яких 
складається певний об’єкт, тим більш суспільство. А це означає, що самовпоряд-
кування є ознакою впорядкованості, об’єктивною потребою системи і водно- 
час є обов’язковою умовою постійного надходження організаційної енергії до 
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системних управлінських утворень. Тому не слід вважати термін «державний 
моноліт» чимось штучним, насильницьким, панівним щодо власної структу-
ри, оскільки моноліт стає монолітом саме тоді, коли максимально враховує і 
розраховує власну структурну енергію. Таке твердження ніби нівелює стан 
частин, тобто певних територій, що реально суперечить системному погляду 
як на взаємообмін енергією, що, власне, і живить систему як таку. Переве-
дення цього, на перший погляд формульного, визначення на так звану прак-
тичну мову означає, що фінансово-економічний стан певної самоврядної те-
риторії береться за одиницю безвідносно щодо її реальних можливостей, а 
це, у свою чергу, створює об’єктивну нерівність як у розвитку території, так 
і в добробуті населення. 

Простіше, чи є самоврядність синонімом структурної рівності системи, яка 
має бути такою, якою вона є саме в певній частині системи? Ні. І в цьому основ-
ний сенс проблеми, оскільки державна унітарність як структурне утворення є 
саме формою обміну енергією між частинами, як на це вже вказувалося, а для 
цього треба енергію виробляти і залежно від власної могутності підтримувати 
впорядкованість системи. Якщо цієї енергії не досить, то система повинна впо-
рядковувати її надходження до всіх елементів, оскільки вона має вже нову 
об’єднану енергію. Тобто різний рівень життя населення не повинен мати тери-
торіальні джерела. Це — проблема економічна, соціальна, культурна тощо, то-
му ґрунтуватися вона має на загальносистемних соціально-економічних і куль-
турних засадах. І та обставина, що держава конституційно зобов’язується 
турбуватися про підтримання життєдіяльності населення певних територій, 
крім того, що Конституція визначає фінансово-економічну самостійність тери-
торій, свідчить про те, що двоєдиність процесу, в якому гармонійно поєднують-
ся загальносистемні і елементні засади розвитку, є найдоцільнішою демократич-
ною організацією управління суспільством. І це не система противаг, яка  
застосовується в політичному (державному) управлінні. Це справді системна 
потреба, і її не треба пов’язувати навіть з характером суспільного ладу. Остан-
нє, тобто суспільний лад, — це форма охарактеризованої системної сутності 
самоврядності. Держава як інституція теж є такою формою. 

Серйозної уваги у зв’язку з перехідним станом суспільства заслуговує такий 
аспект самоврядування, як управлінське панування. Термін «управлінське па-
нування» не вживається в науці управлінні, але щодо означеної проблеми він 
має досить вагомий сенс. 

Пересічні громадяни такого суспільства відчувають в практичному житті 
саме вплив безпосереднього управління безпосередніх управлінців. А це озна-
чає, що відчутність ефекту впливу на життя людини щонайбільше проглядаєть-
ся на місцевому рівні, тим більше що місцеве самоврядування — це і є власне 
місцеве життя, тобто те, чим живе людина повсякденно, повсякчасно. Створю-
ється враження, що саме безпосередній управлінський вплив є для конкретної 
людини часто-густо доленосним. Сперечатися з цим означає нехтування люди-
ною, її повсякденними турботами. За царя в Росії був поширений вислів: «До 
царя далеко». Сьогодні люди, принаймні в Україні, практично звільнилися від 
такої психології. Майже нормою стало демократичне мислення, коли загально-
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державні проблеми обговорюються жвавіше, навіть компетентніше, ніж місцеві, 
принаймні існує певний баланс першого й другого. 

Але саме в такому контексті постає проблема державницького суверенітету 
особи, в структуру якого входить уся управлінська система, усе державницьке 
життя людини, і тому на так званому місцевому рівні управлінська діяльність має 
постійно відтворювати не тільки місцевий потенціал, а й загальнодержавну міць. 
Навіть правова база місцевого самоврядування саме з точки зору заперечення міс-
цевого управлінського панування має органічно сполучати загальнодержавні пра-
вові норми з місцевими, з постійним підкресленням примату загальнодержавного 
над місцевим, а в самому приматі повинна бути закладена системна гармонія ціло-
го і частини. Принципово слід уникати порушення цієї гармонії, коли виникає пот-
реба у так званому центральному втручанні. Принцип має бути таким: «норма са-
моврядування — це є перекладена на місцеві умови загальнодержавна норма, в 
якій і місцеві умови є енергією загальнодержавної норми». 

Зрозуміло, що самоврядність має й певні вади, які наукова думка не аналізує. 
Вони здебільшого мають, так би мовити, практично-буденний сенс і є на пер-
ший погляд не дуже важливими. Але недооцінювати ці вади не можна, оскільки 
вони іноді справляють негативний вплив не лише на практику самоврядування, 
а й на його теорію, тобто в цілому на рівень розвитку науки управління. 

Йдеться про так звану феодалізацію управлінського мислення окремих керів-
ників, яка має досить ґрунтовні засади. І дійсно, одержання, тим більш правове, 
у своє розпорядження певної території, з певним населенням, певним потенціа-
лом (економічним, духовним), — це не просто реалізація функцій управління і 
це не прийняття управлінського рішення в межах відомого навіть економічно 
незалежного матеріального об’єкта, припустимо, фірми. Йдеться про соціаль-
ний об’єкт, який усіма своїми сторонами пов’язаний як частина системи, з усією 
системою. Тобто розпорядницька діяльність має два виміри: загальносистемний 
і місцевий. Їх органічне поєднання є умовою нормального функціонування сис-
теми та її частин у цілому. Але наявність місцевих проблем, їх кількість і якість 
вимагає такого ж ставлення до їх розв’язання, як і до загальнодержавних проб-
лем, оскільки, зрештою, вищим принципом управлінської ефективності взагалі 
є самопочуття окремої людини. А саме на місцевому рівні це самопочуття вияв-
ляється особливо рельєфно, і тому безпосередня практичність управлінської ді-
яльності місцевих органів управління здається більш переконливою для окремої 
пересічної людини, ніж загальнодержавні управлінські акції. Це і є основним 
джерелом феодалізації управлінського мислення частини місцевого управлінського 
корпусу, яка в такий спосіб, принаймні зовні, має зазначені об’єктивні підстави. 

Можна, звичайно, сперечатися з приводу коректності використаного терміна 
і знайти більш досконалий, який не нагадував би відому соціальну систему в іс-
торії людства, де панував соціальний феодалізм як основа суспільного устрою, 
але в даному разі йдеться про науку управління, а не про політичну практику, 
для якої феодалізація означає певну відому окремість, яка без зв’язку із сутніс-
тю соціальної системи, хоча і в досить демократичній формі, може справляти 
негативний вплив як на долю людей, так і на авторитет управлінського, зокрема 
державницького, корпусу України. 
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Оскільки така феодалізація є певною об’єктивною управлінською даністю, 
слід визначити фактори, які ліквідують чи мають ліквідувати це управлінське 
явище. Існує два такі фактори. 

Першим фактором є відповідний розвиток економічного, духовного, полі-
тичного, державницького життя в Україні, яке має принципово забезпечити 
адекватну ефективність управлінської системи країни. Навіть та обставина, що 
«органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, 
приймають рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній терито-
рії» (див.: Конституція України, ст. 144), свідчить про те, що правова база для 
феодалізації може бути усунута лише за умови доданням статті 140, де зазнача-
ється, що місцеве самоврядування є правом територіальної громади самостійно 
вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. 
І це не просто право, а відтворення обов’язкового демократизму державної сис-
теми України, що має бути правовою методологією державницької діяльності 
органів місцевого самоврядування. Зрештою, саме в цьому факторі полягає ви-
щий сенс самоврядування як соціально-системного явища. І тільки в цьому кон-
тексті умовний термін «феодалізація» не буде мати серйозного значення для 
української управлінської практики. 

Другий фактор є менш важливим. Але й він може мати неабиякий вплив на 
авторитет місцевого самоврядування і певною мірою на його ефективність. 
Йдеться про професійно-гуманістичний бік питання, який за умови застосуван-
ня більш-менш досконалої місцевої правової норми може бути спрямованим на 
позитивне, об’єктивне врахування інтересів і потреб людини, що вимагає пев-
ного управлінського професіоналізму, достатнього для того, щоб бути відтво-
ренням гуманістичного потенціалу соціальної системи, не кажучи вже про пос-
тійне врахування кожним управлінцем свого місця в державницькій системі 
України, яка може через нього (управлінця) одержати навіть негативний імідж. 
Можна стверджувати, з певною обережністю, що значна кількість населення 
України, яка зрештою обіймається самоврядними формами соціальної організа-
ції, судить про сутність власного державницького стану, беручи до уваги реалі-
зацію інтересів і потреб конкретної людини. 

Остання фраза не означає приниження рівня розвитку державницької, політич-
ної культури народу України. Йдеться лише про процес його самоуправлінського 
стану, який на місцевому рівні може мати різні рівні або форми самореалізації. 

Водночас є підстави стверджувати, що в Україні соціально-організаційний 
процес приводив українську державність до такого рівня розвитку, що вона 
більш адекватно відповідала і відповідає сьогодні вищій управлінській істині — 
системному уявленню про державну організацію, яка відтворює основний за-
кон, винайдений кібернетикою: самоврядування — це властивість системи, в 
даному разі соціальної (державної), яка за допомогою управління як виду діяль-
ності управляє своїми елементами, і тільки в такому разі така система може на-
зиватися унітарною. Це — саме системна єдність, до якої ще мають дійти су-
часні держави. 

У будь-якій правовій організації суспільства, у будь-якому правовому полі 
країни не вистачає, якщо можна так висловитись, правової енергії для соціаль-
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ної поведінки, навіть відповідно до реального рівня економічного і культурного 
розвитку суспільства. Це — світове явище, і тому воно здається природним. І 
дійсно, воно є природним виходячи з того, що найдосконаліша, найпотужніша 
правова норма, найрізноманітніше правове поле країни, яке доходить до розум-
ної організації суспільного та індивідуального існування людини, не можуть 
бути абсолютно достатніми для правового регулювання суспільних відносин у всіх 
їх проявах і на всіх їх рівнях. Інакше кажучи, життя, особливо соціальне, не може 
вкластися в прокрустове ложе найдосконалішої правової організації. Одна країна 
від іншої і сьогодні відрізняються лише рівнем розвитку, а не абсолютним пану-
ванням права, як певною самодостатністю. А це означає практичну правоту світо-
вої та української самоврядності. Тобто проблема не у методологічному її забезпе-
ченні, а у рівні розвитку, реальному стані, який має і в Конституції України, і в 
Законі про місцеве самоврядування достатні теоретичні і правові засади. 

Отже, правова самоорганізація суспільства ніби суперечить в питанні про 
самоврядування методологічній управлінській науці — кібернетиці. Щоб вийти 
з цієї суперечності, слід ще раз звернути увагу на базовий постулат кібернети-
ки, її основну формулу: система — елемент системи — енергетичний обмін у 
системі — система. 

Наведена формула переконливо свідчить не про нестачу правової енергії 
(вона взагалі має на увазі не правову організацію, оскільки право — це історич-
ний, а не органічно-загальноцивілізаційний інструмент), а про системні власти-
вості, системну енергію, організацію будь-якого об’єкта, у тому числі суспільс-
тва. Саме ця системна єдність, а не право є джерелом міцності системи, тому 
теза кібернетики про самоврядування як про системну властивість, яка реалізу-
ється в соціальному організмі через управління як діяльність, є більш доскона-
лою, ніж сучасна правова теорія самоврядності, яка не досить повно користу-
ється системним методом дослідження як способом обстеження найглибших 
джерел самоорганізації людства, окремих народів. 

Сьогодні доцільно запропонувати країнам, які організовують нову соціальну 
систему, не піддаватись як у науці, так і в практиці тому, що має по суті лише 
історичний контекст, а виходити на кібернетичне осмислення практики й теорії 
організації державного життя, яке в умовах вільного історичного вибору може 
бути представлене більш досконало, зі зняттям багатьох життєвих проблем, які 
породжує історична практика й теорія місцевого самоврядування. 

Передусім треба визнати кібернетичну формулу і зняти з теорії і практики 
державної організації термін «місцеве самоврядування», залишивши саме яви-
ще у розпорядженні науки управління, представивши його як потребу елементу 
системи в її управлінському впливі, відповідно назвавши місцеве самовряду-
вання терміном «управління певною місцевістю», віддавши термін самовряду-
вання загальнодержавним системним характеристикам. Це буде більш точним 
розподілом системної управлінської енергії, яка щонайменше виключатиме фе-
одалізацію управлінського мислення державців і частини населення певних те-
риторій. Постійна турбота системи про власний елемент і елемента про систему 
має стати нормою професійного мислення управлінців усіх рівнів, а правові норми 
слід покласти на цей кібернетичний постулат. 
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Зрозуміло, що проблема використання науково досконалої кібернетичної 
формули в організації реального державно-організаційного самоврядування має 
також економічні, соціальні й культурні аспекти, що вимагає більш детального 
її розгляду, але постановка питання навіть в організаційно-правовому контексті 
здається доцільною. 

Тому слід звернути увагу на конституційне визначення місцевого самовря-
дування в Україні як на синонім самоуправління частиною, елементом системи. 

У «Законі про місцеве самоврядування в Україні» у статті 2 поняття «місцеве 
самоврядування» визначається так: «Місцеве самоврядування в Україні — це 
гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади — 
жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох 
сіл, селищ, міст — самостійно або під відповідальність органів і посадових осіб 
місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах 
Конституції і законів України. 

Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, се-
лищ, міст як безпосередньо, так і через районні та обласні ради, які представ-
ляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст». 

Автори видання «Закон про місцеве самоврядування в Україні. Науково-
практичний коментар», аналізуючи зміст закону зазначають, що він акцентує 
увагу на можливості та реальній здатності територіальної громади самостійно 
або під відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування ви-
рішувати питання місцевого значення. Порівняно з конституційною нормою 
Закон відповідно до положень ст. 3 Європейської хартії місцевого самовряду-
вання стверджує не лише право, а й спроможність, реальну здатність територіаль-
ної громади вирішувати питання місцевого значення. Це означає, що територіаль-
на громада має бути дієздатною у своєму праві на місцеве самоврядування. Як 
зазначалось раніше, для цього необхідно розробити і втілити в життя організа-
ційний, правовий (законодавчий), фінансовий, економічний механізми забезпе-
чення самодостатності територіальних громад. 

Закон надає право територіальній громаді на управління своїми (місцевими) 
справами самостійно, тобто через різноманітні форми безпосередньої, локаль-
ної демократії, або через органи та посадових осіб місцевого самоврядування 
під їхню відповідальність. Йдеться передусім про ради та їх виконавчі органи, 
про сільських, селищних, міських голів, а також про районні та обласні ради, 
які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст. 

Відповідно до ст. 2 Закону місцеве самоврядування має здійснюватись у ме-
жах Конституції і законів України. 

Причому Україна має давні традиції самоврядування у містах і селах. Ще за 
часів Київської Русі існували такі форми місцевого самоврядування, як віче, те-
риторіальні общини. У середні віки в Україну з Європи поширюється система 
місцевого самоврядування, в основі якої лежали приписи Магдебурзького пра-
ва. Як відомо, першими містами, що одержали привілеї Магдебурзького права, 
були Володимир-Волинський (1324 р.), Львів (1352 р.), Кам’янець-на Поділлі 
(1324 р.), Берестя (1390 р.). Дещо пізніше, вже у 1494 р. — Київ. А земське і мі-
ське самоврядування запроваджувалося в Україні у 60—70-х рр. ХІХ ст. 
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Відзначається законодавчий розвиток місцевого самоврядування в сучасних 
умовах. Це — Закони України «Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве 
і регіональне самоврядування» (в редакції від 26 березня 1992 р.) та «Про фор-
мування місцевих органів влади і самоврядування» (1994 р). Основні положен-
ня даних законів стали складовою Конституційного Договору між Президентом 
України та Верховною Радою України про основні засади організації та функці-
онування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до 
прийняття нової Конституції України, укладеного 8 червня 1995 р. Важливим 
законодавчим актом став Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
від 21 травня 1997 р., складений на основі Конституції України 1996 р., яка ви-
вела місцеве самоврядування на рівень одного з провідних інститутів демокра-
тичного ладу юридичним фактом визначення і гарантії місцевого самовря- 
дування. 

Отже, правова кваліфікація і науково-практичний коментар спеціалістів що-
до місцевого самоврядування свідчить про традиційне і навіть глобальне уяв-
лення про самоврядування в державницькому контексті як про природний стан 
управлінських систем демократичного типу. І якщо це — норма управлінського 
мислення і управлінської практики, яка визрівала історично в надрах управлін-
ської цивілізації на основі певних економічних, соціальних і духовних чинни-
ків, то в ХХІ ст. таке бачення не можна вважати досить переконливим, принай-
мні безперечним. І навіть сам історичний досвід має бути осмислений з погляду 
сучасних управлінських знань, зрозуміло, не для «засудження», а для вилучення 
уроків з метою їх урахування в сучасній управлінській організації суспільства. 

Насамперед це стосується залучення до аналізу практики і теорії самовряду-
вання такої науки, як кібернетика, яка вважає соціальну спільноту, зокрема 
державно організовану, певною системою, структура якої є елементним утво-
ренням з міжелементною енергією, що надає їй саме на системному рівні нових 
якостей, більш міцних, ніж це має окремий елемент. Водночас кібернетика від-
мічає, що система існує не як механічний набір елементів, а як такий, що жи-
виться енергією цих елементів і, як наслідок, дає можливість кожному елементу 
споживати системну енергію з тим, щоб «мати право» бути її елементом. Тобто 
це утворення, яке характерне органічним взаємозв’язком структурних частин 
єдиного організму, який у соціально-політичному лексиконі називається унітар-
ною, федеративною або іншою державною організацією, яка має системні орга-
нізаційні засади. 

Справа у тому, що існування сьогоднішньої парадигми місцевого самовря-
дування, навіть на міжнародному рівні, має два джерельні аспекти, які певною 
мірою відрізняються. Якщо бачення місцевого самоврядування у світі так зва-
них розвинутих країн виникло на основі історичної еволюції, власного досвіду 
соціальної (державної) самоорганізації і тому вважається певною організацій-
ною досконалістю, що підтверджується багатовіковим досвідом, то в постсоціа-
лістичних країнах цей досвід, навіть незважаючи на його історичні коріння, зо-
крема в Україні, особливо радянського етапу їх розвитку, не дає достатніх 
підстав для повного беззастережного приєднання до світової самоврядної прак-
тики і теорії. 
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Стосовно управління, до якого має пряме базове відношення самоврядуван-
ня, зазначений вище погляд на співвідношення управління і самоуправління має 
методологічний сенс, оскільки Україна як держава є системним утворенням, а, 
наприклад, місто — його елементом, тобто тут себе виявляють категорії ціле і 
частина, які у філософії управління мають кібернетичний зміст. 

Якщо розглядати конституційне визначення місцевого самоврядування на 
рівні міста, то виникає ряд методологічних характеристик, які можна звести до 
наступного. 

Конституція надає право мешканцям міста самостійно вирішувати питання 
місцевого значення в межах Конституції і законів України. Те, що окремі пра-
вові акти уточнюють самоврядний стан Києва та Севастополя, принципово ме-
тодологічної картини не змінює. У даному разі навіть не має значення, як орга-
нізаційно представлені місцеві управлінські інституції відповідними функціями. 
Важливішим є те, що в самому факті наявності таких управлінських структур 
закладена певна суперечність, яка має двоїстий сенс. З одного боку — це витвір 
демократії, або навіть управлінської цивілізації в цілому, на чому власне й по-
будований зазначений конституційний розділ. А з другого, йдеться про те, що 
співвідношення цілого і частин у даному разі — це об’єктивна потреба як ціло-
го, так і частини, оскільки перше живить друге, а друге живить перше. Але й це 
не все. Головне полягає в тому, що така будова управлінської системи не має 
відношення до демократії взагалі, оскільки існує в управлінському процесі пев-
на нормативна деталь: жодна правова норма не є і не може бути самодостат-
ньою для того, щоб обслуговувати об’єкт у всіх його опосередкуваннях, у всіх 
його динамічних виявах, причинно-наслідкових залежностях у просторі, а тим 
більше в часі. Тому місцеве самоврядування як право територіальної громади 
самостійно вирішувати питання місцевого значення є не витвором демократії, а 
об’єктивною управлінською потребою, яка має системний зміст. Інакше кажу-
чи, місцеве самоврядування — це та частина системної енергії, яка належить 
саме їй, і жодний режим не може обійтися без такої організації управління. 
Демократія тут виступає по суті як витвір управлінської цивілізації, як кіберне-
тичне явище. 

Дане теоретичне спостереження стосується правової організації в цілому, в 
якій правова норма має зазначені вище обмеження. 

Отже, право громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в 
межах Конституції і законів України не слід представляти лише як витвір демо-
кратії, а тим більше політизувати його. Доцільно саме з погляду науки управ-
ління здійснювати постійний розрахунок енергетичних потоків, які мають що-
раз знаходити необхідний організаційний, зокрема державницький, простір для 
нормального функціонування суспільної системи й такого її елементу як місто. 
І це не витвір унітарності держави в конституційному розумінні, а саме енерге-
тична потреба, що живить соціальну систему та всі її частини.  

Тому підведення під самоврядність конституційних засад, тим більш забез-
печене соціально-економічно, є ознакою принципово позитивного руху Украї-
ни, української державності до сучасного рівня демократичного соціального 
устрою. І в цьому відношенні організаційні проблеми місцевого самоврядуван-
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ня, питання поділу влади на представницьку і виконавчу є самоорганізаційними, 
якщо вони стосуються певної території як частини єдиного цілого. Тобто тут 
має бути певний зліпок загальнодержавної організації, хоча деякі управлінські 
новоутворення можливі. Але вони не повинні, принаймні принципово, за своєю 
управлінською сутністю суперечити загальнодержавній філософії організації. 

Отже, місцеве самоврядування в контексті сучасної науки управління має ві-
дбуватися саме в управлінському аспекті як вияв рівня ефективності управлін-
ської системи країни, її можливостей увійти в загальноцивілізаційний демокра-
тичний простір з досить вагомим потенціалом самоврядної організації. Він 
(вияв) ґрунтується на аналізі співвідношення соціально-економічних і політич-
них умов і системи управління, їх взаємодії та взаємозв’язку, на наявності нау-
кової можливості побачити безпосередній фундамент утворення та функціону-
вання управлінських інститутів. 

3.1.2. Управління соціально-політичною кооперацією 

икладаючи концептуальні положення, що стосуються змісту управління 
соціально-політичною кооперацією, слід звернути увагу на понятій-

ний, а звідси й термінологічний набір, що є в науці управління. Такі терміни та 
їх понятійне забезпечення, як «політичне управління», «управління політични-
ми відносинами», «управління політичним співробітництвом» давно знайшли 
визнання. 

Проте не знайшло свого місця поняття, відповідно й термін, «управління со-
ціально-політичною кооперацією», яке повніше відображає сутність таких 
об’єктивних явищ, як політичні відносини, політичне співробітництво, що ви-
значаються в науці соціального управління як форми соціальної кооперації. 

Політичні відносини як поняття не свідчать про їх якість: вони можуть бути 
як позитивними, так і негативними; політичне співробітництво набагато ближче 
розміщене відносно політичної кооперації, але воно може не мати автономних 
організаційних форм, тоді як соціальна кооперація — це спільне «виробництво». У 
такому контексті його слід розглядати як об’єкт організації, як об’єднання лю-
дей з метою створення певного продукту, у даному разі політичного. І тому со-
ціально-політична кооперація має бути представлена як дійове утворення, як 
виробництво з власною технологією, сировиною, ринковим механізмом тощо. 
Особливістю управління соціально-політичною кооперацією є те, що вона од-
ночасно виступає в ролі об’єкта і суб’єкта управління, причому в ролі об’єкта 
вона нині є основною формою самоуправління, оскільки нею ніхто не управляє, а 
тільки делегують їй функції управління, що й породжує її управлінський статус. 

Тож, управління соціально-політичною кооперацією — це самоуправлін-
ня політичних відносин, які вийшли на рівень кооперації, та управлінська діяль-
ність соціально-політичної кооперації як інституційної системи. Постійне пере-
плетення першого та другого в такому становищі неминуче, що й породжує 
постійне переміщення академічних характеристик, які знаходяться, проте, в од-
ному полі — соціально-політичному.  

В
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У загальному вигляді безпосереднє управління соціально-політичною коопе-
рацією здійснюється політичною системою суспільства. У ролі суб’єктивного 
фактора, що здійснює управління, ця система виступає як діяльність, спрямова-
на на організацію будь-якої кооперативної соціально-політичної одиниці. 

Проблема впливу управлінської діяльності на соціально-політичну коопера-
цію потребує докладного розгляду у зв’язку з необґрунтованістю її класового 
трактування. Необхідно теоретично осмислити її основні напрями, виявити те 
схоже, що є притаманним усім політичним інститутам суспільства, і зробити 
наголос на кооперативній специфіці цієї діяльності залежно від її функціональ-
ного змісту. 

До цих напрямів відносяться організаційне забезпечення умов для коопера-
тивної політичної діяльності, управлінський вплив на об’єктивні та суб’єктивні 
фактори цього явища з використанням форм і методів діяльності, що виплива-
ють з потреб конкретного об’єкта взаємодії, специфіки його функціонування. 
Зрештою, вся діяльність соціально-політичної кооперації зводиться до цих на-
прямів. 

Тому соціально-політичне управління можна досить повно представити, як-
що розглядати його як системне утворення, як певний набір технологічних при-
йомів з власними визначальними факторами глибинного порядку, оскільки сама 
політика і органічно пов’язане з нею політичне управління мають відображати 
глибинні інтереси певних соціальних прошарків, навіть окремої людини, які 
утворюють елементну структуру суспільної системи. Звідси виникає потреба у 
представленні політичного управління як системного утворення, що має забез-
печити необхідні для будь-якого об’єкта умови. Ці умови кількісно і якісно ви-
значаються потенціалом цього об’єкта, його «претензіями» до певного зовніш-
нього середовища, причому середовища як певної реальної даності, що має 
сучасне й майбутнє. Розрахунок та надання об’єкту таких умов і є вищим приз-
наченням політичного управління, основним критерієм його ефективності. Для 
України цей постулат має особливе навантаження, оскільки в ній людина пере-
буває в такому стані підкореності виробництву, власним умовам праці, що полі-
тичне управління є певною мірою соціальним призначенням для української 
громади. 

Загальною методологічною тезою щодо політичного управління є твер-
дження про те, що політичне управління є відтворенням, причому безпосеред-
нім, певного типу суспільних відносин. Воно в цих суспільних відносинах віді-
грає роль вмонтованого організаційного начала, яке зовні має суб’єктивний 
характер як певний вибір шляху саморегуляції суспільних відносин через 
управління. І чим вищий рівень розвитку суспільних відносин, чим вони повні-
ше відтворюють людські потреби та інтереси, тим вищий ефект політичного 
управління, тим помітніша і відчутна їх роль для пересічної людини. До того ж 
саме політичне управління — це вибір, але вибір об’єктивний, який має більш 
високий статус у разі більш високого самоорганізаційного потенціалу суспільс-
тва, що виявляє себе в усіх видах діяльності, аж до саморегуляції на рівні наці-
онального характеру. Це тим більш правильно для України сьогодні, тому що 
життєдіяльність української людини потребує організаційного спрямування са-
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ме з боку політичного управління, політичної організації в межах індивідуаль-
ного інтересу на рівні його усуспільненого еквівалента, яким і є власне політика 
як суспільне явище. 

Зрозуміло, що соціально-політичне управління можна кваліфікувати як фор-
му соціального, оскільки воно має справу з соціальними об’єктами, але його ці-
кавить не сам по собі соціальний об’єкт, а його виражені на індивідуальному рів- 
ні суспільні інтереси, реалізація яких можлива лише через подолання певних 
суперечностей, їх гармонізацію, що й є власне політичним управлінням. Будь-
який соціальний об’єкт, аж до окремої людини, може стати предметом уваги 
політичного управління, якщо його інтереси ввійшли в певну суперечність із 
суспільними, які є певною системою індивідуальних інтересів, що мають загаль-
ний, системний зміст. 

Природно, що політичне управління має, як і інші форми соціального управ-
ління, діяльнісний зміст. Але для аналітичного втручання будь-який об’єкт має 
бути розділений, аби встановити його системний потенціал. У даному разі слід 
порівняти організацію (управління) і зміст (діяльність), для того щоб точно роз-
рахувати соціально-політичне управління, що складається з цих двох основних 
елементів — змістового і форменого. 

У цьому контексті слід вважати соціально-політичне управління як систему 
певної самоорганізації соціального об’єкта більш широким явищем, ніж полі-
тичну діяльність, яка є її витвором, оскільки соціально-політичне управління — 
це організаційний потенціал об’єкта, по суті основна умова його існування в 
певному середовищі, тоді як політична діяльність є його енергією, яка може 
більш повно відтворювати потенціал самоорганізації об’єкта як чогось даного, 
об’єктивно існуючого. До того ж соціально-політичне управління має закладе-
ний у потенціалі об’єкта певний організаційний розум, певні організаційні ме-
ханізми, в межах яких виявляє себе політична діяльність, вищим проявом яких є 
Конституція країни як правове уособлення такого потенціалу. І до того ж самі 
організаційні механізми мають свою працездатність, свою управлінську ефек-
тивність на кшталт того співвідношення, яке має машина та її експлуататор — 
людина. Тому сучасне людство як соціальна спільнота вдалося до політичних 
важелів розв’язання власних проблем, причому перетворило соціально-
політичне управління в основний інструмент власної самоорганізації. Для тако-
го управління не існують великі й малі величини, оскільки саме воно є великою 
величиною, і якщо соціально-політичне управління втручається в життєдіяль-
ність певного соціального об’єкта, він зразу ж набуває статусу значного для со-
ціальної системи або певної спільноти. А це означає, що таке управління висту-
пає як мозковий центр, як доленосна управлінська діяльність, що має певні 
змістові та організаційні підвалини. Співвідношення між ними породжує 
управлінський процес політичного ґатунку, тобто діяльність суб’єктів та 
об’єктів соціально-політичних відносин у заданому полі і межах певних інте-
ресів, які в ньому набувають статусу саме політичних. В управлінському плані 
цей статус має бути вищою мудрістю, оскільки об’єкт у ньому віддає управлін-
ню свої найбільш суттєві потреби та інтереси, до яких політичний управлінець 
має ставитись як до сенсу власного існування. 
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Тому владне забезпечення соціально-політичного управління само по со-
бі не породжує необхідний ефект. Воно є лише умовою, інструментом управ-
ління, яким треба користуватися не тільки обережно, а й компетентно, профе-
сійно, в точно розрахованих межах, які дозволяє об’єкт соціально-політичного 
управління, його конституційний і життєвий статус, тобто точно визначити 
співвідношення управління й політики. 

Проблема співвідношення управління й політики є досить багатоаспект-
ною, але в ній є низка певних методологічних положень, які визначають рівень 
політичної культури управлінського корпусу країни, що потрібне для прийняття 
високоефективних управлінських рішень. Тому завдання полягає в тому, щоб 
організувати відповідну управлінську і політичну підготовку не тільки управ-
лінського корпусу країни, а й широких мас трудящих, від чого виграє процес 
демократії, так і безпосередньо управлінська діяльність державних інститутів 
країни. А для цього необхідне теоретичне й правове осмислення самоуправлін-
ня як соціально-політичного явища. 

У повсякденній свідомості і в політичній практиці самоуправління подаєть-
ся, як правило, в ряду неполітичних проявів демократії. Оскільки структура де-
мократії не має чіткого розмежування на політичну і неполітичну, питання про 
політичну сутність самоуправління трактується по-різному. 

У зв’язку з цим слід мати на увазі, що й сама структура самоуправління ви-
ступає у двох формах. Перша — самоуправління мас через систему представ-
ницької демократії, друга — безпосередня демократія. Постає питання про 
політичний статус вказаних форм. Здається, що обидві можуть виступати як по-
літичні явища, а управлінські рішення, які вони приймають, можуть претенду-
вати на статус політичних. І дійсно, така громадська акція, як мітинг, результа-
том якого стала резолюція, тобто рішення, враховане державним органом під 
час розроблення ним свого рішення, не може не мати політичного статусу. На-
віть якщо резолюція мітингу не врахована державним органом під час підготов-
ки власного рішення, вона має політичний статус, оскільки вона вплинула на 
політичну свідомість певної частини населення, викликала в неї політичний на-
стрій. Такий вплив не можна не вважати політичним управлінським актом, 
оскільки сама можливість створення політичного настрою має враховуватися в 
управлінській діяльності. 

Саме управлінська відмінність політичних статусів лежить в основі ефектив-
ності рішень тих або інших демократичних структур. Інститути та особи, що є 
носіями представницької демократії, мають правові підстави і відповідні ме-
ханізми прийняття управлінських рішень, які включають у себе загальний або 
локальний інтерес, виражений у владній формі. У цьому розумінні управлінська 
акція виступає як політичне волевиявлення основного джерела влади. Тому са-
моуправлінське рішення на рівні представницької демократії має пріоритетний 
політичний і правовий статус. 

Чи означає це, що делегована влада, виражена в управлінському рішенні, з 
погляду самоуправління народу є менш демократичною? Звичайно, ні. Для 
управління політична і правова визначеність має вирішальне значення, оскільки 
управління має справу з глибинними інтересами об’єкта і маніпулювати цими 
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інтересами на підставі не забезпечених з правової точки зору рішень означає 
дезорієнтувати його в організаційно-політичному розумінні. 

Зрештою, сенс управління і такої його форми, як представницька демократія, 
в тому й полягає, щоб у кожній визначеній, а також політичній ситуації запро-
понувати об’єкту оптимальний варіант рішення і нести повну відповідальність 
за його політичні наслідки. Тому самоуправління як політичне явище є більш 
ефективним. 

Безпосередня ж демократія зовні програє змагання в ефективності. І все ж 
таки потенціал управління в цій системі не варто оцінювати критерієм безпосе-
редньої ефективності. 

Система політичних рішень, що стосуються управлінського процесу, в само-
управлінні на рівні безпосередньої демократії має певну специфіку. До структу-
ри цих рішень входять такі об’єкти, як політичний настрій мас, політичні оцін-
ки діяльності інститутів та осіб, що входять до структури представницької 
демократії, можливість лобістського тиску на прийняття рішень інститутами та 
особами зі структури представницької демократії, вплив на формування полі-
тичних платформ, виділення зі свого середовища неформальних лідерів і мож-
ливість впливу на процес їх перетворення у формальних тощо. Цей набір мож-
ливостей свідчить про характер зв’язків між управлінням і політикою в 
безпосередній демократії як формі самоуправління. 

Незважаючи на зовні незначну ефективність політичних рішень у цій формі 
управління, їх глибинна сутність вимагає більш істотного аналізу. Здається, що 
саме політичний аналіз веде до дещо іншого погляду. Слід вважати цю форму 
самоуправління також політично ефективною, не звертатися до статистичної 
оцінки явищ. Перелічений вище набір можливостей свідчить про таку ефектив-
ність. Крім того, саме безпосередня демократія, її політичні рішення історично 
виступають як глибинні фактори політичної поведінки інститутів та осіб із 
представницької демократії. Уже та обставина, що найвагомішим політичним 
рішенням є рух мас, а їх волевиявлення — організаційною та діяльнісною осно-
вою політичних інститутів і політичних лідерів, говорить сама за себе. Якщо ж 
до цього додати форми політичної боротьби мас з конкретних питань життя су-
спільства, то стає зрозумілим, що самоуправління і політика перебувають в ор-
ганічному взаємозв’язку, причому в першу чергу на рівні основних глибинних 
політичних процесів. 

Отже, в Україні постає питання про потребу мати таку систему управління 
країною, яка «розумно», на основі «людського права» ставилася б до всіх 
верств населення, мала б у своєму розпорядженні суму правових норм, всебічно 
відображала б їх стан та створювала управлінські рішення не в інтересах окре-
мих прошарків суспільства, а в інтересах всього суспільства. 

Якщо подібна політична позиція буде зайнята, то ефективність такої управ-
лінської діяльності залежить від реального представницького характеру управ-
лінської системи. Реалізм цей може бути управлінською нормою, коли кожен 
представник системи дивитиметься на неї як на біо-соціальне утворення й буде 
прибічником теорії «природного права» людини. Його (управлінця) справа не 
створювати закони, а лише їх формулювати, виражати у свідомих позитивних 
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управлінських рішеннях внутрішні закони соціально-політичної кооперації. 
Причому управлінська система має виключити зі свого організму практику 
прийняття таємних управлінських рішень. Принципово вона повинна виступати 
як публічне утворення, щоб власне управління здійснювала не лише вона. 

Тому розуміння управління навіть як «розумної» організації тут недостат-
ньо: слід урахувати залежність будь-яких умов від характеру управління, його 
завдань, і навпаки, оскільки дії осіб, що здійснюють управління, є відображенням 
певної соціальної ієрархії — ієрархічності соціальної структури суспільства. 

Саме демократичне управління побудоване на впевненості в тому, що корін-
ня зла не в сутності системи управління, а в формі системи, яку можна замінити 
іншою управлінською формою. Прагнення «не зачіпати» сутності системи 
управління в той же час призводить до викривлення дійсного стану речей, до 
викривлення механізму залежності управління від соціально-економічних і по-
літичних умов країни. Чим могутнішою є держава і чим більш політичною вна-
слідок цього є країна, тим менше вона схильна розуміти загальне коріння соціа-
льних хвороб і шукати його в принципах системи управління, тобто в будові 
того, що можна кваліфікувати як соціально-політичну кооперацію, оскільки 
знищення цих хвороб залежить від зміни самої сутності та принципів діяльності 
системи соціально-політичного управління, хоча це сила ідеальної організації, 
якою можна лише відкинути існуючу організацію чи домінуючі ідеї організацій, 
але заміна самої організації, самої системи управління — справа радикальних 
системних змін. 

Ці радикальні системні зміни в управлінні соціально-політичною коопераці-
єю, як правило, є певним перехідним етапом у встановленні нової системи 
управління, що викликає потребу поглибленого аналізу цього стану. 

Роль управління в зрушеннях усередині соціально-політичної кооперації по-
лягає в тому, що вони є безпосереднім наслідком передачі політичного управ-
ління до рук більш могутніх соціальних прошарків, які відразу ж використову-
ють наявність управлінських важелів для утвердження свого впливу, штучно 
підтримуючи нерівновагу державного бюджету, нерівновагу між державними 
витратами та доходами, що дає можливість впливати на управління соціально-
політичною кооперацією в потрібному їм напрямі. У зв’язку з цим виникає одна 
з основних вимог її прогресивного розвитку — рівновага між витратами та до-
ходами бюджету, відсутність якої не дає можливості підкорити управління со-
ціально-політичною кооперацією інтересам національного виробництва. 

У цій тезі акцентується активна роль управління соціально-політичною коо-
перацією в розвитку країни. Вона розкриває пряму залежність умов життя краї-
ни і від управлінської діяльності. 

Аналізуючи управління соціально-політичною кооперацією в нашій країні та 
хід його радикальної реформи, слід підкреслити, що проблема не у відсутності 
ідей у тій чи тій формі управління, а в соціальних умовах життя суспільства. 
Реальне управління соціально-політичною кооперацією в країні здійснюють два 
основні інститути: законодавча та виконавча системи. Інші інститути, що вхо-
дять до політичної системи, здійснюють управління окремими сферами суспіль-
ного життя або галузями матеріального чи духовного виробництва. Аналіз 
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управління соціально-політичною кооперацією за такої політичної системи по-
требує розуміння всієї складності управління «для блага всього суспільства» в 
умовах демократизації володіння та управління власністю. Сила управлінського 
корпусу країни визначається виключно його посадовим становищем. Він не 
може набути політичної влади інакше, ніж зробити посаду єдиним критерієм 
законодавчої дієздатності людини. Усі організаційні привілеї, всі політичні мо-
нополії мають розчинятися в одній великій монополії, а звідси привілеї — по-
сади. Ось чому політичному пануванню управлінців властиво набувати лібераль-
ного вигляду. Для того щоб лібералізм в управлінні замінити справжнім 
демократизмом, слід знищити всі колишні розбіжності між окремими управлін-
ськими прошарками, які існують у країні, всі зумовлені свавіллям посади при-
вілеї та пільги. Реформація повинна покласти принцип виборності в основу 
управління, взагалі визнати управлінську рівність, реально ввести суд присяж-
них, щоб звільнитися від особливого судового прошарку, що утворює державу в 
державі. 

Але й у цих умовах самоуправління соціально-політичною кооперацією по-
лягає в управлінні більшістю народу привілейованою меншістю, яка складаєть-
ся з управлінців. Навіть представник соціально-політичної кооперації, який вхо-
дить до управлінської еліти, не перестає бути тим, ким він був, хоча й став 
членом прошарку управлінців. Але таке управління в умовах переходу суспіль-
ства до нового управлінського стану означає розчинення управлінської еліти, її 
демократизацію, й одночасно це означає, що об’єкт управління замість того, 
щоб у кожному окремому випадку боротися проти економічно привілейованих 
управлінців, досяг достатньої могутності та організованості, щоб у своєму праг-
ненні до самоуправління застосовувати загальні засоби примусу і до того часу, 
поки не будуть знищені економічні основи існування управлінської еліти. Це 
означає, що в період радикальних змін у системі управління соціально-
політичною кооперацію будь-яка соціальна сила діє ще й на основі старого су- 
спільства і тому надає ще своєму рухові політичних форм. 

У цьому зв’язку слід спростувати ненаукове уявлення про «вільну основу 
держави», про державу як про певну «самостійну сутність», що має свої власні 
«духовні, моральні, вільні засади». Такої держави, такого управління не має 
жодне суспільство. Сучасна державна управлінська машина, управлінська сис-
тема не стоїть над суспільством, не відірвана від нього. Вона відповідає соціаль-
ній та економічній структурі суспільства. 

Важливе місце в управлінні соціально-політичною кооперацією займають 
політичні ідеї, теоретичне знання про загальноцивілізаційність основ соціаль-
но-політичної кооперації. Нині офіційні управлінські концепції, їх неспромож-
ність вбачаються хоча б у тому, що вони не знаходять свого вираження в систе-
мі реального управління. Управлінська думка, що мінімально виходить за межі 
чинної системи управління, принципово відкидається, в чому слід вбачати один 
із доказів слабкої наукомісткості самої системи. Звідси випливає висновок про 
те, що складна система управління, притаманна сучасним великим державам, 
існує на основі невідповідності між досягнутим рівнем знання з проблем управ-
ління та управлінською практикою. Тому існуюче управління соціально-
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політичною кооперацією, яке за певних історичних умов повинне було постави-
ти себе на суворо визначену, законну основу, цю свою основу відкидає, знева-
жає її. Людина за таких умов стає вільною не внаслідок виконання нею законів 
суспільства, а всупереч цим законам, якщо взагалі можна бути вільним у таких 
умовах. І тому слід вважати можливим пом’якшення негативного впливу 
управління на соціально-політичну кооперацію. 

Очевидною формою прояву рівня управлінського впливу інститутів соціаль-
но-політичної кооперації є їх політична поведінка. В умовах загальноприйня-
того уявлення про неї як про результат управлінської дії прийнятого рішення 
політична поведінка часто і є управлінським актом, який виступає в цій ролі 
тому, що належить, як правило, можновладцям, і не потребує безпосередньо 
управлінського оформлення, виступає як своєрідний орієнтир поведінки всіх 
«залежних» об’єктів. Така практика свідчить про обмеженість демократії, що не 
має належних потенціалів для розвитку в системі загальнолюдського демокра-
тизму. Фактично безвладні інститути управління орієнтирними якостями не во-
лодіють саме через систему участі, залучення до певних управлінських інститу-
тів і функцій. Їх перерозподіл — це, як правило, результат, що знаходиться в 
межах реального демократизму, і тому він несподівано не «підриває основ». 

Зрозуміло, що перетворення політичної поведінки, яка не має владних 
управлінських функцій, на соціальний орієнтир можливе лише на політично за-
гостреному полі, у політично гострій ситуації, коли найрадикальнішим спосо-
бом вирішення питання є революційна (або реакційна) дія, що виступає часто-
густо у формі кардинального управлінського рішення. Ця властивість — харак-
теристика політичної поведінки в формі управлінських рішень, притаманна за-
гальнолюдській соціально-політичній кооперації; змінюються тільки суб’єкт і 
об’єкт управління. Діяльність соціал-демократичних партій — яскраве тому 
свідчення, хоча політична поведінка інститутів парламентаризму та партій у та-
ких умовах також може набувати інших управлінських форм. 

Із цього випливає, що політична поведінка як управлінське явище не тільки 
відображає загальний (стабільний або нестабільний) стан соціально-політичної 
кооперації, а й найефективніше виявляє себе в певних політичних ситуаціях, 
урахування яких в управлінському аналізі вкрай необхідне. 

Найрельєфніше в чистому вигляді ці характеристики проявляють себе за на-
явності глибоких політичних кооперативних традицій. 

Відомо, як сьогодні ми оцінюємо наш переддемократичний стан, як заклика-
ємо вчитися жити в умовах справжнього демократизму, як нам бракує високо-
розвинутих кооперативних традицій, з якими ми пов’язуємо вміння управляти 
суспільством. Відомо також, що багато з того, що в нас демократично не вихо-
дить, ми пов’язуємо зі слабкістю традицій парламентаризму в донезалежний 
час, не кажучи вже про відсутність власне національних традицій парламента-
ризму в історії країни. 

Тому управління соціально-політичною кооперацією, в тому числі й у пог-
ляді на його підприємницький варіант, має одержати від науковців певну кон-
цепцію, яка б теоретично обґрунтовувала його як систему соціально-політичних 
та економічних знань. У цьому зв’язку виникає потребі подати управлінське 
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мислення як теорію управління соціально-політичною кооперацією, в якій був 
би осмислений його світовий механізм, загальноцивілізаційні засади. 

Донедавна ми відмовляли підприємницькому управлінню соціально-
політичною кооперацією в науковості, вважали різноманітність його концеп-
цій, теорій показником відсутності єдиної наукової бази. Результати, ефектив-
ність цього управління нас мало турбували, тим паче, що йшлося про «історич-
но віджилу» соціальну систему. Проте конкретна практична результативність 
теорії функціонування соціально-політичної кооперації для суспільної свідомо-
сті має часто більшу привабливість, ніж її історична правота, про яку ми пос-
тійно піклувалися, нехтуючи цією безпосередньою практичністю. Саме таке мі-
сце теорії в суспільстві призвело до її дискредитації, а в управлінні соціально-
політичною кооперацією — до можливості вкорінення системи діяльності, не 
забезпеченої вірогідним науковим знанням. 

Підприємницький прагматизм, теоретично усвідомлений в управлінні, вилив-
ся в систему ефективних рекомендацій, що допомагають нині управлінським 
працівникам усіх рівнів реально розраховувати можливості об’єкта управління 
та середовища, у якому він виявляє свій політичний потенціал. Прикладна по-
тужність науки управління, в тому числі й соціально-політичною кооперацією, 
все-таки являє собою постійність зв’язку з конкретними потребами конкретних 
об’єктів управління соціально-політичною кооперацією, урахування того, що 
називається «одиницею ефекту». Звідси й узагальнення, часом вражаючі. А це 
означає, що західна наука управління йде до великих наукових узагальнень від 
набутого досвіду управління, а ми вважаємо ефективнішим мати магістральну 
теоретичну основу і на її потенціалі будувати конкретну управлінську діяль-
ність, а в разі невідповідності практичного результату нашим теоретичним по-
ложенням — підганяємо під них практику. Що є доцільнішим в такій побудові 
відносин з фундаментальним знанням — питання, яке потребує вивчення. У 
всякому разі, реформація в управлінні викликана передусім недосконалістю та-
кого підходу чи принаймні неопрацьованістю методів зв’язку фундаментально-
го й прикладного знання. 

Тож, у світлі сучасного управлінського знання управління соціально-полі-
тичною кооперацією потребує зважених оцінок, такого наукового аналізу, який 
був би справді об’єктивним, що виходить з реальних потреб кожної даної краї-
ни, необхідності використовувати в управлінні соціально-політичною коопера-
цією все те позитивне, що можуть дати зі свого досвіду інші крани. 

Це тим більш потрібно, оскільки наша управлінська практика й нині багато в 
чому йде шляхом спроб і помилок, тому що реформація не дає необхідного часу 
для справді наукової підготовки питання, навіть на основі аналізу власної дійс-
ності, власного потенціалу, не кажучи вже про часові можливості ретельного 
вивчення світових систем управління та досвіду їх функціонування. 

Розвинуті країни володіють величезним та історично тривалим досвідом 
управління соціально-політичною кооперацією, який має певний загальнодемо-
кратичний зміст, що дає можливість його використовувати в будь-яких суспіль-
ствах, що демократично розвиваються, насамперед у сфері соціально-політич-
ної кооперації.  
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3.1.3. Влада та управління.  

Держава як основний управлінський інститут 
 

олітичне управління на відміну від соціального має, як правило, владні 
засади, причому влада тут виступає насамперед у «інтереснісній» фор-

мі, організаційним уособленням якої є держава як організована воля народу. 
«Насамперед» означає, що владним політичне управління може бути і в інших 
інституціональних формах. Більш того, соціально-політичне управління може 
мати й безвладний зміст, хоча здебільше це відсутність її правового забезпечен-
ня, ніж певного змісту влади. 

І все ж влада є однією з найбільш енергійних засад сучасного соціально-
політичного управління, оскільки політична влада саме як управлінське явище 
ширше, ніж основний її опонент — державна влада, яка є її несучою конструк-
цією в умовах сучасної політичної цивілізації. Політична влада може належати 
не лише державі, а й іншим соціальним інституціям, наприклад партіям, гро-
мадським організаціям, церкві тощо. Але оскільки основна владна функція — 
вироблення законів — належить державі і будь-яке політичне управління має 
знаходитись у їх рамках, то слід вважати державне управління основним у сис-
темі політичного управління. 

Яскравим доказом наукових можливостей позаформаційної загальноцивілі-
заційної концепції управління соціально-політичною кооперацією є та її части-
на, що стосується держави. 

Аналізуючи найновіші явища в розвитку сучасної цивілізації, слід зазначити, 
що постійна апеляція людства до держави є об’єктивною потребою політичної 
кооперації практично всіх соціальних утворень. Це та спільність, яка в різних 
розвинених формах, за різного рівня розвитку продуктивних сил може давати 
різний ефект, який без політичної революції веде до створення демократичної 
системи управління, і що повнішим буде перетворення держави на «сукупного 
підприємця», на одного з власників продуктивних сил, то більша «кількість» 
демократії буде в суспільстві. 

Звичайно, держава, її управлінські функції постійно змінюються. Але ці 
зміни не стосуються її суті, оскільки зростання демократизму державної управ-
лінської функції веде до пом’якшення соціальних суперечностей, справедливо-
го розподілу національного доходу, до все більшого перетворення держави в 
захисника загальних інтересів суспільства. Тому сама сутність управлінських 
інститутів має бути постійним дзеркалом самоуправління народу, його основ-
ним механізмом. 

Суперечності між продуктивними силами та виробничими відносинами за 
таких умов знімаються через самоорганізацію суспільства і передусім його під-
приємницьку самоорганізацію, у тому числі й у формі соціально-політичної ко-
операції. 

Сьогодні вже визнано, що сучасне управління в розвинутих країнах ґрунту-
ється на рівні продуктивних сил, який відповідає найвищій позначці розвитку в 
історії людства. Людський фактор у цих країнах у сфері виробництва також ви-

П 
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йшов на вищий рівень узагальнення, причому на цей рівень вийшло й узагаль-
нення праці організаційної, управлінської. 

У цьому зв’язку два фактори управління, що існують у будь-якому суспільс-
тві, — стихійний і свідомий — отримали в науці управління нове трактування. 
Уявлення про стихійний чинник управління, який зводиться до ринку та його 
законів, до відносин попиту та пропозиції, у сфері нового управлінського знан-
ня істотно змінюється, особливо у зв’язку з формуванням подібних відносин у 
країнах, які прагнуть такого рівня розвитку. З монстра, яким уявлявся ринок 
ідеологічно зашореному читачеві, він поступово перетворюється в історично ро-
зумну організацію суспільного виробництва та споживання, здатну ефективно 
відповідати таким поняттям, як соціальна справедливість, отримання матеріа-
льних і духовних благ залежно від праці тощо. Управлінське втручання в цей 
об’єктивний фактор у розвинутих країнах постає як свідома діяльність не лише 
пристосовницького, а й конструктивного характеру, хоча, зрозуміло, і першій 
не можна відмовити в певній ефективності. Але саме пристосування до законів 
ринку управлінська думка інкримінувала підприємницькому управлінню як го-
ловну ваду, як неможливість активної організаційної діяльності в ринкових від-
носинах. Практика ж підприємницької кооперативної організації виробництва 
свідчить про протилежне. 

У науці управління дедалі більшого значення набуває проблема структурно-
го стану управління сучасною соціально-політичною кооперацією. Річ у тім, що 
термін «буржуазне управління» не відображає всієї складності структурного 
стану управління даною кооперацією, а сьогодні на цьому слід особливо наго-
лошувати, як тільки йдеться про пріоритет загальнолюдського над класовим, 
причому не тільки пролетарським, а й, звичайно, буржуазним, феодальним тощо. 

Інститути управління перебувають не в рівному становищі, чинять свій 
вплив на політичну кооперацію по-різному, з різною мірою ефективності й со-
ціальних наслідків для різних соціальних підструктур. Проте саме підприємни-
цька форма управління показала, як ця відмінність може бути присутня в сис-
темі демократії під гаслами народного самоуправління, загальнонародного 
суверенітету тощо, наскільки відносини влади можуть регулювати управлінську 
діяльність. Одвічне народне сподівання на всемогутність управлінської влади, її 
вирішальну роль у розвитку суспільства саме в умовах високорозвинутої демо-
кратії зіткнулося з тією реальністю, яка в практично відкритій формі показала 
справжні важелі влади — і не тільки в такому суспільстві. Тому важливо у 
зв’язку з цим побачити те співвідношення між владою та управлінням соціаль-
но-політичною кооперацією, яке має загально-демократичне значення, хоча при 
цьому бачення рівнів розвитку, звичайно ж, повинно бути частиною методології 
аналізу. 

Управлінська діяльність інститутів влади в будь-якій політичній кооперації 
має як законодавчо забезпечені основи, що відображають їх владне становище, 
так і традиційні, пов’язані з регуляцією на основі звичаїв, норм, які історично 
склалися, що, як правило, супроводжується так званим здоровим глуздом, набу-
тим стереотипом. Загальнолюдські підходи та цінності закладені в обох видах 
управління, хоча владне управління звичайно асоціюється з реалізацією однієї 
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групи інтересів за рахунок іншої. Проте в цьому не вбачається загальносоціоло-
гічна необхідність самоорганізації соціально-політичної кооперації, так само, як 
і потреба її (через індивідуальну відмінність людей) у встановленні об’єктивних 
норм поведінки. Це диктується не лише дією економічних, соціально-політич-
них або культурних факторів, що відображають певний рівень розвитку соціаль-
но-політичної кооперації (хоча це і є головною, вирішальною обставиною), а й 
іншими чинниками. 

Так, наприклад, соціальна стабільність, комунікативність, євангельський 
обов’язок часом є рисами цілих народів, незважаючи на порівняно невисокий 
рівень їх економічного, соціально-політичного та культурного розвитку, при-
чому часто це зумовлюється традиційно прийнятою самоорганізацією суспільс-
тва, роллю в ньому самоуправління. Крім того, існують соціально-політичні ко-
операції, що мають високий ступінь самоорганізації, а також високий ступінь 
економічного та культурного розвитку, але перше спричинене не тільки, а іноді 
навіть не стільки другим (наприклад, відомі національні риси японців, німців 
тощо). Тому форми організації владного управління в політичній кооперації 
становлять значний інтерес для будь-якої демократії, її управлінських інститу-
тів. Не кажучи вже про те, що політична регуляція поведінки людей за допомо-
гою владного управління сьогодні має в суспільстві досконалішу правову базу, 
ніж, припустимо, в нашій країні. Донедавна ми вважали деталізацію правових 
норм тут відображенням приватновласницької основи, а оскільки приватна влас-
ність традиційно асоціювалася в нашій свідомості з експлуатацією людини  
людиною, то й ці норми зазнавали гострої критики. Сьогодні ж у світлі нового 
знання цілком необхідне вивчення та використання у владному управлінні тих 
цивілізованих правових норм, що мають загальнодемократичний зміст, успішно 
слугують утвердженню та захисту справжнього суверенітету особистості. Це 
тим більше доречно, оскільки й сама приватна власність визнана нами у вищій 
юридичній нормі країни — Конституції України. Звичайно, з принциповим за-
стереженням про її трудовий, неексплуататорський зміст. Необхідне це й тому, 
що в сучасному демократизмі сьогодні є, принаймні, такі організаційні механі-
зми, які управлінськи можуть бути цікаві для будь-якого владного (і не владного) 
управління. Наприклад, організація місцевого самоврядування, парламентської 
діяльності, не кажучи вже про економічну організацію управління продуктив-
ною діяльністю. 

У цьому зв’язку інститути управління мають різний правовий, насамперед 
владний статус, або взагалі його не мають. Відтворена вище структура цих ін-
ститутів — система парламентаризму, партій, а також профспілки — без жод-
них коментарів свідчать про це. Але певні міркування, що стосуються управлін-
сько-владних аспектів, все ж потрібні. 

Владне становище цих інститутів загальновідоме: воно виникає і з’являється 
в результаті політичної боротьби, а традиційне бачення результатів цієї бороть-
би пов’язане з пануванням капіталу. Але політичне, управлінське життя сучас-
ного високорозвинутого суспільства набагато складніше, ніж ця проста залеж-
ність. Очевидно, складність виникає у зв’язку з відносною самостійністю не 
тільки політичних, а й управлінських відносин, демократичною можливістю 
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перерозподілу владного управління в рамках наявних соціально-економічних 
структур. Усі історично відомі політичні революції прагнули до захоплення 
влади, а отже, й управління, щоб потім за їх допомоги змінити сутність суспіль-
ного життя. Але це, так би мовити, разовий натиск, політичний переворот. А 
здобуття цих можливостей у рамках існуючого, в даному разі високорозвинуто-
го, демократизму хіба неможливе? Хіба він сам цього не допускає? Хіба немає 
мерів-демократів, соціал-демократів — на вищому, державному рівні, профспі-
лок — політично активної структури в системі управління? Є. Тож проблема не 
в тому, що такої можливості сучасна соціально-політична кооперація не припу-
скає. Справа у самому рівні реального впливу на суспільне, завперш економіч-
не, життя. В умовах стабільного розвитку — рівень один, нестабільного — ін-
ший. Але для вивчення досвіду їх впливу на політичну кооперацію важливе 
знання і першого, і другого. 

3.1.4. Лідерський стан управління  
соціально-політичною кооперацією 

країна, як і будь-яка інша держава, яка має свою «лідерську» історію, свої 
«лідерські» традиції, у сучасних умовах опинилася в досить оригінально-

му становищі, хоча така оригінальність була притаманна в певний час і іншим 
державам. Йдеться про стан країни, в якій виникає гостра організаційно-
політична потреба в уособленні політичної волі на рівні політичної фігури, яка 
має необхідний авторитет у переважної частини суспільства. Як правило, це є 
ознакою слабкості джерел розвитку демократії, що спричиняється відповідною 
слабкістю економічного суверенітету особи, новітньої історії у зв’язку з реаль-
ною відсутністю приватновласницької організації соціально-економічного жит-
тя суспільства. 

Щось подібне відбулося і в Україні, яка перебуває у стані переходу від соці-
алізму до соціалізованого капіталізму. Сам перехід — це, по суті, суб’єктивний 
вибір народу, який одержав можливість інтелектуального самовиразу через влас-
ний зазначений шлях, який має достатнє історичне підтвердження можливостей 
такої соціальної організації суспільних відносин, які гарантують розвиток 
цивілізації, відомий світові, і який викликає загальне сприйняття, причому на 
рівні вищої вселюдської цінності — свободи особи, можливостей її самовиразу 
і самоствердження, задоволення її матеріальних і духовних потреб. 

Досвід самоорганізації нації через лідера є переважно негативним, але Укра-
їна опинилася саме в такому об’єктивному стані, що викликає необхідність не 
лише науково достовірного, неупередженого погляду на проблему, а й певні ро-
здуми саме управлінського характеру. 

До сказаного слід додати, що не лише політична історія людства, а й наука 
управління ставляться до лідерства негативно, оскільки воно є ознакою низько-
го рівня розвитку суверенітету особи. 

І все ж, сучасний стан України вимагає зосередження управлінської волі са-
ме на лідерському рівні, що створює неабиякі труднощі політичного і навіть те-
оретичного характеру, які Україна має подолати.  

У 
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У масовій свідомості вищі управлінські державні інституції — Верховна Ра-
да, Президент, Кабінет Міністрів уявляються як доленосні демократичні утво-
рення, від ефективності праці яких залежать основні реформаційні процеси в 
Україні та й, зрештою, рівень життя народу. А це і є лідерство в його загальноі-
сторичному контексті.  

Саме довіра, що традиційно склалася в українському суспільстві, і створює 
особливий тип лідерства, яке виникає вже у зв’язку не з перемогою однієї час-
тини над іншою, а із загальним об’єктивним чеканням від управлінського кор-
пусу країни успішної реформаційної діяльності на шляхах формування соціалі-
зованого капіталізму в Україні. 

Таке теоретичне спостереження здається логічним з огляду на стан політич-
ного, економічного і культурного життя в Україні, яке значною, а часто й вирі-
шальною, мірою, особливо в галузі економіки, залежить від лідерського стану 
вищої державної тріади. 

Про це свідчить, зокрема, правове забезпечення їх діяльності, визначене у 
Конституції України. Функціональний аналіз управлінського навантаження 
Верховної Ради, Президента та Кабміну, здається, дає підстави народу на вимо-
ги до них саме у зазначеному вище соціальному настрої. 

І дійсно, згідно з Конституцією України Верховна Рада визначає засади вну-
трішньої і зовнішньої політики України, затверджує загальнодержавні програми 
економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного роз-
витку, охорони довкілля, тобто програмує життєдіяльність народу України, не 
кажучи вже про те, що виключно законами України визначаються практично всі 
форми життєдіяльності народу, аж до прав і свобод людини і громадянина. А це 
означає абсолютну владу, оскільки невиконання будь-якої вищої правової нор-
ми або її порушення тягне за собою певну відповідальність. 

У подібному ж стані знаходиться Президент України, який, за Конституцією, 
забезпечує державну незалежність, національну безпеку країни. І в такому ж 
правовому, тобто управлінському, стані, знаходиться Кабінет Міністрів, який 
знов же забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, 
здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції 
і законів України, вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини й 
громадянина. 

Зовні нічого одіозного і навіть оригінального у наведених функціях вищих 
державних органів немає: це міжнародна конституційна практика. 

Але те, що вона міжнародна, і викликає певні, саме управлінські, роздуми. 
Найперше, що впадає в око, то це те, що конституції розвинутих країн, які 

уособлюють ту ж саму міжнародну практику, є конституціями саме розвинутих 
країн, які не мають соціалістичного минулого. Політичні революції в деяких з 
таких країн були спрямовані саме на органічне самоутвердження засад вільного 
підприємництва на основі реалізації священного принципу приватної власності. 
Тому конституційне забезпечення такого типу життєдіяльності суспільства на-
віть у соціально напруженій формі було природним рухом нації. Ідеологія тако-
го суспільства обслуговувала реальні відносини, а не нав’язувалась їм як полі-
тична програма певних політичних сил. 
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Україні ж доводиться починати з ідеологічного «очищення» створених відо-
мими політичними силами відносин і паралельно організовувати ті суспільні 
відносини, які утвердились у розвинутих країнах як результат природного ево-
люційного поступу. Причому Україна не має для цього необхідного історичного 
часу і перебуває в соціально напруженій обстановці. 

У таких умовах основною зброєю боротьби стає організація, яка являє собою 
сенс управлінської діяльності. Причому, в структурі цієї діяльності, особливо 
інституціональній, вирішальними є загальнонаціональні управлінські інституції — 
Верховна Рада, Президент і Кабінет Міністрів України, які в такому об’єктив-
ному стані набувають якостей колективного лідерства, що і означає наявність 
в Україні управління лідерського типу. 

Проблема ж ускладнюється тим, що українська лідерська структура — Вер-
ховна Рада, Президент і Кабінет Міністрів — мають виконувати Конституцію, 
яка склалася як певне волевиявлення, не маючи відповідних економічних, соці-
ально-політичних і навіть духовних засад, тобто тих відомих загальноцивіліза-
ційних чинників, які правово зафіксовані в багатьох конституціях країн світу. 
В Україні, по суті, Конституція має програмний сенс, навіть цільові орієнтири. 
Вона не фіксує певну досягнуту даність, а служить організацією цієї даності, 
тобто є інструментом лідерського втручання в соціальний прогрес на українсь-
ких теренах. 

Зрозуміло, що така місія Конституції сама по собі не вирішує долю організа-
ції нової соціальної системи. Вона повинна мати відповідних виконавців, на-
самперед вищого рівня. Тобто лідерський стан Конституції може бути викорис-
таний лідерськими якостями тих, кому вона доручає свій доленосний потенціал. 
А це означає, що навіть з точки зору конституційної в Україні існує нетипове 
лідерство, яке не має відомих наукових визначень на кшталт харизми, автори-
тарності тощо. 

Отже, проблема існує як у практичному, так і у теоретичному аспектах, її 
розв’язання, принаймні у теоретичному плані, вимагає ґрунтовних наукових ро-
зробок. 

Насамперед лідерський стан, наприклад Президента України, був би більш 
очевидним, якби було введено в практику його постійне спілкування з народом, 
принаймні через засоби масової інформації або у формі публіцистичних праць, 
в яких викладались би його погляди, програмні положення діяльності, розрахо-
вані етапи становлення нової соціальної системи, терміни досягнення того чи 
іншого рівня розвитку тощо. Тобто потрібні елементарні лідерські прояви, які б 
засвідчували об’єктивний лідерський стан Президента України.  

Лідерство Президента, з огляду на сказане, вимагає саме в українських 
умовах самозаперечення, оскільки в традиційному розумінні воно Україні не 
потрібне. Отже, організація нової соціальної системи вимагає точних розрахун-
ків, науково достовірних рекомендацій щодо можливостей такого історично 
оригінального шляху і, зрештою, управлінської діяльності вищого рівня профе-
сіоналізму, тобто українське лідерство має бути, по суті, створеною на національ-
них підвалинах, на національному потенціалі наукою управління, яка б забез- 
печила процес переходу великої нації від соціалізму до соціалізованого ка- 



Розділ ІІІ 

 

94 

піталізму. Лідерський стан Президента — це той вищий управлінський про- 
фесіоналізм, який забезпечує традиційне політичне лідерство як панування од-
нієї частини інтересів над іншою. Гармонізація їх спрямування в єдине русло, 
створення нової соціальної системи і є вищим сенсом сучасного українського 
лідерства. 

Правове забезпечення руху нації до рівня сучасної цивілізації, впровадження 
її цінностей у суспільне життя, зокрема в суспільну свідомість, має пронизувати 
об’єктивно лідерську діяльність і Верховної Ради України. 

Передусім слід звернути увагу на те, що сучасна управлінська думка не 
представляє Верховну Раду як управлінську установу, принаймні не робить рі-
шучих акцентів на цій обставині. А вона має саме для України принципове зна-
чення, оскільки саме управлінський корпус, особливо його вища ланка, відіграє 
вирішальну роль в організації сучасної соціальної системи через правову орга-
нізацію суспільних відносин. У свою чергу правова організація відкриває будь-
який управлінський процес, є його початком і водночас фундаментальною заса-
дою, будучи, таким чином, управлінським інструментарієм технологів сучасної 
соціальної конструкції українського суспільства. Більш того, будь-яка управ-
лінська акція Президента і Кабінету Міністрів має знаходитися в межах право-
вої норми, яку створює Верховна Рада. 

Це — влада, влада державна, певною мірою абсолютно демократична, і тим 
вона є міцнішою і ефективнішою. Проблема рівноваги тут має з управлінсь-
кої точки зору підкорене значення, якщо виходити з конституційного статусу 
Верховної Ради. Противаги тут мають більше політичний, ніж управлінський 
сенс, насамперед, для об’єкта управління — народу України.  

До цього слід додати, що управлінська роль Верховної Ради має практично 
безмежний потенціал, оскільки Україна конституційно оголосила себе право-
вою державою, а це означає все більше розширення правового впливу на процес 
життєдіяльності. Причому, це постійне відтворення організаційного потенціалу 
народу України, який сьогодні саме має право знаходити основне джерело влас-
ної самоорганізації. 

Отже, Верховна Рада є фундаментом створення в Україні правової управлін-
ської системи на двох основних засадах: як безпосередній організатор нової 
управлінської системи і як будівник її майбутнього управлінського стану. 

Кабінет Міністрів у пропонованому контексті безпосередньо здійснює 
управлінську діяльність і тому, мабуть, визначення його функцій має такий ви-
гляд. І все ж методологічно він має власні підвалини фундаментального харак-
теру, які практично в усіх державах світу, які мають подібний орган, зводяться 
до відомих визначальних характеристик. 

Але в Україні це — орган лідерського змісту з об’єктивних причин, що за-
кладені в русі великої нації до рівня сучасної цивілізації, обминаючи історич-
ний час. І тому знов виникає теза про оригінальний статус уряду великої країни, 
який не просто організовує певні сфери суспільного життя відповідно до кон-
ституційно визначених функцій, а повсякденно вирішує завдання, не маючи для 
цього ані практичного, ані теоретичного досвіду. Саме ця обставина робить 
управлінську систему України не тільки оригінальною за змістом діяльності, 
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зокрема Кабінет Міністрів, а й такою, що є найбільш потенційно міцною, бо її 
завданням є будівництво нової соціальної системи.  

Щодо Кабінету Міністрів, то видається дивною практика оцінки його діяль-
ності в стінах Верховної Ради. Даючи такому органу державного управління 
один рік для підтвердження своєї організаційної боєздатності, законодавчий ор-
ган не розраховує можливу управлінську ефективність будь-якого складу Кабі-
нету Міністрів, щораз висловлюючи недовіру за невиконання певних пунктів 
програми без методологічного обґрунтування його діяльності, хоча практично 
політичних закидів, як правило, багато. Тому й складається враження у пересіч-
ного громадянина, що йдеться про вияв у стінах верховного органу України пе-
вних політичних суперечностей, які відбиваються на оцінці діяльності Кабміну. 
Слід зауважити, що врахування народними депутатами одного з основних 
принципів науки управління — процесуального контролю відносно Кабінету 
Міністрів зняло б саму практику іспитового строку діяльності Кабміну, що вза-
галі неприпустимо в професійній управлінській діяльності, оскільки недоліки в 
його роботі — це життя населення, яке у разі відсутності такого контролю пос-
траждало від названих під час обговорення діяльності Кабміну недоліків, тим 
більш такого рівня, яке «варте» виразу недовіри. Тобто певною мірою Верховна 
Рада, Президент і Кабінет Міністрів, які не врахували основних засад наукової 
методології управління, виявляють у такому управлінському режимі певну тео-
ретичну непослідовність. 

Саме оцінюючи діяльність Кабінету Міністрів за один рік існування з точки 
зору науки управління та вищих інтересів нації, слід було б розглядати роботу 
Кабінету Міністрів під кутком зору не тільки піднесення загального добробуту 
населення, а й не менш важливого його інтересу — організаційної діяльності 
Кабінету Міністрів зі створення в Україні нової системи суспільних відносин, 
не кажучи вже про те, що оцінка діяльності такого органу взагалі можлива як 
інструмент об’єктивного аналізу лише в системному вигляді, тобто з урахуван-
ням взаємодії трьох основних ланок вищого управлінського рівня — Верховної 
Ради, Президента і Кабінету Міністрів на основі вищої державної доцільнос-
ті і політичної гармонії. Тобто щораз обговорення, а тим більш оцінка таких 
управлінських елементів країни, як Верховна Рада, Президент і Кабінет Мі-
ністрів має бути обговоренням єдиного управлінського органу, який має ста-
тус системи управління країною, що несе загальну, по суті єдину, відповідаль-
ність за її долю. 

Таким чином, можна з достатньою мірою наукової достовірності стверджу-
вати, що лідерський стан вищих органів управління Україною — Верховної Ра-
ди, Президента та Кабінету Міністрів у процесі небаченого в історії способу 
творення нової соціальної системи за допомогою самоорганізації нації через 
власний мозковий центр — управлінський корпус країни вимагає і нетрадицій-
ного бачення ролі системи управління, яка має бути забезпечена методологіч-
ним інструментарієм науки соціального управління.  

Співвідношення управління і самоуправління політичної кооперації, її лідер-
ських аспектів включає й таке політико-методологічне твердження: до сутніс-
них характеристик цього співвідношення входить уявлення про партійну орга-
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нізацію соціального управління як одну з його провідних форм, яка відтворює 
демократичний, зокрема лідерський, потенціал країни. 

У сучасних умовах поширеним управлінським явищем є партійний плюра-
лізм, коли більшість партій мають управлінські функції тільки щодо своїх чле-
нів. І все ж вони керують. Відбувається це у вигляді різних організаційно-
політичних заходів на підтримку (чи не підтримку) певних державних акцій 
або рішень урядових партій, організації громадської думки, що впливає як на 
прийняття державних управлінських рішень, так і на їх реалізацію у законо-
давчих ініціативах, партійно-лобістського тиску на державні органи, зокрема 
законодавчі, а також у формуванні суспільної свідомості, яка, зрештою, є 
вирішальною в успішному (чи не успішному) функціонуванні всієї системи 
управління країною. 

Досить складним, саме з погляду управлінського, є питання про так звані 
державні партії, представники яких мають більшість у владних структурах су- 
спільства або які є реально владними. 

Найбільш переконлива управлінська визначеність полягає у тому, що жодна 
політична партія не має демократичного права на безпосередню управлінську 
діяльність відносно суспільства. Але якщо в демократичній боротьбі за владу 
вона одержує перемогу і народ обирає саме її представників у владні структури, 
що існують на виборчій основі, то це не є безпосереднім партійним управлін-
ням, оскільки представники такої партії перетворюються у державців, «слуг на-
роду» замість того, щоб бути слугами партії. Тому демократична норма, що за-
бороняє державцям займати партійні посади, є політично справедливою. 

Ця узагальнена характеристика потребує більш ґрунтовного аналізу, особли-
во у зв’язку з практикою діяльності політичних партій в Україні, яка, як відомо, 
переживає справжній партійний бум, перетворившись в одну з провідних країн 
за кількістю партій. 

З огляду на кількісні характеристики партійної організації українського су- 
спільства слід шукати найбільш ефективний підхід до аналізу її реального впли-
ву на суспільне життя. Таким підходом є використання управлінського аналізу 
функціонування партій у системі соціального управління. 

З погляду науки управління будь-яка управлінська інституція або вид управ-
лінської діяльності мають відтворювати в повному обсязі потреби, інтереси пев-
ного об’єкта (народу, групи людей). У науці соціального управління ця 
обов’язковість виражена принципом відповідності суб’єкта управління об’єкту. 
Повторюємо: повна відповідність. Політична партія в цьому відношенні є орга-
нізацією з відомими обмеженнями, оскільки вона представляє потреби, інтереси 
певної частини населення країни, які іноді навіть є протилежними потребам та 
інтересам іншої групи населення. Навіть під час обрання вищих державних 
структур існує принцип «49—51», за яким 51 % поданих голосів вирішують до-
лю розвитку країни. У партійній організації суспільства за наявності, напри-
клад, в Україні такої кількості партій, як сьогодні, якщо б вони претендували на 
управлінську роль у партійно-одноособовому або навіть партійно-блоковому 
стані, цей принцип мав би більш строкатий вигляд. Тобто, якщо в державній 
демократичній системі існують два основні блоки об’єднаних інтересів, вира-
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жених у волі населення, яка у відсотковому відношенні представлена «49—51», 
то в партійній демократичній структурі навіть такого співвідношення немає. 

Отже, державний демократизм в управлінському відношенні більш доскона-
лий, ніж партійний, що довела радянська історія, коли воля партії перетворила-
ся в насильницьку тоталітарну організацію управлінської системи країни, хоча 
КПРС у свій час оголосила себе партією всього народу. 

Із цього випливає, що один з основних принципів науки управління — від-
повідності системи управління сутності об’єкта — не може бути реалізований у 
повному обсязі у разі політичної перемоги однієї або групи партій над іншою 
або іншими групами партій. 

Якщо ж, наприклад, велика кількість політичних партій — це і є у повному 
обсязі відтворення строкатості груп інтересів населення країни, то державна ор-
ганізація суспільства повинна мати певний набір ніш для розміщення всіх пар-
тійних інституцій у відповідних представницьких органах або з метою економії 
коштів на управлінську діяльність створювати договірні засади політичної ор-
ганізації суспільства, насамперед державного управління. Здається, що це й бу-
де партійна демократія, тільки не в комуністичному розумінні як внутрішньої 
будови партії, а як плюралістичної системи управління суспільством. 

З погляду науки соціального управління партії мають бути лідерами тих час-
тин населення, які вони представляють, хоча цим проблема професіоналізації 
управління суспільством не знімається. 

Відповідність як принцип управління у зв’язку з наявністю в управлінській 
системі країни політичних партій має ґрунтуватися на іншому, не менш важли-
вому принципі — принципі відповідальності будь-якого суб’єкта управління 
перед об’єктом. 

Йдеться саме про відповідальність як про принцип управління. Цей принцип 
виступає як системне, так і діяльнісне утворення. У зв’язку з чим постає запи-
тання: чи може бути партійна відповідальність системною, якщо партія є полі-
тико-організаційним відтворенням частини інтересів суспільства, що мають ви-
значену соціальну базу? У контексті цього методологічного підходу світова 
партійна практика має помітну суперечність, яка, до речі, виявляється в бороть-
бі за владу, причому саме в політичній боротьбі. І тут же виникає друге запи-
тання: чому взагалі треба за владу боротися в демократичному суспільстві, яке 
на основі загального народного волевиявлення має створити власну і загально-
народну управлінську систему, однією з основних функцій якої має бути саме 
гармонізація суспільних відносин, а не панування однієї частини інтересів над 
іншою? А це означає, що партійна відповідальність саме глибинно не може бути 
справжньою гарантією, хай навіть політичною, здорового прогресивного, гу-
манного руху народу, тобто правовою засадою самоутвердження особи як такої. 

Це тим більш правильно, якщо представити принцип відповідальності в 
управлінні як соціально-системний, насамперед державний. Навіть у такому ор-
ганізаційно-демократичному полі він не є досить повнокровним з огляду на те, 
що в науці управління винайдений останнім часом теоретичний матеріал, який 
влучно спростовує соціальний погляд на цей принцип як на гарантований поте-
нціал певного руху об’єкта до розрахованої мети. 
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Але це — об’єктивна характеристика. У ній показано реальний стан відомої 
формули «суб’єкт—об’єкт управління», який нас відверто не влаштовує, оскіль-
ки більшої або меншої відповідальності в управлінні бути взагалі не повинно 
саме з єдино правильного погляду, що проникає активно у свідомість людей: 
одна людина і багато людей — це одне й те саме. Тому управлінець, який від-
повідає за виробничу діяльність кількох осіб, і президент країни, який несе від-
повідальність за виробничу діяльність великої кількості людей, перебувають у 
принципово однаковому становищі саме з погляду управлінського. Помилка і в 
першому, і в другому варіантах за управлінською сутністю однакова, хоча су- 
спільна свідомість не сприймає таку постановку питання. Зокрема її не сприй-
має політична свідомість, що можна спостерігати майже в будь-якій політичній 
ситуації. 

А це означає, що політична партія не має права бути носієм певної групи ін-
тересів на шкоду іншій групі інтересів, яку представляє інша політична партія, 
бо йдеться про доленосну діяльність, і не тільки виробничу. Аргументи на ко-
ристь того, що подібна практика існує у світовому демократизмі, не є корект-
ними. Вона є лише витвіром історії, зокрема політичної історії людства, і тільки 
в такому контексті доцільно говорити про управлінську логічність існування 
багатопартійних структур або монопартійних. Тому об’єктивно політичні партії 
тяжіють до всеосяжності, універсалізму своїх програм, чим соціально універсаль-
нішою є програма, тим недоречнішим є існування інших партій. Виникає думка 
про нелогічність існування і автора такої програми, оскільки в такому разі пот-
рібна вже не політична партія, а корпус професійних управлінців, який органі-
зовує всі види виробничої діяльності і в цілому життєдіяльність суспільства. 

Отже, політичне керівництво партії, саме її існування є витвором розвитку 
демократії як делегуванням управлінських повноважень з боку суспільства пев-
ній своїй частині за відомою формулою «суб’єкт—об’єкт управління». Наведе-
на формула — це історична даність, яка згодом вийде на рівень об’єктної само-
організації через розподіл суто технологічних функцій, позбавлених будь-якого 
політичного забарвлення. Наявність держави як управлінської інституції — 
пряме свідчення цього. Трансформації відбуватимуться, принаймні прогностич-
но більш вагомі для людства, саме в середовищі даного інституту, хоча шлях до 
цього лежить через удосконалення самого демократизму як історично необхід-
ної фази розвитку управлінської цивілізації. 

Розглянуті питання відповідності і відповідальності не були б достатньо пе-
реконливими, якби не існувало такої проблеми науки соціального управління, 
як визначення сенсу ефективності управлінської діяльності як потреби будь-
якого об’єкта в самоорганізації. Ця потреба досить строката: вона має різні ви-
міри залежно від особливостей об’єкта — соціальних, економічних, політичних, 
культурних тощо. Постає принципове питання, яке слід розглянути саме під ку-
том зору управлінської цивілізації. 

Йдеться про поняття «професіоналізм» стосовно різних управлінських інсти-
туцій, насамперед таких, як держава і політична партія. Як відомо, в управлін-
ській історії людства, передусім у демократичній історії, співвідношення ролі 
держави і ролі політичних партій — різні. 



Соціально-системна організація управління  

 

99 

Радянська історія «подарувала» управлінській цивілізації систему безпосе-
реднього політичного управління по суті всіма основними видами життєдіяль-
ності суспільства. Ця безпосередність іноді доходила до абсурдного втручання 
в об’єкт управління, причому навіть тоді, коли об’єкт кваліфікувався як суве-
ренна особа, що знаходило юридичне оформлення у вищому правовому доку-
менті країни — Конституції. Користуючись законодавчо закріпленим правом на 
керівну і надихаючу роль у суспільстві, КПРС втручалась навіть у приватне 
життя безпартійних громадян країни, що сприймалося майже як норма управ-
лінської справедливості. За власною політичною волею партія перетворилася у 
партію «всього народу». Цей політичний статус набув по суті юридичного зву-
чання. Трудові колективи і окремі громадяни незалежно від партійної приналеж-
ності мали виконувати певні постанови партійний органів, навіть сумісні з  
державними. Тобто партія мала універсальні управлінські функції, які за своїм 
змістом були спрямовані на будь-які види діяльності. Це означало, що партій-
ний документ, навіть без його професійного або хоча б економічного розрахун-
ку, набував статусу управлінськи досконалого, мав розв’язувати найскладніші 
соціальні, економічні, моральні і навіть технологічні проблеми. 

Українські політичні партії як певна інституціональна множинність, яка 
склалася на початку 1990-х рр., існували, так би мовити, зі звичною для постсо-
ціалістичної людини формулою: «натхненник і організатор». Політичні партії 
виступали як натхненник демократичних устремлінь народу. З огляду на це на-
дихаючим був їх інтелектуальний доробок — різні програми реального руху 
України до рівня сучасної цивілізації з більш або менш точним розрахунком 
потенційних можливостей народу України щодо цього руху. 

Науці відомо, що визначення потенціалу, а звідси шляхів і часу руху країни до 
певної мети є науково достовірним установленням характеру суспільних відносин, 
який реалізується насамперед у певній соціальній системі. Але вищий сенс існу-
вання політичних партій у будь-якій країні, особливо в Україні, — запропонувати 
науково достовірну і політично зрілу програму руху нації до певної мети, в якій ви-
значення соціальної системи, її державницько-політичного елементу, має посідати 
чільне місце. Очевидно українська демократія не одержала такого переконливого 
бачення на початку руху країни до зазначеної мети, тому був використаний найгір-
ший варіант з методів управління — метод спроб і помилок.  

Політична боротьба щодо такого визначення просто недоречна, оскільки са-
ме з погляду управління це має бути позаполітичний, науково достовірний роз-
рахунок можливостей України та їх організаційно-політичне забезпечення, на-
самперед державницьке. Ще більш необхідним є визначення характеру 
державного устрою України, який має бути оптимальним варіантом управлін-
ської організації названого руху. І не більше, і не менше. 

Політичні партії в цьому управлінському контексті мають виступати як гро-
мадська думка, як глибинний загальнонародний інтерес, як максимально врахо-
ваний економічний, соціально-політичний і духовний потенціал нації, який та-
лановито представлений у програмі певної партії або системі партій. Саме в 
цьому їм варто перебувати в принциповій згоді, у тій соціально-політичній гар-
монії, яку вони мають уособлювати.  
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Викладене може бути певною частиною методологічних засад управлінського 
професіоналізму, який є позаполітичною, позапартійною потребою будь-якого со-
ціального організму, особливо коли йдеться про демократичний соціальний устрій, 
в якому джерелом управлінської організації виступає воля професійно необізнано-
го (в основному) об’єкта, що породжує недосконалість управлінської системи у 
зв’язку з різноманітністю інтересів цього об’єкта. Гармонізація цих інтересів — 
вища мета управлінської системи, до якої тяжіють всі політичні партії, але іноді ві-
дбувається підкорення однієї частини інтересів іншій, тобто порушується вище по-
кликання управлінської системи. І саме перебування в межах цієї потреби поро-
джує можливість існування багатопартійних систем. Інакше виникає та політична 
боротьба, яка руйнує соціальний організм або завдає йому суттєвої шкоди, якщо, 
звичайно, йдеться про демократичні соціальні системи. 

Україна перебуває, навіть органічно, у ситуації необхідності, яка керує її 
партійно-політичним життям, щораз віддаючи перевагу певним партійним про-
грамам, у яких організаційно-політичний потенціал соціальної єдності виявля-
ється найпереконливіше. Здається, що дане положення є найбільш ефективною 
методологічною засадою успіху будь-якої політичної партії в її діяльності з ви-
ведення України на рівень сучасних високорозвинутих країн. 

3.1.5. Демократія та управління 

пецифіка управління соціально-політичною кооперацією полягає в тому, 
що вона виступає як управлінське явище, як найвідповідальніший регу-

лятор інших відносин. В умовах сучасного суспільства управління може висту-
пати лише як політичне управління, хоча тут, мабуть, є певна прямолінійність 
бачення, тим більше, що існують суспільні відносини, управління якими в полі-
тичній формі часто не сприймається (наприклад, духовні чи сімейні відносини, 
в яких присутня переважно гуманітарна основа). Проте у світовому співтовари-
стві за всього розмаїття управлінських інститутів та прийомів глибинним чин-
ником, що лежить в основі соціально-політичної кооперації, залишається тра-
диційне соціальне розділення, на якому ґрунтується цей вид управління.  

Буржуазні революції, що спиралися на широкі верстви населення, створили 
вищий політичний орган «народного представництва» — парламент. За своєю 
організаційною будовою він відображав на початку свого існування поєднання 
народного антифеодального руху з боротьбою за владу нового класу — буржуа-
зії. Як відомо, буржуазія використовувала його рух для зміцнення власних по-
зицій у боротьбі з феодалами. Це вдалося тому, що в ході буржуазних револю-
цій виявилися схожі інтереси всього населення, які згодом вилилися у відомі 
форми демократизму. Відразу ж після перемоги буржуазної революції вищий 
орган державної влади — парламент — перетворився в орган, що уособлював 
панування права як основного регулятора соціально-політичної кооперації, не-
хай часто й формального. 

Нині сутність управління соціально-політичною кооперацією можна визна-
чити на прикладі будь-якого розвинутого суспільства. 

С 
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Та передусім потрібен аналіз стабільних кооперативних механізмів, які ма-
ють бути присутні в будь-якій соціально-політичній кооперації. 

Річ у тім, що наявність у звичайній соціально-політичній кооперації представ-
ництва навіть у владі, яка здійснюється не для народу, а самим народом, озна-
чає обмеження соціально-політичної кооперації, можливості безпосередньо 
управлінської діяльності для тих, які обирають, посилають представників, наді-
ляють їх правом представляти чиїсь інтереси. А демократична система управ-
ління внаслідок об’єктивних причин не може не бути представницькою вже хо-
ча б тому, що в соціально-економічному організмі суспільства існує власний 
поділ праці, а звідси й відносна самостійність управлінської праці, її професіо-
налізація, що робить виборця залежним від того, хто обирається, нехай навіть з 
правом контролю. І ніякий рівень соціально-політичної кооперації народу не в 
змозі ліквідувати це явище. Тому представницька система і парламентаризм ви-
ступають як умова свободи, але в жодному разі не сама свобода, не кажучи вже 
про те, що повна свобода в управлінському розумінні може настати тоді, коли 
зникне потреба в управлінні людьми, а натомість постане управління речами й 
технологічними процесами, коли людина вийде за межі виробництва замість то-
го, щоб бути його головним агентом. 

Чи означає делегування функцій управління обмеження свободи соціально-
політичної кооперації? Звичайно, причому незалежно від демократизму полі-
тичної системи, від рівня реального самоуправління народу. Категоричність пи-
тання і особливо відповіді не означає, що немає потреби у доказі цього твер-
дження. 

Підприємницьке владне управління — це не лише панування економічно по-
тужного утворення, а й історично традиційний засіб організації соціального 
життя, джерело системного балансу, яке виражається у політичній стабільності 
управління суспільством протягом кількох століть, хоча ця стабільність багато-
разово вибухала соціальними заворушеннями. Звичайно, підприємницька мане-
ра удару по особистості управлінця, щоб зберегти крісло в системі управління, 
та загальні принципи управлінської боротьби суспільства принципово єдині. 
Проте організація залучення влади для збереження політичного балансу в краї-
ні, тобто організація панування в умовах повнокровного функціонування певної 
системи демократії, відмінна. До сказаного можна додати, що підприємницька 
множинність участі в управлінні соціально-політичною кооперацією викликана 
саме приватною власністю, кількістю цих власників і необхідністю реалізації  
їх інтересів у політичній системі суспільства. Підприємництво, яке історично 
проголосило право на підприємництво, а приватну власність визнало священ-
ною та недоторканою, політично гарантувало участь власників в управлінні 
своїми інтересами, незалежно від розмірів власності та джерел її утворення. 
Юридично трудова приватна власність і приватна власність, що існує на основі 
відносин найму, перебувають у рівному становищі, що значно демократизує її 
політичний статус. Основи підприємницького демократизму, які перетворилися 
в традицію, саме із цією обставиною і пов’язані. Те, що в практиці ці основи 
можуть деформуватися за допомогою грошей та інших форм впливу на прин-
цип, його організаційно-політичної сутності не змінює. Тому і в соціально-
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політичній кооперації країни існує така традиція, як управлінська конкуренція, 
політична змагальність, об’єктивний політичний плюралізм. Основна традиція, 
що виникла на такій основі, — піднесення приватного інтересу як провідного 
інтересу нації, загальнонародного інтересу, але це вже стан відносин між тими, 
хто має власність, і тими, хто є основним джерелом її функціонування. Управ-
ління ж соціально-політичною кооперацією змушене реагувати і на тих, і на ін-
ших. Але кількість учасників управлінського процесу цією традицією вже міні-
мальною мірою забезпечена, тому навіть соціал-демократи завжди виступали і 
виступають за послідовну реалізацію принципів і традицій підприємницького 
управління суспільством. 

Демократизм управління як боротьба власників створює певний плюралістич-
ний механізм, у якому встановлення авторитарного режиму ускладнюється не-
відповідністю конкретних приватних інтересів, що, у свою чергу, перетворю-
ється в джерело внутрішньовласницької боротьби, яку неважко побачити в 
самому порядку функціонування системи управління, починаючи з місцевого 
самоврядування і закінчуючи змінюваною президентською владою. Залученість 
власне демократичного елементу до управлінського процесу традиційно відсут-
ня як певний незбіг інтересів між підприємцем і працівником, якого він найняв,  
що також не позбавлене реального сенсу. Ідеологічно пояснювана протилеж-
ність їх інтересів не дає повного уявлення про ефективність підприємницького 
управління. 

Що ж до ефективності управління на основі внутрішньовласницького полі-
тичного демократизму, то вже та обставина, що для падіння президента достат-
ньо, наприклад, встановлення факту підслуховування телефонів, свідчить про 
його, принаймні формальні, можливості, ступінь використання яких і сама мож-
ливість — далеко не одне й те саме. 

Традиційність управління соціально-політичною кооперацією істотно впли-
ває на прийняття управлінських рішень. Крім традиційного захисту приватної 
власності як основи існування капіталізму, сьогодні підприємницьке управління 
дедалі більше звертається до людини як свого першоджерела, в усякому разі, 
часто пригадує її у своїх рішеннях, що відображає об’єктивність формування 
нових засад сучасної соціально-політичної кооперації. Гасло: «Свобода, рів-
ність та братерство», — з яким молода революційна буржуазія утверджувала 
своє становище, тепер відновлюється нею в іншій якості, хоча, зрозуміло, 
йдеться про нове, історично непорівнянне соціально-економічне утворення. Але 
саме політичне оформлення цього гасла традиційно продовжує впливати на 
сутність соціально-політичної кооперації, її управлінські механізми. Ідеологічне 
виключення «пролетарською думкою» цієї буржуазної традиції створювало ба-
гато міжнародних складностей, давало привід називати СРСР «імперією зла», 
погіршувало її відносини із зовнішнім, особливо високорозвинутим, світом. 

Нині в підприємницькій системі управління соціально-політичною коопера-
цією діють норми законодавства, які не мають того експлуататорського змісту, 
який багато в чому зображувався ідеологічними оцінками як «класова брехня» 
панівних сил, як маніпуляція поведінкою трудящих і по суті зводився тільки до 
цього змісту управління. Хоча такі оцінки є об’єктивними, у них не було повно-
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ти відтворення реального впливу буржуазних традицій організації соціально-
політичної кооперації на долю мільйонів. Ця обставина призвела до того, що ми 
багато в чому відстали у розвитку соціально-політичної кооперації, того, зокре-
ма, парламентаризму, школу якого змушені сьогодні проходити. Історична (до-
революційна) та радянська нерозвинутість демократичних форм управління в 
нашій країні дорого коштують нам і нині, у період створення нової системи 
управління соціально-політичною кооперацією. 

У сучасному високорозвинутому суспільстві підприємницьке управління не 
є єдиним, хоча і є домінуючим, і в цьому полягає демократизм та плюралізм по-
літичної системи розвинутих країн. З історико-політичного погляду цікаво, що 
будь-яка соціальна організація може звернутися до певних політичних органі-
зацій сучасних розвинутих країн і закликати їх до спільних дій на користь влас-
ного народу. Незважаючи на те, що політично найпотужнішою соціальною під-
структурою суспільства є підприємництво, його політичні інститути, вони все-
таки не можуть достатньо ефективно функціонувати без налагодження органі-
заційних механізмів політичними установами інших соціальних підструктур су-
спільства. Така потреба (як принцип функціонування політичної системи) існує 
в будь-якому сучасному суспільстві. Тому плюралізм політичної системи, її де-
мократизм — не просто чиясь програмна вимога, а об’єктивна необхідність де-
мократичного розвитку країни, тим більше, що економічна структура суспіль- 
ства також потребує такого політичного «обслуговування». 

Підприємницьке управління саме в системному розумінні перебуває в більш 
складному стані, ніж інші його форми, і якщо воно досягає певної політичної 
стабільності, то за історичною логікою розвитку суперечностей має бути мак-
симально ефективним у цьому відношенні. Проте, як відомо, практика рефор-
мування соціально-політичної кооперації в ряді європейських країн свідчить 
про особливу форму розвитку суперечностей в її рамках. Вона часто-густо на-
гадує зіткнення, які ми традиційно пов’язували з класовими антагонізмами. Тож 
усвідомлення ролі управління у розв’язанні будь-яких форм суперечностей, 
особливо в розвинутих країнах, уявляється завданням підвищеної актуальності 
саме для політичної реформації. 

У підприємницькій системі управління соціально-політичною кооперацією 
проблема сумісності протилежних інтересів має ряд повчальних для управління 
системних властивостей. Річ у тім, що управлінські інститути сучасних розви-
нутих країн не лише не виключають зі своєї структури інші організації, а навпа-
ки, «живляться» одними й тими самими факторами, до яких належать: а) орга-
нічний взаємозв’язок усіх сфер життя високорозвиненого суспільства; б) управ-
лінське «обслуговування» такого суспільства як єдиного державного, громадсь-
кого утворення; в) організаційно-демократичні засади їх діяльності як 
структурних підрозділів суперечливої єдності, яка називається високорозвине-
ним суспільством. У цьому зв’язку не слід ототожнювати поняття «політична 
система високорозвиненого суспільства» та «диктатура буржуазії». Традиційне 
їх змішування в ідеологічно недіалектичному аналізі призводить до ігнорування 
світового управлінського досвіду, здатності підприємництва, політичних інсти-
тутів цього суспільства історично тривалий час утримувати соціально-систем-
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ний баланс, хоча політичне напруження і є його спорадичною нормою. Показо-
вою у цьому розумінні є тенденція до налагодження так званого соціального 
партнерства, корпоратизму, трипартизму, залучення до підприємницької систе-
ми управління соціально-політичною кооперацією консультативних органів, 
профспілок, молодіжних та інших установ. Створюється система певної «орга-
нізаційної демократії», а також демократії «безпосередньої участі», досвід 
управління якою вельми повчальний як компетентне вміння користуватися де-
мократичними законами розвитку соціально-політичної кооперації, особливо 
використання державою неправових форм управління, їх вплетіння в систему 
правових норм. 

У системі політичних відносин управління соціально-політичною коопераці-
єю виступає у формі самоуправління в процесі реалізації інтересів кооперації, їх 
власної державної волі. Тому від ступеня зрілості кооперативних політичних 
відносин і зрілості управління ними залежать ефективність народовладдя й сама 
досконалість демократизму. А це означає, що на кооперативне політичне життя 
істотно впливають соціально-політичні фактори, які у зв’язку з цим потребують 
цілеспрямованого управління. 

Об’єктивна кооперативна єдність членів кооперації породжує такий тип 
управління, який відкриває можливості для політичного співробітництва. Ця 
єдність знімає ті обмежувальні бар’єри, які встановлює управління в умовах па-
нування антикооперативних відносин. Ліквідація в соціально-політичній коопе-
рації політичних антагонізмів веде до того, що суперечності, які виникають у 
процесі цього управління, виступають у їх справжньому вигляді — у ролі пос-
тійного джерела розвитку. 

Управління соціально-політичною кооперацією стає в таких умовах об’єк-
тивним наслідком соціально-політичної єдності кооперації та фактором, який 
істотно впливає на подальший розвиток цієї єдності. 

Управління на основі єдності інтересів та спільності цілей членів соціально-
політичної кооперації породжує ряд його загальноцивілізаційних об’єктивних 
рис. Ними є постановка таких управлінських завдань, як постійне формування 
на основі спільності інтересів громадської та політичної позиції кооперативного 
характеру та спрямування їх на реалізацію спільних інтересів. Причому, ці риси 
є відображенням сутності управління в будь-якому суспільстві, яке перебуває 
на рівні сучасної цивілізації. 

У цьому зв’язку аналіз управлінських відносин на ґрунті основного методологіч-
ного посилання про визначальну роль способу виробництва матеріальних благ у 
розвитку суспільства не є повним. Учення про суспільно-економічну формацію дає 
можливість визначити співвідношення об’єктивного та суб’єктивного в управлінні, 
визначити вирішальну роль народу в економічній і політичній історії будь-якого 
суспільства, але не дозволяє, саме в науці управління, теоретично повнокровно ус-
відомлювати роль окремих осіб в управлінні суспільством, управління як наукову 
категорію, можливості створення ідеальної кооперативної організації силою розу-
му, силою певних ідей, хоча і в науці управління слід враховувати походження та 
роль управління як соціально-економічної категорії, досконалість або недоскона-
лість якої визначається і економічним станом, і соціальною структурою суспільства. 
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Так, наприклад, перехідний стан суспільства в історії цивілізації виникав, як 
правило, на основі визрівання нової соціальної системи, що викликало необхід-
ність адекватизації соціального управління певною країною. Знов же, як прави-
ло, система управління була результатом об’єктивного руху народу, нації до су-
часного рівня, яке досягло людство в процесі власної еволюції. 

Тобто більш-менш сталі форми нової соціальної системи, і насамперед харак-
тер суспільних відносин, уже існували як результат розвитку країни. Суспіль- 
ство повинне було привести систему управління у відповідність до рівня розви-
тку соціальної системи. Об’єктивні фактори руху до нової соціальної системи 
стали каталізатором становлення відповідної демократичної системи соціально-
го управління.  

Після розпаду соціалістичної системи, зокрема СРСР, виникла об’єктивна 
потреба створення на соціалістичному ґрунті сучасної, типової для світу, соціаль-
ної системи без історично існуючого базису, без еволюційного загальноциві- 
лізаційного соціального доробку, який у XX ст. набув статусу соціалізованого 
капіталізму. Саме у країнах, що входили до колишньої соціалістичної системи, 
виникла історично небачена необхідність наздогнати світ розвинутих держав, 
що й було запорукою їх виходу на рівень досягнень сучасної цивілізації. Тому 
цей рівень мав бути осмислений насамперед в управлінському аспекті, тобто в 
такій його якості, яка надає можливість країні використати світовий досвід в 
оригінальному її задумі: використати можливість самоорганізації народу, який 
не має у своїй країні необхідного готового потенціалу для утвердження нової 
соціальної системи. А це означає, що перехід до цієї системи має відбутися через 
«національний інтелект» і національну енергію, які стають запорукою невідво-
ротного становлення типових для сучасної цивілізації форм соціального буття. 

Але відсутність готового потенціалу не означає універсалізації цього стану. 
Йдеться про приведення у відповідність очищеного від соціалістичної штучнос-
ті потенціалу, який був спотворений ідеологічною агресією і який у такому разі 
вимагає саме загальноцивілізаційного організаційного втручання, що й відбува-
ється в умовах перехідного періоду засобами управлінського змісту. 

Тобто, якщо історія перехідних періодів у країнах світу в управлінському 
контексті полягала в тому, щоб привести систему управління у відповідність до 
реального стану країни, системи її суспільних відносин, то в країнах постсоціа-
лістичного світу має відбутися процес приведення суспільних відносин у відпо-
відність до реального стану соціального управління, його програмної заданості 
виходу в загальноцивілізаційний простір, що стосується і України. 

Тому інституціональна організація демократичного соціального управління 
не має права бути перехідною, включаючи в себе соціальну двосистемність. 
Вона може бути адекватною лише як система управлінських інституцій, яка 
створює організаційно-правовий простір для утвердження нової демократичної 
соціальної системи. 

У такому контексті теоретичне осмислення загальноцивілізаційних засад со-
ціального управління як світового досвіду управління з огляду на оригінальний 
перехідний стан, у даному разі України, стає інструментальним знанням для 
управлінців усіх рівнів і сфер діяльності. 
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І тому політичні сили країни мають входити в ланки національної соціаль- 
но-політичної кооперації на основі базових політичних засад кооперації, які 
також є елементом цієї кооперації. Тобто саме вона і в методологічному, і в 
теоретичному, і в політичному, і в соціальному планах має бути взірцем ор-
ганізації, наукомісткою системою, професійно або посадово організованою 
структурою, яка не лише створює організаційний простір для становлення 
нової демократичної соціальної системи, а й є її реальним носієм, що є запо-
рукою здорового й досить інтенсивного проходження перехідного періоду в 
країні, зокрема в Україні. 

Для постійного підвищення цієї інтенсивності об’єктивно існує в організа-
ційному потенціалі країни лідерський демократизм як система інституцій, що 
виконує політико-професійну місію: на основі всенародної довіри організувати 
систему суспільних відносин, яка виведе Україну на рівень сучасних високороз-
винених держав. 

3.2. ЗАГАЛЬНОЦИВІЛІЗАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ  
СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 

3.2.1. Методологія управління системою  
міжнародних відносин 

 
ерехід світового співтовариства на ідейну платформу загальнолюдських 
цінностей відбувається як процес, протягом якого в міру розвитку циві-

лізації країни одна за одною входитимуть у сучасний економічний і духовний 
порядок, що ґрунтується на міжнародному співробітництві. При цьому доцільно 
спиратися на історичний досвід, який підтверджує наукове передбачення того, 
що майбутнє людства пов’язане з постійним розвитком міжнародного співробіт-
ництва, породженого цілою низкою об’єктивних факторів. Їх об’єктивність за-
кладена передусім у нових формах приватної власності, викликаних соціаліза-
цією капіталізму, демократизацією на цій основі політичної влади, а також 
новим рівнем поділу та кооперації праці між народами. 

Тому розширення управлінських можливостей суспільства до масштабів мі-
ждержавних відносин також є однією з об’єктивних властивостей сучасної ци-
вілізації. Ця обставина уможливила створення в межах світового співтовариства 
управлінські інститути, що здійснюють свою діяльність у сфері економічного, 
політичного та культурного співробітництва. 

Об’єктивний характер міжнародного співробітництва і таких його властиво-
стей, як системність і керованість, дає можливість розвитку державної організа-
ції сучасного людства до вищого прояву її самовпорядкування — якісно нового 
стану системності. 

Проте загальна теза про об’єктивність міжнародного співробітництва як ос-
нову керованості ним на шляху до цієї системності потребує повнішого обґрун-
тування з боку науки соціального управління. 

П 
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У сучасних міждержавних відносинах співробітництво — досить ефективне 
міждержавне явище, хоча йому притаманний нерівний рух, постійний пошук 
джерел інтенсифікації. 

Оскільки сучасне співробітництво країн саме в історичному плані — явище 
природне, слід наголосити на спостереженні, що його еволюція в історії міждер-
жавних відносин відбувалася тим успішніше, чим органічніше воно базувалося на 
рівноправному становищі сторін, досить ефективному сполученні національ-
них і міждержавних інтересів відповідно до об’єктивних потреб міжнародного 
життя, інтересів усіх народів світу, якщо, звичайно, принципи, функції та орга-
нізаційні засади цього співробітництва випливали з його реального, як правило 
суперечливого, стану. 

У сучасних умовах управління міжнародним співробітництвом варто досяга-
ти певної взаємовигідності, тобто врахування інтересів партнерів та міжнарод-
ного стану певної сфери співробітництва в контексті загального рівня розвитку 
економічних, політичних і духовних відносин і виробництва. Можливості поєд-
нання зусиль тепер уже в межах світового співтовариства існують, зокрема, то-
му, що у відомих країнах ліквідовані антинародні режими, утверджується плю-
ралізм у формах власності, що в узагальненому вигляді доцільно представити 
як процес формування односистемних основ для розвитку співробітництва між 
країнами, світової цивілізації в цілому. 

Новому типу взаємовідносин, що ґрунтується на односистемному стані су-
часного світу (що склався після Другої світової війни, розпаду СРСР і світової 
соціалістичної системи), притаманна низка інших властивостей, які здебільшого 
не називаються в загальнополітичних документах, але відчутно впливають на 
співробітництво країн світу. 

Насамперед це стосується системно-елементного стану цих відносин. Відно-
сини співробітництва країни певною мірою самостійні та незалежні від їх волі, 
щойно вони стали саме відносинами, визначилися змістовно та структурно. Ос-
нови, що їх породили, ніби віддають їм свій інтерес, свій потенціал для спільної 
реалізації цього інтересу та використання цього потенціалу. 

Відносність цих відносин визначається наявністю такої основи, а їх структу-
ра та потенціал, у кінцевому підсумку, суть відображення цієї основи. Співробіт-
ництво як певна автономність має здатність до реалізації власної волі, яка не є 
певною сумою інтересів, що «співпрацюють», а виступає на рівні інтегративно-
го явища, яке розвивається на об’єктивних засадах, у яких закладений стратегіч-
ний всезагальний інтерес. Тому відносини співробітництва країн не підлягають 
систематичному перегляду, а виступають як стабільне утворення, яке може ста-
ти об’єктом перегляду лише на певних етапах розвитку, коли їх потрібно приве-
сти у відповідність до нового рівня розвитку міждержавних відносин взагалі. 
До такого перегляду відносини дедалі ефективніше функціонують, і в цьому 
полягає їх «міжпереглядний» розвиток. Основним методом даного розвитку є 
організація, організаторська діяльність, вищим проявом якої є управлінське рі-
шення про конкретне співробітництво, його державне закріплення. 

У цьому зв’язку постає проблема відповідності загальних інтересів світового 
співтовариства та національних інтересів окремих країн саме в управлінському 
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аспекті. У схематичному зображенні така відповідність часом має вигляд підко-
рення, а можливо й придушення національного «світовим». Зрозуміло, що таке 
бачення проблеми, яке виникає на практично-споглядальному рівні, має певний 
сенс, глибинні потреби, та закони розвитку співробітництва саме як системного 
утворення не «зацікавлені» у цьому. У терміні «система» закладений глибокий, 
реальний показник саморозвитку відносин співробітництва: система не може 
нормально функціонувати, динамічно розвиватися без відповідного її потенціа-
лу, змісту, становища елементів, що в неї входять. Ця умова функціонування та 
розвитку систем ставить питання про співвідношення міжнародного та національ-
ного у співробітництві країн на об’єктивний ґрунт. Саме державний інтерес 
кожної країни — це основне джерело розвитку світового співтовариства, а 
співробітництво — основний спосіб його реалізацій на міжнародному рівні. 
Тож управління співробітництвом між країнами може бути досить ефективним, 
якщо воно здійснюється на основі формули: національне має зміцнювати сві-
тове співтовариство і навпаки, хоча, зрозуміло, що її (формули) реалізація 
має конкретно-історичний зміст, оскільки вона проявляє себе саме в співробіт-
ництві країн, бо тут відносини не просто об’єктивно існують, а щоразу конс-
труюються, розвиваються через взаємовигідну діяльність, взаємовигідний обмін 
продуктами діяльності та кооперацію зусиль на вирішення як національних, так 
і загальних завдань, що стоять перед країнами світового співтовариства. Більш 
того, можна вважати, що навіть захист своїх країн від нападу ззовні, стійкий 
мир і соціальний прогрес, суверенітет держави у вирішенні своєї долі, у виборі 
форм власної соціальної організації значною мірою залежать від рівня та змісту 
співробітництва кожної даної країни з іншими країнами. Тому у співпраці вели-
чезне значення мають форми міждержавних відносин, які повинні сприяти 
примноженню їхніх сил, прискоренню темпів розвитку. І в цьому відношенні 
саме співробітництво надає його учасникам широкі можливості для управління 
розв’язанням внутрішньодержавних проблем на основі потенціалу співпраці 
народів. Політичні можливості в цьому контексті також мають об’єктивний ха-
рактер для свого розвитку і тому потребують управлінського забезпечення. 

Тобто прискорення чи вповільнення цього розвитку значною мірою зале-
жить від створення організаційного простору для співробітництва, постійного 
врахування інтересів різних країн у діяльності різних інституцій співробітницт-
ва, зокрема, з організації їх взаємодії, розвитку традицій співробітництва, його 
організаційних механізмів тощо. 

Це тим більш потрібно, оскільки обов’язковою умовою ефективності співро-
бітництва країн є врахування державно-суверенних відносин, які визначають 
необхідність спиратися в цих відносинах на реальний рівень самостійності дер-
жав у розв’язанні тих чи інших питань співробітництва виходячи з монополь-
ного становища суб’єктів співробітництва, носіїв народного суверенітету, 
прав людини тощо. До речі, те, що безпосередньо відносини співробітництва 
мають державне забезпечення, допомагає управляти цими відносинами на ос-
нові державного законодавства, державних планів, мати гарантії «залучення» до 
співпраці всього народу, можливостей користуватися національним доходом, 
результатами розширеного відтворення як матеріального, так і духовного. 
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Водночас участь держави у співробітництві країни з іншими країнами є фак-
тором його організації на рівноправній і добровільній основі, убезпечує ці ві-
дносини саме в сучасних умовах від порушень принципів взаємовідносин дер-
жав, від втручання каналами співробітництва у внутрішні справи одна 
одної. Причому у відносинах співробітництва передбачається такий характер 
суверенності, який забезпечує саме прогресивний розвиток країни і не є чинни-
ком, що роз’єднує світ, тим паче загрожує її суверенітету як на системному рів-
ні, так і щодо будь-якої іншої країни. Цілком очевидною є політичність відно-
син співробітництва, хоча гарантом суверенітету кожної з краї є не тільки 
юридично забезпечена рівноправність, а й самі засади співпраці. Тому взаємо-
вигідне співробітництво вперше в історії міжнародних відносин має принципо-
во інший зміст. Воно справді торкнулося інтересів мільйонів людей, стало озна-
кою не лише міждержавних відносин, а й міжнародних. І тільки тому ці 
відносини стали в повному розумінні співробітництвом, як відносини людей 
праці, в тому числі й бізнесу. Причому відповідальність за співробітництво, 
за його зміст, ефективність багато в чому формується самим фактом вступу кра-
їни до тих чи інших міжнародних управлінських інституцій. 

Важливе методологічне значення для аналізу співробітництва країн, управ-
ління ним має питання про суперечності в його розвитку. Одразу слід наголо-
сити, що управлінські можливості сучасного міжнародного співробітництва ви-
ходять з формули: суперечності, що виникають, можна розв’язувати в рамках 
даного рівня розвитку світового співтовариства, даної системи міжнародних ві-
дносин. Головний шлях розв’язання — створення адекватного організаційного 
(управлінського) механізму взаємовідносин на основі розрахунку загального, 
об’єктивного прагнення народів до співробітництва, нових підходів до нього в 
умовах зняття міжсистемного протистояння держав.  

Ця обставина викликає необхідність конкретного вивчення суперечностей, 
причому саме як суперечностей співробітництва в певних сферах відносин, що 
уявляється в реальному житті як рух діяльності, як розвиток відносин. Саме у 
співробітництві країн з різним рівнем розвитку момент організації суб’єктивних 
зусиль видається особливо значущим, оскільки основа взаємовідносин країн, 
яка розвивається в умовах постійно поновлюваних суперечностей, вимагає для 
свого нормального функціонування також постійного «живлення» в формі ак-
тивної участі сторін, активного суб’єктивного, управлінського втручання в ці 
відносини. 

Основна суперечність співробітництва країн, що має особливе значення саме 
для співробітництва, міститься у цій суперечності на рівні всієї системи відно-
син. Як відомо, вона полягає в суперечності між дедалі відчутнішою потребою 
в інтегральній спрямованості продуктивних сил та обмеженими можливостями 
реалізації у відносинах співробітництва цієї тенденції. Для співпраці — це про-
відний глибинний фактор організації будь-якого механізму відносин, його 
управлінського аспекту. 

Досвід розвитку співробітництва країн в останні роки, особливо після розпа-
ду світової соціалістичної системи, свідчить про те, що у світі існують практич-
но невичерпні можливості для взаємовигідних відносин між країнами, але вони 
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не приходять самі по собі. Неоднакові рівні економічного та політичного розвит-
ку, історичні та культурні традиції країн, умови, в яких вони перебувають. Не 
завжди прямолінійно відбувається суспільний розвиток країн. Кожен його ве-
ликий етап висуває нові складні завдання, вирішення яких пов’язане з бороть-
бою та пошуками, з подоланням суперечностей і труднощів. Усе це потребує 
превеликої уваги не тільки владних сил країн, а й міжнародних організацій, 
створення системи активного співробітництва, зокрема в управлінні ним. Відтак 
особливе значення мають міжнародна координація дій з принципових питань, 
чітке виконання прийнятих зобов’язань, глибоке розуміння і національних, і 
спільних інтересів у їх органічному взаємозв’язку. 

Тому зняття суперечностей у процесі співробітництва має відбуватися як на 
основі нового рівня розвитку самого співробітництва, так і у вигляді організо-
ваних зусиль країн і міжнародних організацій з ліквідації цих суперечностей. 

Причому, відтворення суперечностей вважається позитивним явищем, хоча, 
зрозуміло, про здоровий розвиток свідчить прояв лише тих суперечностей, 
зміст яких є показником нового рівня розвитку відносин співробітництва. По-
вторення суперечності, для ліквідації якої зникли об’єктивні основи, свідчить 
про послаблення управлінських зусиль країн зі зміцнення відносин співпраці. 

Що ж до головної суперечності співробітництва, яка породжується різним 
рівнем розвитку країн, то й вона має для співпраці не тільки значення регулято-
ра відносин, а й, так би мовити, прикладне значення, позаяк виступає в ролі 
своєрідної програми співробітництва на основі ринкових законів. 

Тому аналіз таких управлінських аспектів співробітництва, як реалізм і все-
бічність усвідомлення практики взаємовідносин країн, реальних можливостей 
світового співтовариства в організації співпраці, зокрема за допомогою управ-
ління, уявляється одночасно і як аналіз живої, суперечливої практики спільної 
життєдіяльності країн. 

Особливо важливим у зв’язку з цим є точне визначення реальних управлін-
ських можливостей співробітництва країн, які випливають зі стану їх взаємо-
відносин взагалі. Між ними є відмінності, що для управління інтегративними 
процесами в системі цих країн має істотне значення. 

І справді, коли подивитися на практику відносин країн з управлінського 
погляду, то виявиться, що основні з них недостатньо активні щодо сутності 
управління — організації. Структурним кістяком міжнародних відносин є 
такі засади, як повага до національної незалежності, суверенітету, територіальної 
цілісності, взаємна вигода, невтручання у внутрішні справи одне одного. 
Однак кожен з названих елементів не дає відповіді на запитання про органі-
заційну сутність відносин співробітництва як спільної діяльності зі зміцнен-
ня та розвитку світового співтовариства як у міжнародному, так і у внутріш-
ньому розумінні. 

Методологічні засади управління міжнародним співробітництвом на основі 
точного визначення його потенціалу дають змогу створити певну систему орга-
нізаційних координат, подати управління співпрацею країн у загальнотеоретич-
ному плані як явище, властиве співробітництву в цілому, як показник рівня йо-
го організаційного розвитку. 
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Це тим більш правильно, що в управлінні співробітництвом країн треба вио-
кремлювати дві сторони явища: об’єктивний і суб’єктивний, пов’язаний зі сві-
домою діяльністю держав з організації співробітництва управління ним, хоча 
таке розділення не тільки досить складне, а й певною мірою науково некорект-
не, оскільки йдеться про теоретичне осмислення діяльнісної сутності міжнарод-
ного співробітництва. 

Як об’єктивне управління співробітництвом країн відображає закладену в 
самих відносинах між ними певну системність, що формується в результаті мі-
жнародного поділу праці, спеціалізації та кооперування у сфері матеріального 
виробництва. Причому ця системність є у відносинах між країнами незалежно 
від кількості країн, що вступають у ці відносини, і навіть від рівня їх розвитку. 

Одним із доказів наявності саме такого управління міжнародним співробіт-
ництвом є організаційне вираження відносин між ними саме у вигляді управ-
ління інтеграційними процесами як глибинними, які визначають рівень спів-
робітництва. У цьому розумінні й саме управління як необхідна умова розвитку 
цих процесів є певною мірою об’єктивним, а рівень його організації може 
більш-менш відповідати цій своїй основі. Та обставина, що нині в Україні ре-
формація торкалася й управління міжнародним співробітництвом, свідчить про 
те, що воно не відповідає новому стану міжнародної інтеграції. Це викликає 
потребу реорганізації різних міжнародних управлінських інститутів. І тут варто 
підносити ефективність, повніше використовувати потенціал співробітництва в 
його міждержавному функціонуванні, впливі на хід світового розвитку. Причо-
му, реформація вивела дані відносини на новий організаційно-політичний рі-
вень — встановлення безпосередніх контактів між суб’єктами співробітництва, 
що суттєво ускладнило управління співпрацею між ними. Тому багатошаро-
вість співпраці викликає необхідність наукового аналізу основних галузей спів-
робітництва, щоб не тільки повніше уявити об’єкт управління, а й, якщо мож-
ливо, методологічно достовірно з’ясувати основи самого процесу управління 
міжнародною інтеграцією. 

Проте слід звернути увагу на такий аспект питання. 
Системний стан державної організації людства передбачає наявність голов-

ної ознаки цієї системності. Такою ознакою, є державний суверенітет, який ві-
дображає більш глибоке системне явище — суверенність народів, упорядкуван-
ня співробітництва яких є основною функцією управління з боку міжнародних 
установ та організацій. Саме в державному суверенітеті закладена можливість 
організаційного забезпечення міжнародного співробітництва, яке сьогодні 
представлене в управлінському аспекті міжнародних відносин, що має державні 
засади. 

Системний стан міжнародного співробітництва — це управлінське явище, 
оскільки будь-яка система є певним набором елементів, який саморегулюється в 
причинно-наслідковому режимі, організаційній і функціональній взаємозалеж-
ності, що і є за своєю сутністю системним управлінням. Останнє означає — не 
тільки в офіційному варіанті (у державному розумінні), а й в об’єктивному гли-
бинному відношенні — автономну можливість спілкування різних елементів 
системи за однієї обов’язкової кодувальної обставини: за наявності єдиної енер-
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гії руху, яка має бути схоплена суб’єктивними зусиллями сил, що представля-
ють, також системно, потреби та можливості всіх елементів. Такою «схопле-
ною» моделлю є цілі. Саме в цілях є розрахований управлінський потенціал, 
який потребує в цьому зв’язку управлінського аналізу. 

Незважаючи на це в міжнародних документах відсутня кваліфікація факторів 
об’єктивного та суб’єктивного порядку, що дають змогу міжнародним організа-
ціям управляти певними ланками співробітництва або співробітництвом в цілому. 

А це необхідно, оскільки в організації взаємовідносин між народами як 
управлінському явищі є ряд аспектів, що мають характер об’єктивних економіч-
них, політичних і культурних процесів. Головний із цих аспектів — це ство- 
рення реальних основ, насамперед правового характеру, для гарантованої рів-
ноправності не лише між народами як загальногуманістичного явища, а й  
державно забезпеченої рівноправності, в основі якої має бути всеосяжна колек-
тивна повага за імперативного змісту. В управлінському розумінні такі взаємо-
відносини між народами, націями та державами — це не тріада, а рівнозначні 
величини, які тільки в такій якості й можуть бути гарантією рівноправності. Біль-
ше того, піднесення одного із цих елементів над двома іншими призводить до 
дезорганізації самої системи взаємовідносин між народами, позаяк будь-який із 
цих елементів у автономному режимі може виступати лише як каталізатор роз-
витку взаємовідносин між народами, але аж ніяк не самодостатня одиниця. У 
цьому розумінні з управлінського погляду міжнародні відносини, їх розвиток 
уявляються як синонім відносин між державами та націями. Спрямування цього 
твердження на адресу будь-якого з державних утворень сучасності дає позитив-
ний ефект, оскільки в сучасному світі не існує недержавних націй, недержавних 
народів, незважаючи на те, що деякі з них можуть не мати, якщо можна так ви-
словитися, своєї прямої державності. Тому, налагоджуючи відносини між окре-
мими соціумами, в управлінських рішеннях міжнародного рівня слід врахову-
вати реальний стан народу, нації, держави, що особливо важливо для тих 
народів, які не мають своєї державності, оскільки повага рівноправності не має 
точних державних меж, а сягає вищих засад гуманізму. 

Активнішою за управлінську мету є опора на об’єктивний процес самовиз-
начення народів, який представлений як природний процес більш досконалого 
облаштування світу. Цей процес мав настільки ефективний заряд та реальні під-
стави розвитку, що під його впливом, у тому числі управлінським, практично 
зникли з міжнародного життя відверта агресія, абсолютний культ сили в міжна-
родних відносинах. Самовизначення народів набуло не лише національного, а й 
соціального змісту. Зрозуміло, що охарактеризовані процеси слід розглядати з 
погляду управління не тільки як визначеність, а й як мету, реалізація якої прак-
тично не має часових меж, бо самовизначення народів, управління цим проце-
сом не можна представляти навіть теоретично як розраховану управлінську ак-
цію, оскільки сам процес самовизначення народів постійно змінює свої форми 
відповідно до розвитку того чи того народу, що викликає також постійну необ-
хідність у зміні форм управління цим процесом. Відоме, наприклад, зовнішнє 
порушення балансу між рівнями самовизначення народів, що знайшло своє по-
нятійне вираження в термінах «високорозвинені держави», «середньорозвинені 
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держави», «слаборозвинені держави» тощо. В управлінському розумінні конс-
татація цього факту виступає як базис багаторівневості завдань, що вирішують-
ся міжнародними управлінськими організаціями, хоча як принцип управління 
(частина принципу) він має досить повне правове забезпечення. 

Це правове забезпечення складається із системи правових актів, якими ке-
руються міжнародні організації в управлінні процесом самовизначення народів. 
Самовизначення розуміється не як надмірне самоствердження, а як організація 
відносин співробітництва на міжнародному рівні під кутом зору його сприяння 
самовизначенню народів, як його базис, без якого повнокровне співробітництво 
народів не може відбутися в сучасному світі. А звідси й потреба управління цим 
процесом з тим, щоб воно здійснювалося на здорових засадах, без шкоди для 
самовизначення народів. Тобто можна стверджувати, що співробітництво є ви-
щим виявленням міжнародного балансу, рівноваги, запорукою формування, 
збереження і зміцнення реального суверенітету народів. А це означає, що само-
визначення народів як процес, що управляється, і як його мета полягає і в тому, 
щоб налагодити міжнародне співробітництво як взаємовигідний процес з одним 
показником: треба кожного конкретного разу в міжнародних управлінських рі-
шеннях враховувати та розраховувати потенціал сторін співробітництва, реалії, 
що склалися історично, рівні розвитку країн, щоб саме в процесі самовизначен-
ня народів був присутній елемент взаємодопомоги, зовнішня невигідність для 
однієї зі сторін, яка перетворюється на загальний виграш. Тому гуманітарна до-
помога вважається однією з найменш ефективних акцій. Її, у певному розумінні, 
важко уявити як елемент співробітництва. Набагато переконливішим показни-
ком співробітництва є сприяння розвитку економічного та культурного потен-
ціалу народів, що створює певні гарантії руху світу до реальної збалансованості 
потенціалів. А це і є найефективнішим шляхом самовизначення народів. 

У цьому контексті така мета, як управління міжнародним співробітництвом з 
вирішення міжнародних проблем економічного, соціального, культурного та 
гуманітарного характеру і заохочення поваги до прав людини та основних сво-
бод, уявляється як механізм розвитку дружніх відносин між народами. Тобто 
він (механізм) входить до характеристики цілей управління міжнародним спів-
робітництвом, що у свою чергу створює ієрархію цілей, їх певну підпорядкова-
ність, тим паче, що, наприклад, у Статуті ООН визначається її прагнення до пе-
ретворення на центр узгодження зусиль націй з досягнення спільних цілей. 

Прагнення світового співтовариства до узгодження зусиль націй з досяг-
нення спільних цілей має прямий управлінський аспект, оскільки узгодження 
в управлінському розумінні — це гармонізація інтересів та потенціалів еле-
ментів системи в разі порушення її впорядкованості, яка має бути приведена 
до заданого стану відповідно до загальної мети функціонування та розвитку 
системи. У даному разі йдеться про одну з найвищих цілей міжнародного 
співробітництва. 

Тож аналіз управлінських аспектів сучасного міжнародного співробітництва 
виявляє організаційний рівень сучасних міжнародних відносин, той потенціал 
об’єктивної єдності людства, який дає можливість управляти міжнародним 
співробітництвом як системним утворення. 



Розділ ІІІ 

 

114 

І саме ця обставина дає можливість створити реальні управлінські основи 
впорядкування міждержавних відносин, вищою ознакою якого в сучасних умо-
вах є узгодженість дій як головний детермінант розрахованої ефективності мі-
жнародного співробітництва. 

Відомо, що нещодавнє минуле (до розпаду світової соціалістичної системи, 
поразки теорії та практики комунізму) характеризувалося протистоянням двох 
соціальних систем, що було головною перешкодою на шляху управлінської ци-
вілізації, яка в XX ст. дійшла до об’єктивної необхідності інтеграційних зусиль 
людства не лише з розвитку міжнародного співробітництва, а й підтримки влас-
ного існування. Саме в управлінському плані біполярність стримувала розвиток 
цивілізації, і тому вона в певному розумінні стала основним міжнародним чин-
ником роздвоєння людства на системи, що протистоять одна одній. 1990-ті рр. 
стали тією історичною датою, що привела людство до принципово нового рівня 
впорядкованості, в основу якої був покладений природний фактор системного 
існування людства: міжнародне співробітництво як основне джерело загально-
цивілізаційної впорядкованості. І якщо сьогодні існують регіональні конфлікти, 
міждержавні зіткнення, то це прямий наслідок недостатньої конструктивності 
управлінської бази міжнародного співробітництва, в якому недосконалість  
використання потенціалу Організації Об’єднаних Націй вважається однією з 
причин такого стану. Саме за допомогою ООН можна суттєво піднести рівень 
системної взаємозалежності держав світового співтовариства, зробити передба-
чуваними світові торговельні відносини, звільнити людство від рудиментів 
двополюсної політичної системи, посилити довіру суспільної думки до міжна-
родних організацій, поширити їх управлінський вплив на ті питання, що до роз-
паду світового соціалізму не входили до орбіти їх впливу. Необхідне також 
створення таких управлінських механізмів, що базувалися б на прозорості су-
часного співробітництва, його відкритості, можливості постійно підносити 
ефективність управлінського впливу, організовувати взаємодію його інструмен-
тів у контексті постійного піднесення рівня зацікавленості різних держав у діяль-
ності міжнародних організацій. 

Особливий наголос саме в управлінні міжнародним співробітництвом слід 
зробити на тому, що в сучасному світі існує значна кількість держав і народів, 
яка не здатна власними силами розв’язати політичні, економічні, соціальні та 
культурні проблеми, що постають перед ними. Тож спрямування міжнародного 
співробітництва через управління повинно здійснюватися як процес поступово-
го залучення нових сфер співробітництва до орбіти свого організаційного впли-
ву, що звичайно потребує розширення повноважень та модернізації інструмен-
тарію управлінського впливу на міждержавні відносини. Причому через 
управлінську систему міжнародного співробітництва можуть «проходити» як 
глобальні проблеми міжнародної співпраці, так і регіональні, аж до можливості 
постановки на міжнародному рівні питань, пов’язаних з інтересами окремих 
держав. Тобто слід зробити досить ефективні акценти на суб’єктивні аспекти 
управління міжнародним співробітництвом. 

Такі можливості є більш реальними, оскільки управління міжнародним спів-
робітництвом має власну юридичну базу, концептуально забезпечені досить пе-
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реконливим визначенням мети, принципів і функцій управління цим співробіт-
ництвом певну структуру та державне представництво. Причому саме суб’єк-
тивно-управлінський аспект міжнародної співпраці має бути позбавлений полі-
тичності та пристосовуватися до реальних проблем економічного, культурного 
та політичного співробітництва держав світу, хоча фраза «позбавлений полі-
тичності» має радше функціональний, ніж змістовий сенс, оскільки сам держав-
ний принцип управління міжнародним співробітництвом не може не мати полі-
тичного аспекту. 

Головна управлінська мета створення конструктивної багатосторонньої ор-
ганізаційно-правової бази міжнародного співробітництва, управлінських меха-
нізмів організації, якнаймісткіших зон гарантованого миру, ефективної системи 
стабілізації в разі його порушення за допомогою міжнародного контролю та 
життєздатного регулювання будь-яких міжнародних відносин з боку об’єднаних 
націй, таким чином, повинна лягти в основу управлінської оцінки потенціалу 
міжнародного співробітництва, його реформування, регуляції міжнародних 
відносин. 

Управління міжнародним співробітництвом відносно нове явище в розвитку 
управлінської цивілізації, хоча саме співробітництво має тривалу історію: по-
чинаючи з міжнародних торговельних відносин і закінчуючи сучасним багатос-
тороннім співробітництвом. Основний показник, що виник на ньому, — це за-
гальноцивілізаційність як самого співробітництва, так і управління ним. 
Причому вона виникла в межах окремих держав і з часом переросла їх межі, пе-
ретворившись у сучасних умовах в потужну міждержавну управлінську систе-
му, у центрі якої стоїть Організація Об’єднаних Націй. У самій її назві присутня 
інтегративна якість, яка дає можливість постійно приводити у відповідність 
зміст управління новим рівнем міжнародного співробітництва, щоб основа цьо-
го співробітництва — об’єднані нації — знаходили для себе все нові організа-
ційні можливості розвитку. У цьому зв’язку будь-яка міжнародна управлінська 
інституція повинна мати таку адекватність. Більше того, ця адекватність повин-
на включати в себе досить потужну об’єктивну управлінську енергію з тим, 
щоб співробітництво країн-індивідів, галузей і окремих людей як індивідів зна-
ходило для себе відповідну індивідуальну управлінську форму. У світовій 
управлінській системі така індивідуалізація має зовні не досить переконливий 
вигляд, що викликано суттєвою подібністю організаційних структур управлін-
ня. Але ця подібність зовнішня, оскільки співробітництво стосується великої 
кількості сфер діяльності, і тому змістовно диктує необхідність специфікації 
будь-якого управлінського міжнародного інституту саме настільки, наскільки 
це потрібно для нормального процесу протікання самого співробітництва. У 
цьому зв’язку, наприклад, створення СНД як управлінського утворення не веде 
до очікуваних результатів через те, що країни — члени цієї організації не зна-
ходять у ній достатнього організаційно-політичного, економічного та культур-
ного простору для сучасного загальноцивілізаційного співробітництва, оскільки 
для цього потрібен інший рівень внутрішнього розвитку цих країн. Тому СНД 
виступає скоріше як політично суб’єктивний стартовий майданчик для налаго-
дження співробітництва такого типу. 
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І все ж таки, яким би не був «договір» про співробітництво, уже сама його 
поява свідчить про існування в сучасному світі визначальної об’єктивної інтег-
ративності, управлінське «обслуговування» якої також перетворюється в 
об’єктивну потребу. Більше того, саме сучасні в управлінському розумінні дер-
жави досягають значних вигод для себе, а іноді й порятунку, включаючись ор-
ганічно в систему міжнародного співробітництва, що, наприклад, певною мірою 
стосується й України. Тому співвідношення внутрішнього і зовнішнього з 
управлінського погляду виступає як основний фактор успішного просування 
України загальноцивілізаційним шляхом. 

Глобальна інтегративність, що породжується міжнародним співробітницт-
вом, визначає форми управління ним, які своєю одноманітністю підтверджують 
цю інтегративність. І дійсно, сама управлінська глобалістика в управлінні між-
народним співробітництвом виправдана організаційною уніфікацією установ і 
навіть їх демократичною подібністю. Це, як правило, юридична база, що збіга-
ється в управлінському плані: статут, угода, декларативний документ, принци-
пи діяльності та їх функціональне забезпечення, державне членство на подібних 
інтересах, позиціях, організаційна структура управління (колегіальний вищий 
орган, виконавчі підрозділи, апаратне забезпечення у формі секретаріату). 

У міру розширення та поглиблення міжнародного співробітництва форми 
управління ним будуть змінюватися, але в найближчому майбутньому головне 
завдання управління ним залишається незмінним — забезпечувати в управлін-
ському плані необхідні умови для залучення до орбіти співробітництва нових 
країн з тим, щоб кожна з них відчувала на собі його цілющий вплив. 

У подальшому вивченні цієї проблеми слід урахувати те, що саме в управ-
лінні міжнародне співробітництво на шляху самоорганізаційного розвитку 
останніми роками стикається з низкою проблем, які спричинені: 

а) посиленням дезінтеграційних процесів, що виникли як наслідок прагнення 
ряду країн, особливо колишньої соціалістичної співдружності, до незалежності, 
до ствердження власної державності. Дезінтегративність, крім того, викликана 
постійністю такого світового явища, як відмінність рівнів і темпів розвитку різ-
них країн і регіонів, що, зокрема, і спричиняє необхідність посилення управлін-
ського впливу на цей процес; 

б) поширенням таких явищ, як міжнародний тероризм, панування в ряді кра-
їн диктаторських режимів, різних форм протесту, які дестабілізують становище 
в тій чи іншій країні і перешкоджають договірній регуляції процесу співробіт-
ництва; 

в) екологічними потрясіннями, виснаженням джерел енергії, сировини, які 
виникають як результат державно відокремленої організації людства. Це пере-
шкоджає встановленню розумної збалансованості виробництва і споживання, 
що може відбутися не тільки через ринкову об’єктивовану систему співробіт-
ництва, а й через його управлінську організацію; 

г) міграційними, по суті некерованими, процесами, хоча й існують механіз-
ми їх державного регулювання; 

д) соціальними хворобами (наркоманія, алкоголізм тощо), загальносвітовими 
епідеміями, викликаними в багатьох випадках соціальними причинами, що є 
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зокрема результатом слабкої організації співробітництва з попередження та лік-
відації цих явищ; 

е) «технологічною гегемонією» ряду країн, що негативно вливає на світовий 
економічний порядок, його організаційні механізми. Це означає, що можливості 
управлінського впливу на процес співробітництва набувають за таких умов час-
то несправедливого характеру, не кажучи вже про те, що послаблюються його 
(порядку) системні властивості, замість чого виникають несумісні сектори еко-
номіки, що не піддаються системному впорядкуванню; 

є) продовженням практики «збройного змагання» за рахунок економічного 
добробуту народів, що свідчить про слабку ефективність демократії, яка не має 
реальних можливостей не тільки усунути, але навіть послабити політичне від-
чуження народів від управління, яке створювалося століттями, які практично не 
беруть участь у прийнятті доленосних для них політичних рішень. 

Усунення зазначених вище проблем можливе тільки на шляху узгодженої 
взаємодії країн, їх співробітництва, його організаційного забезпечення і функ-
ціональної гарантованості за допомогою ефективних у матеріальному та право-
вому плані механізмів управління. 

Полегшує усунення цих проблем і та обставина, що в сучасному світі все біль-
ше стверджується однотипна економічна організація — різноманітність влас- 
ності на засоби виробництва, однотипна державна організація — різні рівні 
політичного демократизму, загальне визнання пріоритету загальнолюдських 
духовних цінностей, спільні потреби в захисті національної незалежності від за-
зіхань різного роду міжнародних авантюристів, єдина велика мета — зберегти 
мир на планеті. Отже, в основі єдності сучасного світу лежить об’єктивна соці-
альна, економічна і політична спільність кардинальних інтересів. 

Відомо також, що на шляху загальноцивілізаційного розвитку світового спів-
товариства зустрічалися значні труднощі економічного, політичного і духовно-
го характеру. Проте, незважаючи на них, воно сьогодні вийшло на такий рівень, 
який дозволяє кваліфікувати його саме як співтовариство, хоча його становлен-
ня відбувалося у жорсткій боротьбі між державами, що його утворюють, часто 
через підкорення та експлуатацію слабких країн сильними, поневолення сотень 
мільйонів людей і перетворення цілих континентів на колонії. Сьогодні процес 
створення і розвитку світового співтовариства відбувається переважно на осно-
ві суверенітету та повної рівноправності держав і народів відповідно до їх до-
корінних інтересів. Закон нерівномірного економічного і політичного розвитку, 
що призводить до конфліктів між державами, стикається з протилежними зако-
номірностями., які пов’язані з підсиленням інтегративних основ у світовому ро-
звитку. Зокрема, зростання виробництва в тій чи іншій країні не лише посилює 
конкурентну боротьбу між державами, а й стимулює розвиток кожної країни. 

Ця стимуляція має різні форми, що відображають суперечливий розвиток 
світової цивілізації, причому сьогодні в умовах зростаючих можливостей світо-
вого співтовариства до самоуправління через систему об’єктивних та організа-
ційних факторів виникли певні гарантії перетворення цих суперечностей у по- 
стійне джерело здорового суперечливого конструктивізму, на який може розра-
ховувати людство як самоуправлінське утворення. До того ж головна глибинна 
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тенденція розвитку світового співтовариства — інтегративність — знаходить 
для себе достатній простір саме в організаційних, управлінських відносинах і 
відповідних ним механізмах, що дозволяє практично будь-якій країні ставати 
більш або менш потужним елементом цього співтовариства і користуватися 
всіма перевагами, які випливають з її елементного стану, що є важливим у 
зв’язку з тим, що виникнення світового співтовариства як інтегративного явища 
можна визнати головним досягненням цивілізації. 

Глобалізація сучасних міжнародних відносин є об’єктивною, оскільки в ній 
присутня необхідність для кожної країни переходити від традиційного співісну-
вання до співробітництва як до способу виживання на основі певної загальності 
потенціалів, незважаючи на відмінність рівнів розвитку. 

Зрозуміло, що ця загальність — не реальна визначеність, а універсальність 
цивілізації, яка може розвиватися, постійно вбираючи в себе все нові й нові 
«жертви», створюючи тим самим певну неподільність світу, його загальну 
органіку. 

Живиться ця органіка єдністю багатоманітності. Тому в управлінні слід ви-
ходити з цієї багатоманітності, постійно порівнювати і гармонізувати, узгоджу-
вати її на міжнародному рівні. Така управлінська методологія є певним гаран-
том ненасильницького усунення суперечностей різноманітності, істотно 
послаблює необхідність вдаватися до зброї як до основного засобу усунення 
політичного протистояння. Управління міжнародними відносинами, а тим біль-
ше співробітництвом перетворюється на важіль мирного розвитку планети, що 
піднімає його на рівень загальнолюдської цінності, яка стає все більш ефектив-
ною для соціального прогресу. 

Тому сучасне управління, передусім державне і міждержавне, має ґрунтува-
тися на такому баченні можливостей самоорганізації людства. 

3.2.2. Управлінські відносини в системі  
міжнародного співробітництва 

учасне людство прагне до створення умов для всебічного співробітницт-
ва країн світу, що виявляється передусім у спільних діях держав зі зміц-

нення довіри між народами, в управлінні співробітництвом держав. Для реалі-
зації цієї мети створено систему міжнародних установ, які переймаються 
управлінням співробітництвом народів. 

Історично управління міжнародним співробітництвом почалося саме з виник-
нення суспільно-політичних зв’язків між державами. Еволюція управлінських 
відносин історично йшла шляхом набуття системних якостей у міру розвитку 
інтегративних процесів у соціально-економічному і духовному русі народів. 
Тому на ньому виникло таке явище, як загальноцивілізаційність, зокрема, 
управлінська цивілізація як її організаційний вияв. 

Вищу відповідальність за зміцнення співробітництва несуть владні сили кра-
їн і відповідні міжнародні організації. Принцип згоди, що лежить в основі їх ді-
яльності у сфері управління співробітництвом, виявляє себе у вигляді організа-

С 
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ції постійних міждержавних контактів. Різноманітні контакти, що здійснюються 
країнами, дають змогу дійти висновку, що на сучасному етапі співробітництва 
країн такі контакти є визначальними. В остаточному підсумку саме у взаємо-
відносинах держав виявляється вирішальна роль державних інтересів. При цьо-
му слід зазначити, що ефективність економічного та культурного співробітниц-
тва залежить від ступеня ефективності міждержавного співробітництва. Тому 
управління міждержавним співробітництвом, вирішення питань, що виникають 
шляхом переговорів та інших форм контактів, є виявом найвищої відповідаль-
ності владних сил за постійне зміцнення співробітництва. Ця відповідальність 
підсилюється тим, що вона є відповідальністю перед власним народом і перед 
світовим співтовариством. 

Помітне місце в системі управління міжнародним співробітництвом посідає 
суворе дотримання норм міждержавних взаємовідносин. Управління як вид 
діяльності в межах міжнародного співробітництва ґрунтується на єдності вимог 
до норм міжнародних відносин. Саме в управлінні міжнародним співробітницт-
вом нормування діяльності є принциповим, оскільки відмінність цих норм, а 
тим більше методів управління, може створити різні управлінські підходи до 
вирішення проблем, що може спричинити суперечність щодо головного джере-
ла спільності цих норм — принциповою згодою країн, що виражається у дого-
ворі про співробітництво. Проте слід зазначити, що дотримання таких норм, як 
підкорення меншості рішенням більшості (наприклад в ООН), розроблення 
управлінських рішень на основі спільно вироблених оцінок та висновків, на ос-
нові необхідності врахування конкретної ситуації в тій чи іншій країні, відбува-
ється в управлінні співробітництвом специфічно, на основі врахування сувере-
нітету кожної країни, її національних інтересів. 

Не менш важливою обставиною, яка суттєво впливає на характер управлін-
ських рішень у галузі міжнародного співробітництва, є визначення рівня управ-
лінських зв’язків у діяльності різних органів міждержавних управлінських ін-
ститутів, що координують взаємовідносини країн. Ця діяльність здійснюється у 
формі обміну інформацією, що спрямована на реалізацію інтересів країн. Обмін 
управлінською інформацією в міждержавному співробітництві має особливе 
значення. Він випливає із сутності самого співробітництва, кожне рішення з 
якого стратегічного чи тактичного значення має принциповий зміст, що впливає 
на сутність взаємовідносин держав. 

Система управлінських інститутів, які займаються зовнішньо-політичною 
діяльністю в кожній країні, є особливим управлінським утворенням, оскільки 
відносини співробітництва мають набагато більшу автономність на відміну від 
політичних відносин. Однією з їх визначальних тенденцій є постійна потреба в 
обміні продуктами діяльності саме у співробітництві, що спричиняє об’єк-
тивність інтеграційних процесів у сфері економіки і культури. Державний ста-
тус народів є похідним від цієї тенденції, дещо консервативним відносно дина-
мізму економічного та культурного співробітництва. Але цей консерватизм є 
цілком виправданим, якщо виходити з того, що державна організація народів у 
даному контексті виступає як форма відповідальності, основне навантаження 
якої несе держава як інституція. Тому консерватизм такої організації в даному 
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разі закладений у самому міжнародному поділі праці, регуляція якого має як 
стихійні, так і свідомі основи. Перші — об’єктивні, але суть свідчення інтегра-
ційності в міжнародних відносинах, другі — свідомі, управлінський вплив пев-
них сил на процес інтеграції, на надання йому збалансованого стану, впрова-
дження в його практику взаємовигідних норм, принципів, філософії відносин, 
критеріїв тощо. 

Сказане дає підстави вважати, що в системі міжнародного співробітництва 
немає більш важливих чи менш важливих міжнародних установ, оскільки кож-
на з них може за певних обставин стати детонатором порушень відносин спів-
робітництва. В управлінському розумінні це означає, що організоване співробіт-
ництво виступає як управлінська система, кожен елемент якої несе повну міру 
відповідальності за стан світу і міжнародної безпеки, і тому наявність у цій сис-
темі навіть двосторонніх міждержавних відносин не означає їх абсолютної регіо-
нальності, а тим паче автономності у зв’язку із зазначеними вище обставинами. 

Такий підхід до управління відносинами у сфері міжнародного співробітни-
цтва уможливлює здійснення аналізу міжнародних управлінських установ ви-
ходячи з їх реального впливу на стан цього співробітництва, яке постійно змі-
нюється, хоча деяка стабільність є. 

Сучасні взаємозв’язки країн знайшли закріплення в системі дво- і багатосто-
ронніх угод, серед яких найбільше значення мають багатосторонні угоди та їх 
найвище управлінське досягнення в післявоєнний час — Організація Об’єдна-
них Націй. 

Поряд з цим, світове співтовариство як ціле не є простою сумою складових, 
оскільки ознакою цілісності взагалі і цілісності світового співтовариства зокре-
ма є поява у нового утворення певних інтегративних якостей, які не властиві 
елементам, що його складають. Тому такі властивості можуть з’являтися в між-
державному співробітництві тільки за умови подальшого зміцнення договірних 
засад співробітництва, розвитку контактів між законодавчими та виконавчими 
органами держав, обміну досвідом економічного та державного будівництва. 

Міжнародне співробітництво регулюється переважно договорами про друж-
бу, співробітництво і взаємну допомогу. Ці договори передбачають консульта-
ції між його учасниками з усіх важливих міжнародних питань, що стосуються їх 
спільних інтересів. Тому кожен окремий договір слід укладати на основі враху-
вання саме тих з них, які виступають як об’єкт внутрішнього і міжнародного 
управління. Розподіл цих інтересів в управлінському розумінні для кожної кра-
їни є доцільним за двома групами: зовнішні інтереси та внутрішні. Звичайно, їх 
постійне переплетення є властивістю цих інтересів як об’єкта управління. Про-
те визначення їх специфіки як об’єкта наукового управління є методологічно 
необхідним. При цьому слід зазначити, що встановлення ступеня реагування, 
ступеня можливого управлінського впливу з боку країн — членів договору на 
внутрішні проблеми розвитку країн є завданням підвищеної складності. Тут ви-
никає ряд специфічних управлінських труднощів, пов’язаних із суверенітетом 
країн, можливістю вирішення багатьох проблем тільки внутрішніми засобами, 
міжнародним правовим статусом кожної окремої країни. Тому слід підкресли-
ти, що до управлінського циклу можуть увійти ті проблеми або частина проб-
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лем, які мають безпосередній або непрямий вихід на інтереси світового спів- 
товариства. 

Такий самий методологічний підхід з певною специфікою слід використову-
вати і для визначення можливостей управління відносинами міжнародного ха-
рактеру. Це управління також небезмежне. Воно ґрунтується передусім на такій 
властивості співробітництва країн, як збіг державних позицій. Саме ця обстави-
на дає можливість організаційно забезпечувати міжнародне співробітництво 
країн, запроваджувати нові управлінські інститути, покликані створювати від-
повідні умови для ефективного співробітництва країн, оскільки співробітництво 
не може реалізуватися автоматично, без надання руху механізму, який з’єднує 
об’єктивні та суб’єктивні фактори розвитку світового співтовариства. Цей ме-
ханізм повинен правильно відображати вимоги цих факторів, спиратися на ус-
відомлення справжніх, а не уявних національних і міжнародних інтересів як 
кожної окремої країни, так і світового співтовариства в цілому. Саме тому їх 
творче та гармонійне поєднання є магістральним шляхом зміцнення і розвитку 
міжнародного співробітництва, досить ефективного управління ним. 

У цілому національно-державні інтереси в галузі міжнародного співробітни-
цтва можна охарактеризувати категоріями: загальне, специфічне, одиничне. 
При цьому загальне, тобто загальноцивілізаційна основа в кожній країні, об’єк-
тивно виступає як суттєве джерело розвитку національно-особливого і оди-
ничного. Воно включає в себе швидкий розвиток продуктивних сил, неухильне 
піднесення національного добробуту і культури, використання переваг між-
народного співробітництва, вигод міжнародного торговельного обміну, мирні 
умови розвитку тощо. 

Особливе в галузі міжнародного співробітництва визначається системою 
взаємозв’язаних між собою факторів, що містяться у внутрішніх і зовнішніх 
умовах існування й розвитку певних країн. 

Перша група факторів — природні фактори, що позначаються на структурі 
матеріального виробництва країни. Географічне середовище, наявність або 
відсутність корисних копалин — усе це виявляється у специфіці національно-
державних інтересів країн. Цей фактор має і зовнішній бік — ступінь залежнос-
ті національного відтворювального процесу від залучення зовнішніх джерел си-
ровини тощо. У міру розвитку продуктивних сил та оволодіння багатствами 
природи безпосередня залежність від багатьох природних факторів зменшуєть-
ся (з’являються нові джерела енергії). Але оскільки до обороту виробництва за-
лучається все більші обсяги різноманітних природних ресурсів, що отримують-
ся як у своїй країні, так і зовні, друга, «олюднена» природа ґрунтується на 
основі першої. 

Друга група факторів — умови, створені і залишені у спадок колишньою іс-
торією окремої країни, які відбиваються на структурі національно-державних 
інтересів. 

Третя група факторів — це рівень розвитку країни. Залежно від ступеня зрі-
лості суспільства структура національно-державних інтересів буває різною. 

Четверта група факторів — питома вага країн у світовому співтоваристві, 
потужність їх науково-технічного, економічного, військового та культурного 
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потенціалу, який залежить від кількості населення, від ступеня розвитку його 
матеріального і духовного виробництва. Різний потенціал країн впливає на 
структуру їх національно-державних інтересів, створюючи деякі особливості. 

П’ята група факторів пов’язана з місцем країни в системі сучасного міжна-
родного співробітництва, ступенем її участі в цьому співробітництві. Дана гру-
па факторів відбиває взаємозв’язок елементів єдиної за своєю сутністю струк-
тури, якою є світове співтовариство. Крім того, взаємозв’язок різних країн є 
більш глибоким, якщо в структурі національно-державних інтересів більше ін-
тегративної енергії. 

Шоста група факторів відноситься до впливу міжнародних політичних від-
носин. Нині цей вплив пов’язаний з набуттям багатьма країнами політичної не-
залежності, з установленням між країнами нових політичних відносин, залу-
ченням їх до системи міжнародних відносин на основі загальнодемократичних 
принципів сучасного міжнародного права. 

На основі факторів, про які йшлося вище, в управлінні міжнародним співро-
бітництвом країн створені відповідні управлінські механізми. Вони проявляють 
себе передусім на рівні окремих держав. Управління відбувається на оптималь-
ному рівні, який означає в даному разі більш або менш ефективну участь кож-
ної країни у співробітництві. 

І все ж таки управління міжнародним співробітництвом на рівні світового 
співтовариства — це складна система діяльності, яка ґрунтується на взаємодії 
об’єктивних та суб’єктивних факторів його розвитку. 

Воно включає в себе набір стимулів управління, які враховують конкретні 
інтереси тієї або іншої держави в тій чи іншій ситуації. Крім того, постійно 
окреслюються організаційні заходи з удосконалення управління відносинами, 
розробляються певні заходи, політико-юридичні принципи й норми, на основі 
яких здійснюється управління. 

Дія цього механізму ґрунтується на поєднанні національно-державних і між-
народних інтересів. Мета управлінської діяльності як елементу цього механізму 
— вироблення єдиних рішень для здійснення взаємовигідних дій щодо реаліза-
ції окреслених завдань. 

Звичайно, міжнародне співробітництво країн функціонує на основі певних 
законодавчих актів внутрішнього змісту. Але їх сутність має також зовнішній 
зміст, спрямований на реалізацію як внутрішніх, так і міжнародних завдань 
співробітництва, оскільки існує система міжнародно-правових відносин, які бу-
дуються на засадах загальних принципів і норм і яким мають відповідати внут-
рішньодержавні норми. 

Тому глибинною основою співробітництва, головною умовою розвитку нор-
мальних відносин між країнами є реальна згода між ними. Однією зі сторін цієї 
згоди є постійний розвиток співробітництва, що веде до розширення кола проб-
лем, які вимагають узгодження інтересів країн на основі підсилення взаємо-
зв’язку та взаємовпливу їх національних господарств, державності і культури. То-
му оптимальне співробітництво великою мірою залежить від приведення до дії 
всіх рушійних сил світового співтовариства, використання в управлінні всіх об’єк-
тивних і суб’єктивних факторів як внутрішньодержавних, так і міжнародних. 
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Використання в управлінні міжнародним співробітництвом тези про враху-
вання різноманітності умов, своєрідності оточення, в яких мають діяти окремі 
міжнародні інститути управління, вимагає передусім високої політичної зрілос-
ті керівників, уміння у складній взаємодії внутрішніх і міжнародних завдань 
знайти правильну політичну лінію, що означає здатність правильно співвіднес-
ти власний досвід з досвідом інших керівників. Відмінність поглядів і концеп-
цій з окремих питань, що випливає зі специфіки національних умов і досвіду 
боротьби, зовсім не означає міждержавного підривання співробітництва. Вона 
може бути джерелом як їх сили, так і слабкості. В управлінні вона буде джере-
лом сили, якщо в ній знайдуть своє відображення багатство національного дос-
віду окремих країн. Вона буде джерелом слабкості, якщо стане підґрунтям для 
протиставлення себе світовому співтовариству. 

Управління міжнародним співробітництвом може бути досить ефективним 
лише тоді, коли воно побудоване на врахуванні того, що розбіжності мають не-
однаковий характер. Якщо ці розбіжності є результатом відходу від укладеного 
договору, то керівники виступають проти них. Якщо ж різні погляди не призво-
дять до підривання згоди, співробітництва країн, то розбіжності можна подола-
ти з управлінського погляду. 

В укладених договорах управлінська практика знаходить принципові відпо-
віді на питання взаємовідносин країн. Але саме у зв’язку з управлінням слід за-
значити, що реальне співробітництво вимагає високого рівня політичної та 
економічної зрілості, професійної культури працівників, що здійснюють управ-
лінську діяльність. 

Тому важливе значення має саме механізм організації управління міжнарод-
ним співробітництвом, високоефективна діяльність міжнародних органів 
управління, наявність у них підготовлених кадрів усіх рівнів. Завдання полягає 
в тому, щоб у кожному окремому випадку володіти відповідним умінням поєд-
нувати в управлінській практиці міждержавні інтереси з інтересами системи 
країн, що перебувають у процесі співробітництва. 

Функціонування цих управлінських установ має певну кількісно-змістову 
складність, що спричиняє потребу визначити в їх системі головні ланки, які, са-
ме з управлінського погляду, мають представляти, найбільш переконливо, са-
моорганізаційну енергію міжнародного співробітництва. 

Такими установами є Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, Економічна і Со-
ціальна Рада ООН. 

Принцип суверенної рівності всіх членів ООН привів до необхідності 
створення всеохопного колегіального органу — Генеральної Асамблеї ООН, 
який набув статусу головного, оскільки він об’єднує всіх членів організації за 
принципом «одна держава — один голос». Такий принцип організаційної будо-
ви на спільному інтересі дозволяє наділяти Генеральну Асамблею функціями, в 
яких закладаються основні цільові настанови ООН: управління міжнародною 
безпекою і миром, розвитком міжнародного права, правами людини, головними 
свободами, міжнародним співробітництвом у політичній, економічній, культур-
ній і соціальній сферах. Правове забезпечення такого управлінського статусу 
Генеральної Асамблеї означає реальну можливість визначати політику ООН, її 
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програму, хоча перше має випливати з другого, оскільки йдеться про політику 
як форму управлінської реалізації програмних вимог ООН, які не можуть бути 
реалізовані навіть у такого рівня органі, бо йдеться про основи забезпечення 
міжнародного миру та співробітництва народів, що мають більш широке поле 
самовираження, ніж це може бути визначено у будь-якому політичному доку-
менті. Тому визначення Генеральною Асамблеєю політики ООН може бути 
представлене лише у вигляді стратегічних цілей, місткість яких повинна бути 
достатньою для безпосереднього управління справою їх реалізації. Останнє 
особливо важливе для ефективної роботи Генеральної Асамблеї, оскільки 
йдеться насправді про вище міжнародне зобов’язання держав, які входять до її 
складу. Кожна з держав не має права, ні в межах власної держави, ні в міжнарод-
них відносинах, порушувати зобов’язання, прийняті на себе як членами ООН, 
хоча подібний підхід до оцінки змісту членства в Генеральній Асамблеї не зав-
жди підкріплюється практикою міжнародних відносин і внутрішньодержавною 
практикою. Якби було так, то сучасний світ був би позбавлений самої можливо-
сті виникнення осередків напруги, оскільки членами ООН є майже всі держави 
світу, але саме в них перманентно виникають ситуації, які мають мало спільно-
го із зобов’язаннями цих країн як членів ООН, зокрема Генеральної Асамблеї. А 
це означає, що міжнародним світом і міжнародним співробітництвом управляє 
орган, який недостатньо забезпечений об’єктивними факторами управлінського 
впливу, що висуває проблему правової достатності управлінських функцій 
ООН, у тому числі і її головного правового документа — Статуту ООН. Таким 
чином, виникає звичайний для управлінської практики стан, який визначений у 
науці управління формулою «суб’єкт — об’єкт управління». У даному разі ця 
формула відверто порушена у своїй суб’єктній частині, що свідчить про рівень 
сучасної організаційної культури людства, оскільки під час створення головно-
го управлінського органу ООН не було враховано достатньою мірою необхід-
ність повної адекватизації суб’єктно-об’єктних відносин в управлінській системі 
ООН, яка б мала бути результатом не тільки діалектичної гнучкості мислення її 
творців, а й наслідком соціально-політичного, інженерного розрахунку управ-
лінських можливостей організаційних структур взагалі, тим паче такого рівня. І 
в цьому, здається, закладена одна з причин різного рівня ефективності управ-
лінської діяльності ООН, яка не отримала у свої руки досить потужного управ-
лінського механізму впливу. Статуті ООН функції Генеральної Асамблеї не 
мають достатнього правового потенціалу, хоча за ідеєю Статуту кожне рішення 
повинно мати силу практично вседержавної волі, забезпеченої їх економічною, 
політичною та культурною могутністю, що, за ідеєю, зовні виключає не тільки 
реальний конфлікт між державами, а й саму його можливість, що пов’язано з 
указаним вище зобов’язанням. Причому це стосується управління як з боку Ге-
неральної Асамблеї, так і управлінських інститутів кожної окремої країни щодо 
можливості конфліктів у власній країні. 

Відповідно до Статуту ООН Генеральна Асамблея є головним органом Ор-
ганізації Об’єднаних Націй, який діє згідно зі Статутом. Управлінський аналіз 
правового статусу цього органу по суті свідчить про ООН як про рекомендацій-
ну організацію. Якщо спільної волі членів організації недостатньо для прийнят-
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тя обов’язкового управлінського рішення, то з неминучістю постає питання про 
рівень політичного об’єднання переважної більшості країн сучасного світу. 
Якщо головний орган ООН не має права приймати обов’язкові рішення і в той 
самий час він є рівноцінним всій Організації, оскільки включає в себе представ-
ників усіх країн — членів ООН, то управлінська ефективність такого органу 
зведена до невизначеного ефекту, який істотно послаблює саму ідею організа-
ційно-політичної єдності людства. Сам факт, що резолюції Генеральної Асамб-
леї, тобто рішення всіх держав, що входять до ООН, для них самих юридично 
не обов’язкові, перетворює головний орган ООН на рекомендаційний, а звідси й 
практично всю Організацію на рекомендаційну установу. Саме з управлінсько-
го погляду авторитет об’єднаних націй через Генеральну Асамблею повинен 
бути забезпечений у правовому відношенні, тобто волею того структурного 
підрозділу, який приймає рішення на адресу певних міжнародних подій або по-
ведінки одного чи кількох своїх членів. Незважаючи на відсутність досить ефек-
тивної правової бази, основні документи, що приймаються Генеральною Асам-
блеєю, називаються рішеннями, іноді резолюціями, але з найбільш важливих і 
спеціально передбачених Статутом питань, зокрема з питання забезпечення мі-
жнародного миру. Більше того, нормою самої процедури прийняття управлін-
ських рішень є консенсус, і в цьому вбачається найвищий управлінський сенс 
головного органу об’єднаних націй. 

Тому постає питання про співвідношення юридично не підкріпленої волі дер-
жав — членів ООН, що повністю входять до Генеральної Асамблеї, і авторитетом 
ООН, який у своєму головному органі втрачає потенціал впливу через відсутність 
його правового забезпечення. Тобто авторитет не тільки Генеральної Асамблеї як 
волі майже всіх держав світу, а й усієї системи ООН перетворюється в невизначе-
ний управлінський стан, оскільки вирішувати міжнародні проблеми, особливо 
конфліктного характеру, в умовах відсутності права на прийняття рішень означає 
таке обмеження повноважень ООН, яке подібне до необов’язковості врахування 
політиками держав волі ООН. У той же час відомо, що рекомендований статус Ге-
неральної Асамблеї саме як головного органу ООН істотно підсилюється реальною 
управлінською практикою інших структурних підрозділів ООН, які залучають до 
управлінського процесу свої можливості, часто зовсім не рекомендаційного харак-
теру. Особливо це стосується Ради Безпеки, різних структур з економічних питань 
тощо. У зв’язку з цим, організаційна ідея одностайності членів Організації входить 
у деяку суперечність з непередбаченою Статутом цієї Організації властивістю, ко-
ли демократизм Організації поєднується з певною жорсткістю виконавчого харак-
теру, який означає, що політичне визначення статусу головного органу розрахова-
не на авторитет як на реальне право і в цьому співвідношенні вбачається задум 
створення і функціонування Генеральної Асамблеї ООН. У ньому з усією очевид-
ністю виявляє себе одна з найвищих цілей ООН — розвиток дружніх відносин між 
націями на основі поваги принципу рівноправності та самовизначення народів і ре-
алізація самою ООН власного прагнення перетворитися в центр поєднання зусиль 
націй з досягнення спільних цілей. 

З очевидністю можна вважати, що рекомендаційний стан Генеральної Асам-
блеї не належить до бюрократичних цінностей. Він — сила волі держав і наро-
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дів, що для міжнародних відносин є достатнім, аби бути справді міцною підста-
вою для прийняття конкретних управлінських рішень будь-яким підрозділом 
ООН. Про це свідчить і та обставина, що Генеральна Асамблея може скликати-
ся і на надзвичайні сесії, що спричинено порушенням певних міжнародних 
норм або становищем у конкретній країні, де ці норми порушуються. Акція ор-
гану такого рівня, який розраховує усунути негативну надзвичайну ситуацію 
своїм втручанням в її розвиток, свідчить про те, що відсутність юридичних під-
став для прийняття управлінських рішень у даному випадку не є показником їх 
необов’язковості, оскільки імперативність тут закладена в політичній волі, від 
якої до прийняття юридично забезпеченого рішення, тим паче за надзвичайних 
обставин, відстань зведена до нуля. Саме на міжнародному рівні такий демокра-
тизм має специфічний правовий статус як об’єктивна норма відносин, без  
якої світове співтовариство, у тому числі і Організація Об’єднаних Націй, прос-
то не зможуть існувати. Це підтверджується й історично: відомо, які вагомі 
юридичні гарантії надавалися рішенням Ліги Націй як реальній нормі відносин, 
що склалися. 

Порушення балансу сил послабляло результат управлінського впливу Ліги 
Націй на перебіг світових подій, чим, як відомо, скористався Гітлер для 
розв’язання війни. Тому реальна сила політично організованого впливу Генераль-
ної Асамблеї ООН на міжнародні відносини, міжнародне співробітництво по-
винна оцінюватися як досягнутий людством міжнародний консенсус з основних 
проблем сучасного розвитку. У такому контексті поняття «рекомендаційний ха-
рактер управлінських рішень» має сприйматися не як показник слабкості, а як 
свідчення сили організованих у систему ООН держав. 

Однак ця сила періодично виявляє свою недосконалість саме як організацій-
но-правове явище. В управлінському розумінні виникає потреба знаходити фор-
мулювання, які без традиційної правової форми мали б належну управлінську 
енергію. Терміни «рекомендаційний характер» та «юридична необов’язковість» 
для такого рівня міжнародного органу, яким є Генеральна Асамблея, не точні і 
повинні бути принаймні розукрупнені або інтерпретовані в тексті документа 
про статус Генеральної Асамблеї таким чином, щоб вони надавали більш повну 
правову базу для управлінських дій цього головного органу ООН. Рекомендацій-
ність рішень Генеральної Асамблеї може мати таке визначення, як обов’язко-
вість, оскільки рекомендувати суверенній державі утримуватися від будь-яких 
дій або здійснювати якісь дії можна з боку головного органу ООН у вигляді по-
літичного тиску, який має попереджувальний характер. Попередження в даному 
разі є проявом поваги до суверенітету держави або групи держав, але оскільки 
мова йде про міжнародний мир або про зіткнення між державами як між наро-
дами, то вище покликання Генеральної Асамблеї полягає в тому, щоб такий 
факт був негайно знятий з практики світового співтовариства, особливо у 
зв’язку з тим, що такий факт часто має ланцюгову здатність. Не допустити його 
поширення — є ознакою поваги не тільки до світового співтовариства, а й до 
конкретної держави. 

Таким чином, управлінське бачення політико-функціонального змісту голов-
ного органу ООН — Генеральної Асамблеї дає можливість інтерпретації управ-
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лінського змісту її діяльності з погляду однієї з основних формул науки управ-
ління — суб’єкта і об’єкта управління, в якій органіка першого і другого є ви-
значальною характеристикою системного стану об’єкта, в який цілком вписується 
Генеральна Асамблея ООН як суб’єкт управління співробітництвом народів. 

Зовні суперечливим щодо правового статусу Генеральної Асамблеї ООН є 
юридичне забезпечення Ради Безпеки ООН, яка є єдиним органом ООН, що 
приймає рішення, обов’язкове для всіх членів ООН. З погляду науки управління 
таке виділення окремого органу і зведення його до рангу імперативного супере-
чить інтересам об’єкта управління, який створив загальнооб’єктну установу, що 
називається Генеральною Асамблеєю ООН, де представлені всі країни — члени 
ООН, тоді як Рада Безпеки складається із п’ятнадцяти членів. 

Здається, що це пов’язане саме з управлінськими особливостями структури 
Організації Об’єднаних Націй, зокрема її вищого органу — Генеральної Асамблеї. 
Розгляд різного статусу Генеральної Асамблеї і Ради Безпеки в управлінському 
розумінні спонукають до думки про те, що міжнародна політична мудрість до-
трималася в даному разі загальнолюдського демократизму, представленого в 
системі практично всіх держав світу реальним поглядом на можливість локаль-
ного або світового конфлікту, який потребує негайного, без демократичних 
процедур втручання ООН у перше або друге. Тому виникла проблема створення 
оперативного органу, що бере на себе відповідальність від імені всієї ООН за 
реальне підтримання миру виходячи з принципу збереження вищої соціальної 
цінності — життя людини. Саме управлінські рішення Ради Безпеки, забезпече-
ні достатньою правовою енергією, можуть виступати достатнім політико-
організаційним засобом, який гарантуватиме безпеку людства або будь-якої йо-
го частини. 

Незважаючи на те, що у відповідних документах не вказані права Генераль-
ної Асамблеї щодо Ради Безпеки, в екстремальній ситуації її управлінська при-
сутність у кожному окремому рішенні Ради Безпеки є необхідною вже через те, 
що організаційні основи загальнодержавного єднання в рамках ООН виражені 
передусім у її Генеральній Асамблеї, тому статус Ради Безпеки — це не переда-
ча права на вирішення питань міжнародної безпеки, а функціональний розподіл 
управлінських обов’язків і доцільна самоорганізація, яка має бути основою 
управління міжнародним співробітництвом. 

У цьому контексті управлінський аналіз Ради Безпеки є більш плідним. І 
дійсно, міжнародний мир, в основі якого має лежати міжнародне співробітниц-
тво як головне джерело мирного розвитку людства, повинен бути розрахований 
з управлінської точки зору з надзвичайною точністю, аби жодне управлінське 
рішення не могло порушити глибинну основу людської цивілізації. Навіть вій-
ськові конфлікти, які вже певною мірою порушують цю основу, знімаються в 
даному разі Радою Безпеки виходячи із цих вищих політичних міркувань. Тому 
Рада Безпеки у разі загострення криз або збройних зіткнень використовує ряд 
заходів з урегулювання конфлікту мирними засобами (рекомендації, призначення 
спеціального уповноваженого, уповноваження Генерального Секретаря, визна-
чення принципів мирного врегулювання, пропозиції щодо припинення вогню 
тощо). Якщо конфліктуючі сторони не готові до участі в мирному процесі, то 
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Рада Безпеки вживає заходів примусового характеру, не пов’язаних з викорис-
танням військової сили (економічні санкції, ембарго, блокади, рекомендації про 
використання санкцій на добровільних засадах). Рішення про введення військо-
вих санкцій (члени ООН надають ООН свої збройні сили для проведення війсь-
кових санкцій під спільним військовим командуванням) приймаються, якщо не-
військові санкції виявляються недостатніми. Групи спостерігачів і Сили ООН з 
підтримання миру («голубі берети») є інструментами, створеними Радою Безпе-
ки для виконання свого мандату відповідно до Статуту ООН. Вони потрібні для 
контролю над встановленим перемир’ям і для обмеження можливості понов-
лення воєнних дій шляхом створення буферних зон, де розташовані підрозділи 
Сил з підтримання миру. 

Перелік заходів урегулювання міжнародних конфліктів сам по собі має 
управлінський зміст уже тому, що Статут ООН визначає ці заходи як регуляти-
вні, тобто такі, що керують процесом реальних, в даному разі загострених, від-
носин між державами. А це означає, що ООН в особі Ради Безпеки визнає будь-
які рішення країн, що входять до ООН, достатніми для порушення співробітни-
цтва тільки тоді, коли один з її підрозділів приймає обов’язкові для виконання 
управлінські рішення, підкріплені не тільки авторитетом ООН, а й реальними 
економічними, політичними та військовими санкціями передбаченими стату-
том ООН. 

Тому в управлінському розумінні Раду Безпеки слід вважати своєрідним міні-
ООН в управлінні основним явищем, яке може виникнути як реальна небезпека 
зруйнування системи міжнародного співробітництва — основного джерела іс-
нування і життєдіяльності світового співтовариства як системи держав. 

Напруженість управлінського впливу на порушення стабільного співробіт-
ництва, що постійно збільшується, виступає як нарощування управлінських зу-
силь, оскільки має справу з найбільш відповідальним об’єктом управління, який 
потребує політично точного управлінського розрахунку з необхідною адекват-
ністю. Тому мудрість Ради Безпеки має полягати у тому, аби не порушувати 
мир за допомогою управлінських зусиль, принаймні не загострити те або інше 
його порушення. Вищий гуманізм закладений у цьому нарощуванні зусиль, кінце-
ва мета яких полягає у збереженні і зміцненні міжнародного співробітництва. 

Заходи з урегулювання конфлікту мирними засобами, про які йшлося вище, 
мають управлінський зміст, оскільки до них входять дії Ради Безпеки, які повинні 
за допомогою певних рішень привести об’єкт до визначеного світом стану. Рі-
шення ці мають ієрархічну будову з певною енергією накопичування, яка по-
винна бути адекватною розвитку конфлікту. 

Як було зазначено, Рада Безпеки передусім приймає рекомендації з політич-
но розрахованими умовами, за яких конфліктуючі сторони можуть усунути на-
пругу мирними засобами. Вони мають рекомендаційний характер, хоча й під- 
кріплюються всією могутністю держав, що входять до ООН. Їх різноманітність 
є обов’язковою, оскільки в даному разі реалізується не авторитет ООН і його 
органу — Ради Безпеки, а реальні можливості, закладені у відносинах між кон-
фліктуючими сторонами і виведені за межі конфліктного стану сторін. Причому 
це — не арбітражні рекомендації, а спосіб реального управлінського впливу на 
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певні відносини певних країн. Це свідчить про те, що рекомендаційна форма 
управління реалізується як найбільш точна розрахункова дія на об’єкт управ-
ління як локальне утворення в системі світового співтовариства, принаймні в 
системі держав — членів ООН. Якщо ж виходити з того, що рекомендації Ради 
Безпеки мають обов’язковий характер, то імперативний сенс цих рекомендацій 
зовні суперечливий, оскільки з терміном «рекомендації» повсякденна свідо-
мість пов’язує певну необов’язковість, підхід до них як до певної доцільності, 
здорового глузду тощо. У даному разі — це відверте управлінське рішення, яке 
має обов’язковий юридичний статус, а також воно є першим кроком у системі 
обов’язкових рішень, що виникають після них, якщо рекомендації як управлін-
ське рішення не беруться до уваги. 

Таким обов’язковим наступним кроком в управлінському знятті конфлікту є 
призначення спеціального уповноваженого, що спричиняється, як правило, не-
достатньою енергією рекомендацій Ради Безпеки, які слід доповнити особистим 
сприйняттям конкретного становища і реагуванням на рівні оперативного втру-
чання «живого» представника Ради Безпеки. Спеціальний уповноважений наді-
ляється такого типу інструкціями, які не можуть бути визначені в рекомендаці-
ях Ради Безпеки, оскільки вони розраховані саме на оперативне реагування на 
інформацію або реальну поведінку сторін, відомості про які неможливо отрима-
ти іншим шляхом, що, звичайно, не дозволяє «штабним» рекомендаціям Ради 
Безпеки з належним ступенем ефективності впливати на перебіг подій. 

Якщо «жива інструктивна» участь спеціального уповноваженого виявляється 
недостатньою для усунення конфлікту, тоді Рада Безпеки приймає рішення про 
звернення до Генерального Секретаря ООН з пропозицією взяти на себе повно-
важення від імені Ради Безпеки з урегулювання конфлікту. В такій якості ООН 
представлена як функціонально універсальна організація, що вимушена скорис-
татися по суті надзвичайним органом, який у даному разі залучає до вирішення 
питання функціональну енергію власної вищої посадової особи. Але саме поса-
дової особи як своєрідної виконавчої влади, поєднання якої з надзвичайним ор-
ганом виступає як оперативне реагування на спонтанну ситуацію, що в управ-
лінському розумінні і слід уявляти як форму реалізації вищого інтересу держав, 
які входять до ООН, хоча й конкретних зборів з конкретного спонтанного кон-
флікту ООН не збирала. Остання обставина свідчить про те, що управлінська 
воля в даному разі розрахована у варіанті повноважень Генерального Секретаря 
ООН як адекватність, яку можна уявити як висхідне накопичення управлінсь-
ких рішень. Завдання полягає в тому, щоб це накопичення було мінімальним, 
що має значну перевагу, оскільки йдеться по суті про управлінське відображен-
ня реального стану конфлікту і точності розрахунку впливу на нього з боку Ра-
ди Безпеки. Проте тут все ж таки йдеться про залучення ООН, нехай навіть на 
рівні своєї вищої посадової особи, що свідчить само по собі про порушення іде-
ального стану Ради Безпеки, оскільки енергія її впливу має бути самодостат-
ньою, і тому визначення принципів мирного врегулювання того чи іншого кон-
флікту, що входить до структури функцій Ради Безпеки, уявляється більш 
властивим їй методом вирішення конфлікту, оскільки йдеться все ж таки про 
внутрішні можливості Ради Безпеки, хоча таке визначення принципів спричи-
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няє необхідність їх матеріального та політичного забезпечення, що не може бу-
ти реалізовано без участі всієї ООН, держав, що входять в неї. У цьому контекс-
ті зусилля Генерального Секретаря ООН менш потужні, тому визначення прин-
ципів мирного врегулювання йде в ієрархії можливостей Ради Безпеки після 
наділення Генерального Секретаря певними повноваженнями на адресу відомо-
го конфлікту. Тобто з боку Ради Безпеки будь-яке управлінське рішення, а тим 
паче таке, що перебуває на рівні принципів мирного врегулювання, слід сприй-
мати як реальну управлінську акцію, якою може здатися сама функція визна-
чення принципів мирного врегулювання, оскільки введення «в бій» принципу 
мирного врегулювання не може бути локальним, таким, що стосується тільки 
даного конфлікту. В цю акцію включено не тільки потенціал мирних зусиль Ра-
ди Безпеки або навіть ООН, а й принципи вирішення конфліктів, які лежать в 
основі мирної самоорганізації міждержавних відносин, і тому такі принципи — 
більш потужна зброя, ніж навіть фігура вищої посадової особи ООН. Врешті-
решт, забезпечення належної ефективності принципів мирного врегулювання 
будь-якого міжнародного конфлікту є вищою метою ООН, хоча в даному разі 
йдеться не про загальну міжнародну безпеку, тим більше не про реальний загаль-
ний міжнародний конфлікт, а про локальне явище, і принципи його врегулю-
вання можуть не мати загального характеру. Але їх глибинна відповідність та-
кій загальності має бути обов’язковою. 

Сказане про діяльність Ради Безпеки в реальному відтворенні може мати 
більш складний характер. Тому до структури його методів вирішення міжнарод-
них конфліктів входить надзвичайний засіб — пропозиція з припинення вогню, 
яка кваліфікується як надзвичайна не у зв’язку з її найбільш гострим характе-
ром, а як одна з останніх в даних умовах спроб досягти головного — збережен-
ня людського життя, з тим щоб усунути саму причину конфлікту і перетворити 
припинення вогню в припинення конфлікту взагалі. 

Ретроспективний погляд на діяльність ООН понад півстоліття дає підстави 
говорити про надзвичайну різноманітність конкретної практики міжнародних 
відносин, у якій реалізовувалися в чистому вигляді ті або інші функції Ради 
Безпеки, ті або інші заходи з вирішення того або іншого конфлікту. У цій різ-
номанітності періодично виникав особливий спосіб усунення міжнародних 
конфліктів. Цей спосіб визначений у документах ООН як примусовий, тоді як 
охарактеризовані способи також не можна назвати не примусовими з тієї прос-
тої причини, що вони — сутність управлінської еволюції в поведінці Ради Без-
пеки, яка сама по собі є етапом у досягненні певної мети. Оскільки реалізація 
цієї мети є обов’язковою, то говорити про способи діяльності Ради Безпеки, за-
значені вище, як про не примусові, не слід. Обов’язковість реалізації мети і є 
формою примусу в даному разі щодо міжнародного конфлікту. 

У цьому контексті так звані заходи примусового характеру з боку Ради Без-
пеки є продовженням охарактеризованих вище методів, їх органічним розвит-
ком як певної адекватизації діяльності Ради Безпеки визначеним, конкретно 
конфліктним умовам. 

У документах ООН зазначається, що, якщо конфліктуючі сторони не готові 
до участі в мирному процесі, то Рада Безпеки вживає заходів примусового ха-
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рактеру, не пов’язаних з використанням військової сили (економічні санкції, 
ембарго, блокади, рекомендації з використання санкцій на добровільних засадах). 

Названі заходи погано узгоджуються з характером явища у відносинах між 
країнами, бо йдеться про конфлікти, які супроводжуються людськими жертва-
ми. Але часто управління міждержавними відносинами саме як системою спів-
робітництва може бути більш ефективним, якщо поставити конфліктуючі сто-
рони в такі економічні умови, в яких матеріальне забезпечення конфлікту стало 
б неможливим. Тому управлінське використання подібних заходів виходить з 
базових засад співробітництва, яке в даному контексті набуває більш важливого 
характеру, по суті доленосного для конфліктуючих сторін. У певному розумінні 
такий результат може не настати навіть унаслідок самого конфлікту, що робить 
конфлікт практично безглуздим, оскільки його результат буде менш відчутним 
(у переможному варіанті) для сторін, що воюють. Тут виявляється глибинна об-
ставина міжнародного співробітництва, яка полягає в тому, що будь-який конф-
лікт міждержавного рівня зрештою не виник би, якби сам процес співробітниц-
тва був достатньо збалансованим, у чому вирішальну роль у сучасному світі 
відіграють міжнародні управлінські інституції на чолі з ООН. 

Звичайно, за своїм безпосереднім призначенням Рада Безпеки покликана ко-
ристуватися інструментарієм негайної дії, оскільки йдеться про безпеку наро-
дів. Тому часто приймаються рішення про введення військових санкцій, і оскіль- 
ки Рада Безпеки є єдиним органом ООН, який може приймати рішення, 
обов’язкові для всіх членів ООН, то вони пов’язані з їх зобов’язанням надавати 
Раді Безпеки свої збройні сили для проведення військових санкцій під спільним 
військовим командуванням. Статутною вимогою ООН щодо Ради Безпеки є доз- 
віл на застосування військових санкцій тільки у випадку, коли невійськові сан-
кції виявляються недостатньо ефективними, причому фактор часу тут відіграє 
вирішальну роль у зв’язку з тим, що йдеться про міжнародний конфлікт, який 
може спричинити принципово негативний вплив на всю систему міжнародного 
співробітництва, тобто на базові основи існування людства. 

Це означає, що Рада Безпеки ООН як управлінська установа виступає як га-
рант нормального функціонування системи міжнародного співробітництва, 
який володіє досить ефективними засобами впорядкування міжнародних відно-
син у випадку виникнення в них ознак ентропії. Причому методологічною ос-
новою управлінської діяльності Ради Безпеки є безпосередня опора і управлінсь-
кий розрахунок міжнародних відносин як форми об’єктивного співробітництва 
народів. 

Звичайно, міжнародне співробітництво як процес, яким управляють, най-
більш повно і всебічно представлене в тих оонівських інституціях, які відтво-
рюють його (співробітництва) сутнісні характеристики, оскільки в остаточному 
підсумку йдеться про основні сфери співробітництва — економічну та соціаль-
ну, в яких закладено вищий сенс обміну продуктами діяльності на загальнолюд-
ському рівні. 

Незважаючи на те, що Економічна і Соціальна Рада посідає в організаційній 
ієрархії ООН не перше місце, вона за своїм призначенням є органом безпосеред-
нього економічного впливу на основні процеси співробітництва. Причому ці 
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процеси визначають рівень розвитку цивілізації, добробут народів, що перетво-
рює Раду в орган не тільки і навіть не стільки теперішнього, скільки майбутньо-
го міжнародного співробітництва, в якому не виникатимуть (навіть спорадично) 
конфліктні ситуації, уникатимуть розбалансованості відносин, не зазіхатимуть 
на територіальну цілісність держав і суверенітет народів тощо. 

Сам принцип географічного представництва в Економічній і Соціальній Раді 
свідчить про її спрямованість на співробітництво з урахуванням інтересів і мож-
ливостей народів, які залежать від їх географічного положення. В управлінсь-
кому розумінні це не просто охоплення всієї території і народів Землі, а роз- 
рахунок можливостей співробітництва, що випливають з економічного, геопо-
літичного та культурного розвитку народів. У цьому контексті певною мірою 
закладено також  управлінський принцип регуляції економічного та соціального 
стану окремих народів, створення організаційно-правових умов для налаго-
дження такої системи співробітництва, в якій би реалізовувалися його вищі 
принципи. 

Таким чином, управлінська практика в міжнародному співробітництві вияв-
ляється як виконання завдань, покладених на міжнародні організацій у зв’язку з 
їх функціями реалізації рекомендацій Генеральної Асамблеї ООН. Управлінська 
практика виступає як організаційне реагування у вигляді досліджень політично-
го та соціально-економічного становища країн, присвячених конкретним пи-
танням економічного та соціального розвитку держав або в цілому міжнародно-
го співробітництва і виробленню рекомендацій з відповідних питань, що 
виникають у процесі міжнародного співробітництва. В управлінському плані ці 
дослідження і рекомендації покладаються в основу координації діяльності спе-
ціалізованих установ, які мають функціональне призначення зі зміцнення й роз-
витку міжнародного співробітництва. Всі вони сприяють налагодженню полі-
тичного, економічного та соціального співробітництва країн світу, подальшому 
зміцненню міжнародного балансу співробітництва, більш повному впорядку-
ванню системи міжнародного співробітництва, вилученню з його елементного 
стану тих явищ, які виступали як джерела невпорядкованості. Тобто відбуваєть-
ся те, що може виступати як аргумент на користь самоуправлінських можливо-
стей міжнародного співробітництва за допомогою відповідних органів управ-
ління, що мають власну правову базу.  

3.2.3. Україна в загальноцивілізаційному  
світовому порядку 

країнська демократія завдяки наявності історичного вибору може стати 
взірцем і водночас дослідним полем запровадження вищого принципу 

соціального управління — науково достовірного знання і основного його ефек-
ту — процесуального приведення у відповідність системи і методів управління 
потенціалу об’єкта. Україна має організувати суб’єктивними зусиллями нації 
нову соціальну систему, створивши національно адекватні управлінські струк-
тури, які не мають світових аналогів. Це не лише об’єктивна даність, це можли-

У 
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вість розумної організації. Кінцевою і вищою метою такого управління є соціаль-
но-економічна та духовна можливість створювати й запроваджувати в життя 
правові норми, незалежні від політичних інтересів різних частин суспільного 
організму. Гарантія повноти і правдивості інформації про вихідні дані правових 
розрахунків таких норм мають бути абсолютними, такими, що спираються не 
лише на міць держави, зокрема Президента України як гаранта Конституції, а й 
на вище управлінське знання — науку управління. 

Це не є нехтуванням світовим демократичним досвідом, це — найбільш 
усебічне його врахування, наукове осмислення недосконалості (трагічності) 
якого й зумовлює необхідність точного управлінського розрахунку нових 
внутрішніх і міжнародних умов організації національної системи соціально-
го управління. 

Цей розрахунок має будуватися на такому баченні реального стану України. 
Україна входить у загальноцивілізаційний простір через двоєдиний про-

цес — заперечення неадекватних фундаментальним засадам розвитку цивіліза-
ції соціальних якостей і організації системи суспільних відносин сучасного 
світового зразка. Для організації цього процесу (а саме він є об’єктом управлін-
ської організації) потрібна програма, розрахунковий документ, у якому буде 
представлено потенціал України, його спроможність у часі і просторі позбави-
тись неадекватних зазначеному зразку якостей і утвердитись у сучасному загаль-
ноцивілізаційному просторі. 

Тому Україна має здійснити організаційний прорив за рахунок національно-
го інтелекту і національної здатності до самоорганізації, несучою конструкцією 
якої має бути управлінський корпус країни, соціальні проектанти на всіх рівнях 
суспільної організації, у всіх видах кооперативної та індивідуальної діяльності. 
Кожен управлінський акт має оцінюватися під кутом зору вищого інтересу на-
роду України — організації життєдіяльності суспільства відповідно до загально-
цивілізаційних вимог і реального потенціалу України. Тому законодавчу і вико-
навчу діяльність слід покласти на такий методологічний розрахунок. 

У цьому контексті проблема визначення основної організаційної сили, яка 
створює нову соціальну систему в Україні, має принципове значення для про-
цесу її становлення. Причому вона стосується всіх управлінських інституцій, у 
тому числі й політичних партій, оскільки вони представляють різні інтереси різ-
них прошарків населення, що для утвердження такої системи є принциповим. 
Тим більше, що це — не витвір політики і не суб’єктивістська справа, а саме 
об’єктивна потреба народу України, яку мають задовольнити управлінці всіх 
рівнів, навіть незалежно від політичних уподобань. 

Тому дуже важливо позбавити українське суспільство політичних пристрас-
тей і відкрити максимальний простір для перетворення цих пристрастей в енер-
гію природного організаційного руху нації, народу України до рівня сучасної 
цивілізації. Тим більше, що це — об’єктивний рух, який проходить скрізь усю 
українську історію, і тому його тяжіння до вищих рівнів цивілізованості є при-
родним явищем. Тобто соціальна система, яка має утвердитися в Україні — це 
спосіб природного входження України у світовий цивілізаційний простір, шлях 
до якого був перетнутий відомими історичними політичними обставинами. 
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Тобто Україні слід увійти у фарватер руху соціальних законів, реалізація яких 
має відомий, принаймні дослідницький, характер, що зовні вимагає й відповід-
ного історичного часу для такого входження. Але українство, яке постійно пе-
реживало неприродні для власного національного розвитку катаклізми та мало 
капіталістичний приклад, воліє обійти цей природно необхідний час, і тому по-
требує інших методик створення відповідної соціальної системи. Ці методики 
зводяться до фундаментального положення про необхідність для України прин-
ципово іншого шляху досягнення рівня розвитку найбільш розвинутих країн 
світу. Це — шлях самоорганізації через національний інтелект, досягнення сис-
темної впорядкованості, яка існує як система вищого порядку, що негайно і на-
уково зріло, відповідно до світових стандартів, в умовах абсолютного пануван-
ня права і чеснот громадянського суспільства організовує у своєму соціальному 
середовищі відповідні суспільні відносини, які є основним, вирішальним фак-
тором утвердження нової соціальної системи. 

Такого типу самоорганізації немає в історичному прецеденті, оскільки в та-
кій мірі залежності від власних інтелектуальних можливостей, перекладених на 
мову управлінського професіоналізму, як це відбувається зараз у ряді країн, що 
відстали від рівня світової цивілізації, історія не знала, і саме тому, що йдеться 
про новий рівень світової цивілізації. Україна в цьому контексті водночас і ти-
пова, і унікальна. Винайти найповніший набір показників співвідношення пер-
шого і другого — завдання, яке має стратегічне значення. 

Загальноцивілізаційність тут — чи не найефективніший метод встановлення 
зазначеного співвідношення. А це означає необхідність розрахунку шляху загаль-
ноцивілізаційного розвитку, який може бути досить ефективним у разі вико- 
ристання інтелектуально-організаційних зусиль менеджерів усіх рівнів і сфер 
діяльності, оскільки Україна не має необхідного історичного часу, типового для 
світової практики будівництва сучасної соціальної системи. 

Тобто має бути запущений у вир конструктивної творчості національний ор-
ганізаційний потенціал України, представлений сьогодні найбільш повно час-
тиною її населення, яка професійно або в силу обставин займається управлін-
ням на всіх рівнях економічної, політичної та духовної організації українського 
суспільства. Саме управлінський корпус країни має бути тим мозковим 
центром, позбавленим егоцентристських політичних пристрастей, що сприяти-
ме виробленню рекомендацій, спрямованих на створення в Україні системи 
управління країною на основі її розрахованої ефективності. Організаційні меха-
нізми цієї системи мають функціонувати лише в рамках управлінської доціль-
ності, хоча й на основі врахування розмаїття соціальних інтересів. Але ці інте-
реси є, з професійної точки зору, об’єктом упорядкування, гармонізації, а не 
руйнівної політичної боротьби. І саме в цьому полягає вища управлінська ефек-
тивність, насамперед, на адресу соціальної системи. 

Тому в Україні слід формувати, розвивати управлінський менталітет народу, 
його управлінську (організаційну) культуру, яка є визначальним чинником 
освоєння тих форм управління суспільством, які притаманні сучасній управлін-
ський цивілізації, їх поєднанню з національним факторами організаційного роз-
витку народу України. 
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Але зараз навіть управлінський корпус України ще не має необхідної органі-
заційної потужності, оскільки, відверто кажучи, в ньому працює не «цвіт нації», 
не тільки ті діячі, які сьогодні здатні сприяти управлінському розвитку України, 
розвитку управлінського менталітету її народу, хоча це й одна з вад демократи-
чної системи соціального управління, про що свідчить саме вивчення загально-
цивілізаційних засад соціального управління. 

Унікальне для України національне завдання полягає в тому, щоб створити 
найефективніший управлінський корпус, який повинен своїм інтелектуальним 
та професійним рівнем бути більш досконалим утворенням, ніж корпуси, базо-
вою засадою яких є загальноцивілізаційна представницька демократія, у тому 
числі й та, що існує в так званих розвинутих країнах. Українська управлінська 
система є сьогодні принципово доленосною, незважаючи на її історично 
об’єктивне завдання творення сучасного соціуму, що не має необхідних ґрунто-
вних чинників, які в такому разі є детермінуючими і на які може розраховувати 
нова управлінська еліта. 

Тому управлінський корпус України має бути не лише професійною, а й ін-
телектуальною організацією, у якій зосереджений управлінський геній нації, 
рішення якого повинні мати максимальну ефективність. Він повинен мати таку 
владу, яка органічно потрібна суспільству — владу знань. Об’єднаний управ-
лінський корпус країни має силою свого управлінського знання вирішальною 
мірою впливати на рух України до висот сучасної цивілізації. 

Україна сьогодні має запровадити такий тип демократії, який виведе управ-
лінську (організаційну) цивілізацію на нову позначку, а Україна в новій якості 
стане передовою країною світу. 

Практичний початок такого реформування пов’язаний з низкою обов’яз-
кових для подібного кроку теоретико-практичних акцій, а саме: 

по-перше, варто визначити управлінську доцільність політичної системи 
України виходячи з її вирішальної ролі в становленні нової соціальної системи 
в країні; 

по-друге, слід визначити об’єкт управління, тобто надати досить переконли-
ві характеристики українського суспільства. Його кваліфікація як перехідного є 
недостатньою, оскільки перехід передбачає точну вказівку на те, від якого до 
якого стану, а точніше від якої до якої соціальної системи Україна переходить. 
Відсутність такого визначення призводить до плутанини, невизначеності в соці-
альних орієнтирах навіть на особистому рівні, не кажучи вже про політичні 
орієнтири певних соціальних прошарків. З достатньою впевненістю можна 
стверджувати, що шлях, який обрала Україна, — це перехід від соціалізму до 
соціалізованого капіталізму, про що свідчать реальні процеси, які в ній від-
буваються; 

по-третє, треба уточнити акценти, що є в політичних документах, на те, що в 
Україні, як свідоцтво її загальноцивілізаційного розвитку, формується середній 
клас, який є надійною опорою її прогресивного розвитку. Однак вказівка на се-
редній клас не досить активна, оскільки його становлення є наслідком вирішаль- 
ної ролі у формуванні відповідної соціальної системи управлінського корпусу 
країни — знизу до верху. Особливість українського руху до сучасного загально-
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цивілізаційного стану полягає в тому, що Україна не будує, а організовує нову 
соціальну систему, оскільки для її традиційного будівництва в неї немає історич-
ного часу. Тому саме управлінці, організатори всіх рівнів є тією організаційною 
силою, яка вирішує долю України; 

по-четверте, в організаційній необхідності, яка визначає сучасне життя Укра-
їни, закладено принципово інший підхід до управлінської діяльності. Він поля-
гає в об’єктивній потребі для управлінців усіх рівнів, включаючи депутатів 
Верховної Ради України та Президента країни, спеціальної, професійної, управ-
лінської підготовки, яка має перетворитися в конституційну норму; 

по-п’яте, слід звернути увагу суспільства на те, що управлінська праця сьо-
годні — це найбільш вигідне вкладання капіталу, оскільки геній організації в 
умовах сучасної цивілізації, не кажучи вже про постсоціалістичні країни, вирі-
шує все, на що повинен бути зорієнтований менталітет народу України, що зні-
ме багато, навіть політичних, проблем у країні. 

На перший погляд управління виступає як антидемократичне явище, яке тя-
жіє до централізації волі, до об’єднання управлінського корпусу в «мозковий 
центр» України, який своїм професійним умінням зробив би більш досконалою 
й саму представницьку демократію, йдучи шляхом впровадження в її механізми 
неполітичних форм організаторської діяльності і вищої для України сьогодні — 
організації нової соціальної системи. 

Однією з прикладних рекомендацій може бути створення системи соціально-
го управління, побудованої на принципі вертикально-горизонтального функціо-
нування об’єкта (народу), інженерного розрахунку організаційних зусиль 
управлінського корпусу України. Це моносистема, що має адекватно функціо-
нувати в унітарній державі. Найбільш досконалим управлінським витвором є 
основна фігура — управлінець-професіонал, призначення якого є творчість у 
прикладанні норми до конкретної ситуації, людського вчинку, організаційно-
правових потреб будь-якого соціального об’єкта. Самі ж норми створюються 
відповідними інституціями, які розраховують внутрішній і зовнішній потенціал 
об’єкта, послабляючи в такий спосіб політичну боротьбу як знаряддя політич-
но-правової діяльності. 

Для цього управлінський корпус як організатор нової соціальної системи по-
стійно визначає різницю між свідомим і стихійним в управлінському впливі на 
процес реформування соціальної системи в Україні і на цій різниці визначає ві-
дсоток власної участі в цьому впливі і відсоток самоорганізації народу України. 

В Україні сьогодні переважає стихійна організація ринкових відносин, демо-
кратичних форм співпраці між суб’єктами і об’єктами управління. Але це зов-
нішнє враження, оскільки процеси становлення нових відносин відбуваються в 
межах принципового впливу правового поля країни на їх проходження, хоча 
суперечність між правом і стихійною самоорганізацією ще досить помітна. 

З урахуванням енергії самого об’єкта, у даному разі народу України, його потен-
ціалу «мозковий центр» покликаний українською історією організаційно «витягну-
ти націю» на шлях загальноцивілізаційного розвитку в національному варіанті. 

Загальний висновок полягає в тому, що створення в Україні сучасної соціаль- 
ної системи вирішальним чином залежить від управлінського корпусу, на ко-
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ристь історичної місії якого свідчать наведені вище наукові положення. Але во-
ни саме як наукові повинні мати «власне» матеріальне і духовне підґрунтя, 
принаймні посферне, що забезпечується, як відомо, конституційними нормами 
країни. 

Традиційно в політичній історії людства конституція виступає як основний 
правовий документ, що регулює соціальні відносини. Таке місце конституції у 
самоорганізації суспільства визначається тим, що вона вбирає в себе вищі інте-
реси народу. Більше того, саме в нестабільних суспільствах роль конституції 
посилюється, оскільки вона покликана бути основним засобом правового 
розв’язання суперечностей. У політичній історії людства відомі так звані кон-
ституційні рухи, які використовували конституцію саме в такий спосіб, 
незважаючи на те, що в усіх демократичних політичних системах нового часу 
існував поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову. Але саме виконавча 
влада наділялася й зараз наділяється функцією управління, в яку вкладається 
організаційний зміст, а відносно конституції — організація реалізації її статей. 

Тому Конституція як управлінське явище не сприймалася. Вона виступала 
головним чином як юридично-правовий документ, який повинен бути покладе-
ний в основу управлінської діяльності, насамперед виконавчої влади. Склалося 
враження, що без такої діяльності вона не матиме необхідного ефекту. А це 
означає, що законодавча влада, вищі правові норми країни потрапили в пряму 
залежність від виконавчої влади. Таку залежність ми спостерігаємо майже в 
усіх демократичних суспільствах. 

Ця політична практика викликає необхідність визначення ролі й місця Кон-
ституції в управлінському процесі, аналізу її власного управлінського потенціа-
лу, тих її можливостей, які теоретично можна представити як самоуправлінсь-
кий потенціал суспільства, яке за допомогою вищої правової норми організує 
власне соціальне життя. Для цього треба встановити реальні можливості вищої 
правової норми, тобто визначити, щодо яких об’єктів та суспільних відносин 
вища правова норма може відігравати безпосередньо управлінську роль і щодо 
яких — лише через механізм виконавчої влади. Це визначення може бути поки 
що експериментальним у зв’язку з тим, що в науковому обігу немає достатньо 
переконливих спроб широкого використання світового досвіду тлумачення ви-
щих законодавчих актів держави. Конституція України має таке тлумачення пе-
реважно в юридичній практиці, яка розглядає закон, як правило, в конкретній 
юридичній ситуації. Загальнотеоретичне ж його осмислення як управлінського 
акта не здійснюється, оскільки вища правова норма країни — Конституція — 
вважається такою правовою акцією, зміна якої може відбутися лише за крайньої 
потреби. Причому ця потреба теж, як правило, є емпіричною, реальною, життє-
вою, такою, що є реагуванням на конкретні потреби суспільства. 

Відомо також, що вищою вимогою до правових норм Конституції є точне ві-
дображення в її статтях потенціалу та потреб об’єкта, що зумовлює керування 
ними в управлінський практиці. Однак віднесення певної статті конституції до 
управлінської або неуправлінської може залежати від авторської аналітичної ін-
терпретації. Тому слід наголосити, що з погляду загальнодемократичного сут-
ність Конституції України, всі її статті мають управлінський (регулятивний) по-
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тенціал. Але визначення цього потенціалу як такого, що має безпосереднє або ж 
опосередковане відношення до управлінської діяльності, зумовлює можливість 
більш ефективно здійснити управлінський аналіз вищого законодавчого акта 
України. При цьому слід виходити з того, що конкретна управлінська діяльність 
має свою організаційну ієрархію. Ця структура перебуває у такому ж відношен-
ні до Конституції, як і Конституція до цієї структури. Ми спостерігаємо таку 
залежність: певні управлінські працівники мають безпосереднє або опосередко-
ване відношення до статей Конституції, ближче або далі перебувають від її пра-
вового змісту, хоча методологічно вона безпосередньо впливає на будь-яку 
управлінську структуру. 

І справді, наприклад, Президент або Прем’єр-міністр безпосередньо повинні 
керуватися статтями Конституції, а директор заводу у своїй професійній діяль-
ності користується нею у вигляді певних галузевих документів, хоча до його 
функцій входить також аналіз цих документів на відповідність Конституції. 
Однак така практика не дуже поширена, оскільки ці функції виконують певні 
юридичні служби або органи прокурорського нагляду, причому, як правило, в 
разі виникнення непорозумінь або конфліктних ситуацій. 

Тому для визначення управлінської ефективності вищого законодавчого акта 
країни слід вираховувати об’єкт, на який спрямована та чи інша стаття Конститу-
ції, бажано безпосередньо. У зв’язку із цим слід вважати більш досконалими ті 
статті Конституції, які розраховані у своєму змісті на максимально можливу кіль-
кість і якість професійних та загальногромадських інтересів і потреб об’єкта, зок-
рема ієрархії управлінських працівників України, і тоді, мабуть, буде більш зрозу-
мілою та політична боротьба, яка точиться навколо Основного Закону України. 

А це означає, що в умовах побудованого демократизму не повинно бути пра-
вових, конституційних підстав для політичної, управлінської нестабільності, 
тим більше що в Україні стабільність системи управління має таке глибинне 
джерело, як історична можливість суспільства організовувати власну життєдіяль-
ність на основі економічної, соціально-політичної і духовної єдності, хоча ця 
єдність і виявляється в суперечливому середовищі. Але саме на ній (єдності) 
демократична Україна може принципово ліквідувати таке явище, як боротьба за 
владу, забезпечити суверенітет народу і перетворити організаторську діяльність 
на основну властивість управління, яке впливає на всі суспільні відносини. То-
му дедалі досконаліша самоорганізація політичної системи країни виступає од-
ним з джерел розвитку суспільства. 

При цьому слід мати на увазі, що нестабільність системи управління є показ-
ником її організаційної недосконалості, невідповідності назрілим проблемам 
суспільства, що постійно розвивається. І тому стабільність системи управління 
має визначатися не ілюзією демократизму, не передаванням влади від однієї ча-
стини політичних сил до іншої, а тим, що народ відкрито, з урахуванням інте-
ресів усіх створює управлінську систему. Зміна суб’єкта управління та вдоско-
налення системи управління всіх її ланок стає єдиним процесом. Метод «удару 
по управляючому» в разі його невідповідності інтересам панівних сил, для того 
щоб змінити «зміст» посади в системі управління, «крісло» в організації, — все 
це відкидається самою суттю демократизму. 
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Для того щоб демократизм в управлінні давав максимальний ефект, йому 
обов’язково треба мати організаційні й правові можливості для оперативної 
(прямої і зворотної) взаємодії різних ієрархічних верств і налагоджені канали 
зв’язку між ними. Порушення цього виявляється, наприклад, у невідповідності 
компетенції і функцій різних управлінських ланок, прав і відповідальності. За 
наявності великих прав і малої відповідальності стають можливими адміністра-
тивне свавілля, суб’єктивізм, непродуманість рішень. Не кращою є і велика від-
повідальність у разі малих прав. Тоді навіть найсумлінніший працівник часто 
потрапляє в скрутне становище, і спитати з нього повною мірою за доручену 
справу важко. 

Суворий розподіл компетенції, коли кожна управлінська ланка приймає 
управлінське рішення тільки в певних межах, є однією з важливих умов ефек-
тивного використання механізму ієрархічності в управлінні. Безмежна правот-
ворчість, штучне розширення прав і обов’язків управлінських органів засмічу-
ють управлінський механізм, знижують ефективність управлінських рішень і, 
врешті-решт, призводять до хворобливих явищ у всій системі управління, що й 
виявилося, особливо в останні роки, в політичній системі України, навіть у не-
досконалому визначенні так званих механізмів стримання і противаг. 

І нарешті, не менш важливим фактором послідовного управління є викорис-
тання наукової теорії суспільного розвитку в управлінській діяльності. 

Ця теорія розкриває суб’єктивну можливість в умовах демократії точно роз-
рахувати управлінські дії відповідно до об’єктивних законів функціонування і 
розвитку суспільства, в якому утверджується система відносин, що відкриває 
найширші можливості для саморегулювання на засадах наукового знання. Про-
те ця властивість не є чимось незалежним від рівня організаторської діяльності 
політичної системи, усіх її інститутів. Саме їх глибоко продумана організаційна 
діяльність є об’єктивною умовою високоефективного використання науки в 
управлінській практиці. 

І в умовах демократії, коли участь народу в управлінні стає нормою його 
функціонування, слід врахувати, що ступінь поширення наукових знань про 
управління, а також ряд об’єктивних та суб’єктивних факторів, які обмежують 
управлінську діяльність, мають певні форми безпосередньої та опосередкованої 
участі в управлінні, ведуть до того, що управлінська частина суспільства може 
виражати його інтереси ширше, повніше, ніж усе суспільство. У цьому слід 
вбачати специфіку управлінської праці, яка на професійному рівні має предста-
вляти об’єкт управління всебічно, в усіх його причинно-наслідкових залежностях. 

І тому доцільно ввести у науковий обіг поняття «професійна демократія». 

  МЕТОДИЧНА ЧАСТИНА 

Питання для самоконтролю 

1. Політична та соціальна кооперація. 
2. Влада й управління. 
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3. Держава як основний управлінський інститут. 
4. Функції держави щодо суспільства, бізнесу, виробничої діяльності. 
5. Політичні партії та управління. 
6. Соціальна організація як об’єкт управління. 
7. Підприємницьке управління політичною кооперацією. 
8. Світові кооперативні відносини. 
9. Методологія управління міжнародним співробітництвом. 
10. Управлінські функції основних міжнародних інститутів. 
11. Основні проблеми українського суспільства щодо трансформацій-
них процесів входження у світовий загальноцивілізаційний простір. 

Тестові питання 
1. Будь-які політичні відносини є владними. 
2. Джерелом конфліктності політичної влади є демократія. 
3. Чинний закон завжди легітимний. 
4. Ефективність політичної влади визначається її результатом. 
5. Існування системи державних інституцій є проявом самоуправління 
суспільства. 
6. Державний суверенітет є суверенітетом народу. 

Практичні завдання 
1. Визначити можливості певної політичної партії перетворитися в 
управлінський інститут. 
2. Розрахувати економічні можливості права в управлінні виробничою 
кооперацією. 
3. Навести приклади ефективного управління політичною кооперацією. 
4. Показати на конкретній статті Конституції дію її «букви» і змісту в 
управлінні політичною кооперацією. 
5. Визначити механізм участі суб’єкта та об’єкта управління політич-
ною кооперацією у прийнятті та реалізації політичних рішень. 
6. Показати на конкретних статтях Конституції України основну супереч-
ність між демократією і управлінським політичним професіоналізмом. 

 
 
 
 



РОЗДІЛ ІV 

КООПЕРАТИВНА ОРГАНІЗАЦІЯ  
ТА УПРАВЛІННЯ 

 
 
 

4.1. Управління соціально-трудовою кооперацією 
4.1.1. Кооперація праці як об’єктивна основа управлінської самоорганізації 
4.1.2. Управління кооперативною організацією у сфері матеріального 
виробництва 
4.1.3. Особливості трудової кооперації і управління у сфері духовного 
виробництва 
4.2. Управлінська самодостатність соціальної кооперації 
4.2.1. Об’єктивні засади формування особистості в кооперативному 
середовищі 
4.2.2. Консенсус і конфлікт як об’єкти управлінського впорядкування 
4.2.3. Управління соціальними суперечностями у кооперативній ор-
ганізації 
Методична частина 

 
 

Вивчивши матеріал цього розділу ви будете знати: 
• загальноцивілізаційний механізм соціального управління; 
• поняття «кооперація» як загальноцивілізаційний об’єкт соціального 
управління; 
• кооперативне існування праці й управління; 
• матеріально-духовну кооперацію як єдиний керований комплекс со-
ціального виробництва; 
• управлінський, організаційний дохід, який є частиною загального ви-
робничого доходу підприємства; 
• сутність управлінської праці, її продуктивність і оплата; 
• поняття «управління поділом праці»; 
• систему об’єктивних чинників, що лежать в основі управління сучас-
ним суспільним поділом праці; 
• соціальну залежність кооперативно організованих працівників; 
• державу як основний інструмент управлінського втручання в діяль-
ність незалежних виробників; 
• можливості виробничої свободи самоуправління в умовах ринкової 
системи; 
• управління сучасною кооперативною інтеграцією та спеціалізацією; 
• підприємницький зв’язок володіння та управління; 
• особливості управління духовним виробництвом; 
• самоуправлінські процеси в розвитку духовної культури; 
• типи відносин в управлінні духовним виробництвом; 
• управління творчістю як специфічним об’єктом соціальної кооперації; 
• управлінський вплив на процес та кінцевий продукт духовного вироб-
ництва; 
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• роль соціального управління в умовах комерціалізації духовного ви-
робництва; 
• організаційні характеристики управління духовним виробництвом; 
• об’єктивні принципи управління формуванням особи; 
• сутність консенсусу як об’єкта соціального управління; 
• рівні (види) консенсусу в соціальній кооперації; 
• природні суперечності розвитку соціальної кооперації; 
• антагоністичні суперечності як об’єкт управлінського впливу; 
• філософський закон заперечення у соціальному управлінні, 

а також уміти: 
• визначати залежність продуктивності управлінської діяльності від рівня 
розвитку організаційних основ кооперації; 
• застосовувати поняття «кооперація» на таких управлінських об’єктах, 
як матеріальне, духовне виробництво; 
• пов’язувати різні форми спеціалізації та кооперування виробництва і 
політичні ситуації з розширенням меж взаємовигідного співробітництва; 
• визначати в системі інтересів працівників інтереси певної соціальної 
кооперації; 
• визначати соціально-системний зв’язок інтересів виробничих коопе-
ративних об’єктів; 
• підприємницьким чином використовувати обмеження ринково-
економічної свободи; 
• застосовувати управлінську комплексність щодо оцінки реального 
стану виробництва; 
• здійснювати організаційний вплив на духовну творчість; 
• розраховувати в управлінні духовним виробництвом на вплив суб’єк-
тивного фактора в умовах духовної кооперації; 
• застосовувати основні принципи управління формуванням особи; 
• розрізняти види (рівні) консенсусу як стану об’єкта управління соці- 
альною кооперацією; 
• проводити аналіз стану соціальної кооперації, на основі якого вироб-
ляються відповідні управлінські рішення; 
• встановлювати організаційні правила виходу з конфліктних ситуацій; 
• бачити різницю між незгодою, неконсенсусом та конфліктом у соціаль-
но-кооперативній організації; 
• організовувати управлінську поведінку, зважаючи на різні стани су-
перечностей у соціальній кооперації. 

4.1. УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЮ КООПЕРАЦІЄЮ 

4.1.1. Кооперація праці як об’єктивна основа  
управлінської самоорганізації 

 
ля вивчення загальноцивілізаційного механізму соціального управління 
як основне поняття, яке забезпечує наукову достовірність дослідження 

цього явища, виступає поняття «кооперація» як термінологічне визначення спіль-
ної праці індивідів незалежно від їх кількості, причому не просто спільної пра-

Д 
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ці, а саме співробітництва, що має єдині організаційні основи і єдині глибинні 
цільові настанови. 

Таке використання поняття «кооперація» визначається і його філологічним 
змістом. У словнику воно характеризується як термін латинського походження 
«соорегatiо» — співробітництво, що означає основну форму організації праці, 
за якої певна кількість осіб спільно бере участь в одному й тому самому процесі 
праці або в різних, але пов’язаних між собою процесах праці. 

У цьому контексті різне використання терміна «кооперація», особливо як 
форми, а не як сутності співробітництва людей у певному процесі, перетворю-
ють його в деяке установче визначення, що істотно звужує його потенціал. 

А саме для управління кооперація має ключове значення, оскільки в ній 
зароджується й ефективно функціонує таке організаційне явище, як управ-
ління. Без кооперації немає управління, тому що тільки кооперована спільна 
праця потребує управління як виду діяльності. Індивідуальна діяльність у 
цьому розумінні також виступає як кооперативне утворення, оскільки в су-
часній цивілізації немає абсолютних індивідуальних форм діяльності. Будь-
яка з них може бути в такому стані тільки однією зі сторін, переважно твор-
чо-технологічною. У соціально-економічному розумінні кооперація — при-
родне, об’єктивне об’єднання людей, що виникло внаслідок практичної не-
можливості індивідуального існування людини як біологічного виду та 
поділу праці. 

Загальна кооперативна залежність людей з розвитком цивілізації набула ха-
рактеру безпосереднього або опосередкованого явища, але сутність її не зміни-
лася, хоча й кардинально ускладнилася в процесі її розвитку. Тому використан-
ня поняття і терміну «кооперація» у соціальному управлінні є плідним як 
базової, фундаментальної основи будь-якого виду суспільно корисної діяльнос-
ті, особливо діяльності управлінської, продуктивність якої підвищується в міру 
розвитку організаційних основ кооперації. 

Кооперативне існування праці як наукова проблема виникає також у зв’язку 
з тим, що практика використання загальноцивілізаційної об’єктивної ідеї коо-
перативної організації має різні аспекти, найбільш типовим з яких є погляд на 
кооперацію як на форму об’єднання групових сил для певної діяльності. 

Досить виразно таке бачення кооперації подано в Законі України «Про коо-
перацію», ухваленому 28 серпня 2003 р. 

У загальних положеннях Закону зазначається, що «кооперація — система 
кооперативних організацій, створених з метою задоволення економічних, соціаль-
них та інших потреб своїх членів». 

У Законі визначається юридична кваліфікація кооперативу. Основна з них 
формулюється так: «кооператив — юридична особа, утворена фізичними та/або 
юридичними особами, які добровільно об’єдналися на основі членства для ве-
дення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх 
економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоуправління». 

Тобто сучасна кваліфікація кооперативної організації по суті традиційна, 
оскільки і в радянські часи в нашій країні вона мала принципово таке саме юри-
дичне зображення. Світова кооперативна практика має досить схожі з наведе-
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ною кваліфікацією риси, що свідчить про загальносвітову методологічну ваду, 
яка потребує наукового втручання. 

Наведені теоретичні характеристики кооперативного існування праці дають 
змогу навіть на прикладі одного закону розкрити недосконалість кооперативних 
поглядів сучасних організаторів людської праці. 

Саме з погляду концепції кооперативного існування праці як загальноцивілі-
заційної об’єктивної потреби кооперацію не можна зводити до добровільних 
об’єднань на основі членства для ведення спільної діяльності з метою задово-
лення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядуван-
ня, оскільки це лише один зі шляхів самоорганізації виробників будь-якого 
продукту, причому його навіть не можна назвати визначальним (саме в тій ре-
дакції, яка прийнята в сучасному світі, зокрема в Україні). Ті думки, які закла-
дені практично в усіх юридичних кваліфікаціях кооперації, стосуються методо-
логічно будь-якої форми об’єднання трудових зусиль людей, адже самі автори 
Закону визнають це, кваліфікуючи, наприклад, виробничий колектив як «коо-
ператив, який утворюється шляхом об’єднання фізичних осіб для спільної ви-
робничої або іншої господарської діяльності на засадах їх обов’язкової трудової 
участі з метою одержання прибутку». Тобто йдеться не про сутність коопе-
ративної організації праці, а про її економічний еквівалент, точніше про форму 
власності, про тип організації праці, розподілу її наслідків тощо. Сутнісна ж ха-
рактеристика залишається загальновиробничою, загальнодіяльнісною, загаль-
ноцивілізаційною. Тому й слід було б у будь-якому правовому забезпеченні су-
місної діяльності використовувати наукову методологію її визначення як 
загальноцивілізаційного феномену і не позбавляти всі інші форми організації 
трудової діяльності людства кооперативної сутності, щораз підкреслюючи всі ті 
моменти, які представлені у традиційному тлумаченні кооперації в контексті їх 
загальносоціального звучання. 

Ця обставина саме в умовах капіталізації суспільних відносин в Україні або 
навіть у розвинутих країнах надасть значної єднальної енергії для послаблення 
багатьох проблем, які виникають у сучасному світі у зв’язку з наявністю різних 
форм власності. 

Тому матеріальне виробництво і духовне виробництво в процесі власного 
організаційного розвитку дедалі більше набуватимуть загальних рис єдиного 
продуктивного утворення, у якому зіллються основні види людської діяльності, 
тобто відбудеться те, що традиційно не точно кваліфікувалося як фізична праця 
і розумова праця, що мають об’єднатися в єдиному виробничому, саме коопера-
тивному, процесі. 

Більш точна характеристика розвитку їх взаємин полягає у визначенні двос-
торонності людської праці на основі лише їх організаційно-технологічної спе-
цифіки, що природно приведе до панування управління виробничими техноло-
гіями. Економічні підвалини матеріального і духовного виробництва мають 
стати організаційним явищем, перетворивши управління в певну соціальну са-
модостатність. 

Кооперація праці в ході власної еволюції скористається підприємницькою 
активністю (у сучасних формах) як трампліном для виходу на принципово ви-
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щий тип самоорганізації людства — всеосяжну підприємницьку діяльність як 
вищу форму самоутвердження особистості (поза відносин власності, які набу-
дуть організаційного сенсу). 

Управління як соціальний феномен досягне рівня основного, найбільш про-
дуктивного виду діяльності. 

Прогностично зазначений закон відтворює реальний стан кооперативних ві-
дносин у світі, що в даному контексті є фактом, який перебуває у традиційному 
організаційному полі, і тому він може служити лише показником рівня коопе-
ративного розвитку людства. 

Потенційно ж його можна використати для характеристики кооперативної 
еволюції людської діяльності, яка в науковому передбаченні має такі основні 
характеристики. 

Кооперативне існування праці є організаційно-технологічною потребою, яка 
згодом матиме абсолютний управлінський сенс, оскільки зійдуть з виробничого 
поля так звані виробничі відносини, які сьогодні мають соціально-економічні 
чинники, що справляють часто-густо вирішальний вплив на організацію вироб-
ництва, навіть духовного. Тому кооперація у своєму еволюційному русі дедалі 
більше підкорятиметься організаційно-технологічним потребам виробництва, 
що, зрозуміло, має бути детерміновано певним соціально-економічним та інте-
лектуальним рівнем розвитку суспільства взагалі. Останнє особливо слід підк-
реслити, оскільки саме обидва чинники спричиняють постійне зростання масо-
вого неуцтва людей у зв’язку із поглибленням спеціалізації виробництва, 
причому матеріальне виробництво в даному контексті набагато випереджає ду-
ховне, крім деяких видів духовного виробництва (наприклад деякі науки, зок-
рема технічні, медичні тощо). Це не означає, що йдеться про більш повільну 
прогресивність розвитку духовного виробництва, бо такий стан його еволюції 
викликаний його специфікою як вид діяльності. Про це свідчить та досить пе-
реконлива обставина, що управління як матеріальною, так і духовною коопера-
цією рухаються еволюційно принципово в одному темпі, відбиваючи тим самим 
правильність прогностичної думки про матеріально-духовну кооперацію як про 
єдиний керований комплекс виробництва, який згодом матиме лише організа-
ційно-технологічні відмінності. 

Це буде новий, більш високий рівень управлінської цивілізації, в основі яко-
го лежатиме організаційно досконалий тип кооперації праці, зумовлений різки-
ми прогресивними змінами в організаційно-технологічних підвалинах виробни-
цтва, переважно матеріального, і значними змінами в організації духовного 
виробництва, насамперед його більшою економічною незалежністю. Багато 
управлінських функцій щодо останнього в цьому зв’язку зникнуть, поява ж ін-
ших стане об’єктивно необхідною як потреба в управлінні творчим процесом, у 
підвищенні загальної культури людства, її постійного випереджального стану 
як основної детермінанти матеріального виробництва на основі розв’язаної со-
ціальної проблеми — створення достатнього для фізичного й духовного існу-
вання людства гарантованого продукту. 

Соціальне управління в таких умовах набуває регулювальних функцій, основ-
ним змістом яких стане координація організаційних відносин між двома основ-
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ними видами виробництва, постійне узгодження їх реальної ролі в суспільному 
житті, можливостей задовольняти зростаючі потреби людства. І це об’єктивно, 
оскільки організаційна сутність соціального самоуправління виявляється, насам-
перед, як кооперативний тип організації, в якому здійснюється продуктивне 
управління. 

У сучасному світовому виробництві саме організація все більше перетворю-
ється в основний фактор підвищення ефективності виробництва, інтенсифікації 
процесу його кооперативної інтеграції за допомогою підприємництва як най-
більш адекватної форми нинішнього рівня розвитку продуктивних сил. 

Зазначений фактор посилюється ідейною переорієнтацією сучасного суспіль-
ства на загальнолюдські цінності, реальним ствердженням загально-цивіліза-
ційних засад в управлінні, що викликає необхідність методологічного аналізу 
управління співробітництвом виробників саме як кооперативним утворенням. 

Поняття «трудова кооперація» — стрижневе поняття управління виробництвом. 
Кооперація є рівнем співробітництва, який характеризується рядом якостей, ос-
новними з яких є реальна рівноправність, взаємовигідність, розподіл коопера-
тивного навантаження відповідно до особливостей кожного його учасника. 

Сьогодні загальноцивілізаційний стан поділу праці характеризується тим, що 
розширюються рамки взаємовигідного співробітництва, і тому явище коопера-
ції стало загальноцивілізаційним, причому як у сфері матеріального, так і у 
сфері духовного виробництва. 

На цій основі посилюється значення управління як організації трудової коо-
перації, оскільки чим глибший поділ праці, тим більше він потребує управління. 
Наслідком цієї посиленої потреби є кооперація самої управлінської діяльності 
як виду праці, людської діяльності, що має кооперативний зміст, який органічно 
їм притаманний. 

Управлінська наукова думка, навіть останніх десятиріч, не торкнулася тако-
го, безпосередньо пов’язаного із соціальним управлінням явища, як суспільний 
поділ праці, хоча воно є фундаментальним глибинним джерелом соціального 
управління, яке має регулювати відносини, що виникають на його основі, зні-
мати такі негативні якості, як монополізм, злочинність, аморальність, політичне 
панування тощо. 

Управління суспільним поділом праці тим більш необхідне, що спеціалі-
зація праці, яка постійно зростає, веде до зростання неуцтва, до ускладнення 
набуття більш-менш адекватних потребам суспільства професійних і загально-
культурних знань, до збільшення професійного панування й водночас послаб-
лення саме професійної відповідальності за наслідки власної діяльності, не ка-
жучи вже про помітну безконтрольність багатьох професій або навіть видів 
діяльності. Причому безвідповідальність і практична неконтрольованість сто-
суються не лише окремого працівника, а й певних кооперативних утворень, аж 
до галузі виробництва або діяльності, а також управлінської системи країни, 
іноді на вищому рівні. 

Тому в науку управління й управлінську практику слід ввести поняття 
«управління суспільним поділом праці» як родове, універсальне, що включає в 
себе всі види управлінської організації та управлінської діяльності і розглядати 
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її насамперед під кутом зору ефективності щодо впорядкування певного об’єкта 
в інтересах суспільства й особи. 

Управління суспільним поділом праці як визначальним фактором ефектив-
ності соціальної системи в цілому є тим показником, за яким можна визначати 
ступінь упорядкованості соціальної системи, її організаційний потенціал, зміст 
демократизму, прогресивність руху народу (нації), ступінь ефективності систе-
ми управління країною тощо. 

Тобто управління суспільним поділом праці є родовою характеристикою ор-
ганізаційної здатності суспільства, соціальної системи до такого типу самовпо-
рядкування, який надає достатній організаційний простір всебічному розвитку 
країни. 

Тож, організаційна сутність управління функціонально виявляє себе в упо-
рядкуванні спільної діяльності людей, яка в науці управління представлена у 
визначенні місця організації в управлінні кооперативною діяльністю, її змісту 
тенденцій розвитку, тієї ролі, яку організація відіграє в управлінні як певний 
набір організаційних чинників. 

Філософська проблема чинників суспільного розвитку знайшла в науці 
досить однозначне розв’язання. Доведено, що оптимальний режим фактор-
ного впливу складається в певній комплексності як результат діалектичної 
взаємодії з іншими чинниками, особливо у зв’язку з відображенням ним влас-
ної глибинної основи — закону суспільного розвитку, що є в конкретній 
управлінській діяльності найповнішим виразом проникнення суб’єкта пі-
знання та управління в сутність соціальних явищ. Тому не можна визнати 
науково вірогідним уявлення про суспільний розвиток як про процес саморо-
звитку якого-небудь одного фактора, наприклад техніки чи навіть науково-
технічного прогресу в цілому, оскільки такий підхід до чинників сам по собі 
не науковий як засіб пізнання дійсності, не кажучи вже про те, що висновки 
з такого пошуку можуть лягти в основу політичного рішення, що особливо 
небезпечно в управлінні суспільством. 

У той же час аналіз комплексу (системи) чинників об’єктивного характеру, 
що лежать в основі відповідних сучасним організаційним можливостям людст-
ва управлінських зусиль, дозволяє розпочати дослідження принципово схожих 
глибинних засад загальноцивілізаційного управління сучасним кооперативним 
поділом праці. 

До них належать насамперед економічні та духовні засади управління сучас-
ною кооперативною діяльністю безпосередніх виробників. Адже управління су-
часним суспільним поділом праці ґрунтується на розрахунку потенціалу соціальної 
системи, який має у розпорядженні будь-яка суспільна кооперація. 

Проте наявність відповідного сукупного суспільного потенціалу не є достат-
ньою основою управління кооперативним співробітництвом, оскільки воно ґрун-
тується на об’єктивному поділі праці. Тому саме методологічно слід виходити з 
того, що поділ праці та спричинений ним обмін продуктами діяльності є най-
глибшим чинником суспільного виробництва, вирішальною формою його само-
управлінської організації, на якому слід розраховувати будь-який суспільний 
кооперативний потенціал. 
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Це тим більш потрібно, що виробничий поділ праці — це об’єктивно створе-
на система виробництва, зокрема організаційна система, основою якої є спільна 
діяльність конкретних виробників, пов’язаних спільністю технологічного та 
економічного порядку. Тому управління матеріальним виробництвом як коопе-
ративним явищем історично завжди ґрунтувалося на прагненні членів кооперації 
до такої врегульованості та порядку, які б забезпечували їх виробництво певною 
стабільністю і передбачуваністю, тим мінімумом об’єктивних гарантій, який 
виключав би доленосність випадку, ринкове свавілля, а отже й відносну незалеж-
ність кооперації від абсолютного панування певного способу виробництва. 

Наукове обґрунтування цього прагнення переконливе в аналізі праці як го-
ловної умови існування людини. 

Праця навіть у найпростіших своїх проявах є свідомою, доцільною діяльніс-
тю, яка передбачає мету, наявність і вибір засобів для її досягнення. У масш- 
табах суспільства їх співвідношення перебуває в прямій залежності від рівня 
організації суспільної життєдіяльності. Особливо рельєфно ця залежність про-
являє себе в сучасному суспільстві. Аналізуючи дане суспільство, ми бачимо, 
як у процесі виробництва управлінські функції щодо праці, робочої сили, само-
го працівника набули виробничого змісту. 

Але це могло статися в умовах такого розвитку виробництва, за якого сума 
виробленого продукту, технологія його виробництва виявилися достатніми для 
звільнення частини працівників від безпосереднього докладання рук до вироб-
ництва продукту та перетворення цих людей на управлінських працівників. 
Тобто управлінська діяльність стає необхідною умовою виробництва, яке не 
могло б функціонувати саме як кооперативне суспільне виробництво. Саме ко-
оперативний рівень організації вивів виробництво на таку позначку. 

На основі аналізу кооперації можна побачити, що кооперативний комбінова-
ний процес праці обов’язково потребує управління, яке встановлює узгодже-
ність між індивідуальними роботами та виконує загальні функції, що виника-
ють з руху всього кооперативного виробничого організму на відміну від руху 
його самостійних органів. Тому кооперативний характер процесу праці розши-
рює такі поняття, як «продуктивна праця» і «продуктивний працівника», бо в 
такій організації для того, щоб працювати продуктивно, немає необхідності 
безпосередньо докладати своїх рук, достатньо бути організуючою основою ви-
робничого суспільного процесу. Ця основа об’єктивно необхідна в силу її опе-
раційно-технологічного розчленування і появи різних трудових функцій, які 
безпосередньо чи опосередковано випливають з потреб самої технології вироб-
ництва продукту, на рівні всього суспільства. 

В умовах сучасної кооперативної суспільної організації виробництва головна 
функція управління суспільним поділом праці полягає в якомога більшому ви-
робництві прибутку на основі досконалішої організації процесу суспільної пра-
ці, в якомога інтенсивніших зв’язках з ринком на основі відносин попиту та 
пропозиції, а головне — з працівниками виробництва, з тими безпосередніми 
виробниками, які, власне, і утворюють кооперацію, оскільки управління суспіль-
ним поділом праці — це не лише властивість самої організації суспільної ко- 
операції, а й відносини, які породжуються суперечностями між індивідуальни-
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ми та кооперативними інтересами. Вирішення їх у сфері управління можливе 
тільки на засадах гармонізації виробничих відносин. А позаяк до кооперативної 
суспільної діяльності залучається дедалі більше людей, утверджується тенден-
ція до розширення цієї управлінської функції, насамперед організації гармонії 
самого соціально-трудового процесу як відображення збільшуваної складності 
засобів виробництва, необхідності їх ефективнішого використання за допомо-
гою досконалішої організації суспільного виробництва. Причому, як саме 
управління кооперованим суспільним виробництвом випливає з об’єктивної по-
треби праці, що створює цю кооперацію, так і різні функції управління суспіль-
ним поділом праці виступають щодо суспільної кооперації працівників силою, 
яка в їх уяві є не тільки проявом права, а й «доцільною» організацією, залежно 
від рівня їх організації може виступати як розрахований план розвитку суспіль-
ної кооперації, або як авторитет кооперативного суспільного об’єднання, або як 
влада. Цей авторитет постає у формі законодавчо забезпеченого управління, 
оскільки організована в кооперацію маса працівників підкорюється йому як 
елементу суспільної кооперації, який «розташовується» в кооперативній систе-
мі в певних розмірах і на визначений час, що дозволяє управлінцю з погляду ін-
тересів суспільної кооперації розпоряджатися нею з урахуванням лише певної 
соціально-економічної та політичної кон’юнктури. Це означає, що саме держава 
повинна стати організованою сукупною кооперативною владою.  

У зв’язку з усвідомленням необхідності урізноманітнити форми державного 
втручання в діяльність кооперативно організованих працівників суспільного 
виробництва доцільно виходити з того, що державне втручання як явище має 
дві сторони. По-перше, воно виступає як нав’язування нам волі іншого, по-
друге, це втручання потребує підкорення. І перше, і друге — це відображення 
певних суспільних відносин, які мають тенденцію все більше замінювати 
роз’єднані дії людей їх кооперативною суспільною організацією. Період станов-
лення суспільної кооперації, що характеризувався наявністю роз’єднаних виро-
бників, історично замінився періодом об’єднаної кооперативної суспільної 
промисловості, побудованої за принципом кооперативної спеціалізації безпосе-
редніх виробників. Комбінована діяльність виробників, ускладнення процесів 
суспільного виробництва, що органічно залежать один від одного, стають на міс-
це відносно незалежної діяльності окремих працівників. У свою чергу така со-
ціально-кооперативна діяльність безпосередніх виробників породжує іншу, дер-
жавну організацію, яка неможлива без управлінської волі, що приводить у 
відповідність з об’єктивними потребами країни організаційні структури безпо-
середніх виробників. 

Фундаментом самої організації у сфері виробництва є: а) суспільний поділ 
праці, що історично склався внаслідок зростання її продуктивності і появи в 
зв’язку з цим загальноцивілізаційної кооперативної організації; б) спеціалізація 
виробничої діяльності, яка в соціально-економічному плані набула професійної 
форми; в) поява у виробництві певних технологій, джерело яких виявилось поза 
цими технологіями, оскільки технологічна організація і сировинна база опини-
лися на різних територіях, що викликало необхідність їх постійного придбання; 
г) природні, соціальні, економічні, культурні та політичні особливості різних 
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регіонів (країн) світу; д) певне забезпечення виробничої діяльності країн, яке 
вийшло за межі їх власних можливостей, що викликало необхідність в обміні 
продуктами трудової діяльності; е) нерівномірність розвитку різних країн, 
що виникла історично, зумовила появу різних форм залежності людей; є) со-
ціальна організація людства, особливо політична, яка виступає як фактора 
взаємозалежності виробників (міграція населення, політика держав, урбані-
зація тощо). 

Крім того, суспільний поділ праці і пов’язаний з ним рівень життя людей 
зумовили появу практично безмежної різноманітності виробничих інтересів, 
які з часом інтегрувалися в певні групові утворення, носії яких об’єктивно 
організувалися в певні кооперативні групи людей зі специфічними виробни-
чими інтересами. 

Соціально-груповий тип кооперації може бути представлений будь-яким ви-
робничим об’єднанням: починаючи від індивідуального кустарного виробницт-
ва і закінчуючи виробничою діяльністю окремих народів і навіть всього людства. І 
дійсно, навіть одна людина як виробник певного продукту в умовах сучасної 
цивілізації виступає носієм кооперативних засад, оскільки вона користується 
знаряддями виробництва, створеними іншими людьми, є носієм певних вироб-
ничих відносин тощо. У цьому розумінні одна людина і мільйони людей, орга-
нізовані у певні галузі виробництва, виявляють себе в кооперативному розумін-
ні як принципово ідентичні утворення. Але різниця полягає в якості і кількості 
їх виробничих інтересів, і в цьому розумінні вони виступають як різні рівні су- 
спільного інтересу. Тому співвідношення між цими рівнями і входить у струк-
туру кооперативного і суспільного інтересу. 

Отже, кооперативна організація у сфері виробництва виявляє себе як необ-
хідність у зв’язку із суспільним поділом праці, його спеціалізацією. Саме як не-
обхідність виробнича кооперація є наслідком економічної еволюції, яка на 
певному етапі історичного розвитку перетворилася в об’єктивний фактор вироб-
ничої консолідації людства. У цій необхідності зрештою закладено у коопера-
тивну енергію, яка перетворює людство в систему. У цьому розумінні будь-яка 
кооперація як необхідність, незалежно від кількості членів, що входять в неї, є 
основою виробничої самоорганізації людей. 

Але як необхідність вона надає певну свободу вибору своїм членам. Свобода 
вибору тут виступає у формі переміщення виробничої діяльності, яка відтворює 
потреби та інтереси кооперації і в цьому розумінні є об’єктивно пізнаною необ-
хідністю. Свобода вибору тому існує переважно в кооперативній ієрархічній 
структурі: на рівні особи вона вкрай обмежена в системі одного кооперативного 
утворення, але значно більшою є поза цим утворенням, якщо це «поза» як сере-
довище дає більший простір для виробничої самоорганізації особи. Тому, у ві-
домому розумінні, свобода вибору як кооперативне явище стосується переваж-
но відносин між різними утвореннями як по вертикалі, так і по горизонталі. 
Внутрішньокооперативний аспект цієї свободи стосується переважно вибору 
рішень, спрямованих на більш досконале функціонування кооперації. Принци-
пово ж кооперативний статус знаходиться за межами даної кооперації. Він існує 
як об’єктивна виробнича самоорганізація. 
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У цьому контексті саме світ підприємництва є вільною самоорганізацією ви-
робників, які займаються тим чи іншим видом бізнесу. І це дійсно так, якщо ви-
ходити з того, що людина сама приймає рішення про той чи інший рід занять, 
тобто свобода вибору тут представлена як дещо абсолютне. Однак, як індивіду-
альна, так і групова самоорганізація у сфері виробництва, зокрема у формі біз-
несу, є виявом кооперативних засад у будь-якому виді діяльності взагалі. Іншо-
го джерела для вільної самоорганізації сьогодні не існує з тієї простої причини, 
що виробнича організація передбачає не тільки систему виробничих відносин, 
що вже само по собі обмежує свободу, а й форму кооперативної праці взагалі, 
що є фундаментальною самоуправлінською енергією виробництва. Тому віль-
ної самоорганізації в практичному розумінні не існує, оскільки це в кожному 
даному випадку організаційний вияв кооперативної необхідності, навіть на рів-
ні окремого індивідуального підприємця. 

Кооперація як вільна самоорганізація індивідів є основним глибинним фак-
тором, який має управлінську енергію. Ринкова стихія виступає як фундамент 
цих відносин, свобода ж ринкових відносин є кооперативними засадами самоо-
рганізації особи підприємця. Ринок як об’єктивні відносини управляє самоорга-
нізацією підприємців. Більше того, він не допускає нерозважливого ставлення 
до себе. Урахування несвободи ринку і є основним фактором ефективної само-
організації підприємницької діяльності. Стихія тут присутня тільки в непізна-
ному просторі, яка сама по собі є формою кооперативної самоорганізації людс-
тва, в якій вона виступає скоріше як економіко-технологічне, ніж соціально-
економічне явище. Саме в ринку, у зв’язку з входженням у нього індивідів, що 
вільно самоорганізуються, є вся міць кооперації. І тому ринкові механізми 
управління входять у будь-яку вільну самоорганізацію підприємців, створюючи 
таким чином особливі механізми їх взаємовідносин. 

Кооперативний розвиток організаційних засад виробництва в сучасних умо-
вах вийшов на рівень асоціації працівників, в основі якої лежить ринково-
економічна свобода. Однак і на цьому рівні у формі асоціації необхідна гармо-
нізація інтересу, який дав би можливість кооперативного самоуправління. З по-
гляду управлінського наявність економічної свободи у формі асоціацій означає 
функціональний розподіл управлінських структур, що перетворює саму асоціацію 
в централізовану систему з вертикальними та горизонтальними елементами. 

Глибинною засадою цієї системи є вільний обмін продуктами виробничої ді-
яльності. Проте ця свобода обмежується тільки в разі відмови від виробництва і 
обміну, причому лише за умови згоди всіх членів асоціації, якщо, звичайно, 
той, хто відмовляється, не повертає витрати, пов’язані із цією відмовою. То-
му економічна свобода кооперації на рівні асоціацій — це самоуправління її 
частин у межах асоціативного інтересу, асоціативної організації, асоціатив-
ної технології. 

У цьому контексті виробнича свобода самоуправління є, по суті, формою 
пристосування до стихійних факторів ринку, які, зрештою, обмежують свободу 
грою сил більш-менш професійно підготовлених асоціацією працівників. Тому 
кооперація як вільна організація працівників має переважно організаційні заса-
ди за певного рівня адекватності ринковим відносинам. 
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І все ж як свобода самоуправління кооперація є її найвищою цивілізаційною 
формою, оскільки вона ґрунтується на природних можливостях і потребах чле-
нів асоціації і в цьому розумінні виступає як свобода самоуправління. Правові 
інституції такої асоціації є джерелом правової регламентації, а не імперативною 
системою правових норм. 

Зрозуміло, що вищим проявом свободи самоуправління в системі вільної ко-
операції є перше, а реальним сьогодні в Україні — друге. 

Свобода самоуправління в системі кооперативної організації знаходиться в 
системі взаємовідносин виробництва і політики. Принципово ця свобода зале-
жить від пріоритетного впливу першого на друге чи другого на перше. Однак у 
будь-якому випадку саме в управлінні виробництвом свобода самоуправління 
з’являється тоді, коли існує вільна асоціація працівників, яка «пускає до себе» 
політику рівно настільки, наскільки це потрібно для підтримки як особистого 
існування, так і решти елементів виробничої системи. Саме в умовах утвер-
дження абсолютного панування ринку, зокрема в перехідному процесі, природ-
ний механізм співвідношення політики і виробництва певною мірою визначається 
як свободою політичної організації, так і свободою виробничої організації, де 
перше виступає як вид виробництва, від якого залежить решта видів виробниц-
тва. Тому нормою співвідношення політики і виробництва в управлінні вироб-
ництвом перехідного періоду є зіткнення двох автономних виробництв, перше з 
яких реалізує певний набір інтересів, а другий — суспільно необхідну потребу у 
виробництві матеріального та духовного продукту. 

Політика в цьому контексті часто виступає як провідна сила виробництва, 
від рівня розвитку якої залежить якість матеріального і духовного виробництва. 

У сучасних розвинутих країнах ця формула дає максимальний ефект в 
управлінській діяльності, хоча цей ефект став результатом наявності необхідно-
го історичного часу для свободи самоуправління в системі кооперативної само-
організації. 

Чи означає це, що політика в управлінні виробництвом завжди аналогічна 
обмеженню свободи? Питання це має етапний зміст, соціально-системні харак-
теристики, свою історичну еволюцію і потребує особливого розгляду. 

У високорозвинених країнах, як відомо, в останні десятиріччя капіталізм усе 
більш залучає політику, державу до розв’язання власних виробничих проблем, 
хоча в його історії були етапи, коли виробнича незалежність вважалася вищим 
благом. У недалекому минулому так званий державно-монополістичний капіта-
лізм був формою управління виробництвом, вищим рівним капіталістичної ко-
операції. Ця якість капіталізму зіткнулася з намаганням до більш свобідного 
стану основних виробництв, що й породило відомі форми його відчуження, які 
привели до іншого співвідношення політики й виробництва в сучасному капіта-
лістичному світі. Дане співвідношення можна назвати поверненням до природ-
ного союзу політики й виробництва саме в його управлінському вигляді, в яко-
му політика відіграє роль швидше регулятивну щодо співвідношення різних 
соціально-економічних об’єктів, ніж панування однієї групи інтересів над ін-
шою. Саме таке панування є характерним сьогодні для України, природний 
процес розвитку якої повинен привести до першої характеристики, що й буде 
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означати утвердження виробничої свободи самоуправління в системі українсь-
кої кооперативної організації. 

Таке методологічне бачення організаційних, управлінських факторів вироб-
ництва стосується (з певними застереженнями щодо двох основних форм виро-
бництва — матеріального і духовного) усього суспільного виробництва. Але їх 
розчленування необхідне для посилення теоретико-прикладного значення дос-
лідження. 

Сучасна трудова кооперація у сфері матеріального виробництва сформува-
лася як результат об’єктивного інтегративного розвитку продуктивної діяльнос-
ті людства, яка здійснювалася в різних соціальних умовах, зокрема панування 
певного, навіть насильницьки утриманого інтересу. 

Нинішній соціальний прогрес породжує новий соціальний тип інтеграції 
працівників, знищуючи її нерівноцінні, насильницькі методи і виводить її за 
межі однієї країни. Саме з утворенням світового співтовариства як нового рівня 
інтегративного розвитку людства склалися нові об’єктивні передумови для все-
бічного та повного розвитку виробничої інтеграції. Найінтенсивніше процес ін-
теграції виробників матеріального виробництва розгортається в рамках таких 
об’єднань, у яких кооперативна інтеграція виступає як об’єктивно зумовлений 
високим розвитком процес, свідомо налагоджуваний та планомірно регульова-
ний відповідними управлінськими структурами, які організують дедалі тісніші 
та органічніші взаємозв’язки галузевих виробництв, що веде до піднесення сві-
тової продуктивності праці. Основними джерелами цього явища є поділ та оп-
тимізація розмірів матеріального виробництв, піднесення їх ефективності, при-
скорення технічного прогресу, підвищення темпів зростання виробництва, 
політична регуляція економічних відносин. На останньому слід особливо наго-
лосити, позаяк інтеграція виробництва як основа розвитку виробничої коопера-
ції виступає і як результат свідомо здійснюваної політики. Тому зміст цього 
процесу не може розглядатися без зв’язку із сукупністю свідомо налагоджува-
них інтеграційних відносин усередині кожної даної кооперації, особливо у 
зв’язку із соціалізацією капіталізму. 

Зрозуміло, що сам по собі капіталізм не міг би викликати до життя ті форми 
кооперативної саморегуляції виробничих систем, що дають змогу оптимізувати 
галузеві зв’язки. 

Особлива роль у цьому належить організаційній побудові кооперативного 
механізму на основі поділу праці. Він має власну структуру, певні державні 
установи, різні асоціації, що обслуговують кооперативні відносини. Саме коо-
перативна інтеграція створює нові організаційні структури виробництва, які 
враховують не лише економічні, а й технологічні потреби різних галузей вироб-
ництва, навіть різних підприємств, безпосередні контакти між якими стають де-
далі типовішими для кооперативної інтеграції. У зв’язку із цим ефективнішою 
стала система обміну кадрами спеціалістів, обміну досвідом виробництва окре-
мих продуктів, технічною та іншою інформацією. 

Сучасний стан кооперативної інтеграції у зв’язку з необхідністю безпосеред-
ніх контактів між галузями виробництва та окремими підприємствами має та-
кож ряд негативних властивостей, пов’язаних із наявністю державної організа-
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ції виробництва. Це — об’єктивне становище, але нарощування суб’єктивних 
зусиль з подолання стримувальних факторів для безпосередніх контактів різних 
виробництв та окремих підприємств є одним із завдань поглиблення процесу 
кооперативної інтеграції. Сьогодні найефективнішою формою координації кон-
тактів між окремими підприємствами є діяльність державно-ринкових органів 
управління, що із зрозумілих причин змушує їх зосереджувати свою увагу на 
кардинальних проблемах кооперативної інтеграції, хоча існують різні форми 
координації та безпосередніх контактів окремих галузей і підприємств. А це 
означає, що процес безпосередніх контактів між галузями виробництва та окре-
мими підприємствами характерний двома своїми сторонами. Перша — центра-
лізуючий організаційний вплив на цей процес різних органів управління та 
створення організаційних умов для співробітництва різних виробництв, 
спричинених суспільним поділом праці, що об’єктивно склався. Друга сто-
рона створює гарантії ефективнішого прояву першої сторони і є за своєю 
глибинною сутністю основним джерелом її ефективного прояву. Крім того, 
обидві ці сторони свідчать про необхідність подальшої демократизації 
управління процесом кооперативної інтеграції, створення відповідних орга-
нізаційних структур, які б уможливили здійснення безпосередніх контактів 
між галузями та підприємствами. 

Кооперація праці, кооператив як її соціально-економічна основа в ході ево-
люції пройшли від примітивних форм самоорганізації до її вищих, сучасних 
форм, яким властиві не просто здатність до кооперативної організації, а перет-
ворення організації в головний енергетичний потенціал кооперації, який пос-
тійно виробляє та відтворює організацію як власний продукт на основі науково-
го розвитку потенціалу сучасного поділу праці як у межах країни, так і на 
міжнародному рівні. 

4.1.2. Управління кооперативною організацією  
у сфері матеріального виробництва 

сю управлінську діяльність можна поділити на самоуправління, самоор-
ганізацію кооперативних виробників і на безпосереднє управління з боку 

професійних працівників. Але і в такому поділі організація кооперації виступає 
як її сутність, виражена у відповідних функціях. 

Вступивши до процесу кооперативного виробництва, працівник стає його 
частиною. Але це об’єктивно необхідне за своїм характером перетворення пра-
цівника в елемент кооперації має ту особливість, що цей елемент є живим, що 
він має певні соціальні якості, які вимагають у процесі його використання й ви-
значеного, принципово відмінного від управління іншими елементами коопера-
ції соціального управління, яке в конкретній кооперації має відповідний управ-
лінський зміст. Тому елементом «технології» управління сукупною працею 
членів кооперації в умовах ринку є наявність особливої категорії найманих пра-
цівників, які здійснюють функції безпосередньої та постійної організації діяль-
ності окремих працівників і груп працівників. Робота з організації (управління) 

У 
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закріплюється за ними як їх виключна функція, яку вони здійснюють від імені 
кооперації. 

Тож у кооперації управлінець стає управлінцем тому, що він є організуючою 
частиною кооперативної праці. Таке становище є цілком природним, і тому ко-
операція важко сприймає суспільний контроль та державне регулювання проце-
су виробництва, оскільки в уяві кооператорів — це замах на недоторканні права 
кооперації як організаційного цілого, зовнішнє вторгнення в яке може поруши-
ти його структурну стійкість і збалансованість, не кажучи про механізми 
зв’язків із середовищем. Тому кооперація вимагає від них лише правового за-
безпечення справедливих відносин кооперації з іншою кооперацією. 

Усередині ж кооперативного підприємства технічна підпорядкованість 
працівника руху засобів праці та структура колективу працівників, який 
складається з представників різних виробничих спеціальностей, зумовлюють 
необхідність у дисципліні, яка перетворюється з часом в кооперативний ре-
жим і доводить до повного «розвитку» згадану вище працю з організації 
(управління), а разом з тим і поділ працівників на виконавців та керуючих 
процесом праці. Цей режим закріплюється в приватновласницькому порядку 
і самовладно — без дозволу влади та без втручання представницької систе-
ми. Формується самодержавство кооператорів на внутрішніх договірних за-
садах. Цей договір є найпростішою формою організації того суспільного ре-
гулювання процесу праці, яке з часом стає необхідним у великомасштабній 
кооперації, кооперації в межах галузі чи країни, що, зовні як алогізм, вима-
гає державного втручання. 

І все ж запроваджуючи категорію управлінських працівників, кооператив ви-
значає й їх функції, які випливають з характеру даних кооперативних виробни-
чих відносин. Ці функції, які доводиться виконувати кооперативу як такому, 
покладаються саме на управлінців і виступають як суто трудові функції. Управ-
лінець у кооперативі створює прибуток тому, що він працює як організатор, не-
зважаючи на те, що характер управління як виду продуктивної діяльності часто 
зовні відчужений відносно дійсного процесу праці, і тому це його зовнішнє від-
чуження переноситься на всю управлінську працю, хоча вона й приносить при-
буток. Проте тепер уже очевидніше, що процес управління є звичайним проце-
сом праці, у якому керівник як організатор виробництва виконує тільки іншу 
роботу порівняно з так званим безпосереднім виробником. 

Уявлення про управлінський, організаційний дохід як про винагороду за 
працю підтверджується й тим, що частина прибутку справді може бути відірва-
на і таки відривається як заробітна плата управлінських працівників, хоча ця 
частина виступає у формі оплати управлінця на таких підприємствах, розмір і 
прибутковість яких дозволяють такий значний поділ праці, що можна встанови-
ти окремо зарплату для управління. 

Тобто праця з управління неодмінно виникає скрізь, де безпосередній процес 
виробництва має форму кооперації, а не є роз’єднаною працею самостійних ви-
робників. Їх зв’язок та єдність неодмінно подані в управлінській функції, яка 
стосується не часткових робіт, а всієї діяльності кооперативу. Це — продуктив-
на праця, виконувати яку необхідно в будь-якому кооперативному виробництві. 
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І чим більша кооперація, тим більшу роль відіграє управління, тим більший 
прибуток воно приносить. 

Праці з управління в кооперації (як і в інших формах виробничої організації) 
притаманні два моменти: виконання спільних справ, що випливають з природи 
кожного об’єднання, та специфічні функції, які випливають з необхідності гар-
монізації певних інтересів членів кооперативу. Вони є основою для розуміння 
його об’єктивної необхідності в регулюванні виробничих відносин. 

Аналізуючи будь-яку управлінську виробничу систему, слід звернути увагу 
на таку якість кооперації, як необхідність єдності інтересів керуючих і керова-
них і сприйняття їх як форми панування над кооперативною організацією. 

Панування кооперативного інтересу покладає на управлінців відповідні фун-
кції панування, але панування не тільки і навіть не стільки у владній формі, скіль- 
ки у професійному вмінні організовувати виробничу діяльність безпосередніх 
виробників. Воно є спільним для будь-якого сучасного виробництва, засновано-
го на кооперативній організації виробничої діяльності і не викликає «запере-
чень» з боку рядових працівників хоча б тому, що це панування безпосередньо 
та нерозривно пов’язане з продуктивними функціями та об’єктивно їм вигідне, 
тим паче що зарплата цих «панів» цілком визначається прибутком і є формою 
оплати за певну кваліфіковану працю. Тобто праця з управління повністю 
включається до кооперативної структури, а носії цієї праці стають найприбут-
ковішими працівниками. 

Управлінець працює від імені кооперації і головну функцію управління вба-
чає в постійній організації кооперативної праці. У цьому він знаходить вищий 
сенс управлінської діяльності. Але виконує він ці обов’язки все ж таки як 
управлінець, тобто як організатор чужої праці. Плата, яку він отримує за цю 
працю, і є вилученим прибутком, який безпосередньо залежить від міри органі-
зації цієї праці, а не від напруги, якої йому коштує ця «діяльність» і яку він мо-
же, але за набагато меншу плату, пом’якшити. 

Кооперація може відобразити продуктивний зміст праці, її продуктивну 
ефективність тільки у вигляді знову створеного прибутку, при цьому ця пра-
ця повинна бути обов’язково кооперативною. Тільки в такій якості праця 
приносить прибуток, оскільки повертає кожному учаснику кооперації витра-
чені сили, спожиті та знову набуті вартості, нехай і в іншій формі. І в цьому 
розумінні продуктивним є той працівник, який виробляє не стільки, скільки 
потрібно для його самоутримання як працівника, а більше, ніж це необхідно. 
Причому споживча вартість виробленого товару в умовах ринку має міновий 
зміст. Він визначається тим, скільки кооператив отримає за вироблений його 
працівниками товар порівняно з тим, скільки він витратив на нього. Тому до 
цієї вартості входять практично всі видатки кооперативу, включаючи й 
управлінський персонал. 

У цілому всі працівники, які беруть участь тією чи іншою мірою в процесі 
виробництва, є продуктивними працівниками, оскільки для виробництва продукту 
їх об’єднання необхідне: робітник, інженер, майстер — це сукупний працівник, 
який виробляє матеріальний продукт, хоча вони знаходяться на різній відстані 
від предмету праці. 
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У процесі розвитку кооперативного виробництва плата за управлінську пра-
цю виражає тенденцію дедалі більшого залучення самої праці з управління як 
особливої діяльності до безпосередньо технологічної операційної діяльності і 
паралельно все більше проявляється тенденція до її відокремлення, до поступо-
вого перетворення праці з управління у відносно самостійну, яка має особливий 
зміст кооперативних виробничих відносин як відносин між працівниками. 

Як було сказано вище, плата за управління виникає в кооперації з тієї особ-
ливої форми, яку можна кваліфікувати як зарплату управлінця за виконану ним 
працю. Тому необхідно, щоб прибуток і був фактично зведений до того, за що 
він видається в теорії управління, а саме до звичайної плати за управління. Це 
уявлення про зарплату управлінця знаходить пояснення як будь-яка інша заро-
бітна плата, що має певний рівень і свою визначену ринкову ціну, але чим ниж-
че вона опускається як будь-яка плата за кваліфіковану працю, з огляду на загаль-
ний розвиток кооперації, яка знижує витрати виробництва, тим важче 
приховувати істинну ціну управлінської діяльності, якщо вона недостатньо 
ефективна, бо управління має ще й таку властивість, як функціонування в про-
цесі, який виступає як відокремлений від свого специфічно кооперативного ха-
рактеру, від своєї специфічної суспільної визначеності — тільки як процес пра-
ці взагалі. Управлінець бере в ньому участь як фахівець процесу праці взагалі, 
так само як будь-який працівник, і його заробітна плата відображена в коопера-
тивному прибутку. 

Керівник у процесі виробництва виступає як керівник праці, її командир і в 
цьому розумінні відіграє активну роль у самому її процесі. Але оскільки його 
функції випливають з кооперативного виробництва, то ця, пов’язана з організа-
цією праця, є також працею, що входить до вартості продукту таким же чином, 
як і праця рядового кооперативного працівника. Праця управлінця визначається 
якісно і кількісно тією кількістю праці, якою він повинен управляти, а не пла-
тою за цю кількість праці. 

Говорити про те, що праця з управління працею необхідна як кооперативна, 
як функція одного з кооператорів, означає правильно розуміти суспільну про-
дуктивну силу управлінської праці, її суспільний характер, який розвинувся у 
надрах виробництва, відокремленого від безпосереднього «спілкування» з її 
предметом. Власна праця управлінця полягає у здобутті з кооперації працівни-
ків нового ефекту, і плата за нього точно дорівнює кількості та якості виготов-
леного продукту і безпосередньо залежить від ефективності організації праці 
рядових кооператорів, а не від міри тієї напруги, що супроводжує управлінця в 
цій його діяльності. 

Об’єктивною основою існування та оплати управлінської праці в суспільстві 
є не особисті побажання (конструкції) окремих підприємців, а перетворення 
всіх продуктів діяльності на мінові вартості, які передбачають як розклад усіх 
(історичних) відносин особистої залежності у сфері виробництва, так і всебічну 
залежність виробників один від одного. Ця залежність створює об’єктивний 
ґрунт для управлінської діяльності. 

Тобто кооператор, який щойно сам перебував у процесі безпосередньо про-
дуктивної діяльності, набуває тепер функцій управління, причому ці витрати на 
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управління відносяться до витрат виробничих, оскільки вони зумовлюються 
об’єктивною потребою, випливають із самої природи кооперативного процесу 
праці. Проте відокремлення управлінських функцій стає вигідним лише з досяг-
ненням певного рівня кооперативного виробництва і не перетворюється на  
владу, тим паче не призводить до політичного панування управлінців. Тому 
практичні наслідки економічних відносин з приводу управління викликають 
необхідність підкріплення правовими відносинами, сутність яких зводяться до 
юридичного закріплення інтересів кооперативного виробництва в цілому.  

Оскільки кооперативна організація виробництва знаходиться у певній соціаль-
но-економічній системі, яка ґрунтується також на визначеній формі власності, 
слід проаналізувати співвідношення управління та власності в найпоширенішій  
з них — приватновласницькому підприємництві. 

Набутий у процесі саморозвитку організаційний потенціал кооперації праці 
створив необхідні умови для його використання в сучасному основному виді 
самоорганізації кооперативу — підприємницькій діяльності. 

Саме в сучасному розвиненому матеріальному й духовному виробництві 
управління кооперативною діяльністю людей здійснюється найефективніше, що 
адекватно виражає рівень кооперативної організації виробництва як здобутку 
світової цивілізації. У підприємницькій системі управління виробництвом (ін-
дивідуальній або кооперативній) особливо виразно виявляє себе загальноцивілі-
заційна сутність управління. 

Тому й сьогодні аналіз проблеми співвідношення власності та управління, 
ролі власника-підприємця в управлінському процесі, в управлінських відноси-
нах є одним з найважливіших завдань. Потрібно знати його (підприємця) реаль-
ну роль в управлінні власним виробництвом, його історичне покликання бути 
організуючою основою виробництва, якнайповніше знати трудові функції влас-
ника-підприємця, механізм відносин «володіння — управління». 

В історії приватного підприємництва склалося так, що особливі функції, які 
виконує приватник-підприємець як управлінець і які випадають на нього якраз 
на відміну від найнятих працівників, можуть виступати як суто трудові функції, 
бо в цій ролі підприємець створює прибуток саме тому, що він працює як підп-
риємець, тобто, незважаючи на свої властивості власника, він теж працює. Тому 
ця частина створеної вартості виступає як еквівалент виконаної роботи. А це 
означає, що, функціонуючи, власник виконує таку саму роботу, як і найнятий 
ним управлінець, тобто підприємець наймає сам себе. 

Уявлення про підприємницький прибуток як про винагороду за працю з 
управління знаходить підтвердження і в тому, що частина прибутку може бути 
відірвана і справді відривається як заробітна плата, інакше кажучи, частина за-
робітної плати на основі приватновласницького підприємницького способу ви-
робництва виступає як інтегральна складова прибутку, яка виражається у формі 
оплати праці з управління в таких видах підприємств, розмір і прибутковість 
яких допускають настільки значний поділ праці, що можна встановити окремо 
зарплату для управлінця, позаяк організація праці це також праця. А оскільки 
оплата праці, яку виконує підприємець, входить до витрат виробництва, вона 
враховується в рубриці зарплати, тобто підприємець просто заощаджує на одній 



Кооперативна організація та управління  

 

159 

зі статей витрат виробництва, сам собі виплачує зарплату і тому отримує вище 
середньої норму прибутку. Та коли б підприємницький дохід зводився до плати 
за управління, прибуток підприємця обмежувався б заробітною платою за 
управління, проте це означало б, що підприємство просто неприбуткове. 

Уявімо собі дрібного підприємця, який майже всю необхідну його фірмі ро-
боту виконує сам. Може здатися, що він отримує дуже високу порівняно з його 
внеском у виробництво норму прибутку. Фактично ж, якщо він не наймає пра-
цівників, праця яких могла б зробити підприємство прибутковим, він не отри-
мує жодного прибутку і лише номінально є підприємцем. Такий підприємець 
відрізняється від найманого працівника тим, що завдяки своєму внеску у вироб-
ництво він насправді є господарем та власником своїх же власних умов праці, і 
тому не має над собою господаря і сам привласнює весь свій робочий час за-
мість того, щоб він привласнювався третьою особою. Те, що тут виступає як 
прибуток, є лише надлишком у його звичайній заробітній платі, що виникає са-
ме завдяки привласненню ним своєї власної праці. Проте ця форма властива 
тільки сферам, які не є прибутковими на певному етапі підприємницької діяль-
ності. В умовах успішного підприємництва на господаря або оплачуваного ним 
службовця припадають функції управління як власника того чи іншого підпри-
ємства. Тому в підприємницькій діяльності існує певний зв’язок між володін-
ням та управлінням і безпосередньою продуктивною (операційною) діяльністю 
та процесом праці взагалі. Як працівник підприємець є звичайним функціоне-
ром, незалежно від того внеску, який він зробив у виробництво, тобто він — но-
сій процесу праці взагалі, працівник. І в цьому разі його прибуток перетворю-
ється в заробітну плату й потрапляє в одну категорію зі звичайною зарплатою, 
від якої відрізняється лише кількістю та особливою формою виплати (підприє-
мець виплачує її сам собі замість того, щоб її йому виплачували інші). Звідси 
випливає, що підприємництво як матеріальний внесок у виробництво має ще й 
таку якість, як функціонування в процесі, що виступає окремо від свого специ-
фічно матеріального характеру і своєї специфічно суспільної визначеності — 
тільки як процес праці взагалі. Підприємець бере в ньому участь не як її влас-
ник, а як функціонер процесу праці взагалі, як працівник, і його заробітна плата 
відображена в прибутку. 

Тому й слід подавати ці особливі функції, що виконуються підприємцем у 
процесі праці, як властиві йому взагалі, тобто він створює прибуток саме тому, 
що працює як підприємець, тобто він теж працює. 

Тож тут збігаються праця з організації з працею, що є об’єктом організації. 
Підприємець тут тотожний власному управлінню. 

Відтак немає істотної різниці між управлінням з боку підприємця та управ-
лінською працею. Підприємець у процесі виробництва виступає як керівник 
праці, її командир і в цьому розумінні відіграє активну роль у самому процесі 
праці. Управлінські функції випливають із самої форми організації виробницт-
ва, з необхідності організовувати роботу, і тому працівники тут виступають як 
об’єкт управління, пов’язаний з організацією, а саму працю з організації можна 
передати й управлінцю, і вона, таким чином, є також працею, що обов’язково 
входить до вартості продукту поряд з працею найманого працівника. Проте зро-
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зуміло, що управління роботою й та певна кількість праці, яку підприємець 
отримує у вигляді прибутку як матеріальний учасник виробництва, — не одне й 
те саме. Цей прибуток визначається сумарністю якості та кількості праці, якою 
він керує, в тому числі його власної, але не тільки платою за управлінську пра-
цю тією, зрозуміло, мірою, якою праця підприємця не є працею, яка випливає з 
процесу певного способу виробництва як такого. У такому разі він сам по собі 
зникає разом із зникненням цього способу виробництва чи певного його рівня. 
Але за всіх умов управлінська праця випливає із суспільної форми праці (коо-
перації, поділу праці тощо) і не залежить принципово від способу виробництва, 
як не залежить від нього й сама суспільна форма управління взагалі. Тому не 
можна говорити про те, що діяльність з управління працею необхідна як певна 
формаційна праця, як функція лише підприємця. Це означає нерозуміння коо-
перативного характеру та продуктивної сили праці, що розвивалися в надрах 
будь-якого суспільства незалежно від конкретної форми управління. 

Управління підприємця пов’язує виробництво, кооперацію працівників із су-
спільством, робить їх працю безпосередньо суспільною. Кооперація через підпри-
ємця підкорює собі виробництво, дозволяє управляти ним як своїм надбанням. 

Праця підприємця як особлива, як праця з управління оплачується так само, 
як і праця інших працівників, себто він належить до тієї самої категорії праців-
ників, не збагачується за «їхній рахунок», а отримує лише таку мінову вартість, 
яку повинен споживати будь-який працівник залежно від її (праці) кількості та 
якості. Все інше — внесок підприємця у виробництво та сприяння його самоз-
ростанню за допомогою дедалі досконалішої організації праці, тобто управління. 

Подібні відносини існують між підприємництвом та державним управлін-
ням. В Україні, наприклад, поступове вилучення суспільної власності з рук 
держави та перехід її до сфери масової підприємницької діяльності показує, до 
якої міри суспільство конституювалося в підприємницьку форму діяльності. 

Управлінська праця в умовах підприємницької системи безпосередньо та не-
розривно пов’язана з продуктивними функціями, що покладаються на окремих 
індивідів і являють собою своєрідну кооперацію праці. Зарплата управлінців 
тут може цілковито відокремитися від прибутку і набути форми оплати за певну 
кваліфіковану працю. Певна річ, що до цього ведуть економічні можливості пі-
дприємства. Такі управлінці стають «душею підприємницької системи», що має 
під собою об’єктивну основу: кооперативне виробництво привело до такого 
поділу праці, коли саме праці з управління, яка вже повністю відокремлюється  
від підприємницького внеску, стало достатньо настільки, що вона може ви-
конуватися найманим працівником. 

Кооперативні підприємства є свідченням того, що підприємець як функціо-
нер виробництва є економічно вигідною постаттю, оскільки привласнення ним 
верховних управлінських функцій є якістю, внутрішньо властивою сучасній ко-
операції, позаяк його праця з управління процесом виробництва не обмежується 
такою функцією, як організація праці. Вона зумовлюється ще й суспільною фор-
мою праці, комбінацією та кооперацією багатьох для досягнення спільного ре-
зультату, тож ця праця також певною мірою незалежна від підприємництва, як 
незалежна від нього сама кооперативна форма. Тому можна стверджувати, що 
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праця з управління потрібна сучасному суспільству не лише як функція підпри-
ємця, а й у зв’язку з певною організаційною сутністю кооперації праці як основ-
ної форми її існування. 

Все ж слід підкреслити, що підприємець працює як управлінець від імені 
власної «справи» і основну функцію управління вбачає в постійній організації 
діяльності працівників з піднесення прибутковості цієї «справи». У цьому він 
знаходить вищий сенс управлінської діяльності. Проте виконує він ці обов’язки 
все ж і як підприємець, і як управлінець. І тому плата, яку він отримує за цю 
працю, також є вилученим прибутком, який є адекватним рівню організації 
праці найнятих працівників і безпосередньо залежить від міри ефективності цієї 
праці, а не від напруги, якої йому коштує ця «діяльність» і яку він може за наба-
гато меншу плату перекласти на управлінця. Але це вже буде плата не йому, а 
іншому, яка позначиться на його прибутку. 

У процесі розвитку виробництва плата за управлінську працю все більше ві-
докремлюється від підприємницького доходу, що свідчить про наявність тенденції 
дедалі більшого відокремлення самої праці з управління як особливої функції від 
інших функцій у підприємницькій діяльності, бо саме вона є найефективнішою, 
а відтак і прибутковішою. 

Проте існує й так зване власницьке управління, яке неодмінно виникає за 
всіх способів виробництва, заснованих на приватній власності. Тому можна ви-
користовувати це явище як аргумент на користь необхідності саме такої системи 
управління у зв’язку з її об’єктивною необхідністю для регулювання виробни-
чих відносин. Але при цьому не повинно виникати панування підприємництва 
ні в політичному, ні в економічному житті власників, оскільки автоматично ви-
никають і відповідні функції панування, але в жодному разі не управління. 

Праця з управління з боку підприємця — і на цьому слід наголосити — не є 
особливою функцією, яка зумовлюється природою кожної комбінованої суспільної 
праці. Це — наслідок різного становища та різного рівня внеску в кооперативне 
виробництво різних його членів. 

Ми тут маємо суспільну працю та спільність знарядь виробництва в дійсно-
му процесі праці. Управлінці в ролі функціонерів вказаного процесу стають не-
обхідними тією ж мірою, якою вони за уповноваженням збільшують доходи та 
перетворюються як організатори виробництва в командирів суспільної праці. 

Підприємницьке управління — це організація кооперативного процесу 
праці для виробництва продукту, в якій управління — головний засіб успішної, 
прибуткової діяльності.  

Окрім кооперативного управлінського функціонування в системі ринку, у ві-
дносинах попиту та пропозиції підприємницьке управління, його розрахунок у 
світовій кооперативній економічній організації, по суті, є основним важелем 
виходу навіть з кризових станів. Навіть у нашій країні в цьому полягає органі-
заційна сутність реформації. Сподівання на прийняті Верховною Радою закони 
виступає як норма нашої економічної діяльності, не кажучи вже про приватну 
власність, яку ми уявляли як таку, що об’єктивно визріває, і яку сьогодні зако-
нодавчо вводимо на основі рішення вищого органу країни. Уже в цьому самому 
факті закладена і можливість управління, яке буде специфічним, але аж ніяк не 
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тому, що в розвиненому суспільстві приватна власність об’єктивно визріла: у 
нас вона вводиться за рішенням вищого органу влади. Специфіка ця пов’язана 
передусім не з самою формою власності, а з тією системою відносин, в яку вона 
впроваджується. Зокрема відносин управлінських. 

Переусвідомлюється й сутність управління відносинами попиту та пропози-
ції, що ґрунтуються на приватній власності. Їх стихійність цілком керована, що 
в жодному разі не адекватно самому рівню управлінського впливу на ці відно-
сини. Саме облік в управлінні виробництвом дозволяє підприємництву постій-
но, гнучко та оперативно реагувати на попит, створювати насиченість ринку, 
що вельми позитивно характеризує сучасні високорозвинені системи. 

У досить схожому становищі перебуває високорозвинена спеціалізація вироб-
ництва, яка потребує чіткої взаємодії, взаємозв’язку різних галузей, підпри-
ємств. Така організація виробництва викликає необхідність в управлінні вже не 
окремими підприємствами, а їх сукупністю — концернами, трестами, галузями 
виробництва, а отже, й виробництвом у цілому. Звідси таке невідкладне завдан-
ня, як управління поведінкою людей, їх соціально-політичним та духовним іс-
нуванням, умонтованим у систему підприємницьких виробничих відносин. 
Внутрішньодержавна і міждержавна організації системного управління перет-
ворюються в об’єктивну, можна навіть сказати соціалізовану, потребу. Новий, 
високоцивілізаційний рівень розвитку створив приблизно однакові проблеми в 
світовому співтоваристві, оскільки йдеться про приблизно однаковий рівень 
усуспільнення виробництва, об’єктивні тенденції розвитку виробництва, вимо-
ги науково-технічного характеру, суспільного прогресу в цілому. Тому управ-
ління організаційно-технічною стороною трудової діяльності, працею як загаль-
ною формою взаємодії людей з природою не може не викликати у світі нового 
управлінського мислення, зрілої асоціації з певною спільністю управлінських 
проблем, що турбують нині світове співтовариство та відображають процес пе-
рерозподілу ролі факторів управління на користь зростання суб’єктивних мож-
ливостей людства в самоорганізації власної життєдіяльності. 

Суб’єктивні можливості розвинутих країн нині виявляють себе вельми «спо-
ріднено» саме в управлінні, в його основному нейтралістському інституті — 
державі та самоуправлінні на рівні приватновласницьких підприємств різного 
економіко-організаційного характеру. Не випадково наукова громадськість за-
говорила про новий, демократичний монополізм, диктат відомств, про той су- 
спільний «поділ праці», який донедавна взагалі не асоціювався зі світовим еко-
номічним явищем.  

З позицій новітньої методології підприємницьке управління виробництвом у 
розвинутих країнах порівняно з відомою світові централізованою системою 
управління виступає, зрештою, як високоефективна форма виробничого самоу-
правління (за умови, якщо розглядати це самоуправління не у власне демокра-
тичному, а в системному аспекті). Рівень і механізми його демократизму, зви-
чайно, відрізняються. І саме на цій стороні явища традиційно замкнулося наше 
бачення питання. Його організаційно-системні властивості тільки-но починають 
вивчатися, в тому, власне, й виявилися нові підходи до управління виробницт-
вом у розвинутих країнах. При цьому підкреслюється, що новизна підходів має 
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полягати і в правильній оцінці визначення підприємцями соціально-економічної 
сторони управління, підкорення їй усіх інших його видів. Саме підприємництво 
найефективніше пов’язало ці два аспекти виробництва та управління, тобто на-
повнило його організаційно-технічну сторону відверто соціальним змістом, на-
дало виробництву його справжнього сенсу. 

Підприємницький зв’язок володіння та управління є безпосереднім історич-
ним прообразом органічної залежності управління від характеру власності. Со-
ціально-економічний і політичний зміст законів про власність, прийнятих у ба-
гатьох країнах світу, — пряме тому підтвердження. 

Їх радикалізм та логічність щодо нашої системи суспільних відносин полягає 
саме в тому, що в українському суспільстві ще й досі порушується об’єктивний 
зв’язок між володінням та управлінням. Якщо володіння засобами виробництва 
подавати як капіталістичне, то в цьому випадку співвідношення між поняттями 
«капітал» і «капіталіст», не є адекватним, оскільки наш «капіталіст» ще далеко 
не класично розпоряджається власним капіталом, адже в цій ролі надто чільне 
місце посідає держава, її відомчі підрозділи. Тому реальним управління з боку 
підприємництва може бути тоді, коли вони стануть єдиними власниками засобів 
виробництва, тобто «капіталістами», які керуватимуть по праву володіння або 
іншому трудовому праву. Без цього підприємницьке виробниче самоуправління 
відбутися не може. 

Тож в управлінні підприємницьким виробництвом є ціла низка загальноци-
вілізаційних за своєю сутністю явищ. Це — показник об’єктивного розвитку 
соціально-економічної організації суспільства, в чому ми повинні побачити де-
які стрижні соціальної організації, що веде всі системи в одному напрямі, аж до 
організаційних засад, що збігаються. Зі сказаного випливає, що цивілізаційний 
розвиток людства у сфері управління — це не лише об’єктивний рух шляхом 
соціального прогресу, а й організаційна діяльність людей, їх здатність до адап-
тації в найскладніших об’єктивованих умовах. 

Продуктивність підприємницької праці полягає насамперед у збільшенні ма-
си праці, в більшій кількості праці, ніж та, що необхідна для задоволення безпо-
середніх потреб самих підприємців. Відтак панування підприємця є не що інше, 
як панування залученої праці, оскільки це влада створеного працівником про-
дукту над суспільним устроєм, який не створює продукт, а служить створенню 
умов його виробництва та споживання. 

Найпоширенішим у сучасному кооперативному виробництві є наймання 
професійних управлінців, однак підприємець залишає й собі певні (звісно, ви-
значальні) управлінські функції, що їх зумовлює характер економічних і зага-
лом суспільних відносин, притаманних тій чи іншій країні. 

Це викликано тим, що зв’язок працівників у кооперативному виробництві 
знаходиться не лише в них самих, а й у формі організації їхньої діяльності, а це 
означає, що їх власна єдність економічно виступає як авторитет кооперації, як її 
стан, оскільки вступивши в процес кооперативного виробництва, працівники 
стали його частиною. Повними власниками своєї робочої сили вони є лише до 
того часу, поки вони як працівники не вступили у контрактні відносини. У про-
цесі ж праці вони перетворюються і на особливий спосіб існування виробницт-
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ва, повністю не підпорядкований їм. Це об’єктивне за своїм характером перет-
ворення працівника в елемент кооперації має ту особливість, що цей елемент є 
живим, він має певні соціальні якості, які вимагають у процесі його викорис-
тання і певного, принципово відмінного від управління іншими елементами со-
ціального управління. 

Але виробнича кооперація недостатньо потужна для того, щоб підприємці 
ставали верховними управлінцями в промисловості, в іншому разі це приз-
водило б до політичних наслідків цих виробничих відносин: підприємець за 
економічним статусом посідав би певне становище і в політичній ієрархії су-
спільства. Демократія як самоуправління народу впала б. Причому байдуже, 
хто виступав би в цій ролі — окремий підприємець чи підприємець комбіно-
ваний (наприклад акціонерне товариство). Таке становище не можна вважати 
природним саме для демократії, і тому в суспільному контролі та регулю-
ванні процесу виробництва слід вбачати не лише форму самоорганізації при-
ватної власності, свободи самостверджуваного «генія» індивідуального під-
приємця, а й загальний інтерес. 

Кооперативне виробництво стверджувало свій сучасний економічний потен-
ціал у формі індивідуально-підприємницької діяльності, що спричинило й від-
повідне управлінське оформлення цієї діяльності. Піднесення особи управлінця, 
в багатьох випадках навіть культ особи підприємця, теоретичне виправдання 
приватновласницьких цілей управління, підкріплення права керувати коопера-
тивною діяльністю юридичними нормами, створення системи державних інсти-
тутів, що захищають це право, узаконення відносин управління, суб’єкта та 
об’єкта управління стало нормою суспільної системи. Управління як власти-
вість у цих умовах стало джерелом кооперативної продуктивності, і в той же 
час джерелом соціальної стратифікації. Приватна власність у сфері кооператив-
ної продуктивної діяльності створила управлінські (організаційні) умови для 
зацікавленості в результатах праці, надаючи більший або менший простір для 
індивідуальної продуктивної діяльності. Це надто важливо тому, що кооператив-
не усуспільнення виробництва і робочої сили автоматично не створює колек- 
тивістського інтересу, масової зацікавленості в результатах праці. Тому управ-
лінню кооперативною діяльністю необхідно спиратися на так звані «природні 
права» та свободу особистості. Управління, яке має у своєму розпорядженні на-
віть політичну владу, забезпечує свободу приватній власності, підприємницькій 
діяльності, торгівлі, а також свободу монополій як форм кооперації. 

Таким чином, управлінський вплив власників полягає в тому, що вони реалі-
зують своє право власників виробництва через промислову управлінську систе-
му країни, що повинно знаходити юридичне закріплення в Конституції. Маючи 
певну форму власності, реалізуючи своє право господаря через систему управ-
ління економічною організацією суспільства, власник здійснює діяльність зі 
створення конкурентоспроможних економічних та організаційних форм свого 
господарювання. 

Кооперація як виробнича структура в будь-якій її формі має певний органі-
заційний потенціал, який самореалізується в ряді соціально-функціональних, 
просто функціональних або просто організаційних зусиль, що мають по суті за-
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гальний (об’єктивний) зміст незалежно від способу виробництва, його техноло-
гії, соціально-економічних чи навіть технологічних характеристик. 

Такий її (кооперації) стан уніфікується саме підприємницьким управлінням 
як сучасною загальною формою кооперативного управління (принаймні в оста-
точному підсумку). 

Зазначимо, що підприємницьке управління кооперацією у сфері матеріаль-
ного виробництва є тим ефективнішим, чим органічнішим є співвідношення ко-
оперативних виробничих та управлінських відносин. Відповідність характеру, 
системи та методів управління цією сферою життєдіяльності суспільства, його 
виробничим відносинам, більше того, органічна єдність виробничих та управ-
лінських відносин є об’єктивним фактором постійного піднесення ефективності 
підприємницького управління кооперацією, яке випливає із сутності форми 
власності на засоби виробництва. Саме тому підприємницькі управлінські від-
носини як частина виробничих відносин створюють можливість управлінського 
впливу на всі сторони цих відносин: організаційні, економічні, технологічні. 

4.1.3. Особливості трудової кооперації і управління  
у сфері духовного виробництва 

уховне виробництво має значний самоуправлінський потенціал і тому 
відтворює себе у специфічній для нього організаційній сутності. Ця сут-

ність є глибинною якістю керованого духовного об’єкта, який є досить спорід-
неним матеріальному виробництву в основній ознаці: це виробництво певного 
продукту, і тому його працівники також вступають у певні виробничі, а звідси й 
суспільні відносини саме як працівники. 

Як будь-яке виробництво, духовне виробництво — це процес, що регулюєть-
ся самою сутністю, самим об’єктивним механізмом взаємовідносин людей, які 
входять до його структури, і тому він має свій організаційний аспект, вищим 
проявом якого є керованість цього процесу, можливість впливати на нього че-
рез управлінську діяльність певних професійних і соціально-політичних сил, їх 
інститутів. 

Причому загальнолюдський зміст духовного виробництва дає можливість 
управляти ним відповідно до певних міжнародних зразків, відтак певною мірою 
використовувати його міжнародний досвід. 

Разом з тим слід зауважити, що управління духовним і матеріальним ви-
робництвом істотно відрізняються. Якщо в управлінні матеріальним вироб-
ництвом багато в чому визначальними є позанаціональні фактори, то в галузі 
духовного виробництва питання національного духовного розвитку мають 
першорядне значення. 

Для з’ясування змісту наукового управління духовною кооперацією слід 
стисло охарактеризувати його основні методологічні посилання. 

Об’єктивне не можна зводити лише до матеріального, економічного, оскіль-
ки як об’єктивні умови виступають і явища духовного порядку, їх об’єктивність 
має специфічну структуру: до об’єктивних умов у сфері духовного виробництва 

Д 
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відноситься відповідно до методологічних положень про незалежність об’єк-
тивного від свідомості індивіда лише та частина духовного середовища особис-
тості, яка не залежить від його безпосередньої діяльності, визначає його духов-
ну сутність. 

Як вид діяльності, духовне виробництво — це сфера виробництва, виробнича 
підсистема з усіма управлінськими висновками, що випливають звідси. 

Об’єктом управління в цій підсистемі виступають її основні структурні еле-
менти: творчість як організація діяльності, канали передачі продуктів цієї твор-
чості споживачеві, організація сприйняття духовних продуктів. Управлінському 
впливу піддаються ці структурні елементи і як процес, і як зміст діяльності, хо-
ча, зрозуміло, із застосуванням різних принципів управління, різних його мето-
дик, виходячи з особливостей об’єкта. Управління виробництвом духовного 
продукту за таких умов стає принципом науковості управління, основний зміст 
якого полягає у налагодженні відносин, управлінні ними з приводу виробництва 
та освоєння духовного продукту. Управління виробництвом та споживанням 
духовного перетворюється на відносини, що діалектично переходять одне в одне. 

Духовне виробництво слід розглядати як специфічний об’єкт управління. 
Насамперед слід мати на увазі його систему, структуру, організацію та взає-
мозв’язки між різними інститутами цього виробництва, зміст їх роботи тощо. 
Духовне виробництво є частиною системи соціального життя. Вивчення цієї си-
стеми, аналіз механізмів зв’язку між керуючою та керованою підсистемами, ха-
рактеристика структури духовного життя суспільства створюють можливість 
наукового управління цією сферою суспільного виробництва. 

Визначаючи сутність наукового управління духовним виробництвом, слід 
керуватися його особливостями як об’єкта управління, так і загальними харак-
теристиками управління суспільством взагалі. Виходячи із загальноприйнятого 
поняття наукового управління суспільством, управління (керівництво) функціо-
нуванням і розвитком духовного виробництва полягає у свідомо науковому, ці-
леспрямованому впливі на духовне виробництво в усіх його складових. Причо-
му глибинним гарантом ефективного управління цим процесом є використання 
законів суспільного розвитку взагалі і духовної культури зокрема. У цьому виді 
управління діють як загальні принципи наукового управління (керівництва) су-
спільством, так і специфічні принципи, що випливають з особливостей духовної 
культури як об’єкта, що управляється. 

Остання властивість наукового управління зумовлена закономірностями функ-
ціонування й розвитку духовної культури як системи, в той же час вона стосу-
ється й окремих її частин (підсистем). 

Крім реальних самоуправлінських процесів у розвитку духовної культури, 
які властиві їй як системі відносин (що об’єктивно склалися), яка виникає в 
процесі створення, розповсюдження, засвоєння та збереження культурних цін-
ностей, наукове управління духовним виробництвом стосується передусім від-
носин між суб’єктом та об’єктом управління, які виступають як відображення 
свідомої, цілеспрямованої діяльності. В управлінській практиці суб’єкт науко-
вого управління духовним виробництвом спирається на властиві цьому об’єкту 
закономірності, використовує дані інших наук для вироблення управлінського 
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рішення, для вироблення та здійснення необхідних заходів із забезпечення його 
оптимального функціонування. 

Управлінню духовним виробництвом як виду діяльності притаманні два ти-
пи відносин — духовні та організаційні. 

Перший тип відносин має управлінський зміст насамперед тому, що він ду-
ховно «творить» суспільне буття, виступає в численних формах поєднання, зокре-
ма, матеріального виробництва з їх духовним відбиттям, духовним впливом. 

Водночас «виробництво» та «відтворення» духовних цінностей є частиною 
суспільного виробництва взагалі й виступає об’єктом наукового управління як 
певна підсистема суспільних відносин. Тому наукове управління духовним ви-
робництвом передбачає врахування іманентних, притаманних даній сфері зако-
номірностей, а також різних середовищ, у яких здійснюється виробництво ду-
ховних продуктів. 

Саме другі, організаційні відносини викликають необхідність правильного 
визначення об’єкта та суб’єкта управління, керуючої та керованої систем (під-
систем), чіткого позначення та юридичного (організаційного) оформлення фун-
кцій управління, а також форм і засобів їх реалізації. 

Ієрархічна будова управлінських відносин у сфері духовного виробництва, 
як і в будь-якій іншій сфері суспільного життя, визначає об’єктно-суб’єктне 
становище ланок цієї системи. Замкненість системи полягає в даному разі у тому, 
що кожен об’єкт управління виступає одночасно і суб’єктом управління на адресу 
іншого об’єкта. Навіть управління всіма підсистемами об’єкта не виводить управ-
ління на абсолютний рівень незалежності від інших суб’єктів. Діалектика цих від-
носин полягає в абсолютній та відносній взаємозалежності об’єктивного і 
суб’єктивного, в їх здатності до постійного переміщення як у керованій (і самоке-
рованій) підсистемі, так і в системі суспільних відносин у цілому. 

Як підсистема суспільного життя духовне виробництво має ряд специфічних 
рис, зміст яких викликає необхідність наукового управління цією важливою 
сферою суспільного життя. 

Духовне виробництво користується такою «сировиною», як історичний дос-
від, явища суспільного життя, соціальні відносини, тим, що характерне для ми-
нулого та теперішнього людства, того чи іншого народу. Безпосередній вплив 
на особистість, соціальні групи, виховна та, в певному розумінні, організуюча 
роль цієї підсистеми викликає прагнення суспільства до регуляції, до управлін-
ня нею. 

Намагання духовно об’єднати суспільство, а відтак і керувати цією частиною 
суспільного життя часом розбивається у зв’язку з тим, що економічний, соціально-
політичний і духовний організм суспільства розірваний на частини і приведен-
ня їх до єдиного духовного «знаменника» вельми ускладнене. 

Можливість регуляції, управління духовним виробництвом суспільства на 
наукових засадах має будь-яке суспільство, одна з функцій політичної системи 
якого полягає в управлінні цією сферою суспільного життя. Причому управлін-
ський вплив практично реалізується через основні властивості управління і як 
виду діяльності, і як суспільних відносин. У цілому духовне виробництво як ча-
стина суспільних відносин є об’єктом наукового управління саме за рахунок йо-
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го безпосереднього залучення до системи суспільного виробництва і споживан-
ня, безпосереднього впливу на ці відносини. Прагнення відірвати відносини 
творчості від суспільних відносин слугує тільки засобом приховування справж-
ніх взаємних соціальних залежностей, у кращому разі є формою ілюзорної ін-
дивідуалізації творчості. 

Наука управління безпосередньо вказує на те, що в духовному виробництві 
так само, як і в матеріальному присутня певна продуктивність і що механізм її 
виступає в ролі об’єкта управління. Відмінності у змісті та характері цього 
управління зводяться, зрештою, до того, наскільки і в яких формах цей об’єкт 
сприймає управління (організацію), з якою метою тощо. Ефективність управління 
духовним виробництвом відображає його адекватність характеру суспільних від-
носин, визначається соціально-політичним і духовним станом суспільства. 

Системність цього виробництва як об’єкта наукового управління викликає 
необхідність комплексного підходу до управління діяльністю його учасників. 
Основна властивість управлінської комплексності в даному разі полягає в тому, 
щоб у кожній конкретній управлінській ситуації виходити із сутності економіч-
них, соціально-політичних і духовно-ідеологічних передумов духовного вироб-
ництва, враховувати їх реальний вплив на стан духовної культури, бачити її 
специфіку як структурного підрозділу суспільної системи, що не має «права на 
існування» поза цією системою та втрачає своє призначення в ізоляції від основ-
них сфер суспільного життя. Звідси зв’язок із життям — це системний зв’язок, 
це органічна властивість духовного виробництва, це абсолютне джерело жив-
лення, найвизначніший сенс існування. 

Твердження про органічність зв’язків духовного виробництва з основними 
сферами суспільного життя передбачає виявлення виходу усіх структурних під-
розділів самої духовної культури в життя, їх внутрішнього взаємозв’язку, 
з’ясування специфічних механізмів цих зв’язків на «внутрішньому» та «зовніш-
ньому» рівнях. 

Головний принцип аналізу в даному разі полягає у визначенні функціональ-
ної соціальної ролі кожної з підструктур. 

Визначення соціальних функцій, соціальної ролі духовного виробництва доз-
воляє будувати управлінську діяльність на оптимальному рівні, реально врахо-
вувати в управлінському рішенні потреби (залежності) суспільства в «культурному 
обслуговуванні», його відповідність матеріальним можливостям суспільства. 
Головне полягає у тому, щоб забезпечення духовних потреб усіх прошарків су-
спільства було пропорційним. Крім того, в управлінні слід враховувати законо-
мірності художнього мислення та закономірності сприйняття (освоєння) духов-
ного продукту. Останнє важливе для управління, бо дає можливість управляти 
формуванням споживання різних категорій людей. 

Складність управління духовним виробництвом полягає в тому, що його сер-
цевиною є творчість — явище переважно індивідуальне, делікатне за організа-
цією та механізмом регуляції, надто чутливе до стандарту, до контролю, до рег-
ламентації. У той же час усі ці атрибути управління необхідні в силу величезної 
суспільної значущості цього явища, його часто вирішального впливу на хід 
справ у суспільстві, пов’язаний з тим, що духовна творчість відображає та по-
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дає в узагальненому (типізованому) вигляді основні проблеми, тенденції суспіль-
ного життя, і від рівня бачення цих проблем багато в чому залежить їх розумін-
ня, їх сприйняття. Управлінський вплив на духовне виробництво є необхідним, 
оскільки індивідуалізація виробництва духовного продукту, особливо в худож-
ній творчості, створює тисячі й тисячі каналів впливу на особистість, що безпо-
середньо формують її соціальну позицію, її світогляд. Вплив цей відчувається в 
усіх сферах суспільного життя як безпосередньо (у формі прямої пропозиції 
«духовним цехом» необхідної для даного виробництва продукції), так і опосе-
редковано (у формі художнього узагальнення позитивних і негативних явищ у 
суспільних та міжособових відносинах). 

Тому управління духовним виробництвом передбачає наявність основного 
критерію його ефективності, основна характеристика якого може бути зведена 
до твердження про те, що ефективність будь-якого управлінського рішення на 
«адресу» духовного виробництва, будь-якої його ділянки, виду, форми тощо 
повинна визначатися суспільним значенням його результатів, ступенем впливу 
на людей соціальних ідеалів, що закладені в духовному продукті (при цьому, 
звичайно, слід говорити про ефективність впливу цього ідеалу залежно від есте-
тичного рівня духовного продукту). Інакше кажучи, мірилом ефективності 
впливу духовної культури на людину є ступінь її впливу на свідомість та пове-
дінку особистості, соціальних груп, суспільства в цілому. 

Чим повнішою є відповідність між закономірностями розвитку духовної куль-
тури та організацією її пропаганди, тим сильнішим є її вплив на особистість. 

Специфіка духовного виробництва полягає, зокрема, в тому, що його ефек-
тивність неможливо встановити швидко й точно, що викликає необхідність пое-
тапного розв’язання багатьох управлінських проблем. Тому насамперед від 
управління культурою вимагається визначення головних напрямів духовної діяль-
ності, налагодження взаємоузгодженості між різними ланками цього вироб- 
ництва. При цьому слід виходити з того, що специфіка духовного продукту, ду-
ховного виробництва (емоційна насиченість, психологізм тощо) не означає не-
можливість суспільного, в певному розумінні, регулятивного впливу не лише на 
результати виробництва, а й на форму, спрямування, зміст і характер спожи-
вання духовного продукту. Тож сутність управління духовним виробництвом 
полягає в організаційному впливі на процес духовної творчості у зв’язку з її ор-
ганічним єднанням із середовищем, об’єктами духовного освоєння та необхід-
ністю організації споживання духовного продукту. 

Цей організаційний вплив потребує організаційного простору для творчості, 
який забезпечується передусім управлінням духовним виробництвом. Склад-
ність цього управління полягає в тому, що об’єктом виступає сам процес твор-
чого вирішення актуальних питань світової культури, науковий аналіз практики 
її розвитку в системі духовного виробництва, що здійснюється колективними 
зусиллями і що, у свою чергу, викликає необхідність організації цих зусиль. 

Управлінню духовним виробництвом притаманна здебільшого безпосередня 
оперативна діяльність з організації обміну готової продукції. Причому, і на 
цьому слід наголосити, тут також існує таке явище, як поділ праці, спеціалізація 
виробництва. Кооперація має як організаційний, так і творчий характер, висту-
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пає як форма реалізації різних угод про співробітництво представників різних 
«цехів» духовного виробництва. 

Остання обставина вирішальною мірою залежить від духовної організації 
суспільства, від рівня розвитку управління виробництвом духовних цінностей, 
що лежать в її основі. 

Управління духовним виробництвом — це управління його організацією в 
широкому розумінні слова, змістом складових, структурою та функціями на ос-
нові цілеспрямованого впливу на об’єктивні характеристики з урахуванням ку-
льтурних потреб, інтересів та цілей суспільства. 

Об’єктивні закономірності розвитку духовного виробництва виступають у 
ролі регуляторів для управління ним. Головне завдання управління в таких 
умовах полягає в тому, щоб досягти динамічного оптимуму організації духов-
ного виробництва. Зміна організаційних основ управління духовним виробниц-
твом зумовлюється сумою об’єктивних та суб’єктивних факторів, основним 
проявом якої виступає новий рівень духовних потреб суспільства. Свідоме 
втручання суб’єкта управління в таких випадках полягає в науково обґрунтованих 
зусиллях з приведення організаційних основ духовного виробництва, системи і 
методів управління ним у відповідність до нових потреб об’єкта управління. 

Удосконалення управління у зв’язку з цим означає створення таких органі-
заційних засад для духовного виробництва, які на оптимальному рівні надають 
управлінський простір для реалізації прогресивних тенденцій його розвитку. 
Тому використання організаційних (управлінських) резервів функціонування та 
розвитку духовного виробництва є необхідною умовою його постійного розвитку. 

Саме організаційні умови, принаймні принципово, мають відповідати цінно-
сті духовного продукту, і, звичайно, не з погляду естетичного, а організаційно-
го, коли рівень управління співробітництвом відкриває все нові простори для 
обміну найновішими досягненнями того чи іншого «духовного цеху». Управ-
ління духовним виробництвом має бути також формою творчості. Тому до ко-
горти управлінців слід залучати, як правило, справді творчих працівників, при-
значаючи або вибираючи їх на державні посади з управління певними галузями 
чи підрозділами галузей духовного виробництва. Звідси виникає необхідність 
відмови від адміністративних методів управління та переходу не тільки і навіть 
не стільки до економічних, а до творчих методів управління духовним вироб-
ництвом, коли до уваги береться не «касова» цінність духовного продукту, а 
саме його мистецька, естетична цінність. Обмін досвідом створення духовного 
продукту за умови такого підходу перетворюється, в тому числі й організацій-
но, у співтворчість, у той тип духовної інтеграції, коли в основу кооперативних 
відносин покладаються одвічні людські духовні цінності, а державна організа-
ція виробництва сприяє ствердженню саме таких відносин. У цьому зв’язку ін-
ші форми виробництва відстають за рівнем свого інтеграційного потенціалу від 
духовного виробництва. Можна навіть науково-практично вважати достатньо 
вірогідним, що з усіх форм виробництва духовне виробництво є найефективні-
шим, найдинамічнішим способом розвитку інтеграційних процесів у системі 
творчої діяльності взагалі, хоча й важливість його для цього процесу уявляється 
похідною, часом другорядною порівняно з іншими видами кооперації, що в пев-
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них умовах є небезпідставним. Але саме в певних умовах, а не як абсолютна 
якість трудової кооперації взагалі. І це закономірно відображає загальний про-
цес поелементного інтегративного злиття всіх сторін суспільного виробництва. 
І те, що сьогодні будь-яка трудова кооперація у сфері духовного виробництва є 
«соціальною лабораторією», в якій досліджуються різні форми духовної твор-
чості, свідчить про особливо відповідальну роль організаторів даної кооперації, 
що управляють цією важливою стороною духовних взаємовідносин. 

Управлінський вплив на духовне виробництво в сучасних умовах є високо-
відповідальним видом діяльності різного роду управлінців, як «внутрішніх», що 
реалізують функцію організації духовного виробництва в інститутах політичної 
системи чи в творчих колективах, так і «зовнішніх», що представляють духовні 
інтереси тієї чи іншої країни на міжнародному рівні. Ефективність цього впливу 
залежить насамперед від рівня мистецької компетентності працівників управ-
ління, досконалості механізмів кооперації в сфері духовного виробництва, загаль-
ного стану відносин між працівниками цього «цеху». 

Проте управління духовним виробництвом ускладнюється тією обставиною, 
що духовне життя має свої складності, свої проблеми, пов’язані з особливостя-
ми соціальних структур, стійкістю закріплених у минулому традицій, форм су- 
спільної свідомості, впливами різних ідеологій, способу життя, рівнем ефектив-
ності духовної діяльності інститутів політичної системи тощо. 

Останнє особливо стосується духовного виробництва, оскільки вже саме су-
спільне формування духовного світу особистості та народу передбачає коорди-
нуючу діяльність управлінських структур, їх турботу про відносини між людь-
ми та соціальними спільнотами. Тому принциповим для управління духовним 
виробництвом є врахування національної специфіки особистості та народу, тон-
кий розрахунок співвідношення цієї специфіки із загальними закономірностями 
духовного розвитку народів, шляхів оптимального сполучення національних та 
загальноцивілізаційних інтересів їх розвитку. Причому, саме в управлінні духо-
вним виробництвом слід уникати сліпого копіювання досвіду один одного, не 
підміняти його вивчення прямим наслідуванням. Уніфікація різноманітності — 
один з найважливіших принципів управління духовним виробництвом — вини-
кає саме як принцип управління у зв’язку із зумовленими самою природою ду-
ховної культури загальними закономірностями її розвитку. Усвідомлення та на-
укове вираження в управлінських актах національних і загальноцивілізаційних 
духовних інтересів — одне з найскладніших завдань управління духовним  
виробництвом, яке часто дуже просте в теоретичній тезі і набагато складніше в 
його застосуванні до життя, до практики розвитку. Тому, готуючи рішення, 
принципово важливо усвідомити відмінності інтересів партнерів у тому чи ін-
шому питанні духовного виробництва, виявити їх джерела, попередньо погоди-
ти позиції на основі скоординованих інтересів, не поступаючись при цьому пе-
ревіреними принципами розвитку духовної цивілізації. Саме наукова теорія 
розвитку духовної культури, що міститься в державних документах, творчо зрі-
лі оцінки тих чи інших духовних явищ, творча лінія, що виробляється спільно, є 
тією методологічною основою управління духовним виробництвом, яка робить 
його достатньо ефективним і в управлінні цим процесом. 
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Йдеться, зрештою, про відхід від застарілого трактування об’єкта управління 
в системі духовного виробництва. Такими поряд з видами культури, її «галузя-
ми» стають всі культурні ланки та головна з-поміж них — творчі колективи чи 
особистості. Тому управління духовним виробництвом у ході реформації крім 
галузевої та функціональної організації, що в основному відображала «національ- 
ні інтереси», доповнюється інституційно оформленою структурою, яка має сво-
їм завданням розроблення проблем поглиблення культурного співробітництва з 
позицій всього світового співтовариства. У цьому зв’язку особливо важливе 
значення має розроблення управлінської системи, що виключає втрату стратегіч-
ного управління співробітництвом. 

Як відомо, типовою рисою сучасного світового розвитку є націоналізація та 
глобалізація духовних інтересів, основою яких є духовне виробництво. У цих 
процесах духовне виробництво виступає як передумова культурного розвитку 
народів, як об’єктивне явище, характерне специфічною самоврядністю. Об’єк-
тивність ця викликана самим розвитком духовної культури, який практично не-
можливий без свідомої творчої кооперації діяльності людей. 

Тобто духовне виробництво розвивається як кооперативний процес. Проте 
кооперативна єдність духовного виробництва не означає відсутності його спе-
цифічного проходження в різних сферах, різноманітності національних форм 
розвитку та форм культурного співробітництва людей, що значно прискорилося 
у зв’язку з руйнацією ідеологічних стереотипів, хоча паралельно відбувається 
процес «диференціювання» людства в значенні багатства й різноманітності ду-
ховного життя та ідейних течій. Зрозуміло, що цю «диференціацію» можна по-
дати терміном у переносному значенні, оскільки йдеться не про розчленування 
«духовного потоку», а про його поглиблення в кожній даній країні, що і є необ-
хідною умовою плідного духовного виробництва, яке ускладнює управління 
ним як загальноцивілізаційною потребою. Адже управління духовним виробни-
цтвом як загальноцивілізаційне явище ефективне тому, що воно ґрунтується на 
загальнолюдському характері самої культури, що є відображенням постійної ін-
тернаціоналізації суспільного життя, яка проявляється в умовах процесу матері-
ального єднання людства, на основі глобалізації економічних чинників. 

Саме ця обставина і є головною у підході до організації духовного виробни-
цтва, управління ним. Що стосується специфіки, яка особливо «потребує» все-
бічного врахування саме в управлінні духовним виробництвом, то це насампе-
ред форми організації державної системи духовного виробництва, темпи його 
розвитку і, зрештою, рівень культурного стану населення. Саме ці обставини й 
породжують значною мірою необхідність управління цим складним соціальним 
явищем, вироблення методів управління, які надають достатній організаційний 
простір для виявлення зазначеної специфіки. 

Адже управління духовним виробництвом об’єктивно необхідно тому, що 
воно має забезпечити саме організаційний простір для прояву творчого потен-
ціалу народів, особливо через кооперацію цього виробництва. Саме в кооперації 
(назвемо її духовною) виникають принципово нові джерела розвитку духовної 
культури в результаті взаємовпливу учасників кооперації. Зрозуміло, що цей 
вплив може бути не тільки позитивним, а й негативним. 
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Проблеми, що виникають у процесі кооперативного культурного співробіт-
ництва, певною мірою викликані недосконалістю кооперативного самоуправ-
ління. А це має величезне значення для духовного виробництва, бо зі зміною 
його стану, рівня розвитку в кожній даній галузі змінюється сутність і зміст  
культурного співробітництва індивідів, кінцевою метою яких є формування ду-
ховної спільності народів на основі загальнолюдських цінностей, хоча, звичай-
но, це спільність різноманітності. 

Можливість управляти духовним виробництвом зумовлюється в сучасному 
світі включенням його не тільки в загальноцивілізаційний розвиток народів, а й 
у систему ринкових відносин. Тому слід насамперед враховувати в управлінні 
те, що ці відносини будуються на комерціалізації духовного виробництва, яка 
зумовлює специфічність процесу духовної творчості. При цьому розвиток наці-
онального духовного виробництва, його творче збагачення на комерційній ос-
нові стикається з такими явищами в культурних взаємовідносинах, як взаємний 
культурний обмін, спільна культурна діяльність, взаємозбагачення змісту та 
форми культури народів. 

Тому термін «загальнолюдське» в духовному виробництві слід розуміти са-
ме управлінськи як прагнення створити, організувати всі галузі духовного ви-
робництва та обміну його продуктами в інтересах загального культурного під-
несення країни, народів, що в ній проживають. 

Управлінський вплив на духовне виробництво не має на меті його уніфіка-
цію, тим паче, що така уніфікація взагалі неможлива через відмінність самого 
духовного продукту. Тому провідним в управлінні духовним виробництвом є 
налагодження органічного взаємозв’язку та взаємовпливу як засобу формуван-
ня єдиного духовного ринку з різними національними особливостями. 

Високий рівень органічного взаємодоповнення факторів духовного порядку 
дає можливість більше уваги приділяти якості управління духовним виробниц-
твом, його духовній ефективності. 

Фіксуючись у національно-державному масштабі, норми духовного вироб-
ництва набувають для суспільства обов’язкового характеру, хоча, зрозуміло, ця 
обов’язковість сама є результатом конституційного відображення відповідних 
інтересів тієї чи іншої частини населення. 

Найвищим здобутком духовної історії людства є пізнання самого себе, вста-
новлення духовної сутності суспільства. Визнання науки як найповнішої репре-
зентації інтелектуального потенціалу людства, його здатності до духовного са-
морозвитку відбулося. І тому в контексті даної проблеми духовне виробництво 
є основною формою духовного спілкування, а управління цим виробництвом є 
основною формою його організації. Не менш важливою обставиною в даному 
разі є те, що йдеться про духовне співробітництво людей, яке випливає з прин-
ципового збігу їх інтересів та інтересів «духовників», а також необхідності 
ідейно протистояти бездуховності, організовувати духовні контакти людей, об-
мін між ними духовною інформацією, досвідом духовної діяльності. 

В основі самої можливості наукового управління духовним виробництвом 
лежить національний характер духовної культури як соціальної системи, загаль-
нозначущість її головних рис і закономірностей, що принципово збігаються з 
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напрямом магістральних шляхів її розвитку. Саме ці обставини визначають 
характер організації діяльності культурних закладів країни. 

Останнє особливо важливе, бо йдеться не просто про культурне співробіт-
ництво членів суспільства, а про такий його тип, такий його зміст, який покли-
каний духовно забезпечити побудову вищих форм соціального життя, причому 
таку, яка стверджує новий рівень розвитку суспільних відносин, здійснює руй-
націю старих або застарілих відносин. Тому це має бути творче виробництво. 
Складність його багаторазово збільшується як відмінністю «стартових майдан-
чиків» різних видів духовного виробництва, так і політичними факторами. 

Будь-яка духовна культура відображає, причому активно, загальний стан су-
спільства. Це його ідеальне вираження. «Ідеальне вираження» у суспільному 
середовищі як природному утворенні, означає здатність до свідомої самооргані-
зації і може виступати в ролі тієї основи, що активно втручається в ці відноси-
ни, має, по суті, управлінський вплив. І тому застосовувану часто тезу про те, 
що духовна культура прямої матеріальної користі не дає, слід на новому рівні 
осягнення саме управлінських істин, ролі управління в сучасному суспільстві 
тлумачити не як соціально-економічну, а радше як технологічну, операційну 
категорію в системі матеріального виробництва, оскільки в усіх інших відно-
шеннях вона (культура) впливає на діяльність працівників. 

Тож управління духовним виробництвом будується не тільки на врахуванні 
специфіки виробництва духовних продуктів, а й враховує його властивості, які 
стверджуються як результат національного змісту духовної культури. Управ-
лінські інститути в цій сфері виробництва спрямовують свою діяльність на ор-
ганізацію виробництва не тільки продуктів духовного «цеху», а й організацію 
спільної діяльності творчих колективів з реалізації як внутрішніх, так і міжна-
родних завдань розвитку. 

Рівень духовної цивілізованості народів вийшов на ту позначку, коли систе-
ма управління духовним виробництвом уперше в історії людства відображає 
справжні інтереси спершу більшості, а тоді й усіх членів суспільства. 

Особливо важливою сьогодні є велика відкритість кожного з духовних вироб-
ництв до творчого спілкування. І теорія, і практика засвідчують, що відмінність 
рівнів розвитку не може бути виправданням для творчого ізоляціонізму, відме-
жованість певного «цеху» призводить до відставання. 

Але система управління духовним виробництвом, що склалася нині, виявилася 
недостатньо мобільною, погано оснащеною сучасним інструментарієм, який допо-
магає його динамізувати, хоча ще далеко не всі конкретні проблеми реалізації су-
часних підходів до визначення самої сутності духовного виробництва зрозумілі як 
з практичного, так і з теоретичного поглядів. Їх з’ясування можливе лише в резуль-
таті нагромадженого досвіду та його наукового осмислення. Але вже нині можна 
передбачати, що процес перетворень і в цій сфері виробництва набуває незворот-
ного характеру, бо він зумовлений його об’єктивними потребами. 

Незворотність ця має підкріплюватися створенням дієвих організаційних 
механізмів управління духовним виробництвом, яке виключає всякого роду не-
сподіванки, що створюють перепони на шляху проникнення в процес виробни-
цтва явищ, що не забезпечують його зміцнення. 
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У контексті даної проблеми духовне виробництво як духовне явище — най-
складніша форма виробництва, а управління ним — найскладніша форма 
управління. Спрощується ця обставина в тому разі, коли йдеться саме про духов-
не співробітництво, яке випливає зі збігу принципових інтересів «працівників 
духовного цеху» та необхідності духовно забезпечувати розвиток цивілізації, 
організовувати культурні творчі контакти, обмін між «виробниками» духовної 
інформації, творчим досвідом. 

Важливість управління духовним виробництвом посилюється і у зв’язку з 
необхідністю в сучасних умовах піднесення авторитету духовної культури, яка 
впливає на уявлення людей про справжній духовний потенціал людства. У ре-
зультаті управління духовним виробництвом нині треба домогтися збагачення 
не лише найважливіших наукових концепцій, що лежать в основі їх цивіліза-
ційного розвитку, а й уявлень про саме духовне оновлення людства. 

У ролі суб’єктивних факторів управління духовною кооперацією, духовним 
виробництвом виступають усвідомлення об’єктивно існуючих потреб та інте-
ресів, почуття, знання, ідеали та світогляд людини. Визначальна роль в управ-
лінні духовним виробництвом належить об’єктивним факторам. Але в конкрет-
но-історичних умовах вирішального значення можуть набути й суб’єктивні 
фактори, від дії яких зрештою залежить перетворення об’єктивно назрілої мож-
ливості в реальну дійсність. 

В умовах духовної кооперації, духовного виробництва істотний вплив на 
управління кооперативною діяльністю чинить суб’єктивний фактор, свідома ді-
яльність людей, спрямована на піднесення ефективності управлінського впливу 
на цю діяльність. 

Для того щоб науково достеменно зобразити процес такої взаємодії, слід 
встановити теоретичний потенціал і межі використання поняття «суб’єктивний 
фактор управління духовним виробництвом». Суб’єктивний фактор управління 
духовним виробництвом як прояв суб’єктивного фактора суспільства виступає 
в ролі безпосереднього фактора управлінської діяльності. Причому саме в умо-
вах духовного виробництва суб’єктивний фактор управління має тенденцію де-
далі більшого включення в суб’єктивний фактор самого виробництва. Їх повний 
збіг — кінцевий результат розвитку цієї тенденції. 

Вирішення завдань управління духовним виробництвом значною мірою за-
лежить від такого суб’єктивного фактора, як духовний потенціал кооперації, 
його моральні основи. 

У цьому зв’язку логічно дати наукову аргументацію головної тези: духовні 
риси та властивості управління духовним виробництвом виступають у ролі пос-
тійних суб’єктивних факторів, що детермінують управлінську поведінку та спо-
сіб мислення управлінця. Вони — сутність відображення духовного потенціалу 
кооперації, реальна та ідеальна програма управління духовним виробництвом. 
Управлінський вплив на духовне виробництво у зв’язку з цим стає справді ефе-
ктивним тільки залежно від ефективності участі цього виробництва у вирішенні 
основних завдань життєдіяльності суспільства. 

Тепер духовне виробництво відчуває потребу в реформації управлінських 
механізмів, формуються нові підходи до нього. Першочергова роль в організації 
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духовного виробництва тепер все частіше відводиться не тільки творчим колек-
тивам, а й окремим представникам «духовного цеху», індивідуально-контроль-
ній роботі. 

Імпульси багато в чому виходять від самих творчих колективів, які потребу-
ють швидкого прийняття рішень, гнучкого пристосування до умов, що зміню-
ються, активного відбору творчих сил для культурного обміну. Культурні сили 
виступають проти бюрократизму, сваволі, безвідповідальності окремих управ-
лінських працівників, їх некомпетентності. Вони потребують демократичних 
процедур вироблення найважливіших рішень, посилення суспільного контролю 
за управлінською діяльністю, створення такої атмосфери духовного виробництва, 
яка б сприяла новаторству, висуненню сміливих ідей, народженню талантів. 

Із труднощів у сфері духовного виробництва випливає також те, що не мож-
на управляти цим видом виробництва методами, йому не притаманними, пос-
тійно нарощуючи бюрократичний апарат та посилюючи адміністративну основу. 
Це тим паче не можна робити нині, в умовах загальноцивілізаційної демократи-
зації, коли незмірно зріс рівень суспільної свідомості, ускладнилось багато ду-
ховних процесів. 

Доводиться враховувати в управлінні духовним виробництвом і те, що нині 
відпало багато утопічних уявлень про безпроблемність та безконфліктність цьо-
го виробництва, про можливість повної одностайності з усіх його питань. Роз-
виваючись, цей вид діяльності особливо виступає проти уніформізму, однома-
нітності в культурному розвитку. Навпаки, духовні процеси стають дедалі 
різноманітнішими, що робить їх багатшими та одночасно складнішими. 

Організаційні характеристики управління духовним виробництвом зводять-
ся, зрештою, до потенціалу самоорганізації цього виду виробництва, до певної 
автономності, яка не терпить «агресії» зовнішніх форм організаційного підпо-
рядкування. Ефект управління в цьому потенціалі полягає лише в адекватності 
організаційної форми та творчого змісту продукту духовного виробництва. Все 
інше — політично, ідеологічно, імперативно, історично безперспективне. 

У зв’язку зі згаданими «якостями» управління культурним співробітництвом 
особливе значення мають нові підходи до нього в нашій країні, які сфокусували 
в своєму культурному розвитку чимало проблем світового розвитку. 

Зазначимо, що новизна цього підходу має одну якість, про яку доцільно ска-
зати саме у зв’язку з необхідністю повернутися до первісного розуміння даного 
явища. У цьому «поверненні» і полягає його специфіка, оскільки будь-яке повер-
нення, надто в управлінні, повинно виходити з нових умов, у яких функціонує і 
розвивається об’єкт, у даному разі духовна культура та її об’єктивний еле-
мент — духовне виробництво. 

Спираючись на наукове розуміння духовної культури як однієї з найбільш 
чутливих та емоційних у суспільному житті, наша країна виступила на міжна-
родній арені з ініціативою демократизації та зміни методів управління цією 
сферою масового виробництва та споживання. 

Тому саме в журналістиці, літературі, кінематографі, театрі реформація 
знайшла негайну підтримку, причому не тільки у зв’язку з її необхідністю у 
вказаних «цехах» культури, а й у країні в цілому. 



Кооперативна організація та управління  

 

177 

 
4.2. УПРАВЛІНСЬКА САМОДОСТАТНІСТЬ  

СОЦІАЛЬНОЇ КООПЕРАЦІЇ 

4.2.1. Об’єктивні засади формування  
особистості в кооперативному середовищі 

 
рім управління суспільством наука управління має у своєму арсеналі 
набір положень, спираючись на які можна управляти процесом форму-

вання особи, хоча сьогодні існує тенденція відмовитись від управлінського 
впливу на це формування. 

Як відомо, процес, що формує людину, в суспільстві має дві сторони. 
Перша — це вплив об’єктивної дійсності, системи суспільних відносин (у 

тому числі сімейних) на формування особи; 
Друга — це суб’єктивні зусилля суспільства, спрямовані на формування осо-

би відповідно до її інтересів та ідеалів. Такі зусилля здійснює будь-яке суспіль-
ство, хоча в цивілізованому жодне з них сьогодні не складає «планів робіт з (пев-
ного) виховання» своїх громадян. 

Однак це формування як вид діяльності певним чином організоване, здійс-
нюється на основі системи принципів. Оскільки діяльність має організаційні за-
сади, а організація — сутність управління, то воно повинне мати свої власне ор-
ганізаційні управлінські принципи. 

З погляду науки управління принципи поділяють на дві групи відповідно до 
їх реального «положення» у формувальному процесі, насамперед у його вихов-
ному елементі. 

Першу групу можна представити як системну, тобто таку, яка реалізує об’єк-
тивні властивості виховного процесу. Таке навантаження мають загальні прин-
ципи виховання, використання яких у виховному процесі має регулятивне 
призначення, оскільки поведінка особи приводиться з їх допомогою у відповід-
ність до суспільних потреб, суспільних інтересів. 

До них належать загальновідомі принципи орієнтації на соціальний ідеал, 
об’єктивність, гуманізм, демократизм, історизм, диференційний підхід, єд-
ність вимогливості і поваги до особи, єдність слова і діла, заклику і вчинку, ви-
ховання і самовиховання тощо. 

До другої групи принципів входять принципи наукового управління суспільс-
твом, «перекладені» на одну зі сфер суспільної діяльності — виховну. Управ-
ління тут має справу з визначеним об’єктом, що породжує особливі суб’єктно-
об’єктні відносини, які є суттю управлінського процесу. Управління в такому 
розумінні виступає як вид діяльності, насамперед організаторської. 

Можна помітити, що частина принципів другої групи названа в першій. Од-
нак це термінологічний збіг, оскільки принцип об’єктивності у виховному про-
цесі і в управлінні — не одне й те саме. У першому випадку — це відволікання 
в підході до особи від «нав’язаних» обставин, наукова незалежність у суджен-
нях про об’єкт виховання, у другому — врахування у прийнятті рішень умов 

К 



Розділ ІV 

 

178 

макро- і мікросередовища, конкретної, в тому числі й випадкової, обставини. До 
так званої «управлінської об’єктивності» може входити і облік «нав’язаних» об-
ставин, їх інтерпретація у відповідних інтересах. Навіть ідейність (орієнтація на 
соціальний ідеал) як принцип у першій групі відрізняється від другої. У пер-
шій — це платформа поведінки вихователя і прагнення затвердити на ній і того, 
кого виховують; у другій — сама ідейність, яка організаційно виражена в конк-
ретному управлінському рішенні.  

Термінологічний збіг двох груп принципів свідчить про те, що прийнята ви-
ще характеристика цього явища не точна, не повна. Правильніше було б сказа-
ти, що принципи управління вихованням «термінологічно» збігаються з прин-
ципами виховання тому, що вони перебувають в органічному зв’язку: друга 
група «обслуговує» першу, є її організаційною основою. На практиці можливе 
їх переплетіння, взаємодія. У зв’язку із цим і аналіз принципів управління про-
цесом виховання доцільно здійснювати в такий спосіб. 

Основним принципом наукового управління процесом формування особи є 
відповідність управлінського рішення, управлінського акту магістральним 
завданням розвитку суспільства. Ці завдання представлені в основних держав-
них документах України, в яких науково усвідомлені вищі виховні інтереси  
народу. При цьому слід зазначити, що його зміст можна було б представити інак-
ше, навіть зовнішньо переконливіше. Звичайно, коли йдеться про цей принцип 
(хоча і не називають його принципом управління), вказують на відповідність 
управлінського рішення життю, практиці. Однак справа в тому, що в такому ви-
гляді власне принцип управління «працює» слабше, оскільки нескінченну різ-
номанітність життя неможливо повністю осмислити в процесі підготовки й 
прийняття рішення, не можна врахувати всі чинники впливу на об’єкт, яким 
управляють. Ця різноманітність більш ефективно «охоплена» не принципом, а 
завданням розвитку, тим більше на рівні країни.  

Інша справа — дія принципу відповідності в конкретній виховній ситуа-
ції. Тут таке врахування необхідне, оскільки жодне загальнодержавне зав-
дання, представлене в загальнодержавному документі, не може увібрати в 
себе всю різноманітність життя, можливі конкретні ситуації. Проте в цьому 
немає потреби, оскільки і завдання вищого порядку є також формою конкрет-
ного, однак на його іншому рівні, в наведеному випадку на загальнодержав-
ному. Без точного розрахунку завдань цього рівня суттєво ускладнюється їх 
розрахунок на інших рівнях соціальної організації, суспільства. Треба підк-
реслити, що саме в цьому полягає їх зв’язок із життям, практикою, сьогоден-
ням, зокрема з реформами життєдіяльності українського суспільства. Основ-
не завдання — знайти реальний зв’язок управлінського рішення будь-якого 
рівня із загальним завданням формування особи. У цьому проявляється мис-
тецтво управління, і від цього великою мірою залежить ефективність управ-
лінського рішення. 

Звичайно, знаходження цього зв’язку не гарантує успіху управлінської акції. 
Тут потрібно і багато іншого, що входить до структури діяльності суспільства 
щодо формування особи. Однак така обставина власне для ефективності проце-
су має велике значення. 
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Управління процесом формування особи тим ефективніше, чим точніше роз-
рахований суспільний інтерес у формуванні певного типу особи. Про точність 
такого розрахунку свідчить вказівка в документах вищого рівня на основну 
ланку в ланцюзі завдань, які розв’язує сьогодні українське суспільство для до-
сягнення визначених цілей. Економічність у поділі завдань, створення їх ієрар-
хії, акценти на приорітетних завданнях суттєво полегшують і управління фор-
муванням особи. 

Сьогодні, як відомо, основним завданням, основною ланкою подальшого 
управлінського розвитку України є розбудова державності. Маючи цю ланку, 
можна створити надійні гарантії вирішення основних завдань розвитку України, 
до яких також входить формування людини незалежної держави, хоча форму-
лювання таких завдань сьогодні не є нормою управлінської діяльності. 

Останнє слід особливо підкреслити у зв’язку з необхідністю орієнтації у фор-
муванні особи на суспільний ідеал, реальність якого забезпечується рухом від-
будови України, його спрямованістю на принципово новий рівень демократич-
ного розвитку українського суспільства. Суспільний ідеал як управлінський 
орієнтир у формуванні особи — це усвідомлена суспільством вказівка на необ-
хідність відповідності управлінських рішень у цій галузі життя глибинним фак-
торам функціонування суспільства, всебічне врахування в управлінні об’єктив-
ності виховних інтересів суспільства. 

Звідси такі загальні принципи виховання, як громадська ідейність, істо-
ризм, гуманізм набувають управлінського аспекту, оскільки в них закладена 
об’єктивна потреба українського суспільства, на яку спирається будь-яке управ-
лінське рішення, принаймні на яку воно має спиратися, якщо суб’єкт управ-
ління прагне до оптимального впливу на особу, на процес її формування для 
сприяння процесу відбудови української духовної соборності. 

У цьому зв’язку виникає певна жорсткість ідеалу, його спорідненість з пра-
вовою нормою. Управлінський розрахунок формуючого впливу на особу так і 
представлено. Він є оптимальним, якщо відповідає магістральним завданням 
розвитку суспільства, які висуваються на основі вираженого в гуманістичній 
формі ідеалу. Для управління такий зв’язок, така жорсткість природна, інакше 
суспільний формуючий вплив на особу не буде мати належного організаційного 
забезпечення, і процес як мінімум ускладниться, а як максимум дістане можли-
вість розвиватися зі значною долею стихійності. 

Деяка методологічність викладеного створює враження, що охарактеризова-
ні принципи — наслідок лише наукового розрахунку можливостей суб’єкта 
управління у виховному процесі, звичайного розумного начала в управлінні, яке 
спирається на інтелектуальні потенції управляючого. Для того щоб таке вра-
ження не склалося, доцільно підкріпити подані характеристики аналізом прин-
ципів управління, які безпосередньо випливають із суб’єкта управління, а в 
цьому випадку з процесу виховання. 

Насамперед це диференційований підхід в управлінні формуванням особи. 
Очевидно цей підхід може ґрунтуватися тільки на врахуванні ієрархії середо-
вищ і обставин, які являють собою процес формування особи. В управлінні — 
це врахування мікро- і макросередовища, різних особливостей об’єкта управ-
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ління, часу проходження процесу, індивідуалізовані причинно-наслідкові за- 
лежності між минулим, теперішнім і майбутнім особи, традиційність поведінки 
тощо. 

На цій основі в управлінському впливі на процес формування особи можна 
створити індивідуалізовану модель і встановити достовірну картину його зміс-
ту, що й створить необхідний фундамент для прийняття управлінського рішен-
ня, компонентно конкретного, в якому диференціація буде максимально ефек-
тивним засобом управлінського впливу на особу. 

Проте диференціація здається переконливою власне в управлінні як форма 
деякої загальності, спосіб типізації процесу, з тим щоб знайти в індивідуально-
му насамперед типове, те, що звичайно є надійною основою для вивчення особ-
ливостей кожної особи. При цьому обсяги типізації можуть бути різними за- 
лежно від змісту поведінки особи: в одних випадках типове буде на рівні мікро-
середовища, а його знання достатнім для прийняття правильного рішення; в ін-
ших — знадобиться використання типізованої інформації більш широкого діа-
пазону. 

В усякому разі диференційований підхід в управлінні формуванням особи — 
це не є вирізненням особи з ряду подібних, а навпаки, це — максимально мож-
ливе встановлення зв’язків між одиничним, особливим і загальним. Тільки в та-
кому управлінському ключі можлива дійсно наукова ефективність рішення. 

Правильність управлінського рішення може бути встановлена за наявності в 
його змісті достатнього для кожної формуючої (виховної) ситуації співвідно-
шення вимог і поваги до особи, причому з обов’язковою умовою, що перше є 
також і показником другого, хоча, зрозуміло, що не тільки другого, а й третьо-
го, четвертого, п’ятого тощо. До цього ряду входить набір соціальних інтересів, 
соціальних норм, що знаходять своє вище закріплення в основному правовому 
документі країни — Конституції. Причому, з правового погляду, найбільш су-
ворим відносно змісту рішення з приводу певної поведінки, вчинку особи є по-
казник поваги до неї, розрахунку її позитивного потенціалу в умовах суспільст-
ва, за умови відсутності макрооб’єктивних джерел асоціальної поведінки особи. 
Звичайно, в будь-якому разі потрібна опора на всі принципи управління проце-
сом формування особи, правильна їх акцентна розстановка. 

У зв’язку з використанням в управлінні принципу єдності вимог і поваги до 
особи постає питання про суверенітет особи, особливо в умовах формування 
державного суверенітету України. Його конституційне уявлення і реальне ви-
користання сьогодні ще перебуває в суперечливому стані, тим більше що суве-
ренітет особи закладений як в означених у Конституції правах, обов’язках, так і 
в усіх статтях Конституції. Тому Конституція України має бути не лише право-
вим документом держави, а й особистим правовим документом. 

Останнє набуває особливого значення у зв’язку з дією принципу відповід-
ності вимог і поваги до особи в правовій регуляції відносин між особою і су-
спільством. Правове рішення випливає з так званої презумпції невинності. З 
погляду управління це означає, що будь-яка кваліфікація вчинку особи, що 
не відповідає соціальним нормам, починається з підходу до неї як до суспіль-
ної цінності, яку суспільство прагне зберегти як корисного йому члена.  
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Тільки під впливом незаперечливих доказів асоціальності приймається рі-
шення про припинення тієї чи іншої поведінки, причому й припинення ви-
пливає із суспільної цінності особи. 

Управлінське поєднання вимогливості та поваги до особи виражаються та-
кож у можливо більш повному обліку потенціалу особи, її загальнокультурного 
і професійного рівня розвитку, у створенні умов для його підвищення, принай-
мні приведення у відповідність до суспільних потреб, соціальних норм, насам-
перед тих, що представлені в основному законі країни — Конституції. Повага 
до суверенітету особи, її загальнолюдських прав, посягання на які є порушен-
ням не тільки внутрішньодержавних, а й міжнародних правових норм щодо 
охорони прав людини (хоча, зрозуміло, що рівень розвитку України сьогодні ще 
недостатній для реалізації цих прав), пов’язана із сутністю суспільного ладу 
України, який не має точно визначених опор існування й розвитку. 

Сьогодні для України саме в управлінні формуванням особи особливо треба 
враховувати необхідність забезпечення єдності слова (рішення) і діла, заклику, 
лозунгу, положення і вчинку, принципу і реальних умов його реалізації, можли-
вості виховання і самовиховання. Це тим більш важливо, що саме в організа-
ційній діяльності як в основі управління закладені величезні потенції форму-
вання особи, можливості приведення справи формування особи у відповідність 
до соціально-економічного і духовного потенціалу суспільства. Строкатість у 
рівні розвитку української особи, особливо в її загальнокультурному рівні, свід-
чить більшою мірою про неоднаковість організаційних зусиль різних соціаль-
них, економічних і духовних інститутів з формування цього рівня, крім, зви-
чайно, відомих об’єктивних факторів, які зумовлюють цю неоднаковість. 

У науці управління існує принцип участі громадян в управлінні. Щодо 
управління він є природним як відображення демократичної, правової сутності 
суспільства. Але в управлінні формуванням особи його застосування досить 
специфічне. Звичайно, прийняття загальнодержавних рішень на адресу форму-
вання особи необхідне, оскільки це по суті є його (управління) програмуючою 
функцією. Однак наскільки таке рішення може бути ефективним щодо процесу, 
настільки воно може бути малоефективним щодо конкретної особи в умовах 
сьогоднішньої соціальної невизначеності в Україні. Виникає проблема зв’язку 
загального, особливого та одиничного, проте не того одиничного, яке типізує 
ієрархію рівнів, а власне конкретної людини. При цьому центральна «енергетична» 
фігура — це керуючий, організатор, виконавець, та людина, яка «оживляє» рі-
шення, робить його потенціал гнучко різноманітним відповідно до особливос-
тей особи. Отже, принцип участі громадян в управлінні формуванням особи — 
це система, що має структурний зміст, різні елементи якої можуть ближче або 
далі стояти від процесу безпосереднього впливу на особу. Правильний розраху-
нок цієї структури сприяє ефективності управління. 

Ефективність управлінського рішення в процесі формування особи значною 
мірою залежить від стану наукового, теоретичного знання як про формування 
особи, так і про управління ним. У суспільствознавчих та гуманітарних науках 
наукового потенціалу достатньо для того, щоб процес формування відбувався 
нормально, хоча, зрозуміло, що приведення цього потенціалу у відповідність до 
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нових вимог часу, проблем, які виникають, — обов’язкова умова ефективності 
української науки. 

Для управління ця обставина перетворюється в принцип діяльності, оскіль-
ки управлінське рішення тим ефективніше, чим більший простір воно відкриває 
не тільки для теперішнього, а й для майбутнього перебігу процесу, для його 
правильного напряму відповідно до завдань, які вирішує суспільство на тому чи 
іншому етапі розвитку. 

Труднощі, які виникають у зв’язку з необхідністю спиратись в управлінській 
діяльності на принцип випереджального розвитку теорії, полягають у тому, 
що керуючий ще не володіє конкретною соціологічною інформацією для при-
йняття рішення, і в зв’язку із цим воно може здатися абстрактним, відірваним 
від життя. Слід мати на увазі, що зовнішньоуправлінські акти, навіть загально-
державні, створюються на основі випереджального бачення процесу розвитку 
об’єкта, в тому числі й процесу формування особи. Однак науковість бачення 
властивостей системи зовнішньо доступніша, ніж конкретної ситуації, що фор-
мує особу, тим більше поведінки самої особи, оскільки в наявності різнооб-
сяговість інформації, що і породжує вказане ускладнення. Тому на нижньо-
му рівні управління особливого значення слід надавати особистим якостям 
управляючого, його вмінню бачити те, що не лежить на поверхні, іноді 
приймати рішення, яке сприймається не відразу, а тільки в процесі його реа-
лізації, коли розкривається його ефективність, корисність для об’єкта. Зви-
чайно, таке рішення у своїй основній аргументації має переконувати органі-
чним зв’язком з програмними основами процесу формування особи, різними 
рівнями цього програмування. 

При цьому ступінь відповідальності управляючого різна. З загальногуманіс-
тичного погляду цінність суспільства і цінність окремої особи однакова. Проте 
в державній, особливо правовій, практиці, з якою тісно пов’язане управління, 
існує ієрархія відповідальностей, яка стосується і процесу формування особи. 
Відомо, які величезні витрати робить суспільство через неправильні програмні 
установки, наприклад, «культурна революція» в КНР або культ особи в колиш-
ньому СРСР, суб’єктивістські деформації. Подібні явища відбулися і в ряді ін-
ших країн. Зрозуміло, що виправлення особи, що схибила, зайняла асоціальну 
позицію, менш складна і менш відповідальна справа, ніж «виправлення» міль-
йонів, повернення їм справді загальнолюдських духовних цінностей, форму-
вання переконаності в історичній правоті справи, припустимо національного ві-
дродження або соціального прогресу. 

Великий формувальний вплив на особу має такий принцип управління, як 
ринкове стимулювання виробничої діяльності. 

Надзвичайно широкі можливості для цього створює відбудова України, що 
все більше наповнюється різноманітними формами організації трудової діяль-
ності, можливостями самоутвердження, зокрема через нові механізми ринку, 
демократії, реалізації національної гідності. Тому даний принцип є одним з 
найважливіших у перетворенні процесу формування особи. 

Формування особи в організаційно-політичному відношенні особливо тісно 
пов’язане з демократичним змістом діяльності політичних інститутів суспільст-
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ва, відповідністю законодавчої та виконавчої влади, станом законності, контроль-
ної функції суспільства. 

Ці організаційно-політичні явища в управлінні сприяють утворенню певного 
набору принципів, який потрібно застосовувати в інтересах управління проце-
сом формування особи. У справі управління формуванням особи важливим є 
принцип єдності права та організації, причому в діяльності всіх політичних 
інститутів. Він є справді універсальним, оскільки жодне управлінське рішення 
не виступає в чистому вигляді, не маючи одночасно як організаційного, так і 
духовного заряду, навіть якщо у ньому відсутні безпосередньо духовні виклад-
ки, особливо на адресу особи. 

Будь-яка організаційна акція має свою структуру: мету, засоби її досягнення, 
розрахунок об’єктивних і суб’єктивних можливостей об’єкта, середовища, в 
якому він функціонує тощо. Будь-який з елементів цієї структури в управлінсь-
кому рішенні супроводжується означеним поясненням, яке може бути викорис-
тане для «втілення» духовного матеріалу, для підключення його як стимулятора 
ефективності рішення. При цьому урізноманітнюватись може лише форма по-
дання відносно якихось суто професійних вимог, проте таких, що лежать у фар-
ватері наукової духовності. Це завдання вирішується вмінням, по суті мистецт-
вом з’єднувати в конкретному управлінському рішенні професійне з духовним, 
зокрема вміння бачити в кожному господарському питанні його політичну сто-
рону. Формування особи згідно з цим принципом сприяє досягненню духовного 
ефекту, вихованню в особі певних якостей. 

Даний принцип щодо особи має виробничий зміст. Його навантаження поля-
гає в тому, щоб діяльність, спрямована на організацію суспільного виробницт-
ва, механізмів господарювання, радикалізації виробничих відносин, організації 
праці тощо, розглядалася суб’єктом управління і в особистісному, зокрема ви-
ховному, плані, щоб сама виробнича діяльність стала фактором формування 
особи, щоб вона включалася в механізми господарювання, щоб, врешті-решт, 
ставало все менше об’єктивних обставин, які деформують особу, у тому числі й 
у галузі ринкової економіки. Сприяти цьому значною мірою може організація 
політичної діяльності і політичних відносин у країні, зокрема рівень відповід-
ності законодавчої і виконавчої влади в Україні. 

Наскільки важливе це співвідношення для управління формуванням особи, 
свідчить підвищення виконавчої влади над законодавчою, яке було характер-
ним явищем для історії колишнього СРСР. Це призвело до деформації в управ-
лінні, що виявилося в появі багатомільйонної частини населення з радянсько-
бюрократичним способом мислення. Саме управління формуванням особи та-
кож було уражено радянським бюрократизмом. Такі явища, як заорганізова-
ність виховання, формалізація думки, бездушне підкорення меншості більшості, 
особливо відносини «людина — суспільство», були результатом підвищення 
апаратної, адміністративно-командної діяльності над законодавчою, над тими 
правовими нормами, які були результатом громадянського волевиявлення, над 
представниками народу, обраними для здійснення управлінських функцій. 
Утворилися своєрідні ножиці між правовою основою управління формуванням 
особи і суб’єктивною волею радянського бюрократа, що особливо неприпусти-
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мо в цій сфері суспільного життя, оскільки відновлення ідейного, морального 
здоров’я суспільства і особи не може відбуватися як результат навіть найради-
кальнішої реформи. Це є тривалим процесом відновлення об’єктивних та 
суб’єктивних засад для відродження справді загальнолюдських цінностей. 

Крім того, підвищення виконавчої влади над законодавчою є джерелом роз-
риву між управлінським словом і справою, оскільки породжує невіру в надій-
ність слова, норми і примушує часто з життєвих міркувань уклонятися перед 
бюрократом. Характерно, що на практиці люди рідко звертаються до статей 
Конституції, водночас у них недостатньо політичної культури, щоб скористати-
ся її статтями для оцінки тих чи інших явищ, захисту власних інтересів. Кон-
ституція доходить до конкретних доль мільйонів у вигляді різних правових 
документів, які можуть бути і результатом некомпетентного тлумачення 
державної норми, не кажучи про те, що в багатьох випадках вона порушується. 
Завдання радикальної зміни власне управління формуванням особи полягає в 
тому, щоб Конституція України діяла не тільки «в вищих державних інтересах», 
а стала настільною книгою для кожної людини. 

Приблизно те саме можна сказати й про діяльність законодавчого корпусу 
України — народних депутатів. Їх управлінська діяльність у формуванні особи 
має особливе значення, оскільки вони наділені універсальним правом виступати 
від імені народу і діяти безпосередньо в ім’я його. Це той розум народу, який 
має можливість будь-яку свою управлінську акцію, спрямовану на реалізацію 
його інтересів, окремої особи, забезпечити державною могутністю, тією вла-
дою, що включає загальнонародний інтерес, у фарватері якого тільки й може 
формуватися справжня особа. 

Уявлення про державу як про комітет у справах такого формування є не-
обхідною умовою успішної управлінської діяльності в цій галузі суспільного 
життя. Крім того, потрібне різке піднесення збалансованості не тільки вико-
навчої та законодавчої влади, а й контрольної функції суспільства, втілення 
принципу контролю в управлінську діяльність. У тому числі й у процес 
формування особи. 

Відома управлінська манера «насолоджуватись» документом, коли прийнят-
тя управлінського рішення завершується якимось формальним актом, а основна 
частина процесу управління — організація виконання рішення, звітність про 
його ефективність — практично не здійснюється. Наслідком цього в управлінні 
є необхідність дублювання рішення, а в сприйнятті народу, особи — втрата по-
ваги до нього, небажання брати участь у реалізації такого рішення. Відома та-
кож практика створення непотрібних об’єкту управлінських рішень, коли рі-
шення кладеться «під сукно». 

Отже, в управлінні формуванням особи контрольна функція входить до про-
цесу реалізації рішення, є засобом організації його виконання і підтримки на-
лежного рівня відповідальності об’єкта й суб’єкта управління. Творча, будівни-
ча роль контролю в управлінні формуванням особи як принцип діяльності вкрай 
необхідна, оскільки вона «працює» не на визначення ефекту, не на фіксацію ре-
зультату, а на організацію поведінки особи, зокрема її участі в реалізації рішен-
ня незалежно від того, про який рівень рішення йдеться. Останнє може тільки 
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підсилювати ступінь відповідальності особи за виконання рішення, може ефек-
тивніше впливати на її формування, конкретну поведінку. 

У кінцевому підсумку слід зазначити, що контроль за формуванням особи — 
це напрям процесу формування особи відповідно до потреб суспільства, засіб, 
який сприяє розкриттю потенціалу особи, той «обмежувач», який висвітлює 
шлях розвитку, сприяє формуванню правильних соціальних орієнтирів особи, 
бере участь у створенні справжньої свободи, особистого самоутвердження. То-
му таким важливим є справжній демократизм контролю, спрямованість усіх йо-
го механізмів на формування в особі вищих духовних цінностей. 

Отже, управління процесом формування особи спрямоване на створення 
необхідних для її всебічного розвитку об’єктивних та суб’єктивних умов, 
таких її якостей, які б гармонізували відносини особи із суспільством, при-
родою, довкіллям. Цього можна досягти тільки спираючись на науку управ-
ління, її загальні принципи, особливо ті, які безпосередньо «працюють» у цій 
галузі суспільного життя. 

4.2.2. Консенсус і конфлікт як об’єкти  
управлінського впорядкування 

роблема консенсусу, як правило, включає дві різні сторони: суб’єкт — 
об’єкт консенсусу та консенсус як засіб і як об’єкт управлінської  

діяльності. 
Наука управління, у свою чергу, пропонує своє бачення консенсусу як 

управлінського явища. 
Консенсус — це такий стан суспільства чи соціальної групи, який є більш чи 

менш узгоджено-конфліктним і тим самим являє собою комплекс стимулюваль-
них та ускладнювальних умов для управління соціальними об’єктами. 

У цілому консенсус не передбачає активної згоди кожного члена об’єкта 
управління у ставленні до певного питання. Навіть якщо багато чого з того, що 
ми називаємо «консенсусом», може бути просто визначенням певних реальнос-
тей соціального життя, то у будь-якому разі є визначальна властивість цих про-
явів консенсусу як загальне визначення, яке об’єднує частково, визначаючи 
ідентичність, що має завжди внутрішню різницю інтересів, існування супереч-
ностей. Тому консенсус передбачає неконсенсус як єдність різноманітностей 
проявів цієї єдності. 

Наука соціального управління вирізняє три рівні об’єкта управління, на яких 
існує консенсус (неконсенсус) як можливість розділення та єдності об’єкта 
управлінського впливу: 1) консенсус щодо основних питань функціонування та 
розвитку суспільства чи колективу (основний); 2) консенсус, що стосується так 
званих правил гри (процедурний); 3) консенсус, що є продуктом самого управ-
лінського рішення (управлінський). 

Так званий, основний консенсус (неконсенсус) можна визначити як певну 
цілісність суспільства чи колективу, однаковість ціннісних уявлень та цілей. 
Якщо це так, то управління має справу з однорідним соціо-культурним об’єктом 

П 
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(виробничим, політичним, економічним тощо). Якщо це не так, то така ідентич-
ність є фрагментарною чи різнорідною. 

Дотепер дуже добре встановлений зв’язок між професійною підготовкою та 
професійною однорідністю (основний консенсус) чи різнорідністю і управлін-
ням. Фактично управлінські форми накладаються як на однорідні, так і різнорідні 
політичні, виробничі, економічні, професійні культури. Стосовно суспільства 
це означає, що управлінець може мати справу з таким національним інтересом, 
що об’єднує чи роз’єднує суспільство. 

Не можна стверджувати, що консенсус на рівні уявлень співтовариства не-
обхідна умова ефективного управління, але поки управлінець не досягне певної 
соціальної гармонії, злагоди у питаннях національного розвитку, його стратегії 
й тактики, у вирішенні засадничих проблем, управління буде функціонувати як 
«хвороблива», ламка структура. 

Соціальний конфлікт, який може виникнути на рівні основного неконсен-
сусу, тобто з основоположних питань функціонування і розвитку соціальної 
системи, спонукає до різного роду соціальних вибухів і соціально-системних 
змін. 

У трудових колективах основний, системний консенсус виявляється частіше 
саме як консенсус, оскільки виробниче, професійне об’єднання людей припус-
кає спільність основного загального інтересу. Проте професійна однорідність, 
яка також визначає основний консенсус у виробничих об’єктах, не завжди до-
тримується. Правильний підбор персоналу означає не просто підбір дипломів 
про закінчення, нехай навіть найпрестижніших вищих навчальних закладів. 
Консенсус з основних питань стратегії й тактики виробничого колективу озна-
чає не абстрактний професіоналізм, а конкретний, такий що обслуговує даний 
виробничий об’єкт у даній виробничій системі. Спільна діяльність на загальний 
інтерес — це те, що лежить в основі системного консенсусу і визначає ефектив-
ність управління. 

Другий об’єкт чи рівень консенсусу (неконсенсусу) можна визначити як 
процедурний. Він встановлює так звані «правила гри». Передусім це — правові 
норми, які закладено в Конституції та які юридично тлумачать процедури, що 
врегульовують соціальні відносини, зокрема трудові. 

Щодо процедурного консенсусу як об’єкта управління соціальними відноси-
нами у будь-якій сфері, то тут є одне з найголовніших «правил гри», яке повин-
но передувати іншим, а саме правило, яке визначає процес вирішення конфлік-
тів. Якщо управління чи навіть суспільство в цілому не додержується правил 
вирішення конфліктів, то соціальні конфлікти можуть мати ланцюгову реакцію, 
тобто конфлікт може виникати на основі тих не обумовлених «правилами» дій, 
що застосовувалися до певного конфлікту. 

В умовах демократії правило вирішення конфліктів — це правило більшості. 
А це означає, що до тих пір, поки «правило гри» більшості чи принцип більшо-
сті не є загальноприйнятим, у демократії немає правил для вирішення конфліктів і 
вона навряд чи може функціонувати як демократія. Очевидно, що процедурний 
консенсус, особливо консенсус щодо правил, процедур, вирішення конфліктів 
через принцип більшості, — невід’ємна умова демократії. 
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Про процедурний консенсус як об’єкт управління слід говорити як про кон-
сенсус, що відображає організаційний режим, у якому функціонує певний соці-
альний об’єкт чи суспільство в цілому і який не сприймається соціальним 
об’єктом або з ним мовчазно не погоджується. Ця демократія як політична ре-
жимна організація не визнається. В умовах демократії ми погоджуємося з тим, з 
чим ми не згодні. Це фактично означає, що передусім слід досягти згоду щодо 
правил, які врегульовують незгоду і спрямовані на вирішення конфліктних си-
туацій. Розбіжності в думках, поглядах у межах таких правил — це незгода, яка 
захищається і стимулюється демократією. 

Третій об’єкт чи рівень консенсусу (неконсенсусу) з приводу методів, прин-
ципів управління, зокрема державного, політичного, — висуває на передній 
план співвідношення консенсусу як чинника, основою якого є управління через 
дискусію. Це фактично той контекст, у якому незгода, неконсенсус і опозиція 
з’являються як характерні елементи демократії. Незгода з питань політики і 
опір уряду — це неконсенсус щодо членів уряду, а не щодо форми управління. 
Якби незгода в суспільстві стосувалася останнього, тоді це був би основний 
консенсус чи процедурний, а можливо те і друге. 

Основний консенсус, чи консенсус з основоположних питань (ціннісні уяв-
лення, які структурують нашу ціннісну систему), — стимулювальна, хоча й не 
обов’язкова умова демократії. Це — консенсус, який демократії слід мати як ці-
льовий результат. Навпаки, процедурний консенсус, і передусім консенсус з 
приводу правил вирішення конфліктів, — необхідна умова, фактично переду-
мова демократії. Такий консенсус є початком демократії. Коли консенсус звер-
тається до питань політики і відношення до окремих членів державного управ-
ління, тоді акцент переміщується на дискусію, неконсенсус і важливу роль 
демократії. Але якщо консенсус є таким, що не відповідає демократії чи є неба-
жаним для неї, тоді скоріше сприймається неконсенсус. І він потрібен, щоб 
здійснювати зміни у консенсусі чи визначати нових представників створення 
цього консенсусу щодо інших речей. Адже конфлікт, неконсенсус не може бути 
основою і сутністю демократії: конфліктна теорія демократії є полемічною. 

У міру розвитку управлінської цивілізації, коли почали створюватися полі-
тичні партії та партійні системи, було визнано та усвідомлено, що плюралістич-
ний консенсус чи (залежно від акценту) плюралістичний неконсенсус не тільки 
може бути сумісним, а й навіть сприяти створенню ефективного державного 
управління. Важливим моментом є те, що незгода, опозиція, протилежні полі-
тичні погляди набувають позитивної цінності і позитивної ролі у контексті 
плюралізму, тобто в межах плюралістичної концепції суспільства, розвитку іс-
торії. Плюралізм — це впевненість у цінності різноманітності. Довіра ж до 
різноманітності, діалектики різноманітності — це антипод довіри до конфлікту. 
Те, що теорія демократії методологічно виходить з плюралістичної матриці, не 
є і не може бути схваленням конфлікту. Якщо ж відбувається динамічний про-
цес консенсусу, що основується на принципі, то він зберігає свої позиції, не-
зважаючи на критику і незгоду. 

З погляду науки соціального управління «конфлікт» є некоректним, неточ-
ним, отже тим, що вводить в оману, поняттям. Поняття «конфлікт» почали ви-



Розділ ІV 

 

188 

користовувати у невиразному сенсі, у таких випадках, як, наприклад, конфлікт 
інтересів та війна як визначення соціального конфлікту в однаковій мірі. Термін 
«конфлікт» може призвести до академічної неточності у характеристиці того 
стану соціального об’єкта, коли має бути прийняте адекватне цьому станові 
управлінське рішення. Терміни «незгода», «неконсенсус» забезпечують науково 
правильний фокус і фактично доповнюють консенсус. Питання полягає не в то-
му, чи характеризується суспільство за своєю природою відносинами, що не-
суть у собі конфлікти, а у тому, чи сприяє консенсус і який саме розвитку 
управлінської цивілізації. 

4.2.3. Управління соціальними суперечностями  
у кооперативній організація 

 соціальному управлінні сьогодні слід звертати увагу саме на суперечно-
сті у розвитку об’єкта, його спілкуванні з іншими об’єктами, причому 

треба враховувати як внутрішні, так і міжнародні суперечності, оскільки йдеть-
ся про вкрай політизований об’єкт, яким є Україна. Адже політизованість, як 
правило, загострюється в стані нестабільності об’єкта. Насамперед загострю-
ються політичні суперечності, оскільки будь-яке нестабільне соціальне явище 
перетворюється в політичне набагато швидше саме у зв’язку з невпорядкованіс-
тю суспільних відносин, завдяки зусиллям елементів стихійності, які вимагають 
для їх подолання політичного управління, тобто адекватного їм типу організації 
суспільного життя через вирішення назрілих суперечностей. 

Отже, йдеться про природні суперечності, які є джерелом розвитку об’єкта, і 
суперечності порушення цього природного стану. В управлінському розрахунку 
вони розглядаються як довгострокові, оскільки, незважаючи на їх довговічність, 
управлінець має створити певну етапність їх розвитку, а другі визначаються як 
такі, що фокусують короткострокові інтереси певних соціальних підструктур 
(об’єктивні чи суб’єктивні). 

Що стосується перших, то їх структура практично безмежна, як безмежні 
об’єкти, які їх породжують. Тому ефективність їх вирішення закладена в них і 
перетворюється в управлінську лише в здоровому, природному для цього 
об’єкта (або системи об’єктів) стані. 

У такому стані управлінське вирішення суперечностей відбувається з най-
меншими витратами часу та соціальних ресурсів і видається найбільш ефектив-
ним. Але це не зовсім так. Справа у тому, що саме управління покликане не 
просто усувати суперечності в стабільному розвитку системи (тут воно щонай-
менше необхідне), а приходити на допомогу суспільству тоді, коли воно вий- 
шло зі стабільного стану і потребує результативного управлінського впорядку-
вання. У цьому, другому варіанті воно найбільш ефективне і саме тому, що без 
нього система може розпастися. У цьому контексті короткострокові суперечно-
сті можуть стати вирішальними, тобто такими, що потребують негайного усу-
нення з метою надання необхідного простору для виявлення звичайних, довго-
строкових суперечностей, які долаються в межах певної організації чи системи, 

У 
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і тим самим підштовхують її до розвитку. Тому в соціальному управлінні дуже 
важливо визначити характер суперечностей і не приймати за суперечності не-
відповідності, які не є ознакою суперечності, а мають локальний, організаційно-
суб’єктивний характер. Зрештою, мистецтво управління полягає у визначенні 
характеру суперечностей і вмінні саме управлінськими засобами впорядковува-
ти об’єкт. 

Отже, існують суперечності, які можна подолати лише за допомогою управ-
лінських засобів. Найрельєфніше в цьому плані подані антагоністичні супереч-
ності в соціальних об’єктах — в основному полі управління, у тому полі, в яко-
му вони, власне, й зародилися та зі зникненням якого потреба у них відпадає. Ці 
суперечності з’явилися як наслідок відмінності об’єктивних та суб’єктивних ін-
тересів. Тому в найбільш загальній формі управління виступає як інтеграція ін-
тересів, їх взаємовплив, взаємозалежність, задоволення на основі пом’якшення 
або врахування цих відмінностей. Ідеальне управлінське подолання суперечно-
стей виявляється у гармонізації інтересів. Це, однак, не усуває їх відмінностей, 
але створює умови для їх паралельного вирішення у межах єдиного соціального 
утворення, не зазіхаючи водночас на системні властивості цього утворення. Ан-
тагоністичні суперечності у такому ключі значно лібералізуються порівняно з 
недавніми поглядами на можливість їх вирішення, сутність яких зводилася до 
обов’язкового знищення однієї зі сторін суперечності, яка не може існувати не 
тільки в механізмі цієї суперечності, а й у соціальній системі, що її породила. У 
такому підході не враховувалися резерви розвитку, які має у своєму розпоря-
дженні система і використання яких може створити нове підґрунтя для розвитку 
самих суперечностей. Антагоністичні суперечності в такому разі відпадають. 
Вони навіть можуть «захопити» із собою один із елементів системи, який «не-
прийнятний» для нового підґрунтя, але система при цьому зберігає рівновагу, 
реорганізовує себе відповідно до нових базових можливостей. 

У цьому зв’язку постає питання про неможливість подібної реорганізації, 
про той стан, коли в суспільстві виникла невідповідність виробничих відносин 
новому рівню виробничих сил, тобто про все те, що кваліфікується як об’єк-
тивні підстави для соціального вибуху. Абстрагуючись від розмаїття факторів, 
важливо зазначити, що її управлінський аспект, як правило, сприяє збалансу-
ванню порушеної відповідності. Трансформаційні зміни в управлінському су- 
спільстві тому називаються системними, що вони реорганізовують суспільні від-
носини відповідно до нових соціально-економічних і духовних реалій, а не 
створюють ці відносини, оскільки шляхом управлінських засобів створити 
щось, що не має елементарних засад, надзвичайно важко. Тому не варто думати, 
що суть наших реформ полягає у створенні нової соціальної системи. Ця систе-
ма як рівень розвитку вже існувала у неприродних як для неї, так і для загаль-
ноцивілізаційного розвитку умовах, вийти з яких можна через суспільну волю 
організаційними засобами. Ось чому ми говоримо про необхідність повернути 
виробникові відібрані у нього державою засоби виробництва, ліквідувати його 
організаційну відчуженість, зокрема, від управління тощо.  

Етап самозаперечення в житті суспільства має привести до управління як до 
засобу встановлення відповідності між економікою і політикою, духовним жит-
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тям і політикою, між політичними відносинами і політикою. Це є свідченням 
того, що саме управління, політичне управління покликані вирішувати подібні 
антагоністичні суперечності.  

Що стосується інших суперечностей, то тут вторгнення державного управ-
ління залежить від значущості об’єкта або явища в системі суспільних відно-
син. Тому державний управлінець обирає засоби впливової дії на них, головним 
чином враховуючи внутрішнє чи зовнішнє «місцезнаходження» суперечностей. 

Очевидно, що політика, політичні відносини виникли як наслідок певного 
рівня розвитку суперечностей. У цьому зв’язку постає питання про часове спів-
відношення політики й суперечностей. Відповідь може бути однозначною: 
оскільки суперечності як джерело розвитку є вічними, то політика як їх наслі-
док також вічна. Але в такій відповіді відсутня вказівка на те, що в історії людс-
тва політика з’явилася як наслідок певного рівня розвитку суперечностей. Цей 
рівень може бути позначений як стан суперечностей, вирішення яких неможли-
ве природним шляхом, а вимагає суспільної угоди, угоди сторін, що представ-
ляють суперечності, певних організаційних зусиль щодо подолання їх, причому 
зусиль суб’єктивних. Історичний же вихід суперечностей на рівень природного 
самоусунення в системі гнучких об’єктивних факторів матеріально і духовно 
високорозвиненого людства, в якому гармонізуються інтереси, зніме потребу в 
політиці. Низка суперечностей такого рівня розвитку вже не потребують полі-
тичного втручання. Це, зокрема, частина економічних суперечностей, усунення 
яких регулюється ринком, частина духовних суперечностей, особливо тих, що 
пов’язані з відносинами творчості тощо. Звичайно, антагоністичні суперечності 
на рівні суспільства без політичного втручання не усуваються, однак доля цього 
виду суперечностей також не є незмінною. Їх прояви видозмінюються, здебіль-
шого виступаючи як результат вторгнення в них привхідних факторів, що мо-
жуть мати випадковий характер. Такий спалах антагонізмів має свої, менш оче-
видні підстави, але вони існують, і тому випадковість тут виступає як 
непередбачений зв’язок явищ, проте для політики, що має справу з реальною 
поведінкою, ця обставина має значення. Якщо політик, знаючи про глибинні 
фактори антагонізмів, усе ж передбачає їх реальний прояв, причому протягом 
значного часу, то таку політику слід вважати вдалою. Наприклад, тривалий час 
миролюбні держави, знаючи про агресивну природу фашизму, стримували (і 
стримують) його вплив на міждержавні і навіть внутрішньодержавні відносини, 
хоча усунення цієї антагоністичної суперечності можливе переважно шляхом 
знищення однієї зі сторін цієї суперечності, що й відбулося під час Другої сві-
тової війни. Те саме можна сказати про расизм, злочинність, тероризм тощо. 

У кооперативній діяльності подолання суперечностей відбувається на підс-
таві врахування об’єктивного (системного) або особистісного їх походження. 
Наприклад, внутрішня боротьба управлінських проектів має обидві підстави. 
Кар’єристські ж претензії в кооперативних умовах мають, як правило, особистіс-
ні підстави. 

Загалом усунення суперечностей політичними засобами, сама можливість 
такого процесу свідчать про здоровий стан політики, про те, що вона виступає 
також і засобом гармонізації відносин. Хоча, зрозуміло, що соціальна гармонія і 
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політика — явища несумісні. Якщо є перше — немає потреби в другому, якщо є 
друге — немає потреба в першому. Їх нинішнє можливе співіснування — це рі-
вень розвитку як соціальної гармонії з властивим їй типом суперечностей, так і 
політики як необхідного засобу вирішення реальних суперечностей сьогодніш-
нього світу.  

Соціальний процес як розвиток суперечностей — це постійне заперечення 
старого, що зжило себе і не відповідає основним інтересам об’єкта, це визріван-
ня й утвердження нового. Однак і це нове з часом перестає відповідати зрослим 
потребам та інтересам об’єкта й поступово відживає. Філософськи це загальне 
явище відображене в законі заперечення, сталість якого і є вираженням безкінеч-
ності розвитку на основі вирішення суперечностей. Причому для управління 
важливо відзначити характер заперечення, точно дотриматися його міри і роз-
рахувати можливі наслідки. Тобто зробити все можливе, щоб це заперечення не 
було деструктивним, а навпаки, містило в собі максимум конструктивного за-
ряду, який передбачає також елемент спадковості, глибинною основою якого є 
спіралевидний розвиток. 

Усе це повинне слугувати соціальному прогресу, критеріями якого виступа-
ють реальне піднесення людини як суспільної самоцінності, а також темпи роз-
витку суспільної системи на основі вдосконалення, диференціації та інтеграції її 
елементів, ускладнення зв’язків між ними, інформаційного наповнення, що спо-
нукає до розширення можливостей розвитку системи. 

Процес боротьби старого й нового здебільшого сприймається як революцій-
не явище, що породжує і відповідну налаштованість у кооперативній діяльності. 
Тому головне тут — визначення моменту відживання існуючого явища та про-
гнозованої новизни того, що утверджується. У соціальних об’єктах, якими за-
ймається управління, процеси відживання й зародження головним чином є пре-
дметом уваги саме управлінців, оскільки жодна інша сфера діяльності не може 
досить ефективно попередити виникнення соціального конфлікту або навіть ро-
зрахувати процес його визрівання. Наука в даній ситуації є помічником, а не 
суб’єктивним дійством, покликаним цим займатися. Тому управлінські рішення 
повинні мати достатні наукові підстави. Такі підстави набувають, як правило, 
не конкретно ситуативного, а теоретичного, у кращому разі — методологічного 
значення. У цьому зв’язку потрібна градація науки управління, введення в її 
структуру теоретичного, методологічного та прикладного знання, яке б могло 
всебічно забезпечити управлінську діяльність. 

У конкретній управлінській діяльності філософське заперечення заперечення 
як закон розвитку не стає її методологією. Таке заперечення лежить, зазвичай, у 
історичному контексті, і прийняття рішення, ґрунтуючись на такій методології, 
здебільшого означає звичайну жорстокість. Тому цей закон насамперед висту-
пає як пояснення, а не аргументація управлінської дії. Він постійно потребує 
прикладного відтворення в конкретній управлінській практиці. Створення від-
повідних методик такого відтворення — завдання філософії управління та са-
мих управлінців. Оскільки ж реальні наслідки управлінських дій можуть мати 
безпосередній та опосередкований зміст, то основним аргументом повинні ви-
ступати реальні інтереси соціального об’єкта, його самопочуття, бажання або 
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небажання створити кооперацію, не задовольняти свої потреби будь-якими за-
собами, якщо навіть конструктивність нового очевидна, але вимагає певного 
часу для впровадження або самоутвердження. У соціальній кооперації управ-
ління є також засобом здорового протікання процесу заперечення з тим, щоб 
зберегти все те, що з погляду загальнолюдського (історичного) саморозвитку 
має хоча б якусь конструктивну якість. Це слід враховувати, оскільки утвер-
дження соціально нового без використання старого неможливе. Такого старого 
в соціальній природі не існує. Характер і міра цього використання залежать від 
управління і управлінців, їх професійної компетентності та відповідальності. 

У цьому зв’язку виникає питання про об’єктивні глибинні зміни в системі як 
прояв закону заперечення. Саме вони — ідеальний чинник заперечення старого 
й утвердження нового. Однак управлінська практика не відповідає науковому 
уявленню про подібні зміни як про спосіб за допомогою управлінської діяльно-
сті утверджувати певну нову якість через її кооперативні засади. Але ж у тому й 
справа, що управлінська практика не типова як засіб самоутвердження нового. 

Вона, як правило, перетворювалася в консервативне начало в соціальній са-
моорганізації суспільства і тому не сприяла утвердженню нової якості. А ево-
люційний розвиток людства за допомогою самоорганізації кооперації — одна із 
сильних потенцій суспільства. Страйк чи мітинг протесту як крайній засіб утвер-
дження соціально нового є наслідком не стільки об’єктивної необхідності, скіль- 
ки слабкої, егоїстичної політики старого управління, небажанням його скори- 
статися теорією заперечення в суспільстві, яку має у своєму розпорядженні 
людський інтелект. Переважно саме у соціальному розвитку утвердження ново-
го в кооперативній організації відбувалося за допомогою її потенціалу, причому 
без конфліктного вирішення. Але зробити такий висновок може тільки наукова 
думка або управлінська мудрість, які виходять за часові межі індивідуального 
людського існування. І те, й інше підводить до висновку: в основі людського 
кооперативного виживання лежить можливість соціальної згоди з перспективою 
переростання її в соціальну гармонію. Така згода й така гармонія можуть утвер-
джуватися за допомогою управління, що є основним призначенням його існу-
вання. Але ж йдеться про процес визрівання соціальної гармонії, в якому бере 
участь управління, що сприяє його розвиткові. Утвердивши соціальну гармо-
нію, точніше, беручи участь у її утвердженні, соціальне управління таким чи-
ном прийде до самозаперечення, і в цьому полягає діалектика його розвитку.  

В індивідуальній або інституціональній управлінській діяльності заперечен-
ня здебільшого виступає в штучно створеній формі, найчастіше у вигляді конф-
ліктної боротьби, а не об’єктивно детермінованого явища. Коли ж у цих видах 
управлінської діяльності відбувається заперечення, а в подальшому й запере-
чення на об’єктивній основі розвитку явища, то його конкретний прояв також 
можливий у такій самій формі. Розібратися в природності чи штучності такого 
заперечення можна лише за допомогою філософії управління, яка визначає 
якість такого заперечення. Звичайно, це відбувається з використанням професі-
онального знання, проте філософське бачення його обов’язкове. Це тим більш 
важливо, якщо будь-який конфлікт розглядається як заперечення, але якщо це 
об’єктивний конфлікт кооперації, то критерій конструктивності, прогресивності 
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заперечення лежить у загальнокооперативних засадах управління, у служінні 
його соціальному прогресу, створенні організаційних умов реалізації прав і 
свобод особи. 

Найбільш складним у цьому зв’язку видається часове співвідношення акту і 
навіть процесу заперечення та визначення його конструктивного змісту. Як 
правило, саме соціальне заперечення виникає набагато швидше, ніж повне 
утвердження його наслідків. Класичним прикладом виступає політичний конф-
лікт, соціальний конструктивізм якого виявляється пізніше, в ході будівництва 
тих форм життя, соціальні умови для якого цим конфліктом створювалися. В 
індивідуальному ж запереченні здебільшого присутній елемент не точно визна-
ченої соціальної енергії, групова чи особистісна впевненість у необхідності за-
перечення — зняття з посади певного управлінця або ліквідації управлінської 
структури, — що в індивідуальному сприйнятті пов’язується з гальмувальними 
факторами розвитку. Тому визначення їх реальної ролі є необхідною умовою 
здорового прояву закону заперечення в управлінській діяльності. 

Отже, через суперечність і заперечення як спосіб її усунення за допомогою 
управління в межах потенціалу об’єкта здійснюється розвиток соціальної коо-
перації. 

  МЕТОДИЧНА ЧАСТИНА 

Питання для самоконтролю 

1. Поняття «кооперація праці». 
2. Управлінська праця і кооперативна праця у виробничій діяльності. 
3. Соціальна кооперація і виробничий поділ праці. 
4. Підприємницьке управління. 
5. Співвідношення кооперативного та суспільного інтересу. 
6. Необхідність і свобода вибору в кооперативній організації. 
7. Ринкова конкуренція в системі економічної свободи. 
8. Ефективність інтегративної праці, її управлінський вимір. 
9. Ефективність управлінської праці як прибуток виробничої кооперації. 
10. Підприємництво в системі кооперації. 
11. Власність та управління. 
12. Системна кооперація й індивідуальна підприємницька активність. 
13. Консенсус (неконсенсус) як глибинний чинник виникнення соціаль-
них конфліктів. 
14. Рівні (види) соціального консенсусу. 
15. Основний консенсус (неконсенсус). 
16. Процедурний консенсус (неконсенсус). 
17. Консенсус (неконсенсус) з питань управління. 
18. Основна умова вирішення соціальних конфліктів. 
19. Конструктивні і деструктивні конфлікти. 
20. Суперечність і конфлікт. 
21. Ефективність управлінської протидії конфлікту. 
22. Антагоністичні суперечності. 
23. Закон заперечення в управлінні соціальними суперечностями. 
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Тестові питання 

1. Управління є видом виробничої діяльності. 
2. Організаційна структура підприємства залежить від обсягу виробни-
чого об’єкта. 
3. Ринок є регулятором міри економічної свободи. 
4. Людина в системі кооперативного виробництва в умовах ринку є: 
а) вільною; б) самостійною. 
5. Ступінь зацікавленості відображає ступінь професійності. 
6. Соціальна мотивація підприємницької діяльності визначає її ефек-
тивність. 
7. Система економічних цінностей людини і соціальної кооперації зав-
жди збігаються. 
8. Специфіка об’єкта управління лежить в основі його поділу на види. 
9. Поняття «суперечність» і «конфлікт» синонімічні. 
10. Конфлікт завжди є породженням дисфункції організаційної системи. 
11. Існування влади є джерелом існування соціального конфлікту. 
12. Існування опозиції є виявом соціального конфлікту. 

 
Практичні завдання 

1. Самостійно визначити ступінь збігу (чи незбігу) кооперативного й 
суспільного інтересів певного виробництва (галузі, підприємства, фірми). 
2. Розрахувати економічні пропозиції щодо підвищення ефективності 
самоуправління певного колективу. 
3. Охарактеризувати межі управлінської свободи в умовах ринку, її 
ефективність. 
4. Довести на конкретних прикладах більш високу підприємницьку 
ефективність. 
5. Визначити статистичну картину ефективності управлінської праці. 
6. Із залученням емпіричного матеріалу охарактеризувати позитивний 
(негативний) вплив послаблення державного управління. 

 
 
 
 



РОЗДІЛ V 

ПРОФЕСІЯ — УПРАВЛІНЕЦЬ 
 
 
 

5.1. Управлінська праця як вид професійної діяльності 
5.1.1. Організаційне мислення суспільства 
5.1.2. Поняття «професійна демократія» 
5.1.3. Управлінський ефект та індивідуальна і інституціональна кар’єра 
5.2. Бюрократія в соціальному управлінні 
5.2.1. Нормативність в управлінні 
5.2.2. Організаційне забезпечення сталого розвитку суспільства 
5.2.3. Основні вимоги до НОУП 
Методична частина 

 
Вивчивши матеріал цього розділу, ви будете знати: 
• фактори, що впливають на процес формування організаційного мис-
лення суспільства; 
• особливості трансформаційних процесів в українському суспільстві; 
• роль українського управлінського корпусу у самоорганізації соціаль-
ної системи; 
• вирішальну силу науки, зокрема науки соціального управління, у мо-
дернізації українського суспільства; 
• методологічні засади нової сучасної управлінської моделі — системи 
професійної демократії; 
• принциповий незбіг політичного та управлінського організаційних 
режимів; 
• пряму залежність управлінської кар’єри від управлінського ефекту; 
• методологію управлінської ефективності як явища, що відображає 
сутність соціальної системи як організаційного утворення; 
• суть ефективності законодавчого акту, зокрема Конституції України, 
з точки зору науки соціального управління; 
• норми і нормативність у соціальному управлінні; 
• організаційний режим, його організаційну та соціальну групи складових; 
• режимні характеристики політичної влади; 
• організаційні можливості стабілізації української соціальної системи; 
• проблеми функціонального навантаження управлінської системи 
України, його організаційного розрахунку; 
• основні властивості державної нормотворчості; 
• політичне управління як вид соціального управління; 
• організаційні умови ефективності науки соціального управління; 
• основні вимоги до наукової організації управлінської праці; 
• форми та методи підвищення кваліфікації управлінського персоналу; 
• критерії здатності до управлінської праці, 
а також уміти: 
• визначати багатофакторність впливу на формування організаційного 
мислення українського суспільства; 
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• характеризувати управлінську працю як найпродуктивніший і найвід-
повідальніший вид людської діяльності, на який вийшла сучасна цивілі-
зація; 
• застосовувати організаційне мислення, організаційний інтелект у со-
ціально-економічному проектуванні; 
• формувати управлінський менталітет; 
• визначати національний організаційний потенціал за допомогою нау-
ки соціального управління; 
• розкривати принципову різницю між управлінським професіоналіз-
мом і політичним управлінням, порівнюючи їх ефективність; 
• створювати власну управлінську кар’єру, поєднуючи з особистим 
управлінським ефектом; 
• продукувати управлінські рішення як певну систему норм, за якими 
функціонує об’єкт; 
• характеризувати право як соціально-управлінську норму, яка створює 
організаційний простір для руху соціальних об’єктів; 
• професійно застосовувати організаційні та соціальні заходи для ство-
рення організаційного режиму розвитку певного соціального об’єкта; 
• управлінськи виважено застосовувати владні механізми створення 
організаційного режиму; 
• системно оцінювати ступінь досконалості будь-якого законодавчого 
акта як управлінської норми; 
• з’ясовувати основні причини, що викликають розбіжності між теорі-
єю і практикою в конкретній управлінській діяльності; 
• визначати особливості функціонування політичного управління як 
виду професійної діяльності в системі української реформації; 
• практично застосовувати науковий спектр вимог до професійної 
управлінської діяльності; 
• застосовувати принципи наукової організації управлінської праці та 
форми і методи підвищення кваліфікації управлінського персоналу. 

5.1. УПРАВЛІНСЬКА ПРАЦЯ  
ЯК ВИД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

5.1.1. Організаційне мислення суспільства 
 

юдство як біосоціальне утворення має здатність  до розумної самоорга-
нізації, яка функціонує за допомогою створеною ним так званої управ-

лінської цивілізації. Тобто крім відомого матеріального і духовного доробку 
людина зуміла створити небачений у природі тип організаційного існування з 
використанням такого знаряддя, як власний мозок, який має, здається, практич-
но безмежні можливості впливу не лише на людство, а й на середовище, що йо-
го оточує.  

Стосовно конкретно-історичного аналізу організаційного мислення людства, 
то воно завжди супроводжувалося певним набором визначальних чинників 
природного, матеріального, духовного та власне організаційного порядку, що є 
методологічним забезпеченням наукової достовірності поняття «організаційне 
мислення суспільства». 

Л 
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Організаційне мислення суспільства утворюється під вирішальним впливом 
двох груп факторів: об’єктивних та суб’єктивних. Обидві групи мають власну 
організаційну енергію, яку використовують певні управлінські сили. 

Історії відоме (як певна реальність) постійне переміщення рівнів впливу 
першої або другої групи факторів залежно від конкретно-історичної ситуації. 
Але абсолютного впливу саме в організаційній історії людства не мала жодна із 
зазначених груп. Вони постійно виступали у певному співвідношенні, від чого 
залежав той чи інший управлінський режим і такий його вияв, як демократія. 

Конкретизація змісту двох даних груп у найзагальнішому вигляді може бути 
такою. 

Об’єктивними факторами, що вирішальним чином впливають на стан органі-
заційного мислення суспільства, є рівень економічного розвитку, системи су- 
спільних відносин, національні традиції, національний характер, рівень загаль-
ноцивілізаційного розвитку, поділ праці, соціальна структура суспільства, рі-
вень добробуту народу, історичний характер, який формується під впливом по-
літико-економічних обставин як зовні, так і всередині країни тощо. 

У цьому переліку постійно відбувається певне переміщення факторних еле-
ментів саме як чинників впливу на організаційне мислення суспільства, що й 
створює відому всім строкатість життєвих явищ, які іноді важко сприймаються 
саме суб’єктом організаційного мислення — населенням країни. 

В історії багато прикладів, коли той чи інший чинник перетворювався в до-
мінуючий, детермінуючи в такий спосіб навіть політичний режим, часто-густо 
реакційний, ворожий загальнолюдським позитивним цінностям, які набуло 
людство за час свого існування. Наприклад, у середні віки це була інквізиція, у 
новітній час — фашизм. 

Друга група факторів являє собою певний набір організаційних осередків, 
що постійно існують у суспільстві. Найбільш об’єктивними серед них є полі-
тична система та її провідний елемент — держава, а також різні політичні пар-
тії, законопослушність населення, рівень досконалості законодавчої діяльності, 
правова організація суспільства, морально-етичні, зокрема релігійні, підвалини 
суспільства, управлінська культура та її серцевина — управлінський професіо-
налізм, освітня система, особливо її вищий елемент, який наділяє власних випуск-
ників певним організаційним багажем, причому в усіх без винятку спеціальнос-
тях, соціальна активність населення і, головне, культура цієї активності, її 
духовні засади, здатність народу до спілкування на міжгруповому та міжособи-
стісному рівнях. Особливо стосується друга група так званого традиційного ор-
ганізаційного мислення, яке, починаючи з племінної суспільної організації і закін-
чуючи сучасними високорозвиненими націями, часто виступало і виступає як 
автономний чинник, зовні незалежний від названих вище чинників, особливо в та-
кій формі, як охлократія, мітинговий демократизм, культ особи управлінця тощо. 

У соціальному управлінні загальний рівень організаційної культури суспільства 
завжди є безпосереднім енергетичним матеріалом, який створює з достатньою мі-
рою адекватності певну управлінську систему, певний тип демократизму. 

Світова демократія, принаймні в розвинутих капіталістичних країнах, не є 
найдоцільнішим управлінським витвором з точки зору використання потенціалу 
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організаційної енергії суспільства, оскільки вона фіксує не вибір народу, а рі-
вень його розвитку, що склався стихійно в ході історичної еволюції, яка й поро-
дила багато науково неспроможних управлінських систем, бо спрацьовували 
фактори загальної історично досягнутої даності без можливості використання 
науково доведеної ідеї як сфокусовано представленої організаційної енергії су-
спільства. 

І лише в сучасних умовах у людства, у окремих народів стихія все більше 
поступається свідомому вибору шляхів розвитку, управлінської системи, який 
надає цивілізація, зокрема управлінська. 

Україна в цьому контексті повинна критично поставитись до світового де-
мократизму і запропонувати свій підхід до демократії та її основного змісту — 
управління суспільством. 

Доцільно висловити своє ставлення до світового демократизму, як організа-
ційного явища, його об’єктивно недосконалого стану, аби Україна не робила 
помилки, маючи небачену в історії можливість свідомого вибору національного 
варіанта управлінської цивілізації. Їй не треба стихійно переймати світовий іс-
торичний досвід з формування подібної до «класичної» національної демокра-
тії, а варто створити більш досконалу управлінську систему, використати нада-
ну історією можливість найадекватнішого вибору шляху самоорганізаційного 
розвитку. 

Опорою в цьому може стати низка постулатів, сенс яких полягає в доведенні 
вищої вартості та соціальної ефективності такої демократії, що науково достат-
ньо забезпечена як управлінська система, в якій якнайповніше представлено на-
бір реальних суперечливих інтересів як об’єктивна структура потреб народу 
України, що спонукає її мати такий управлінський корпус, який володіє вищим 
управлінським знанням з організації в Україні адекватної соціальної системи. 
Як наукове, так і політичне впорядкування об’єкта (України) на основі принци-
пів управління як виду діяльності може стати в такому єднанні досить розрахо-
ваною величиною. Україні не варто шукати у світовому управлінському досвіді 
готові управлінські формули, треба перенести загальноцивілізаційні засади со-
ціального управління на національний ґрунт. 

На відміну від розвинутих капіталістичних країн, де приватна власність і віль- 
не підприємництво були соціально-економічною об’єктивною підвалиною соці-
альної системи і лише в ході соціально-природної еволюції змінювався їх рі-
вень, ступінь досконалості, демократизму, соціалізації відносин, в Україні зміни 
відбуваються під вирішальним впливом суб’єктивної волі народу, за допомогою 
права й політики, тому вони так важко входять у наше життя. Але організація 
через управління таких соціально-економічних засад і такого суспільства має 
бути менш трагічною, ніж в історії світової цивілізації, хоча ця організація соці-
ально-економічних підвалин сучасного суспільства практично без кореневих 
засад підприємницької діяльності і приватної власності не може бути безболіс-
ним процесом. І все ж українська реформація сучасного суспільства має вигляд 
суперечливо послідовного наступального реформаційного процесу, який свід-
чить про генетичну адекватність зусиль управлінського корпусу України в кон-
тексті історичної необхідності реформ, у баченні їх значення для українства як 
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єдиного, історично детермінованого порятунку в його боротьбі за власне існу-
вання як нації, не кажучи вже про її об’єктивно рівнозначне місце в системі ро-
звинутих держав світу. 

Організувати перехід народу України до приватновласницьких відносин, 
ввести в них принцип священності приватної власності як вищого визнання су-
веренітету особи, як вищої цінності людства — означає зняти з українського ті-
ла штучний одяг примітивного колективізму, у який його одягали комуністичні 
лідери для полегшення справи організації соціалізму в неприродному для нього 
українському національному середовищі. Тому й знадобилося «революційне» 
насильство щодо народу України, яке здійснювали у свій час більшовики. Але 
воно не потрібно сьогодні, хоча частина населення не сприймає відкриття укра-
їнству його ж організаційних можливостей для доведення власної принципової 
переваги перед будь-яким іншим, але штучно нав’язаним способом існування, 
не кажучи вже про самоутвердження як великої нації. 

Організаційний вплив управлінців усіх рівнів на соціально-економічні відно-
сини має супроводжуватися не лише реальним рухом у бік загальноцивілізацій-
них переваг, а й створенням матеріальних і духовних гарантій незворотності 
цього процесу. Реальними наслідками соціально-економічного реформування є 
формування суспільної свідомості, організація приватновласницького менталі-
тету народу, в якому вона, тобто приватна власність, буде представлена не як 
фактор експлуатації людини людиною, а як ідеальний, історією вистражданий 
шлях самореалізації і самоутвердження особи, найкращий спосіб формування й 
підвищення соціальної активності людини, найбільш ефективний фактор під-
вищення продуктивності праці людей. 

Метою організатора українського реформування є створення сучасної загаль-
ноцивілізаційної соціальної системи, тому актуальним є положення науки 
управління про ефективність управлінської праці. 

Йдеться про ефективність чесної управлінської праці, якій не властиві коруп-
ційні дії і яка, як правило, підвищує ефективність праці неуправлінського пер-
соналу у таких величинах, авторське відшкодування яких взагалі неможливе, не 
кажучи вже про працю управлінців з організації нової соціальної системи, яка 
здебільшого насичена об’єктивно патріотичним змістом. Тобто у певному ро-
зумінні управлінці не одержують у традиційному розумінні заробітну плату, 
тому логічно називати оплату їх праці окладом, ставкою (в Росії — жалованье). 

Пропагувати цей особливий стан управлінської праці треба саме в такій редак-
ції, оскільки наявність права розпоряджатися, давати вказівки, видавати накази, 
мати офісну обстановку, службовий автомобіль створюють враження привілейова-
ного стану, який насправді має виробниче призначення, розрахункові виміри, що 
входять у структуру собівартості продукту як обов’язковий елемент організації 
праці, професійний фактор підвищення її ефективності, розрахованого впливу на 
об’єкт управління тощо. В Україні та інших постсоціалістичних країнах варто ви-
діляти в системі продуктивної праці, сьогодні найбільш продуктивної, принаймні 
історично, працю управлінців, менеджерів усіх рівнів і сфер діяльності. 

Доцільно розглянути проблеми відповідальності управлінців у перехідному 
суспільстві. Адже йдеться не про звичайну управлінську діяльність, а про доле-
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носну для країни, по суті історичну місію управлінської професії — організацію 
нової соціальної системи без ідеологічного пресу, без панування певної соціаль-
ної сили або політичної інституції. У таких умовах має бути виключена соціаль-
на помилка, управлінський прорахунок, оскільки не існує еквівалента, достат-
нього для відповідального відшкодування збитків, заподіяних управлінцями 
будь-якого рівня. Це означає, що управлінець не має права на помилку, тому 
потрібна така організація управління, яка б унеможливлювала припущення по-
милки. Організація має функціонувати як професійне утворення, керувати по-
винні управлінці-професіонали, а не представники інших професій, як це часто-
густо буває в сучасних управлінських системах. Адже така практика — це від-
верте ігнорування постулатів науки управління, що не сприяє забезпеченню 
ефективності управлінської діяльності. 

Умовою достатньої ефективності соціального управління є єдність суб’єкта 
управління. Ця єдність повинна бути вищою за соціальну, оскільки вона має бу-
ти джерелом соціальної єдності як уособлення вищої мудрості, помноженої на 
управлінський професіоналізм. Практика противаг не є позитивною, оскільки це 
практика політичної боротьби, як форми управління. Управлінський професіо-
налізм, підґрунтям якого є наука управління, йде шляхом здорового розвитку 
суперечностей через змагання конструктивних проектів. 

А якщо є така гарантія безпомилковості управлінської діяльності як наука, 
то вона має входити у підготовленість управлінців усіх рівнів. 

Існують види управлінської відповідальності, за які відповідати за будь-
якого забезпечення надзвичайно важко, оскільки об’єкт управління надто вели-
кий для відшкодування, тож постає проблема відповідальності, особливо в кра-
їнах перехідного типу. Можна навіть запропонувати формулу: чим вищим є 
статус управлінця, тим менше є можливостей для відшкодування. Саме тому 
управлінська відповідальність повинна мати не лише правове підґрунтя, а й бу-
ти забезпеченою наукою управління. 

Самоорганізація як об’єктивна здатність вимірюється історичними важелями 
і може виступати фактором, а не інструментом безпосередньої організаційної 
діяльності, саме тому не може бути виправданням безвідповідальності. Необ-
хідно зосередити цю здатність у руках певної частини суспільства, яка при ная-
вності інформаційного забезпечення об’єкта (країни), володіє достатньою науково-
практичною інформацією та юридично і морально забезпеченою відповідаль-
ністю для того, щоб ефективно використовувати їх для адекватного реагування 
на організаційні потреби об’єкта. 

Управлінська підготовленість — єдино можливий спосіб вийти на рівень 
світових стандартів життя через організацію як сенс управління. 

Тобто, якщо певний об’єкт створюється не лише саморозвитком матерії або 
духу, а й їх цільовою організацією, то він має бути наукомістким, в основі буття 
якого постійне надходження ідей (індивідуальних чи групових) та їх реалізація. 
Тим більше, це стосується такого об’єкта, як соціальна система, яка повинна 
бути максимально наукомісткою. 

Тому управлінська еволюція в Україні полягає у приведенні системи і мето-
дів управління Україною, її економікою та культурою у відповідність до її по-
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тенціалу шляхом розроблення і впровадження в управлінську практику необ-
хідних ідей і проектів, які мають створювати організаційно-правові умови для 
їх ефективного розвитку. Перехід України до нової соціальної системи не за-
безпечений достатнім історичним часом, тому його можна здійснитися лише за 
допомогою інтелектуальної і вольової енергії, яка має бути певною мірою орга-
нізована. А середній клас, формування якого є показником становлення в Укра-
їні нової соціальної системи, — це історична перспектива України, умова її вхо-
дження до світового загальноцивілізаційного простору з адекватним йому 
соціально-економічним і духовним потенціалом. Потрібен організаційний про-
рив, який може здійснити тільки організаційний інтелект нації — управлінський 
корпус України, про що свідчить основний, перспективний вид діяльності в 
Україні — реформаційний. 

Україна повинна мати інститут соціального проектування, зокрема з управ-
ління, наукові розробки якого стали підґрунтям законодавчої діяльності і вико-
навчих дій усіх державних інституцій. 

Потрібно роз’яснювати трудовим колективам зміст, роль і значення праці 
менеджерів, особливо в умовах України, доля якої залежить від її мозкового 
центру, — корпусу менеджерів. У цьому зв’язку надання рекомендацій трудовим 
колективам і правовим органам щодо матеріального, морального та правового за-
хисту менеджерів усіх рівнів, адекватного інструктивного та загальноправового 
вивчення реального статусу менеджерів у підвищенні продуктивності, добробу-
ту працівників є нагальною потребою. 

Прогресивній еволюції управлінського корпусу України організаційно спри-
яє роз’яснення персоналу, яким він керує, управлінської платформи сучасної 
управлінської еліти, що будується на останніх досягненнях науки і практики 
управління. Розширення і зміцнення зв’язків управлінців усіх сфер і рівнів ма-
теріального та духовного виробництва, політичної системи України, постійне 
оволодіння науковими знаннями і вищими досягненнями сучасної управлінсь-
кої практики, активне впровадження їх в організацію суспільного виробництва і 
політичного життя в Україні є запорукою підвищення ефективності управлінсь-
кої праці.  

В Україні поступово утверджується теоретичне осмислення управлінської 
ефективності Конституції України, її окремих статей на основі дослідження її 
реального впливу на життєдіяльність суспільства, розробляються пропозиції 
щодо її вдосконалення. 

Становленню управлінського професіоналізму сприяють аналіз і розроблен-
ня проектів або анотованих ідей реформування та удосконалення системи 
управління в Україні як по вертикалі, так і по горизонталі. Є можливість висту-
пати з проектами реформування систем управління або пропозиціями про ство-
рення управлінських структур на будь-якому державницькому рівні або у будь-
яких сферах економіки, культури, політики, в окремих фірмах, підприємствах, 
установах тощо. 

Формування управлінського менталітету народу України, розроблення нау-
кових рекомендацій щодо управлінської діяльності, визначення ролі українсь-
ких менеджерів в організації в Україні сучасної соціальної системи — все це 
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має відбуватися як складання інженерних конструкцій, потенціал яких розрахо-
ваний з надзвичайною точністю, на органічному поєднанні історичного і логічного, 
внутрішніх і зовнішніх можливостей України як елементу світової спільноти.  

Сьогодні життя ставить багато таких питань, на які можна знайти відповіді 
тільки в науці, в її реагуванні на життєві проблеми. Вже та обставина, що на 
озброєнні у науково узагальненому вигляді є людський досвід, створює можли-
вості для правильної орієнтації як у системі суспільних відносин, так і у конк-
ретній життєвій ситуації. Навіть участь у політичному житті без відповідної 
управлінської підготовки може перетворитися в політичну гру, в емоційний по-
двиг, який може полонити навіть цілі народи. Але завтра цей народ вимагатиме 
точного наукового визначення його діяльності, прогноз і план його нового жит-
тя, заради якого цей подвиг відбувся. Доведеться звертатися до науки, яка має 
гарантувати розрахункову ефективність поглядів, позиції управління, шукати ту 
єдину істину, яка й є об’єктивним знанням, наукою. Пристрасті натовпу тут не-
доречні: в істинному закладене те, про що він сам ще не знає, оскільки керуєть-
ся потребами, інтересами, у кращому разі ідеалами, переважно ілюзорними. 
Тому його лідери так часто розчаровують, бо в народі живе ілюзорне уявлення 
про лідера, що розв’язує всі проблеми швидко й максимально ефективно, без 
додаткових зусиль народу. 

Така обмеженість щодо  визначення шляхів власного розвитку в загальноци-
вілізаційному потоці є досить помітною в сучасних умовах. Стає дедалі зрозу-
мілішим, що встановлення істинності, правильності практичних кроків, насам-
перед у процесі формування політичної позиції, має бути саме науково-
політичним і тільки науково-політичним, оскільки нехтування будь-якою з час-
тин цього визначення є посяганням на вселюдську істинність, яка закладена ви-
ключно у людській здатності до наукової творчості, яка убезпечує будь-яку дія-
льність від принципових помилок, робить її розраховано ефективною. 

Науково розрахована ефективність потрібна такій об’єктивно історичній діяль-
ності, як організація нової соціальної системи, яка може бути успішною лише 
на основі науки. Будь-яке піднесення голого практицизму над науковим знан-
ням є повтор більшовицького шляху, який фіксував у своїх теоретичних посту-
латах «реальний рух робітничого класу», тобто перетворював науку на служни-
цю історії, а не її каталізатор, її рушійну силу. 

Людство має єдиний надійний інструмент для розв’язання соціальних проб-
лем, яким повинен користуватися насамперед управлінський корпус країни, — 
науку як абсолютну істину. Та соціальна система є прогресивною, яка має мак-
симальну наукомісткість, покладає на плечі науки всі, зокрема управлінські, 
проблеми, встановлює потенціал об’єкта (суспільства, колективу) за допомогою 
наукових методів і водночас науково доводить неспроможність управлінської 
діяльності без опори на наукове знання. Сказати, що сьогодні Україна є саме 
такою системою важко, оскільки діяльність навіть вищого управлінського кор-
пусу України не повною мірою відповідає науці управління, що зумовлюється, 
зокрема, і самою демократією як витвором управлінської цивілізації. 

Тому в політиці держави, яка організовує нову соціальну систему, має відбу-
тися піднесення науки управління до рівня вирішальної сили, що гарантує рух 
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системи у заданому історією і сучасним станом України напрямі. Але цього не 
відбувається через надміру політизацію управління країною, той демократизм, 
що підносить до рівня основного принципу діяльності не управління, забезпе-
чене сучасним науковим знанням, а інтереси, їх відстоювання, хоча очевидно, 
що інтереси — це об’єкт, якому має служити управлінець, а сам процес служін-
ня повинен спиратися на ефективний інструментарій, яким є наука як істина, 
що гарантує розрахований на її засадах успіх будь-якої організаторської, управ-
лінської справи. 

Наука теж може помилятися. Але порівняно з політикою, яка вже сама по 
собі є витвором помилки і тому приречена на вічну боротьбу, аби довести влас-
ну доцільність у даних умовах і в даний час, заздалегідь керуючись принципом 
урахування протилежностей інтересів і намагаючись їх хоча б пом’якшити, на-
ука приспускається помилки лише тимчасової, процесуально-творчої, яка швид-
ко виправляється, якщо наука чесно служить об’єкту, на який спрямована її дія-
льність. А нечесна наука, то вже не наука, а знов політика, яку потрібно міняти 
із застосуванням соціально-правових методів, що гарантують здоровий розви-
ток національної науки. 

Україна має історичний шанс відійти від традиційності у розвитку і стати на 
шлях самоорганізації через національний інтелект, а не за рахунок тих супереч-
ностей, які були єдиним джерелом розвитку, причому розвитку трагічного, 
шляхом постійної жертовності людським життям. 

Український управлінський корпус мав би виступити з програмою науко-
вої діяльності у сфері соціального управління, яка була б спрямована на 
створення в Україні наукомісткої держави. Перший крок у цьому напрямі — 
визначення соціальної сили, яка впроваджуватиме наукове знання в життя, 
для створення в Україні нової соціальної системи. Цією силою має стати 
управлінський корпус країни. Мету нашого руху слід представляти не лише 
як задум, а як закладений у реальному національному матеріальному й духов-
ному рівні розвитку потенціал нації, який визначить піраміду цілей залежно 
від його використання в часі і просторі, що зумовить и основну мету україн-
ського реформування. У конституційній формі мета визначена — це демо- 
кратична, правова, соціальна держава. Але загальна мета — це відтворення 
національного потенціалу в системі підприємницьких суспільних відносин 
ринкового типу, що історично виправдало себе, привівши багато народів до 
соціалізованих форм приватної власності. 

Створення такої держави в країні, яка відстала від світової цивілізації, може 
відбутися лише як міжнародний проект.  

Необхідно знайти у світовій науці й практиці управління такий науково-
практичний матеріал, який можна було б використати в Україні з огляду на її 
особливості. Основний фактор становлення і розвитку сучасної управлінської 
системи в Україні — ґрунтовне вивчення національного організаційного потен-
ціалу, його наукове осмислення і вироблення на цій основі таких рекомендацій, 
які б вирішальним чином впливали на вихід України в загальноцивілізаційний 
простір, на процес організації в ній сучасної соціальної системи, яку пропону-
ється кваліфікувати як професійну демократію. 
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5.1.2. Поняття «професійна демократія» 

 
рофесійна демократія має власні об’єктивні загальноцивілізаційні заса-
ди, які властиві людству як певному організаційному утворенню, що 

має (також власну) історичну еволюцію. Вищим виявом цієї еволюції стала 
управлінська цивілізація, рівень розвитку якої у кожній країні має свій потенці-
ал, який щораз виходить на професійний демократизм, визначальним глибин-
ним джерелом якого є поділ праці, управління яким є суттєвою потребою соціа-
льного розвитку, оскільки поділ привів до масового неуцтва, до монополізації 
знань, а приватна форма власності додала до цього соціального явища економіч-
ний чинник. 

Таким чином, основними глибинними джерелами професійної демократії як 
управлінського явища став поділ праці та власницька форма виробництва і роз-
поділу суспільного продукту. 

І перше, і друге зумовлюють необхідність (в управлінському аспекті) в орга-
нізації суспільного життя на засадах професійної демократії, основні характе-
ристики якої, саме як управлінського явища, полягають у наступному. 

Професійна демократія — це організаційне явище, яке понятійно визнача-
ється як соціальний механізм (іноді асоціюють його з моделлю, хоча це суттєве 
звуження його адекватної характеристики). 

Таких механізмів історія демократизму породила багато, і кожний з них мав ба-
зуватися на певному знанні, яке еволюційно сьогодні вийшло на рівень професіо-
налізму. Але його повнота, зміст, організаційний потенціал, організаційні форми, 
методи розрахунку ефективності, реальні можливості впровадження (об’єктивного 
утвердження), матеріальні та духовні підвалини тощо не знайшли достовірних на-
укових характеристик, що, зрозуміло, заважає висувати саму ідею професійної де-
мократії, не кажучи про претензії на практичне її використання. Причому, відбува-
ється це і на міжнародному рівні, і в Україні. В Україні існує особлива потреба у 
впровадженні професійної демократії з огляду на те, що в ній організується нова 
сучасна соціальна система по суті суб’єктивними зусиллями її громадян, оскільки 
еволюційний шлях становлення такої демократії в Україні просто неможливий (іс-
торичний час загублено з відомих політичних причин). 

Демократія, що існує в так званих розвинутих країнах, теж не є професійною 
(хоча відстань між першою і другою набагато коротша), про що свідчать такі 
спостереження. 

Перша загальна обмеженість реального демократизму в сучасних розвину-
тих країнах така: демократизм практично зводиться до узгодження інтересів, 
зокрема політичних, а не соціального управління масовою діяльністю як такою. 

Друга полягає у загальноцивілізаційних наслідках такого стану: управлінсь-
ка система теж відтворює інтереси соціальних груп здебільше не у діяльнісному, а 
у політико-економічному аспектах, щораз страждаючи від порушень соціально-
го узгодження, до якого має тяжіти будь-яка природна демократія. Політична 
боротьба свідчить про власницьку, а не діяльнісну сутність такого типу демо- 
кратизму. 

П 
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Третя позиція така:  жодна з розвинутих країн не має самодостатньої, пос-
тійно діючої, науково розрахованої моделі управління, щораз стикається з про-
блемою вибору лідера, часто харизматичного, сам підхід позаяк наповнений 
масовидною залежністю від його суб’єктивних якостей.  

Останнє є особливо поширеним явищем, яке відчутно і регулярно відбува-
ється в Україні. Для країн такого рівня розвитку це — соціальна проблема, 
оскільки рух країни, зокрема наслідки соціальної діяльності, майже принципово 
пов’язаний, із системою управління, що страждає на суб’єктивізм, її наукове за-
безпечення знаходиться в межах загальної культури, зокрема президента краї-
ни. Посилання на «невдалого Президента» в разі негативної оцінки певного пе-
ріоду розвитку країни — норма такого управління. 

Але сказане не означає, що професійна демократія може утвердитись за та-
кого стану абсолютно, обслуговуючи суспільну діяльність повністю і досить 
ефективно. Її впровадження — це процес поступового організаційного охоп-
лення всіх видів суспільної діяльності, а в таких країнах, як Україна її утвер-
дження може відбутися по вертикалі управління зверху униз, для чого має бути 
запропонована її принципова структура з такими загальноцивілізаційними ха-
рактеристиками. 

Насамперед йдеться про верхній щабель вертикалі, який історично відокре-
мився, на перший погляд — об’єктивна одноособовість, реально — узурпація 
управління країною (народом, племенем) певною, часто сімейною, часткою на-
селення, оточеною ореолом майже божого походження, а звідси й наявність 
права управляти собі подібними за якоюсь містичною філософією, без відповіді 
на питання: як обґрунтувати реальне панування маленької (мізерної) частини 
суспільства над усім суспільством. 

Сучасна політична демократія не змінила глибинної сутності цього явища: 
адже формула «50+1» означає, по суті, нав’язування волі однієї половини насе-
лення другій, що вже само по собі не є демократією. 

Дана формула в будь-якому співвідношенні є демократичним абсурдом, 
оскільки навіть переважна більшість — це теж нав’язування волі частини ціло-
му. Виникає безвихідь, яку жодна демократія не здатна подолати навіть у майже 
гармонійному єднанні соціуму. Джерело суперечностей, отже й політики, зали-
шається, і тому світовий демократизм не звільняє людство від політичних при-
страстей, боротьби, що принципово заважає людству домогтися біблійної єдно-
сті, до якої воно тяжіє протягом тисячоліть. 

Пошук організаційної формули самоуправління людства об’єктивно триває, і 
тому можна ввійти в цей процес з певною концепцією демократії. У даному разі 
це — концепція професійної демократії, яка визріла на основі наукового аналізу 
реального національного й світового демократизму. Її організаційна конструк-
ція, з огляду на зазначені підвалини, може бути такою. Країна має готувати фа-
хівців із соціального управління для всіх рівнів соціальної структури суспільства і 
саме таких, що мають забезпечити кваліфіковане управління певною територіаль-
ною одиницею, причому це має бути універсальний професіонал, який був би 
достатньою мірою обізнаний у сферах матеріального і духовного виробництва, 
у системі суспільних відносин. У такий спосіб має бути розв’язана проблема 



Розділ V 

 

206 

«спеціалізованої» підготовки управлінських рішень, які приймає соціальний 
управлінець «з подачі підлеглих фахівців» і відповідає за них. 

Історично саме ця обставина була причиною багатьох соціальних конфлік-
тів, зокрема політичних та воєнних. 

Постає запитання, чи може фахівець бути достатньо підготовлений для 
управління всіма сферами суспільного життя, суспільної діяльності. 

На це запитання концепція професійної демократії відповідає ствердно, ар-
гументуючи відповідь так: кожна територія має відомі умови, відомий потенці-
ал, який у системі професійної демократії має бути розрахований з точністю до 
одиниці. Тому мають бути підготовлені фахівці із соціальної бухгалтерії, які 
щораз обраховуватимуть стан цього потенціалу для прийняття певних управ-
лінських рішень, причому стосується це всієї вертикалі управління, включаючи 
вищі органи управління, зокрема президента країни. 

До речі, тут може бути цікавим погляд на право президента країни вислов-
лювати особисту думку з якогось приводу, питання. 

З точки зору професійної демократії його треба позбавити цього права і за-
лишити йому лише загальногромадянське право на висловлювання власної, 
суб’єктивної думки. У цьому контексті управлінський професіоналізм у системі 
професійної демократії відіграє особливу роль, оскільки йдеться про зріле в усіх 
відношеннях професійне бачення, яке є адекватним щодо основних засад науки 
соціального управління. Місія науки — звільнити соціальне управління від по-
милок, недоліків, тим більше від трагічних для об’єкта управління непрофесій-
них рішень, яких в історії управлінської цивілізації безліч і за які народи, міль-
йони людей розплачувалися своїм життям. Досить згадати такі одіозні фігури, 
як Сталін, Гітлер, інших політичних лідерів різного рівня, які нині справляють 
негативний вплив на долю народів.  

Якою ж має бути особистість управлінця будь-якого рівня, тим більше 
управління з вищих ешелонів влади? За які саме особистісні якості народ або 
окремий колектив обирає діяча на певну (панівну) посаду, на пост, у якому за-
кладено право приймати обов’язкові для інших рішення? 

Наука управління, професійний демократизм як система управління відпові-
дають на ці запитання досить виразно: управлінець повинен максимально ефек-
тивно для об’єкта управління використовувати постулати науки управління в 
конкретній ситуації і творчо розвивати їх (за відповідної академічної оцінки), 
якщо об’єкт управління виявив дещо, що знижує ефективність науки управлін-
ня і вимагає перегляду деяких її положень. 

Це методологічне положення є наріжним каменем концепції професійної демо-
кратії у прикладному (модельному) відношенні. Воно дає достатні підстави для 
створення її організаційного механізму, який має забезпечувати достатній простір 
для вияву самоорганізаційного потенціалу будь-якого соціуму. Це насамперед ор-
ганізаційна культура народу, яка постійно формується під впливом сповідування 
ідеї справжнього самоврядування, перетворення організаційного мислення народу 
в систему наукових знань із соціального управління. Для цього в країні створю-
ються відповідні навчальні заклади, в яких набуває управлінських знань практично 
все населення країни, що створює необмежений управлінський потенціал. Тому 
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обрання будь-якого громадянина на певну організаційну посаду в такий спосіб 
знімає саму можливість негативного суб’єктивізму в системі соціального управ-
ління, в усіх її галузях і на всіх рівнях управлінської ієрархії. 

Соціальний контроль за діяльністю обраного управлінського корпусу перет-
ворюється в досить ефективне кваліфіковане втручання електорату в повсяк-
денну діяльність управлінців усіх рівнів, включаючи президента країни. 

Структура управлінських знань для різних управлінських фахівців має бути 
запропонована науковими установами, прийнята як закон Верховною Радою 
України і юридично кваліфікована як адекватний у правовому відношенні до-
кумент, що з достатньою повнотою відтворює об’єктивні потреби і можливості 
народу в певному рівні соціального управління. 

Політичні інтереси, політичні відносини мають бути винесені за межі країни, 
набути статусу лише міжнародних відносин, хоча згодом і світова спільнота має 
вийти на такий рівень самоорганізації.  

Утвердження професійного демократизму — це відносно довгочасний про-
цес, тривалість якого залежить від специфічності кожної країни, тому в ньому 
треба бачити максимальний і мінімальний вияви з відповідними можливостями 
і потребами конкретної країни. 

В Україні ефективний процесу може мати такий вигляд. 
На першому етапі має висуватися обов’язкова вимога до кандидата в управ-

лінці про необхідну управлінську підготовку, яка буде інструктивно розписана 
у відповідних законах. Програми кандидатів втрачають сенс (часто популістсь-
кий), оскільки для будь-якого кандидата абсолютною програмою має бути нау-
ка соціального управління, безумовне виконання її постулатів. 

Перший етап сьогодні для багатьох країн, зокрема України, є загальним, і 
тому ввійти в другий етап їм доведеться через невизначений час, про який варто 
говорити лише як про розвиток управлінської цивілізації, яка згодом вийде на 
формулу абсолютного самоуправління, що набуде якостей соціально організа-
ційної технології. Це науково обґрунтований шлях людства, тому можна гово-
рити про найближче управлінське майбутнє людства як про другий етап розвит-
ку управлінської цивілізації. 

Якщо сказане про професійну демократії застосувати до України, то можна, 
лише як варіант, запропонувати таке. 

В Україні сьогодні немає масового психозу стосовно будь-якого лідера або 
політичної партії. Процес обрання на пост управлінця (якщо це посада, на яку 
за Конституцією України треба бути обраним) відбувається досить демократич-
но, у вільному змаганні претендентів. І до України світовий демократичний по-
рядок претензій, принаймні принципових, не має. Але їх немає саме тому, що це 
— загальноприйнята організаційно-політична норма, яка не спрацювала в Укра-
їні з такою мірою ефективності, як, припустимо, в інших європейських країнах. 

Цікаво зазначити, що саме про це говорять відомі українські політики. 10 
серпня 2010 р. на 5 телеканалі українського телебачення в програмі «Велика 
політика» екс-президент України Л. М. Кравчук заявив, що якби програми пре-
зидентів України виконувалися хоч на п’ять відсотків, то Україна була б квіту-
чою, щасливою країною (виклад вільний, але адекватний за змістом). 
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24 серпня 2010 р. у зверненні до українського народу Президент України з 
нагоди 19-ї річниці незалежності України сказав, що «деякі безвідповідальні 
політики» (мабуть у минулому) про незалежність лише галасливо базікають, а 
реально її не будують… 

Тобто за визначенням глави держави в управлінні Україною беруть участь 
безвідповідальні політики, що само по собі є управлінським абсурдом, принай-
мні з точки зору науки соціального управління. Складається враження, що від-
повідальність політика є його особистою якістю, хоча наука управління квалі-
фікує її як системно-організаційну і правову категорію. 

Саме політично безвідповідальними у відомий час були вищі посадові особи 
на кшталт Гітлера або Сталіна, які в обстановці створеного ними масового соці-
ального психозу приймали антинародні, асоціальні рішення, що дорого кошту-
вало не тільки народам країн, у яких існував їх культ, а й усьому людству, яке 
віддало за їх безвідповідальність мільйони людських життів. 

Рахуючись з українською управлінською практикою за роки незалежності, 
Прем’єр-міністр України М. Я. Азаров висловив (мабуть, як вихід зі становища) 
своє ставлення до президентського правління в Україні. Він заявив, що є прибі-
чником «сильної президентської республіки» (Итоги. — 2010. — № 30. — 
28 липня — 3 серпня). 

Тобто лідер, його особистістні якості є певною визначальністю політичної 
ходи нації, зрештою, її загального руху, хоча президентську республіку щораз 
намагаються представити як систему управління, хоча відомо, що вона є полі-
тичним режимом.  

Та й сам Президент України В. Ф. Янукович у виступі з нагоди 19-річчя неза-
лежності України 24 серпня 2010 р. підкреслив, що він за сильну президентську 
владу: «Це — сильний Президент, у якого є практичні важелі координації і контро-
лю за реалізацією ключових питань реформ та стратегічного курсу держави. 

Це — компетентний і політично структурний парламент з сильною коаліці-
єю і впливовою опозицією. 

Це — відповідальна та професійна виконавча влада, в якій немає «недотор-
канних» міністрів чи глав адміністрацій. 

Це — економічно забезпечене і відповідальне перед місцевими громадами 
самоврядування. 

Це — незалежні, справедливі суди, яким вірять громадяни України. 
Така політична система повинна запрацювати якомога швидше, а для цього 

нам усім разом слід ґрунтовно удосконалювати Конституцію. 
За 19 років українська демократія пройшла складний шлях. Романтизм пер-

ших років незалежності, розбудови державності в останні роки пройшов іспит 
популізмом і безвідповідальністю. Та навіть цей іспит український народ склав 
гідно. 

Сьогодні ми разом формуємо відповідальну і ефективну владу, яка вміє три-
мати слово і забезпечує справжній демократичний порядок. Я — за консоліда-
цію конструктивних сил суспільства, бо в нас одна спільна загроза — бідність. 
Її можна подолати лише шляхом глибоких радикальних змін. І такі зміни — по-
переду». 
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Анотаційне представлення погляду Президента України на систему управ-
ління країни, яку він традиційно назвав політичною системою, свідчить про те, 
що і в Україні загальноцивілізаційне виявлення сучасного самоуправління люд-
ства є фактом, і тому для неї професійна демократія сьогодні може бути лише 
національним організаційним завданням, певною перспективою, на яку має мак-
симально енергійно працювати наука управління.  

У контексті професійного демократизму можна, принаймні лабораторно, 
представити технологічну модель організації управлінського корпусу України. 

Загальна модельна характеристика 
Управлінців усіх рівнів готують у спеціальних навчальних закладах на базі 

відповідної вищої спеціальної освіти без обмеження кількості, як постійний 
управлінський потенціал країни. Кількість таких фахівців має бути в кілька ра-
зів більшою, ніж реальна потреба в них. 

Саме як потенціал фахівці з управління забезпечують необхідний професій-
ний базис для системи конкурентного соціального відбору на цей найбільш від-
повідальний вид діяльності. 

Моніторинг у системі професійної демократії має найширше соціальне за-
безпечення за рахунок управлінського загального навчання, що починається зі 
старших класів середніх начальних закладів. Принцип підготовки цього потен-
ціалу такий самий, як підготовки безпосередніх управлінців: це інформаційно 
підготовлений базис для компетентного соціального контролю за діяльністю 
управлінців всіх рівних, тобто те, що традиційно називається участю народу в 
управлінні власним життям або соціальною (політичною) демократією. 

Сама ж технологічна модель організації управлінського корпусу України лабо-
раторно може бути представлена під кутом зору функціонування в Україні системи 
професійної демократії (йдеться про чинну в України систему управління).  

Президент України 
Має універсальну професійну підготовку із соціального управління, основ-

ним призначенням якої є впорядкування соціальної системи, спрямування її ві-
дповідно до потенціалу та розрахованої на його основі стратегічною метою. 
Постійні організаційні зусилля з гармонізації в країні системи суспільних від-
носин на основі конституції, яка в контексті професійної демократії існує як на-
бір правових норм безпосередньої дії, якими керуються громадяни України у 
повсякденному житті, маючи відповідну управлінську (юридичну) підготовку, 
одержану в будь-якому навчальному закладі або за місцем проживання (реальне 
самоврядування). 

Прем’єр-міністр України 
Управляє за допомогою міністрів суспільним поділом праці і працею як та-

кою. Соціальне управління в його особі повинне мати фахівця саме із цього фун-
даментального явища, і тому він одержує таку спеціальну освіту. Кількість по-
дібних фахівців у системі професійної демократії також не обмежується, 
оскільки треба мати постійну базу для конкурсного відбору такого рівня фахівців. 
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Міністр 
Управлінець є елементом матеріального або духовного виробництва. Як фа-

хівець у системі професійної демократії організовує відповідно до точного роз-
рахунку місце цього елементу в системі суспільного виробництва та споживан-
ня, його адекватність цій системі, необхідну соціальну ефективність. 

Сам як елемент професійної демократії має загальну підготовку із соціально-
го управління з урахуванням елементної спеціалізації. Конкурсний відбір пови-
нен бути професійно забезпечений. 

Верховна Рада України (парламент) 
Зібрання професіоналів із соціального управління, які забезпечують країну 

необхідними правовими нормами, юридизацію професійної діяльності управлін-
ців усіх рівнів. 

Принцип комплектації такий самий, як й управлінців вищого рівня: загаль-
нонавчальна підготовка відповідно до можливостей особи, структуризація за 
фаховою підготовкою з обов’язковим знанням науки соціального управління. 
Обрання у члени верховного органу також на конкурсній основі. 

Місцеві органи управління 
Формуються за такою схемою, як і на загальнодержавному рівні, хоча підго-

товка фахівців з місцевого соціального управління може здійснюватися як на 
першому, так і на другому рівнях. 

Професійна демократія вже відбулася саме в управлінні економікою. Адже 
інноваційне мислення щодо вдосконалення економічної та виробничої діяльно-
сті цінується у світі як цінний виробничий продукт. Управлінський продукт — 
один з найбільш цінних, що має свої еквівалентні виміри, які входять у техно-
логію соціального управління. Хоча й досі державне політичне управління та-
ких вимірів не має у жодній країні світу, що призводить часто-густо до націо- 
нальної напруги навіть конфліктного характеру. Актор — президент країни, 
спортсмен — мер, бухгалтер — президент країни, поет — президент країни то-
що — досить поширене явище в державному управлінні на всіх рівнях його ор-
ганізації. Це — стан сучасного світового управлінського демократизму. Змінити 
цей стан можна, розпочавши з введення професійної демократії в систему соці-
ального управління. 

Отже, професійна демократія — це тотальне панування науки управління, 
входження її не лише в діяльність управлінців усіх рівнів, а й у загальну куль-
туру особи. 

Тому у світі має встановитися професійна демократія як вищий тип демокра-
тизму, побудований не на політичних розрахунках, що відтворюють суперечли-
вість соціальних інтересів, а на організаційних потребах соціальної самокерова-
ної системи, що виникають на її елементно-структурному стані. До останнього 
належать не лише природні фактори, а й все інше, що входить в суперечливе 
джерело як певна відмінність, що не має соціально суперечливих засад, які б не 
долалися за допомогою управління, його організаційної енергії. 
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Тобто, такий стан соціальної системи є досягнутим рівнем цивілізації. Чим 
більш розвинутою є країна, тим більше можливостей для утвердження такого 
типу соціального управління. 

У цьому зв’язку саме на такому соціально реальному ґрунті набуває принципо-
во нового статусу наука управління, яка не має політичної потреби суперечити собі 
як об’єктивній істині. Вона більше не піддається політичним спекуляціям, а повні-
стю відтворює свій науковий потенціал, тобто перестає бути або соціалістичною, 
або капіталістичною, або якоюсь іншою, а стає сумою знань, що адекватно ефектив-
но слугує самоорганізації людства кожної окремої нації, країни тощо. 

Таке бачення співвідношення демократії й управління стає більш перекон-
ливим як теоретичне зображення об’єктивних потреб ще й тому, що воно ціл-
ком логічно витісняє науковий постулат про те, що сутність управління є дже-
релом його функціональної організації. Отже, сама сутність управління постає 
як увесь організаційний потенціал об’єкта, його організаційна енергія, що відт-
ворює здатність об’єкту до самовпорядкування відповідно до умов його конкре-
тного існування в просторі і часі. А функція управління — як частина самоуп-
равлінської енергії об’єкта, яка виділяється ним для організаційної підтримки 
свого руху в наборі елементів системи, для «співробітництва» з ними і коригу-
вання в такий спосіб руху всієї системи у заданому напрямі відповідно до умов 
існування в просторі і часі. 

Професійна демократія зовні не має права на існування, оскільки вона кори-
стується не волею народу, а суспільним поділом праці, що склався в країні на 
даний час. Вона практично позбавляє народ можливості створювати власними 
рукам свою політичну систему, її основний інститут — державу, тобто брати 
участь в управлінні суспільством. 

Саме такий аргумент є найбільш вразливим, коли намагаються перевести на-
уку соціального управління у так звану життєву площину. Переконати опонен-
тів у такому резонному полі майже неможливо, тому слід іти не від концепту- 
ального бачення науки соціального управління, а саме від управлінського, де-
мократичного досвіду, якого набула сучасна цивілізація. 

І дійсно, більш переконливого досвіду (практично, та й теоретично) сьогодні 
не представляє жодна країна світу, тому можна говорити лише про рівень роз-
витку представницької демократії, про стан свободи людини в тій чи іншій країні. 

Але за першої ж спроби підвести під сучасну політичну представницьку де-
мократію щонайменш основні постулати науки управління вона цього забезпе-
чення не сприймає. І не сприймає саме тому, що з механізму, який організаційно і 
технологічно обслуговує процес створення в країні необхідної управлінської 
системи, вона перетворилася в певну управлінську самодостатність, яка влас-
ний об’єктивний ґрунт перевела у майже індивідуальний, персональний, віль-
ний вибір, який залежить від загального рівня розвитку представника народу, 
або, в кращому разі, від сьогочасної потреби в академічному забезпеченні його 
політичних розрахунків (або розрахунків групи представників). 

І такий спосіб формування управлінської системи є загальним, всесвітнім, 
якщо йдеться про народну демократію в її сучасному стані і в найбільш розви-
нутих у демократичному відношенні країнах. 
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Тому не випадково сучасні управлінські інституції на рівні країн включа-
ються в політологічному відтворенні в загальноприйнятий понятійний посту-
лат, який дістав назву «політична система країни», з включенням до нього на 
рівні окремих країн певної власної (національної) специфіки. Але щодо полі-
тичності цієї системи ніхто не має сумнівів як всередині країн, так і на міжна-
родному рівні. Тобто, світова управлінська цивілізація представляє себе саме в 
такий спосіб, тому опоненти мають достатньо підстав, принаймні конкретно 
соціологічних, щоб будь-яке інше бачення досконалості демократії як форми 
правління сприймалося як науково некоректне. 

Увійти в таку науково і життєво переконливу практику можна лише за до-
помогою того ж самого життя і тієї ж науки. І якщо щодо життя об’єкт дослі-
дження є однозначним (у загальноцивілізаційному сенсі), то щодо науки підходи 
можуть бути різними, коли з’являється інше концептуальне бачення взагалі. 

Йдеться про використання усталених, загальноцивілізаційних постулатів в 
управлінні суспільством на рівні країни, її політичної системи, до якої входять 
управлінські інституції, насамперед державного рівня. 

Не є дискусійним, принаймні серед науковців, які займаються проблемами 
управління, питання про професійність управлінської праці. Тобто це вид діяль-
ності, який вимагає професійної або досвідної підготовки, хоча зрозуміло, що 
досвідна підготовка — це певні реальні затрати, які несе об’єкт управління в 
процесі набуття необхідного професіоналізму через досвід певним управлінсь-
ким працівником, включаючи й найвищу державну посадову особу. 

Відомо, що саме на рівні державному в соціальному управлінні більше потрібна 
політична зрілість, ніж професійна підготовка, якої взагалі не існує в жодній країні, 
що викликано сучасним рівнем управлінської цивілізації, яка прийшла до пред-
ставницької демократії як до адекватного реагування на організаційні потреби 
суспільства, з поправкою на особливості тієї чи іншої країни. 

Підтримується чисто політичний порядок формування корпусу вищих, на-
самперед державних, управлінських інституцій конституційною нормою, яка 
дозволяє перебування на вищих (а часто і не вищих) державних управлінських 
посадах певний термін (здебільше 4—5 років). Готувати «фахівців» у такому 
управлінському режимі немає сенсу, тому, як правило, управлінці вищих еше-
лонів управління країною професійної підготовки не мають. Ефективність їх ді-
яльності залежить переважно від політичної зрілості і загальної культури. Це 
одна з найпомітніших вад представницької демократії, яка є витвором управ-
лінської цивілізації. 

На ґрунті цього об’єктивного управлінського явища можливе лише узагаль-
нене бачення його недосконалості, певна конструктивна пропозиція щодо мож-
ливостей поліпшення управління країною, але джерело, фундамент демократич-
ного представництва залишається недоторканним, що нібито виключає будь-
яку позицію дослідника щодо принципової зміни самої системи управління в 
таких умовах. 

Тому, як дослідний варіант можуть бути запропоновані сама постановка пи-
тання про об’єктивні фактори того чи іншого рівня соціального управління і 
намагання вийти за межі об’єктивності на основі науки управління, яку слід ви-
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користовувати у будь-якій управлінській діяльності, на всіх рівнях управлінсь-
кої системи, в усіх її структурних елементах. Завдання ускладнюється супереч-
ністю між науковим управлінням і політикою, але в науці управління досить 
організаційної енергії для того, щоб упорядкувати систему, незважаючи на те, 
що один з її елементів відтворює недосконалість рівня її розвитку в певних 
умовах і в певний час. Урахування першого і другого є одним з показників 
потенціалу цієї науки. 

Постає питання про співвідношення науки управління, оволодіння якою і є 
власно професіоналізмом в управлінні, та політики, яку також часто кваліфіку-
ють як мистецтво соціального управління. 

Здається, у другій кваліфікації присутній значний елемент традиційного ба-
чення реального використання в управлінні політичного потенціалу за катего-
ричного пріоритета в управлінні політичного змісту. 

Питання про співвідношення управлінського професіоналізму і політичного 
управління традиційно присутнє в соціальному управлінні як щось незаперечне, 
тим більше, що це незаперечне відтворює реальне життя, рух суспільних супе-
речностей, взагалі дух історії людства. 

Наука управління, зокрема соціального, у цьому зв’язку потребує суттєвих, 
на нашу думку, доповнень, деяких акцентів на творчому розумінні навіть її ос-
новних постулатів. 

Йдеться про те, що в науці управління політичне управління, політика в ці-
лому виступають як суб’єкт управління, що відтворено і в її конституційному 
використанні: політичне управління як суб’єкт управління представлене в полі-
тичній системі суспільства, в основних її інституціях, насамперед державі (дер-
жавна політика). Крім того, існують інші управлінські характеристики в полі-
тиці: політична діяльність, політичні інтереси, політична культура, політичні 
погляди, політичні відносини тощо. 

Якщо виходити з того, що будь-яке політичне є відтворенням реального ста-
ну речей, які набувають саме політичного статусу, то виникає міркування про 
те, що тут присутній сам об’єкт управління, який увійшов у суб’єктивне існу-
вання, яке надав йому саме управлінець. Але при цьому він не перестав бути 
об’єктом як певна, саме політична якість, якою треба управляти. Відбулося сво-
єрідне злиття об’єкта і суб’єкта управління, створивши в такий спосіб самоуп-
равлінський механізм соціальних інтересів, що вийшли на політичний рівень. 
Тисячолітнє існування такої традиції як загальноцивілізаційного явища не є ар-
гументом на користь його академічної доцільності, академічної недоторканнос-
ті. Можна говорити лише про еволюцію управлінської цивілізації, а не про ви-
знання такого стану як аксіоматичного щодо науки управління. Останнє 
виступає відносно науки управління як загальноцивілізаційний досвід, а в да-
ному контексті цей досвід може бути лише емпіричним матеріалом для ще од-
ного підтвердження, що наука управління вбачає в політичному управлінні, в 
політиці взагалі один з об’єктів, який вона покликана гармонізувати, постійно 
впорядковувати, приводити його у відповідність до реальних можливостей со-
ціальної системи щодо зняття суперечностей власного розвитку і використання 
їх енергії для руху системи, її основної, вирішальної ланки — людини. 
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Це означає, що наука управління має враховувати, розраховувати політичне 
у будь-якій його формі, передавати йому свою енергію як надполітичного, не-
політичного явища, яке має з часом стати абсолютним показником рівня розвит-
ку цивілізації, її самоуправлінського потенціалу. 

Така кваліфікація науки соціального управління дає можливість вважати її по-
законкретною, позасистемною, такою, що не є ані соціалістичною, ані капіталісти-
чною, тим більше, що до неї має входити також досягнення світового розуму, все 
те, що створило людство у своєму розвитку для досягнення соціальної гармонії. 

Ідея професійної демократії базується саме на такому методологічному підґ-
рунті. Вона чітко розділяє історичне і генетичне, рівень розвитку управлінської 
цивілізації і самоуправлінський потенціал людства, який все більше себе вияв-
ляє в міру утвердження гармонії суспільних відносин, до якої людство набли-
жається і за допомогою науки управління, її розвитку, приведення у відповід-
ність до потенціалу соціальної системи, зокрема організаційного. 

У цьому контексті жодна відома людству система соціального управління не 
є показником такої відповідності, лише її даним рівнем, навіть якщо він (рівень) 
є ідеальним (у даних умовах) відтворенням організаційних потреб соціальної 
системи. Справа в тому, що такого стану історично не досягала і не досягає жод-
на соціальна система, хоча аргументів на користь того, що він реально існує  
або існував, досить, зокрема щодо часових характеристик існування відомих 
управлінських режимів. І все ж це були або навіть є саме управлінські режими, 
які тому й визначаються як режими, що не мають ідеальної адекватності, оскіль-
ки виникають як потреба реалізації суперечливих соціальних інтересів, що  
породжують необхідність у політичному управлінні, перетворюючи державу на 
своє основне знаряддя. Тобто держава як політична інституція є історичним 
явищем, яке має позбутися цієї якості, перетворившись у соціальну управлінсь-
ку інституцію, яка складатиметься з професійного елементу в умовах системи, 
що потребує його (елементу) для технологічного впорядкування (організації) 
соціального життя, побудованого на суспільному поділі праці і необхідності 
обмінюватися продуктами цієї праці. 

Отже, демократія має таку перспективу, яка виведе управління на технологіч-
ний рівень і перетвориться в найбільш досконалий спосіб організації соціально-
го управління за умови зникненні самої можливості використовувати його для 
реалізації соціальних інтересів груп на ґрунті їх незбігу, тобто такого їх стану, 
коли вони мають соціально-гармонійний потенціал, який потребує управління 
лише для більш ефективного відтворення свого потенціалу. 

У даному контексті теза марксизму, що в історії цивілізації буде стан, коли 
управлятимуть всі, тобто потреба в соціальному управлінні відпаде, не має з по-
гляду науки управління необхідної наукової достовірності, є наслідком класово 
обмеженого трактування соціального управління і неправильного тлумачення 
науки управління. «Всі управляють» і в сучасних розвинутих демократіях, але 
це не безпосереднє управління, а переважно опосередковане і переважно влад-
не, політичне, насамперед через систему певного рівня представництва, яке по-
кликане організовувати реалізацію інтересів делегуючих, у чому й полягає  
вищий сенс сучасного демократичного управління. Об’єктивний розвиток су- 
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спільства, його економічних і культурних підвалин виведе інтереси зі стану 
безпосереднього джерела самоуправління соціальної групи або людини, перет-
воривши їх у базову, фундаментальну засаду, а організація соціальних відносин 
набуде безпосередньо визначальних якостей. 

Саме тоді соціальне управління набере системних самоуправлінських якос-
тей, а демократія перетвориться з владної в професійну. 

Найбільш переконливо професійний демократизм виявляє себе в сучасному 
виробничому галузевому управлінні, яке має як виробничі управлінські потре-
би, так і соціальні, які стосуються відносин з приводу виробництва того чи ін-
шого продукту. Система ж виробничих галузей більше схильна до відносин з 
приводу їх функціонування, хоча професійно-галузевий елемент тут присутній 
як фактор, що значною мірою детермінує характер і проблеми відносин з при-
воду виробництва. 

Чим складніша спеціалізація виробництва (як матеріального, так і духовно-
го), тим складніше управління ним і тим більше воно потребує професійного 
демократизму, який з’єднував би поділ праці і долав його наслідки, спираючись 
на об’єктивне його (поділу праці) тяжіння до кооперації, як природної потреби 
соціальної системи. 

Але сьогодні саме на рівні соціальної системи (країни) немає навіть інформа-
ційних можливостей створювати такі універсальні управлінські структури, а тим 
більш управлінські посади, які б мали таку професійну підготовку, яка була б до-
сить ефективною саме в універсальному полі потреб соціального змісту, які має 
поділ праці, зокрема галузевий. Сучасна управлінська цивілізація породила лише 
політичний варіант такого спілкування, що має багато суттєвих вад, які можна по-
долати за допомогою професійної демократії, що в таких умовах пом’якшить соці-
альні суперечності, їх політичний аспект, точніше рівень розвитку. 

Тому політичні управлінці сьогодні є найбільш впливовою частиною управ-
лінського корпусу країни, представниками народу, які в політичній демократії 
відтворюють певні групи суперечностей і щонайменше потреби галузевого 
«спілкування» елементів соціальної системи. Професійна демократія знімає й 
цю ваду, хоча таке зняття не є лише організаційною акцією, тим більш разовою. 
Йдеться про процес її проникнення в управлінські відносини суспільства, про 
утвердження нової системи соціального управління, зокрема про наукову (про-
фесійну) підготовку управлінців як організаторів процесів співробітництва. 

Отже, наука соціального управління не фіксує стан, у якому немає відвертої 
вказівки на можливості руху самоорганізації людства, кожної країни, а дає ба-
чення перехідних можливостей у міру розвитку управлінської цивілізації, її со-
ціально-економічних і духовних підвалин, навіть у окремих країнах. 

5.1.3. Управлінський ефект та індивідуальна  
і інституціональна кар’єра  

аука соціального управління принципово відкидає саме поняття 
«управлінська кар’єра» в його реальному, сьогоденному тлумаченні. 

Не випадково, похідне поняття «кар’єризм» має відомий негативний зміст. Але 
Н 



Розділ V 

 

216 

оскільки сутністю (підкреслюємо, сутністю, а не функцією) соціального управ-
ління є організація, то, мабуть, логічним буде таке визначення управлінської 
кар’єри. 

Управлінська кар’єра — це постійне конструктивне відтворення організаційно-
го потенціалу суб’єкта управління, насамперед його професійної здатності створю-
вати організаційні умови для реалізації організаційного потенціалу об’єкта управ-
ління, тобто постійної, з огляду на зовнішні і внутрішні фактори функціонування 
об’єкта, конструктивної адекватизації суб’єкта і об’єкта управління. 

Простіше, можна стверджувати, що управлінська кар’єра — це конструктив-
на взаємозалежність двох сторін управлінського процесу — суб’єкта управлін-
ня і самоуправління об’єкта. Ступінь співвідношення між першим і другим і є 
мірою професіоналізму управлінця і демократизму управлінської системи. 

Саме тому управлінська кар’єра — це не самоутвердження управлінця як 
працівника, не його особистий рух, а самоутвердження об’єкта управління до 
рівня необхідної самодостатності за допомогою такого власного елементу, як 
професійний управлінець. 

Якщо ж кар’єра управлінця, його, так би мовити, рух уверх кар’єрними схо-
дами відбувається певною мірою в автономному вигляді, це і є основний показ-
ник кар’єристського руху управлінця, який знайшов своє відображення у тако-
му понятті, як кар’єризм. 

Наука соціального управління вважає принциповим для утвердження влас-
них істин таке тлумачення управлінської кар’єри, яке повністю слугує гармоні-
зації відносин між суб’єктом і об’єктом управління, професійно досконало ор-
ганізовує його діяльність на науково достовірному розрахунку його потенціалу, 
його можливостей і водночас постійно надає йому конструктивну енергію для 
самовиразу і самовдосконалення. І в такому контексті постійні зміни статусу 
управлінця об’єктивно вимагають постійного моніторингу з боку об’єкта. 

У широкому розумінні це і є особистісний вимір демократії, демократизму 
як рівня управління, що історично склався сьогодні в більшості країн світу як 
вияв його загальноцивілізаційного управлінського руху. 

Сьогодні управлінська кар’єра в світовій практиці має вигляд різнопланово-
го явища: управлінець практично всіх сфер діяльності має можливість змінюва-
ти характер своєї діяльності, навіть змінювати об’єкт власного управлінського 
впливу (наприклад, з керівника великої фірми, корпорації у керуючого політич-
ними відносинами, аж до президента країни). 

Соціальні аспекти управлінської ефективності будь-якої організаційної струк-
тури є певним виміром впливу на соціальні об’єкти управлінських рішень, які 
безпосередньо їх стосується і безпосередньо їм слугують як відповідна органі-
зуюча (владна чи невладна) компетенція. Соціологічні виміри цієї ефективності 
накладаються на структуру соціальних об’єктів, відтворюють її в своєму дороб-
ку, створюють власні координати вимірів за певною шкалою критеріїв, що ма-
ють загальносоціальний зміст, суворо визначені показники, на яких ця ефектив-
ність себе виявляє. 

Управлінська ефективність у соціальному просторі з погляду методології 
управління є явищем, що демонструє сутність соціальної системи як організа-
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ційного утворення, яка в рівні ефективності управління (самоуправління) вияв-
ляє свій соціально-організаційний потенціал, здатність бути системою з необ-
хідними для цього потенціалу елементами, що її живлять. Саме в соціологічно-
му плані немає більш переконливого показника рівня розвитку системи, її 
потенцій, ніж здатність до самоуправління. Основним показником самоуправ-
ління є управлінська містськість системи, постійно зростаюча можливість до 
сприйняття і самокоригування власної невпорядкованості, яка є загальною вла-
стивістю функціонування будь-якої соціальної системи. 

До соціальних аспектів управлінської ефективності має відношення не тіль-
ки здатність соціальної системи до самоуправління. Це є основним її показни-
ком, який має переважно об’єктивний характер, що відтворює рівень організа-
ційного потенціалу системи. 

Проте цей рівень є також показником рівня розвитку управлінської організа-
ції суспільства, яка має елементне відношення до соціальної системи, причому 
значною мірою як автономний елемент. Дана обставина й зумовлює наявність 
такої характеристики політичної системи, як управлінського явища, хоча це — 
елементна системність, що має внутрішньоорганізаційне спрямування. Стосов-
но соціальної системи, елементом якої є політична система, вона виступає як 
елемент різного рівня відкритості (демократизму), який і треба вивчати саме як 
систему такого типу. 

Як елементна система, політичні інституції країни мають своє призначення 
функціонального змісту, делегованого або неделегованого об’єктом управління. 
В умовах сучасного демократизму делегована функція є переважною, визначаль-
ною. Тому й соціологічне вивчення цих функцій слід зосереджувати насампе-
ред на цьому виді функцій. 

В управлінському процесі політична система має найбільш ефективний банк 
можливостей у правовій, владній формі, яка, як правило, асоціюється в масовій 
свідомості з владою державною. У двох її організаційно-політичних формах (зако-
нодавчій і виконавчій) зосереджено основний потенціал влади, оскільки судова 
влада є прямим інструментом реалізації правових норм і не має такого правового, 
управлінського простору для маневру в правовому полі, як виконавча влада. 

Отже, два елементи політичної системи — законодавча й виконавча влада — 
мають безпосередній управлінський потенціал, аналіз ефективності якого пот-
рібен для її нормального функціонування. 

Аналіз ефективності може бути спрямований на всі елементи управлінського 
процесу: підготовку правової бази управління, підготовку й реалізацію управ-
лінського рішення, визначення його ефективності через вивчення стану функці-
онування й розвитку різних управлінських об’єктів. При цьому слід зауважити, 
що аналіз другого і третього елементів управлінського процесу є досить поши-
реним. Щодо першого його елементу, то прийнято вважати розроблення право-
вих актів, тим більше законодавчого рівня, не управлінською діяльністю, що й 
спричиняє значну кількість управлінських проблем, які не розглядає наука 
управління й інші науки, що займаються управлінською практикою. 

У сучасних умовах розбудови української державності, формування нового 
місцевого самоврядування вирішального значення набуває державна нормотвор-
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чість, основною політико-організаційною енергією якої є законодавча діяль-
ність вищих органів державної влади, що має прямий управлінський вплив на ці 
процеси. 

Основний недолік, пов’язаний з відомою об’єктивністю будь-якої влади, 
полягає в тому, що їй не вистачає саме управлінської енергії. Законодавча 
діяльність повинна мати найбільш точний розрахунок управлінської ефективності 
законодавчих актів. Це важливо тому, що весь структурно-функціональний ма-
сив органів державної влади (законодавчої, виконавчої і судової), ефективність 
її діяльності починається з управлінського потенціалу законодавчих актів. Тому 
розроблення технології законодавчої діяльності безпосередньо пов’язане з ви-
значенням майбутніх управлінських можливостей вищих законодавчих актів. 
Ось чому потрібен комплексний аналіз цих актів з погляду загальної теорії 
управління, а також соціологічний аналіз законодавчих актів як виду управлінсь-
ких рішень. Для цього також необхідне соціологічне осмислення обов’язкових 
стадій управлінського циклу стосовно технологічної специфіки законодавчої 
влади. 

Законодавча влада має свій організаційний «управлінський потенціал», який 
несе вищу відповідальність за стан ефективності соціального управління. Для 
нього характерними є п’ять основних управлінських властивостей. 
По-перше, законодавчий акт є владним, не розрахованим на саморух об’єкта. 
По-друге, управлінська діяльність тим досконаліша, чим повніше ці акти ре-

алізуються. Причому рівень досконалості визначається в основному інститу-
цією, що прийняла законодавчий акт. 
По-третє, законодавчий акт матеріально забезпечений не тільки силою влад-

ного впливу, а й матеріальними можливостями самого об’єкта, що дає можли-
вість більш або менш точно розраховувати ефект правового впливу на нього. 
По-четверте, сутність законодавчого акта має загальнонародний енергетич-

ний заряд, оскільки йдеться про реалізацію законодавчим органом функцій, 
якими він наділений волею виборців. 
По-п’яте, законодавчий акт знаходиться біля джерел управлінського проце-

су і тому має владно-прогностичний зміст. 
Подальше вивчення шляхів підвищення ефективності управління соціальни-

ми процесами законодавчою владою сприятиме формуванню української дер-
жавності. Таке вивчення доцільно починати з вищої законодавчої норми краї-
ни — Конституції, яка є основним управлінським документом України. 

Традиційно в політичній історії людства конституція виступає як основ-
ний правовий документ, що регулює соціальні відносини. Таке місце консти-
туції у самоорганізації суспільства визначається тим, що вона вбирає в себе 
вищі інтереси народу, причому навіть у тих суспільствах, що мають соціаль-
но-суперечливі джерела розвитку. Більше того, саме в таких суспільствах 
роль конституції посилюється, оскільки вона покликана бути основним засо-
бом правового розв’язання суперечностей. У політичній історії людства ві-
домі так звані конституційні рухи, які використовували конституцію саме в 
такий спосіб, незважаючи на те, що в усіх демократичних політичних систе-
мах нового часу існував поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову. 
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Проте саме виконавча влада наділялась і зараз наділяється функцією управ-
ління, в яку вкладається організаційний зміст, а щодо конституції — органі-
зація реалізації її статей. 

Конституція як управлінське явище виступала в основному як юридич-
но-правовий документ, який мав бути покладеним в основу управлінської  
діяльності, насамперед виконавчої влади. Склалося враження, що без такої 
діяльності вона не матиме потрібного ефекту, тобто законодавча влада, вищі 
правові норми країни потрапили в пряму залежність від виконавчої влади. 
Така залежність спостерігається майже в усіх сучасних демократичних су- 
спільствах. 

Політична практика потребує визначення ролі й місця конституції в управ-
лінському процесі, аналізу її власного управлінського потенціалу, тих її можли-
востей, які теоретично можна представити як самоуправлінський потенціал су-
спільства. Для цього слід встановити реальні можливості вищої правової норми, 
тобто визначити щодо яких об’єктів, яких суспільних відносин вища правова 
норма може відігравати безпосередньо управлінську роль і щодо яких лише че-
рез механізм виконавчої влади. Це визначення може бути поки що експеримен-
тальним у зв’язку з тим, що в науковому обігу немає достатньо переконливих 
прикладів широкого використання світового досвіду трактування вищих зако-
нодавчих актів держави. Конституція України має таке трактування переважно 
в юридичній практиці, яка розглядає закон, як правило, в конкретній юридичній 
ситуації. Його загальнотеоретичне осмислення як управлінського акта не здійс-
нюється, оскільки вища правова норма країни — Конституція — вважається та-
кою правовою акцією, зміна якої може відбутися лише в разі крайньої потреби. 
Причому така потреба, як правило, є емпіричною, реально життєвою, такою, що 
є реагуванням на конкретні потреби суспільства. 

Як відомо, вищою вимогою до правових норм конституції є точне відо-
браження в її статтях потенціалу й потреб об’єкта, що дає можливість керу-
вання ними в управлінській практиці. Однак віднесення певної статті кон-
ституції до управлінської або неуправлінської може залежати від авторської 
аналітичної інтерпретації. Тому слід підкреслити, що із загальнодемократич-
ного погляду Конституція України, всі її статті мають управлінський (регу-
лювальний) потенціал. Однак визначення цього потенціалу як такого, що має 
безпосереднє або опосередковане відношення до управлінської діяльності, 
дає можливість більш ефективно здійснити управлінський аналіз вищого за-
конодавчого акта України. При цьому слід виходити з того, що конкретна 
управлінська діяльність має певну організаційну структуру, яка так само ві-
дноситься до Конституції, як і Конституція до неї. Тут ми спостерігаємо таку 
залежність: певні управлінські працівники мають безпосереднє або опосере-
дковане відношення до статей Конституції, «ближче» або «далі» знаходяться 
від її правового змісту, хоча методологічно вона безпосередньо впливає на 
будь-яку управлінську структуру.  

Так, Президент або Прем’єр-міністр повинні безпосередньо керуватися стат-
тями Конституції, а директор заводу у своїй професійній діяльності користуєть-
ся нею у вигляді певних галузевих документів, хоча до його функцій входить 
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також аналіз цих документів відповідно до Конституції. Однак така практика не 
дуже поширена, оскільки ці функції виконують певні юридичні служби або ор-
гани прокурорського нагляду, причому, як правило, у разі виникнення непоро-
зумінь або конфліктних ситуацій. 

Для визначення управлінської ефективності вищого законодавчого акта кра-
їни слід враховувати об’єкт, на який спрямована та чи інша стаття Конституції, 
бажано безпосередньо. У зв’язку з цим треба вдосконалювати ті статті Консти-
туції, які розраховані у своєму змісті на максимально можливу кількість і якість 
професійних та загальногромадянських інтересів і потреб об’єкта, зокрема ієрархії 
управлінських працівників України. 

Перша стаття Конституції України може бути об’єктом управлінського ана-
лізу. Залишаючи в стороні управлінський потенціал цієї статті і не враховуючи 
певну управлінську структуру, яка безпосередньо має нею керуватися у своїй 
діяльності, можна в загальному плані поставити запитання перед змістом цієї 
статті. Як відомо, вона звучить так: «Україна — республіка». Вона є демокра-
тичною, правовою державою, яка піклується про неухильне забезпечення прав і 
свобод людини, про підвищення її добробуту. Якщо в такій редакції зробити 
спробу скористатися цією статтею для підготовки певного рішення або для ор-
ганізації поведінки особи, то зразу постане запитання про те, чи може вона бути 
нормотворчою для управлінського використання. Скоріше — ні. Таке враження 
складається відразу тому, що будь-яка стаття Конституції має певний об’єкт 
впливу або регуляції і не може бути абсолютним правовим поняттям, оскільки 
виникає небезпека самоабсолютизації частини Конституції, яка обмежує її реаль-
ний правовий потенціал. 

Отже, будь-яка стаття Конституції відкриває власний правовий потенціал 
лише в контексті всієї Конституції і в такому баченні закладено основний набір 
проблем, з якими стикаються громадяни або організації, якщо бажають викори-
стати її в певній життєвій ситуації. І дійсно, якщо представити Україну лише як 
республіку, яка піклується про неухильне забезпечення прав і свобод людини, в 
підвищенні її добробуту бачить основне своє призначення, то управлінське рі-
шення на адресу будь-якого громадянина цієї республіки має бути позитивним. 
Тому виникає постійне тлумачення статей Конституції у загальноконституцій-
ному контексті. Для того щоб потреба в такому тлумаченні постійно зменшува-
лась, необхідно, щоб кожна стаття Конституції максимально наближалася до 
певної автономної самодостатності, щоб формулювання її було достатнім для 
прийняття управлінського рішення і лише на її основі. Звичайно, юристи мо-
жуть заперечити те, що Конституція — основний закон і він не передбачає ви-
користання своїх статей для певних управлінських рішень. Але їм можна відпо-
вісти, що в правовій практиці існує таке юридичне явище, як порушення 
Конституції і саме так воно й кваліфікується. Це означає, що необхідно по мож-
ливості створювати такі вищі правові норми, які б виключали необхідність по-
дальшої кваліфікації, хоча, зрозуміло, це дуже важко. Управлінське рішення, 
якщо не на індивідуальному, то на державному рівні, іноді спирається безпосе-
редньо на конкретні статті Конституції, причому в самій Конституції не зазна-
чено, що таку можливість не можна використовувати. У цьому зв’язку варто 
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сказати, що такої статті немає в жодній Конституції світу. Це веде до того, що 
сучасна правова культура вважає пряме використання Конституції для прийнят-
тя управлінських рішень природним. А це, у свою чергу, означає, що конкретні 
статті Конституції мають бути сформульовані так, щоб використання не викрив-
ляло їх змісту. 

Перша стаття Конституції України таку можливість надає, оскільки для нор-
мального функціонування республіка вона повинна турбуватися не лише про 
забезпечення прав і свобод громадян, а й про виконання ними обов’язків, без 
яких неможливе використання прав і свобод. 

Отже, прийняття управлінського рішення з організації поведінки конкретно-
го об’єкта, зокрема людини, має ґрунтуватися на взаємозв’язку прав і обов’язків 
громадян. І тільки в такому вигляді дані статті можуть бути вищою правовою 
нормою країни, нормою-методологією, яка забезпечить правильність, безпомил-
ковість будь-якого управлінського рішення. Причому це стосується не тільки 
окремої людини, а й будь-якого інституту, колективу, посадової особи, у тому 
числі й Президента країни, депутатського корпусу тощо. Відрізнятися вони мо-
жуть лише за функціональною ознакою: чи йдеться просто про громадянина 
країни, чи до цього додається ще й його професійне становище, соціальний ста-
тус, адміністративне навантаження тощо. 

Як відомо, управлінська діяльність певних інституцій та посадових осіб 
сприймається населенням безпосередньо зацікавлено, оскільки саме в формі 
управлінських рішень звичного для нього характеру (укази, постанови, інструк-
ції) надходять вищі правові норми країни, насамперед Конституції. Тому довіра 
або недовіра до них і тієї інституції, яка їх приймає — Верховної Ради, — не 
має необхідного рівня інформаційності, яка б давала змогу більш компетентно 
робити висновок про реальний потенціал законодавчої влади. 

Саме управлінська опосередкованість законодавчих актів створює такий 
імідж. І це природно для тієї частини населення, яка судить про їх управ-
лінський потенціал переважно на основі своєї політичної культури, тоді як 
безпосередньо в повсякденному житті, насамперед у роботі, керується інши-
ми нормативними актами. Не знаючи про цей потенціал, населення сприймає 
зміст актів переважно на доленосному рівні, як правові акти, які повинні не 
регулювати певні відносини, не слугувати організації життєдіяльності лю-
дей, а саме безпосередньо і негайно розв’язувати соціальні проблеми, навіть 
підвищувати життєвий рівень народу, тобто як акти, що мають власну про-
дуктивну силу. 

Якщо врахувати цю обставину, то головним в інтерпретації місця й ролі за-
конодавчої влади в Україні є встановлення реального управлінського потенціа-
лу того чи іншого закону країни, того чи іншого державного акта, що прийма-
ється Верховною Радою України. 

Завдання полягає в тому, щоб інформувати населення країни, а також за-
конодавчу владу про ступінь управлінської ефективності «продукції», яку 
вона випускає, про безпосередній або опосередкований вплив на об’єкт 
управління. 
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5.2. БЮРОКРАТІЯ В СОЦІАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ 

5.2.1. Нормативність в управлінні 
 

аука соціального управління у своєму генетичному аспекті має все-
людський потяг до організації як до способу існування людства, навіть 

його виживання. Ця організація саме генетично постійно виступала як певна 
норма — писана або неписана. Навіть релігійне відтворення існування людства 
як божественної істоти створило відомий святий норматив — Біблію, яка зав-
жди мала і має статус Божого Закону, тобто вищого нормативу, яким має керу-
ватись людство у своєму повсякденному житті. 

Поява соціальних супреечностей, навіть міжособового характеру, спричини-
ла необхідність створення юридичних норм, досконалість яких і сьогодні поля-
гає у якомога більш повному єднанні з релігійними догматами. 

В академічному аспекті вища духовна скарбниця, яка, зокрема, закладена 
в Біблії, є загальною методологією управлінської діяльності, фундаменталь-
ним духовним підґрунтям. Але практична діяльність людини, яка потребує 
постійного організаційного впливу, урахування реальних інтересів, потреб 
об’єкта, в цілому організації життєдіяльності людини, зокрема, виробничої, 
постійно унормовується за допомогою юриспруденції, правової організації 
суспільства тощо. 

Як управлінське явище нормативність є ідеалом організації, якщо вона є аурою 
свободи, конструктивного демократизму, технічною потребою більш досконалого 
руху об’єкта управління, навіть технічного, не кажучи вже про соціальний.  

Тому продуктом соціального управління є система норм, якою користується 
об’єкт, не відчуваючи обмежуючого тиску, навпаки, норма перетворюється в 
спосіб реалізації потенціалу об’єкта, відкриваючи для нього обшири для потен-
ційного руху. 

Нормативність в управлінні має свою специфіку залежно від об’єкта управ-
ління або характеру суспільних відносин у цілому. Кожна галузь суспільного 
життя, виробництва матеріального або духовного має певні норми існування і 
діяльності. Правова наука досить повно відтворює цю специфіку. 

Але наука управління бере на себе сміливість в нинішніх умовах стверджу-
вати, що саме вона повинна мати статус вищої соціальної нормативності, оскільки 
має той науковий потенціал, який покликаний позбавити людство від трагічних 
суб’єктивних діянь, пов’язаних з такими негативними явищами, як вождізм, 
фюрерство, політична автономність (іноді навіть абсолютна) політичного лідер-
ства, не кажучи вже про відсутність у значної кількості управлінського корпусу 
світу відповідної професійної управлінської підготовки, іноді елементарних 
знань з науки управління. 

Тому можна стверджувати, що сучасною вищою нормою самоорганізації 
людства, управлінської діяльності у будь-якій країні має бути наука управління, 
насамперед соціального, як наукового управління суспільством. 

Н 
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У цьому контексті має розраховуватись управлінський потенціал будь-якої 
правової норми і її вищого рівня — Конституції країни. 

Отже, можна вважати, що оволодіння наукою управління має стати соціаль-
ним нормативом, особливо для країн, які організаційними зусиллями створю-
ють сучасну соціальну систему, зокрема для України.  

Обмеженість історичного часу для природного самоутвердження нової соці-
альної системи в Україні викликала необхідність її програмного будівництва, 
яке породжує проблему пошуку оптимального варіанта виходу країни на сучас-
ний, загальноцивілізаційний шлях розвитку. 

Один із них — це ідея організаційного режиму, що включає набір організа-
ційних і соціальних засобів, на основі Богданівського та Веберівського уявлен-
ня про управління як про бюрократично-ідеальний тип організації. Такий 
режим може бути створений виходячи з розуміння управління як процесу по- 
стійного забирання з управлінської діяльності властивостей об’єкта, які у будь-
якому стані дадуть позитивний результат, і перенесення основної управлінської 
турботи на розв’язання незапрограмованих завдань. 

І перше, і друге мають набір елементів, який складається з двох груп: органі-
заційної та соціальної. 
Організаційний набір елементів включає: 
1) програму, її організаційний потенціал для управлінського використання в 

процесі реалізації. Організаційний потенціал програми соціально-економічного 
і культурного будівництва в Україні спирається на її владний, бюрократично 
забезпечений системою панування вирішальний вплив на процес будівництва 
сучасних форм цивілізації. 

Імперативність програми — її бюрократизм, а це і є бюрократичною па-
нацеєю. Діяти в рамках визначеного, навіть програмою, означає забезпечува-
ти реалізацію норми, правила, умови, що висуває ідеальну бюрократію до 
розряду жорстких програмно-організаційних опор. Створюється режимна 
організація влади на основі програми будівництва. Такий режим тим більш 
необхідний, що історично досягнуте часто є соціально не визначеним, а про-
грама пом’якшує муки невизначеності своїм управлінським упорядкуванням. 
У таких умовах бюрократія як організаційна месія є носієм запрограмовано-
го виходу і тому не потребує загравання з об’єктом управління, з об’єктом 
влади, а пропонує точно розраховану управлінську енергію для історично 
необхідного в Україні впорядкування руху від перерваних кроків у бік загаль-
нолюдської цивілізації. 

Традиційно засуджуваний бюрократизм у такому контексті виступає як ко-
ливання можливостей між правовим і не забезпеченим у правовому відношенні 
ситуативним становищем, у якому управлінець виступає як доповнення норми, 
як похідне від нормативної недосяжності об’єкта, що й перетворює управлінця 
в бюрократичного працівника. 

І дійсно, недостатня «далекобійність» правової норми створює простір для 
управлінського вибору, який може бути використаним на користь або на шкоду 
об’єкта. Це зайвий раз доводить необхідність режимної організації діяльності, в 
якій недосяжність ситуації була б практично зведена до нуля; 
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2) системні опори, які можуть бути достатніми для створення організа-
ційних гарантій успіху. Такими опорами можуть бути розрахований матеріаль-
ний і духовний потенціал об’єкта, перекладений на внутрішню структуру діяль-
ності й зовнішні зв’язки, що в управлінському плані знаходять своє оптимальне 
вираження в офісній організації, суттєвим елементом якої є система бюрокра-
тичних крісел, забезпечених сучасними інформаційними технологіями і є авто-
номною системою управління суспільством загалом. Вона має свою інформа-
ційну владу, яка тим сильніша, чим більша і важливіша для об’єкта управління. 
Бюрократизм тут виступає як інформаційна впорядкованість, заснована на ви-
щому інформаційному типі відповідальності. Режим відповідальності в такій 
системі піддається точному розрахунку і тому має більший гарантійний потен-
ціал, ніж державно-політичний, правовий режим, у якому офісна відповідаль-
ність замикається на відповідальності особи, як правило неадекватної керова-
ному об’єкту.  

Звідси й виникає основний парадокс управління, який полягає в тому, що 
одна з найвідповідальніших професій — управляючий — не забезпечується не-
обхідною відповідальністю, оскільки жодний її вид не влаштовує об’єкт; 

3) відсоток розрахунку (зведений до крайньої потреби) людського фактору. 
Сюди входять структура персоналу, його основні характеристики, що мають ві-
доме значення й практичний потенціал гарантованої виробничої поведінки (у 
доступних прогностичних ситуаціях); 

4) автономізацію управління як енергію самоорганізації об’єкта (народу, си-
стеми), зокрема комп’ютерну автономізацію. Автономізація управління є ефек-
тивнішою, якщо є досконалішою його офісна організація як розрахована адек-
ватність у системі «суб’єкт — об’єкт» управління. Запрограмоване відчуження 
об’єкта (персонала) від суб’єкта (офіса) тут природне. Природності стає все біль-
ше у зв’язку з комп’ютеризацією управління, посилення її інформативного 
впливу на цю систему знімає виробничу демократію як управлінське явище; 

5) правове забезпечення діяльності, що лежить у фарватері програмно ви-
значеного курсу. Право завжди недостатнє, проте недостатність об’єктивна і то-
му заспокійлива, оскільки завжди існує можливість її інтерпретації. Як опорна 
основа право використовується тільки в тій своїй частині, яка має доленосний 
зміст і спресовується на такому самому рівні на адресу соціально-технологічних 
нормативів. Розрахунок правового внутрішнього поля для власного персоналу в 
цьому зв’язку перетворюється в опорну гарантію нормального проходження 
управлінського процесу; 

6) організацію відносин стосунків всередині персоналу через небачену 
адекватність як прояв надійної (що вбирає всі виробничі потреби та інте-
реси працівників) технології праці. Працює не менеджер, працює режим, 
створений менеджером. І в цьому полягає можливість досконалої організації 
діяльності персоналу, в якій передбачено все: від надійної технології опера-
тивної роботи до передбаченої системи міжособових стосунків. І перше, і 
друге можливе в жорсткій гуманістичній регламентації, відповідно до внут-
рішніх і зовнішніх чинників саморозвитку об’єкта, на основі договірної мети 
його руху. 
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Відсутність незапрограмованого варіанта руху принципово можлива, що пе-
ретворює таку систему діяльності у високоефективний режим, у якому рух 
об’єкта допускається тільки в рамках творчості. Дисципліна в таких умовах пе-
ретворюється в режимне, а не особисте надбання, оскільки режим бере на себе 
функцію впорядкування особистої і колективної дезорганізації. Менеджер за-
лишає за собою функцію контролю за роботою режиму і постійного створення 
умов для прикладання творчого потенціалу працівників. Отже, вплив на творчу 
потенцію перетворюється на другий головний потік самоорганізації об’єкта по-
ряд з організацією запрограмованої роботи відповідно до виробничої мети під-
приємства, установи. 

У соціальному наборі організаційний режим представлений насамперед влад-
ною організацією, яка, як відомо, постійно «демократично» намагається позбу-
тися бюрократизму в умовах повної підтримки об’єкта управління, що сьогодні 
переглядається у світлі веберівської концепції бюрократії. Тому організаційний 
режим у соціальному плані — це насамперед владна організація, яка може бути 
настільки адекватною об’єкту, щоб не тільки не викликати нарікань з його боку, 
а й бути каталізатором творчої поведінки. 

Структурний поділ тут недоцільний. Пропонуємо загальну характеристику 
режиму влади як розрахованого управлінського ефекту. 

У сучасному світі, який прагне політичного визволення від усіх форм традицій-
ного гноблення, суттєво загострилася проблема влади, у якій багато хто бачить од-
ну з основних причин політично нерівного становища різних соціальних підструк-
тур суспільства. Тенденція гуманізації суспільних відносин аж ніяк не зменшила 
вплив «владного синдрому» на суспільну свідомість. «Основне питання революції» 
продовжує справляти часто вирішальний вплив не лише на внутрішнє, а й на між-
народне становище країн. Силою влади, її авторитету здійснюються великі полі-
тичні акції як демократичного, так і антинародного характеру, загострюються або 
послаблюються соціальна напруженість, конфронтаційні ситуації, різного роду 
конфлікти як всередині країн, так і у міжнародних відносинах. 

Масові, групові та індивідуальні виступи, що мають політичний зміст, часто 
спрямовані проти влади. Економічні, соціальні та культурні проблеми пов’язу-
ються зі станом влади, рівнем її організації, політичними програмами і реаль-
ною поведінкою людей, що мають владу. Причому все це відбувається 
практично поза зв’язком із сутністю влади, демократичними або недемократич-
ними джерелами її утворення. Людство ніби страждає від народженого ним мон-
стра і все-таки постійно звертається до нього, створює його, витрачає на нього 
величезні суми грошей, надає пільги, що, як правило, матеріально і духовно 
ставлять носіїв влади в привілейоване становище, яке є предметом постійної 
критики (здорової і нездорової) з боку того самого суспільства. 

Врешті-решт боротьба за владу історично супроводжує політичне життя су-
спільства, є полем найгостріших битв у всіх сферах суспільного життя — полі-
тиці, економіці, культурі й на всіх рівнях соціальної організації. У політичній 
історії людства немає явища, яке принесло б йому стільки трагічного, забрало б 
стільки людських життів, скільки боротьба за владу, за політичне, економічне і 
духовне панування. 
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Різниця в характері влади, її джерелах, формах прояву, методах впливу 
суб’єкта влади на об’єкт полягає в тому, що цей механізм більш або менш від-
вертий, піддається аналізу неозброєним оком або демагогічно завуальований і 
обставлений декораціями політичного, теоретичного або іншого характеру. 
Причому уявлення про владу як про самодостатню сутність, Божу субстанцію, 
самостійне, незалежне утворення, що виступає як «дбайливець народний», 
«верховний суддя», «вічний патрон», також історично супроводжує людство. 
Саме реальне панування як першоджерело владного панування завжди вуалю-
валося носіями влади. Не відкинули це і так звані демократичні системи, як ан-
тинародні, так і народні. Тому в загальній методологічній системі координат 
походження і функціонування влади, теоретичне посилання про сутність вла-
ди — це спочатку визрівання або утвердження реальних відносин панування й 
підкорення, а потім їх владне оформлення. Причому носіями панування можуть 
виступати як конкретні соціальні сили, так і інтереси, які не мають чіткої соціа-
льної адреси, проте виступають досить визначено і наполегливо у політичному 
процесі, а звідси й у сутності влади, її походженні й функціонуванні. 

Нормою політичного життя є політичне відчуження основної маси населення 
від влади, причому навіть у демократично розвинутих країнах, оскільки вже са-
ма наявність влади означає, що суспільний устрій навіть у найбільш демократич-
но розвинутому стані без політичного відчуження неможливий. У цьому розу-
мінні поняття «політична влада» і «політичне відчуження» однопорядкові, хоч 
назвати їх синонімами неможливо. 

Справа в тому, що політичне відчуження, а також його рівень залежать і від 
рівня політичної єдності суспільства, який може перебувати на різних познач-
ках. Крім того, політична організація суспільства, в якій влада посідає доміну-
юче місце, також має різні рівні розвитку, різний ступінь демократизму, що 
приводить до різних можливостей участі об’єкта влади у відправленні владних 
функцій, в участі в управлінні політичними відносинами. Сама організація вла-
ди, владних структур може бути більш або менш демократичною (наявність різ-
них політичних режимів — прямий тому доказ). Це дає підстави стверджувати, 
що поняття «політична влада» й «політичне відчуження» повністю не наклада-
ються одне на одне, але залежність тут організаційно безпосередня. 

Однак поки існує політична влада — існує й політичне відчуження, хоча рі-
вень останнього значною мірою залежить від демократизму першої. Більше то-
го, існують такі демократичні форми влади, коли політичне відчуження відчу-
вається об’єктом влади переважно під час соціальної напруги. У нормальних 
для даної системи умовах це відчуження більше усвідомлюється, ніж відчува-
ється в повсякденному житті. У такому разі говорять про політичну стабіль-
ність у суспільстві, коли основні інтереси населення країни знаходять своє аде-
кватне відображення в діяльності владних структур, що, звичайно, не свідчить 
про відсутність серйозних соціально-економічних і духовних проблем у такому 
суспільстві. 

Принципи реалізації влади значною мірою пов’язані з режимною владною 
етикою. Найбільш поширеним її порушенням є зловживання владою, яке, як 
правило, виникає як наслідок об’єктивних обмежувачів, що існують в організа-
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ції влади, оскільки жодне владне крісло не може бути повністю функціонально 
забезпеченим, особливо якщо йдеться про правове забезпечення, жодна правова 
або функціональна норма не може бути достатньою для необмеженого регулю-
вання об’єкта влади. 

У реальній дійсності завжди є випадкові, незапрограмовані, непередбачені 
правовими нормами ситуації, в яких має виявити себе етика носія влади. 

Однак етика влади має переважно ієрархічні засади. Вертикальна супідряд-
ність породжує й відповідні етичні норми професійно владної поведінки за 
принципом «начальник досконаліший, ніж підлеглий», причому цей більш дос-
коналий стан представляється як етична зверхність. Вважається, що більш ви-
соке посадове становище працівника визначається також його моральними яко-
стями. Принципово, наприклад, президент країни не повинен мати ті моральні 
вади, які має навіть значна частина населення країни. Більше того, йому не ви-
бачають те, що може бути предметом поблажливості для більшості рядових 
громадян країни. Причому суспільство, як правило, поінформоване про його не 
лише «виробниче», а й особисте життя й за певного рівня розвитку демократиз-
му виражає публічно своє незадоволення поведінкою не лише президента, а й 
його сім’ї. До речі, якщо подібних демократичних можливостей у населення 
немає, то такий стан відбивається і на оцінці ним політичного режиму в країні. 

Отже, влада існує в будь-якому суспільстві як породження його об’єктивних 
потреб, практично нескінченої різноманітності інтересів, невідповідності рівнів 
розвитку різних соціальних підструктур, наявності того чи іншого характеру 
соціального відчуження. Тому влада перетворюється в особливий вид суспіль-
них відносин — відносини влади. Їм властивий цілеспрямований вплив вико-
навця владних функцій на об’єкт влади, причому владним цей вплив є тільки 
тоді, коли об’єкт і суб’єкт влади перебувають у відносинах панування й підко-
рення. Однак заданість цих відносин як першоджерела влади часто не підлягає 
науковому аналізу. Більше того, відносини панування та підкорення уявляються 
як наслідок влади, її узурпація, надбання, захоплення, наділення тощо. І в цьому 
закладено одну з найбільш суттєвих методологічних вад, властивих і багатьом 
політологічним концепціям. Влада перетворюється у щось самодостатнє, воло-
діння яким є достатнім для соціального самоутвердження, особливо на верхніх 
поверхах соціальної ієрархії, яка, як правило, представлена володарями вла-
ди — законодавчої, виконавчої та судової. Самі по собі ці політичні структури 
уявляються тим соціально-політичним ієрархічним утворенням, панування в 
якому є достатнім для утвердження відносин панування й підкорення. 

На такій методологічній тезі створювались і створюються різні концепції 
влади, починаючи від уявлень про первісні форми влади до ідей тоталітаризму, 
фюрерства, інших диктаторських форм, включаючи й диктатуру пролетаріату, 
яка за ідеєю також починається із захоплення влади, утвердження панування 
його партії. 

Завдання полягає в тому, щоб змінити методологію управління, зокрема офіс-
ного, представити й сам офіс, і владу як технологічну самоорганізацію об’єкта 
управління і максимально напружено й послідовно вимагати, насамперед через 
правовий режим країни, щоб жодна управлінська структура не виходила за межі 
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інтересів об’єкта, який вона представляє. Режимне обмеження управлінської ді-
яльності звільняє її від необхідності постійного незапрограмованого розширен-
ня відповідальності, гарантує володіння виробничою ситуацією за допомогою 
точно розрахованої інформації і виходу за межі обмежень лише у творчому русі. 

5.2.2. Організаційне забезпечення  
сталого розвитку суспільства 

сновні резерви організаційного розвитку країни слід шукати в його ор-
ганізаційному забезпеченні, особливо тоді, коли вона опинилася в не-

визначеному стані, коли порушена системна впорядкованість суспільних відно-
син, тим більше що й сама демократія залежно від рівня загального поступу 
країни має настільки різний організаційний потенціал, що до нього просто не 
можна застосувати один термін «демократія». Потрібні інші характеристики різ-
ним етапам розвитку країн, бо одномірність тут багато в чому заплутує управ-
лінську практику — аж до протилежних суджень про її сутність, принаймні як 
організаційного явища. 

Напевно, саме в різниці організаційних потенціалів криється різниця в демо-
кратичному розвитку з огляду на певну автономність політичних відносин і їх 
відтворення в діючій управлінській системі. Україна в даному контексті — не 
єдиний сучасний зразок такої автономності й такої ролі організації в становлен-
ні нових форм соціального життя. 

Уже та обставина, що народи досягають різних рівнів розвитку за однакових 
політичних режимів і, навпаки, приблизно однакових рівнів розвитку за різних 
політичних режимів, свідчить про необхідність вивчення саме основної, на на-
шу думку, ланки демократії — її організаційного потенціалу. Він може і не збі-
гатися з демократичними ідеалами народу, але бути надійним знаряддям такої 
соціальної організації, яка створює найсприятливіші умови для ефективної жит-
тєдіяльності народу, для вироблення адекватних механізмів правової регуляції 
даних суспільних відносин. Абсолютизація демократизму просто як ідеалу со-
ціального устрою не є переконливим аргументом на його користь. 

У цьому зв’язку, очевидно, саме управлінська система багато втрачала і втрачає 
через нехтування досягнень науки управління, яка створила найширше, по суті 
універсальне знання про організаційні можливості систем, про організацію як фор-
му їх існування, як об’єктивний рух систем, що самоуправляються. Перенесення 
цього знання в соціальне управління є одним із резервів реформації управлінської 
системи України, всіх її інституцій, включаючи й політичні партії. 

Проблема полягає в дослідженні організаційного потенціалу, функціональ-
ного навантаження управлінської системи України, окремих її інституцій і по-
садових осіб. 

Функціональність управлінської системи вважаємо основною саме тому, що 
в ній зосереджена більшість організаційних можливостей інститутів управлін-
ня, до того ж саме у правничо забезпечених функціях виявляє себе й потенціал 
права в ній. Для України сьогодні це питання є проблемним, бо функціональна 
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невизначеність хоча б управлінської діяльності набагато зменшує ефективність 
управлінських рішень. Навіть постійні суперечки всередині управлінської сис-
теми про функціональні межі діяльності різних її гілок, та й усередині Верхов-
ної Ради, свідчать про це. Тому потрібна не тільки правова кваліфікація певних 
функцій, а саме їх організаційний розрахунок, що вбирав би й потенціал реа-
гування на функцію об’єктів управлінського впливу, принаймні тих, що безпо-
середньо стосуються функціонального впливу. 

Отже, належить створити науково достовірну градацію управлінських функ-
цій, дати їм ширшу характеристику саме стосовно управлінської системи Укра-
їни, всіх її інституцій і саме сьогодні, а не в демократичному ідеалі. 

При цьому не завадило б знайти такі ж підходи й до градації основних соціаль-
них об’єктів, що дало б змогу перевіряти організаційний потенціал певної  
функції у зв’язку із життям, а, можливо, і з низкою передбачуваних ситуацій, 
коли управлінська система відіграватиме вирішальну роль. Така дослідницька 
калька дала б, у свою чергу, певний матеріал для різних управлінських розрахун-
ків, методологією яких могла б стати організаційна картина нашої сучасної су- 
спільної системи. Останнє особливо важливо, оскільки не має абсолютної впев-
неності в правильності управлінських актів, поки не має достовірної наукової 
характеристики нашого суспільства. Адже ми вважаємо, що й перехідний стан, 
перехідний період — це теж визначеність, яку ми маємо охарактеризувати. Бо 
перехідний стан — це певне спрямування соціально-економічних, політичних і 
духовних процесів, ґрунтовне визначення яких суттєво підвищить науковий рі-
вень політичних та правових норм. 

А щодо організаційного потенціалу управлінської системи України, то таке 
визначення є вирішальним.  

Викладене вище свідчить про вагомість науково-дослідної допомоги, яку 
мають надати вчені управлінській системі України, розбудові української дер-
жавності. Зрозуміло, що аналіз впливу цієї допомоги на життєву практику є 
елементарною умовою сприйняття академічної продукції. Але сьогодні справа 
полягає не в такому аналізі, а в наукомісткості самої управлінської системи. Це 
також входить до структури її організаційного потенціалу й вивчається як певна 
автономна проблема. 

Науково визначити рівень такої наукомісткості, розкрити фактори, що спри-
яють або не сприяють її ефективності — одне із центральних завдань, які мають 
бути розв’язані в процесі формування управлінської системи, що буде адекват-
ною рівню і змісту реальних суперечностей сучасного українського суспільства, 
його потреб у точному розрахунку управлінського потенціалу інституцій соціаль-
ного управління України. 

Цей розрахунок стосується насамперед владного управління, особливо у йо-
го вищих ешелонах, того організаційного режиму тієї владної організації, яка в 
найефективнішому вигляді може бути настільки адекватною об’єкту, щоб не 
тільки не викликати нарікань з його боку, а навіть бути каталізатором його твор-
чої поведінки. 

Тому в сучасному демократичному світі слід змінити саму методологію 
управління, представити владу як технологічну самоорганізацію об’єкта управ-
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ління і максимально напружено й послідовно вимагати, насамперед через пра-
вовий режим країни, щоб жодна управлінська структура не виходила за межі ін-
тересів об’єкта, який вона представляє. Таке режимне обмеження управлінської 
діяльності звільняє її від необхідності незапрограмованого розширення відпові-
дальності і гарантує володіння ситуацією за допомогою точно розрахованої ін-
формації та виходу за рамки обмежень лише у творчому русі. Тому розуміння 
сутності влади та знання форм її здійснення є однією з основних умов ефектив-
ної управлінської діяльності й надбання адекватного рівня політичної культури. 
Людство завжди хотіло мати владну організацію і не відчувати її у вільному 
просторі власного буття. А це означає, що управлінське бачення влади — це уо-
соблення професійного і загальнолюдського у політичній ментальності сучас-
ного суспільства.  

Як відомо, в управлінській структурі суспільства основним владним інститу-
том є держава, якщо навіть суспільство є високорозвиненим і в ньому існує до-
сить міцна система економічного самоуправління власників. 

В управлінському процесі держава має найбільш ефективний банк можливо-
стей у правовій, владній формі. У її двох організаційно-політичних формах — 
законодавчій і виконавчій — зосереджено основний потенціал влади, оскільки 
судова влада є прямим інструментом реалізації правових норм і не має того 
правового, управлінського простору для маневрування в правовому полі, яким 
користується виконавча влада. 

У цьому потенціалі вирішального значення набуває державна нормотвор-
чість, основною політико-організаційною енергією якої є законодавча діяль-
ність вищих органів державної влади, що набуває в такому контексті прямого 
управлінського впливу на життєдіяльність суспільства.  

Організаційна будова будь-якої демократичної державної структури має ба-
зуватися на принципі єдності законодавчої та виконавчої влади (управління) як 
системної потреби. Організаційний поділ їх практично не означає, що між ними 
не повинно бути єдності в найбільш глибокому, соціальному плані. В управлін-
ській діяльності це виявляється специфічно: поєднання законодавчих і виконав-
чих функцій, типове для верхніх ланок вертикальної ієрархії, послаблюється в її 
нижніх ланках. Однак загалом їх призначення ідентичне у виконанні одного 
спільного завдання — забезпечити оптимальне функціонування всього соціаль-
ного організму, його гармонійний розвиток.  

Принцип єдності законодавчої й виконавчої влади полягає у вимозі до них 
представляти певну організаційну впорядкованість, яка має системний харак-
тер. Ця вимога перетворюється в принцип саме тому, що управління як процес 
складається з різнопланових елементів, які лише в системній сукупності дося-
гають реалізації певної мети, позаяк у соціальній природі не існує рішень, ізо-
льованих настільки, що вони входили б у будь-яку суперечність між собою і це 
негайно не відчув би на собі об’єкт управління. Правова норма за відсутності 
виконавчого механізму її впровадження не спрацьовує щодо об’єкта, на адресу 
якого вона створена, так само як і механізм виконавчого управління не функці-
онує без забезпечення його необхідною правовою інформацією, яка має імпера-
тивний характер. З цього погляду непорозуміння між законодавчою й виконав-



Професія — управлінець  

 

231 

чою владою є управлінським нонсенсом. Воно може свідчити лише про органі-
заційну недосконалість елементів управлінської системи, що вимагає її негай-
ного реформування і виходу на належний рівень системної впорядкованості. 
Однак заважають такому впорядкуванню не тільки організаційні чинники, а й 
політичні, рівень політичної впорядкованості, який піддається реформуванню 
лише на основі глибоких чинників матеріального і духовного порядку, які відо-
бражають рівень розвитку суспільства. 

Принцип законності як упорядкувальна й регулювальна категорія саме в 
управлінні знаходить свій найбільш ефективний канал впливу на об’єкт, ство-
рює для нього через управління певні гарантії реалізації рішень, що відповіда-
ють його інтересам. Причому закони в системному функціонуванні є не лише 
впорядкувальною, регулювальною силою, а й конструктивним додатком до ре-
альних відносин між об’єктами управління, між об’єктом та середовищем, у 
якому він функціонує. Тому законність в управлінні є творчою категорією, у 
якій присутня не лише конкретна інформація про об’єкт управління, його внут-
рішні й зовнішні інтереси, а й інформація про майбутнє об’єкта, його потенцій-
ні можливості. Управлінська законність повинна випереджати знання об’єкта 
про власні можливості, створювати йому правовий простір для системного роз-
витку і зв’язків з іншими об’єктами, які повинні теж мати адекватне законне за-
безпечення. 

Таке ж забезпечення повинна мати й індивідуальна відповідальність за при-
йняття і реалізацію управлінського рішення, яка має розрахований у правовому 
полі зміст, що зумовлюється необхідністю наявності в об’єкті управління орга-
нізуючих засад, але з обов’язковим зосередженням його (управлінця) діяльності 
саме на організації функціонування всього (або частини) об’єкта. 

У такій організаційній структурі відповідальність має не лише управлінсь-
кий, а й технологічний зміст, оскільки кожен з елементів об’єкта володіє пев-
ною інформацією, яка повинна враховуватися в управлінському рішенні і за яку 
відповідає її «власник». Наприклад, управлінський апарат, який очолює «началь-
ник», має свою апаратну відповідальність за досконалість управлінського рі-
шення і в багатьох випадках не тільки інформативну. Тому принцип індивідуаль-
ної відповідальності не треба зводити до правового статусу управляючого, його 
посади, що є не технологічною потребою, а потребою інтересів. 

І все ж відповідальність управлінця є правовою нормою, якою він наділяєть-
ся разом із функціональним, посадовим навантаженням, хоча реально вона є 
дещо ширшою, ніж її правове забезпечення, що породжує безліч управлінських 
проблем, які розв’язуються не лише на основі права. 

Щодо управлінської ефективності будь-якої державної структури, то вона 
вимірюється рівнем впливу на певні об’єкти управлінських рішень, які мають 
до них безпосереднє відношення і безпосередньо їм служать як відповідна ор-
ганізаційна (владна чи невладна) сила.  

Політичне управління як форма соціального є у певних історичних умовах 
визначальною енергією самоорганізації будь-якої соціальної системи. У зв’язку 
із цим слід звернути увагу на методологічне забезпечення даної історичної за-
кономірності. Більше того, з урахуванням сучасних підходів її треба представи-
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ти саме як закономірність, оскільки різноманітні політичні умови, дії та конкрет-
ні політичні акції є особливістю тієї чи іншої країни, а іноді й національною 
особливістю. Ця обставина викликає політичні пристрасті, соціальні зіткнення, 
конфлікти, вищим проявом яких були дві світові війни. 

Слід зауважити, що саме проблеми політичного характеру завжди виступали 
і виступають як у вертикальному, так і в горизонтальному зрізах. Вертикаль 
стосується політичних відносин як на рівні владної самоорганізації, так і на рів-
ні окремих колективів, у тому числі й виробничих. Тому завдання часто полягає 
в тому, щоб менеджерське мислення управлінського корпусу як країни в ціло-
му, так і окремих колективів було політично зрілим, як мінімум, політично гра-
мотним. Постає основне методологічне завдання, а звідси і актуальність такого 
бачення: науково достовірно і практично переконливо показати органічний 
зв’язок загального, особливого та одиничного в політичному управлінні саме як 
форму соціального, що має служити потужною підставою для організації та 
ефективності будь-якого виду діяльності в усіх сферах матеріального, духовно-
го й політичного виробництва. 

Актуальність полягає також у тому, що сучасна література з проблем полі-
тичного управління торкається кола питань політологічного характеру, що ціл-
ком природно у зв’язку з наявністю політології як науки, методологічно і теоре-
тично покликаної забезпечувати політичну діяльність. Місце політології в 
системі управління суспільством обмежилося забезпеченням власне політичної 
діяльності. Однак ця обставина часто призводить до не розуміння системних 
зв’язків політичного управління з усіма іншими формами управління. Більше 
того, часто складається враження, що політичний корпус країни являє собою 
дещо автономне, що негативно відбивається на всіх об’єктах соціального 
управління, аж до появи таких негативних явищ, як авторитаризм, суб’єктивізм 
тощо. Тому до сучасної літератури з політичного управління треба віднести ме-
тодологічні роботи з політичного управління, які мають відтворити глибинні 
зв’язки між загальним, особливим, одиничним у політичному управлінні. 

Співвідношення загального, особливого та одиничного в політичному управ-
лінні особливо важливо для країн, що перебувають у перехідному стані, 
класичним прикладом якого, на наш погляд, є Україна. В цьому контексті варто  
зазначити, що Україна за ступенем загальності процесів політичного управління 
може бути взірцем для сучасного світу, і не тільки для країн, що перебувають у 
перехідному стані, а й для стабільних країн. Її досвід гідний уваги, що підсилює 
актуальність теми і в міжнародному плані. І дійсно, розпалювання політичних 
пристрастей у країні, яка практично два десятиліття входить до загальноцивілі-
заційного простору з величезним всебічним потенціалом, практично не розкри-
тим у зв’язку з особливостями національної історії, їх теоретичне осмислення 
уявляється завданням актуальним не тільки для України, для світової спільноти, 
а й для науки управління як такої, оскільки в такому баченні наука управління 
представлена дуже слабо, що суттєво позначається на реальному житті народів, 
від чого страждає авторитет політиків, які часто припускаються помилок через 
недосконалість стану самої науки управління. Як випливає з політичних про-
грам українських політиків, особливо з передвиборних, найтрагічнішою в нашій 
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країні є  її політична історія. Але і її сучасний стан, включаючи економіку, 
пов’язаний у негативному сенсі з політичними відносинами і в першу чергу з 
політичним управлінням. Тому пошук оптимального варіанта політичного са-
моврядування нації — постійний стан не тільки реального руху країни, а й су- 
спільної свідомості, у тому числі і наукової думки. В Україні постає гостра про-
блема для створення ідеальної, з точки зору науки управління, форми управлін-
ня за максимально точного розрахунку її економічного, духовного та інтелекту-
ального потенціалу. 

Ключовим у цьому контексті є основний метод створення такої форми — це 
організація, оскільки відомий світові еволюційний розвиток, принаймні у часі, 
нам не доступний. Саме організація, постійний розрахунок співвідношення 
суб’єктивної та об’єктивної організації у будь-якому виді діяльності за допомо-
гою управління, менеджменту, зокрема виробничого, політичного і культурно-
го, є об’єктивною потребою. Тобто завдання полягає в тому, щоб у кожній да-
ній ситуації, у кожний даний момент науково, практично точно розрахувати 
потенціал самоорганізації об’єкта і потенціал його управлінської частини. 

Говорячи про політичне управління, нам здається такий розрахунок макси-
мально ефективним методом діяльності, від чого залежить успіх політичного 
управління в цілому. Якщо говорити про актуальність політичного управління 
як явища, то слід зауважити, що найбільш енергійним, дуже жвавим і активним 
виступає політичне життя українського суспільства. Це є свідченням того, що 
організація сучасної соціальної системи в Україні залежить переважно від ефек-
тивності політичного управління цією організацією.  

Найважливішим свідченням актуальності даного явища є те, що в політич-
ному управлінні політичним суспільством саме як у виді діяльності практично 
немає того наукового підґрунтя, яке повинне навіть всупереч певним соціаль-
ним інтересам забезпечити науково розрахований рух нації до найбільш ефек-
тивного використання власного економічного і психологічного потенціалу.  

Йдеться насамперед про розв’язання двоєдиного завдання: звільнити соціаль- 
ні відносини та соціальну свідомість від наслідків соціалістичного минулого і 
впровадити в суспільне життя фундаментальні засади сучасного цивілізованого 
суспільства. Склалася ситуація, яка має руйнівне і будівниче начало. І те, і друге  
як оригінальний, небачений в історії варіант соціального прогресу відбувається 
під вирішальним впливом політичного управління, що викликає необхідність не 
просто демократизації управлінської діяльності, а створення національного кор-
пусу професійних політичних управлінців включаючи всі його організаційні  
рівні. І відносно цього сучасний український демократизм не є ефективною фор-
мою управлінською діяльності, оскільки навіть сама система виборів не має 
змоги спиратися на достатній професійний потенціал реальних управлінців, що 
є, між іншим, міжнародною проблемою. 

Тому постійна управлінська напруга, яка має вигляд відвертої політичної бороть-
би, викликана саме тим, що основою управління українським суспільством, її фун-
даментом є не боротьба проектів, більш досконалих управлінських формул, науко-
вих знахідок тощо і навіть не просто боротьба, а відверта боротьба інтересів 
певних соціальних прошарків, який часто-густо коригується не науково забезпече-
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ними управлінськими рішеннями, а іншими джерелами, включаючи фінансові. 
У такий спосіб український народ як об’єкт управління не стає суверенним утво-
ренням, оскільки бере участь у демократичному процесі вкрай обмежено.  

Актуальність явища полягає ще й у тому, що Україна у своєму русі до су-
часної управлінської цивілізації має створити вперше в історії людства соціаль-
ну систему через власний розум і власну організаційну енергію, практично 
суб’єктивними зусиллями, без відповідної, історично відомої цивілізаційної пі-
дготовки, що відчуває на собі кожний підприємець. Навіть достатня кількість 
менеджерських навчальних закладів у країні не зменшує гостроти проблеми. Це 
означає, що нам вкрай потрібно зробити максимум для професіоналізації перед-
усім політичного управління з огляду на неприродність нашого сучасного руху. 

Доконче потрібно домогтися проникнення науки управління, зокрема науки 
політичного управління, в усі ланки управлінців, показати офісну організацію 
управління як відбиття загального стану соціальної системи, що вимагає профе-
сійного вміння бачити в кожному управлінському рішенні його політичні дже-
рела, відтворення ним реальних соціальних суперечностей, зокрема ринкових, 
справляти цим рішенням у кожному осередку соціальної діяльності вирішаль-
ний вплив на досягнення загальнонародної мети. Така система соціального 
управління матиме достатню енергію для організації сталого розвитку україн-
ського суспільства. 

Треба навчатися теоретично осмислювати особливості ролі управління у фор-
муванні сучасної соціальної системи в загалом Україні, а також екстраполяції 
його на окремі соціальні утворення. Для цього варто аналізувати стан академіч-
ної думки під кутом зору її управлінської ефективності, передусім у політично-
му управлінні, — встановити професійний потенціал думки, можливості її ви-
користання в конкретному соціальному управлінні, з’ясовувати причини, при-
наймні основні, які викликають практично постійну розбіжність між теорією і 
практикою в конкретній управлінській діяльності і в такий спосіб визначати 
особливості функціонування соціального управління як виду професійної діяль-
ності в системі української реальної демократії. Адже управління як соціальний 
феномен саме в Україні має історичну місію в період переходу її від штучної до 
природної самоорганізації. 

Отже, можна констатувати, що соціальне управління може бути ефективним, 
якщо: 

1) визначити науково-практичний потенціал сучасних наук (вибірково), який 
може слугувати безпосередній управлінській практиці; 

2) теоретично довести інноваційне положення про визначальну роль у соціаль-
ному управлінні системи реальної демократичної самоорганізації суспільства; 

3) розробити теоретичну парадигму про необхідність такої системи управ-
ління, яка була б джерелом досконалої самоорганізації суспільства; 

4) теоретично осмислити роль соціального управління як закономірного ста-
ну, що випливає з рівня розвитку самоорганізації перехідного суспільства; 

5) урахувати тенденцію, як національну, так і світову, принципового послаб-
лення політичного управління як фактора самоорганізації суспільства через йо-
го посилення. 
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У прикладному аспекті — це постійне розроблення конкретних управлінсь-
ких рекомендацій, що мають через свою енергію створити в країні стабільний 
рух до виходу України на сучасний рівень розвитку управлінської цивілізації. А 
це означає, що управлінський корпус України, працівники всіх ланок управлін-
ня мають користуватися науковими рекомендаціями щодо конкретного зв’язку 
«високих» управлінських істин з професійною діяльністю різних ланок матеріаль-
ного, духовного і власне політичного «цеху» України. 

Створення власного бачення сучасної ролі соціального управління в перехід-
ному суспільстві, розроблення необхідних положень, що визначають його мож-
ливості на всіх рівнях соціальної організації суспільства як соціуму реальної 
демократії, а також розроблення теоретико-практичної управлінської моделі 
прогностичного змісту для сприяння стабільності суспільного розвитку та руху 
політичного управління до стану професійної управлінської діяльності є пев-
ною гарантією виконання науковим управлінням суспільством своєї історичної 
місії в Україні. 

5.2.3. Основні вимоги до наукової організації  
управлінської праці 

снують дві групи вимог до управління — професійні й моральні, причому 
моральні також мають професійний зміст, хоча й породжені іншими фак-

торами ефективності. 
Професійні вимоги до управління, як правило, не мають управлінського 

виправдання, оскільки спеціальної управлінської підготовки управлінці здебіль-
шого не мають. І в економіці, і в політиці, і в галузі культури — це фахівці з  
відповідних галузей діяльності, тому рівень їх управлінської компетентності ви-
значається саме спеціальною підготовкою. Для світової управлінської практики 
сьогодні є характерною подвійна професійна підготовка фахівців: з відповідної 
галузі діяльності і з управління об’єктами цієї діяльності. Навіть у матеріально-
му виробництві щодо його технологічної частини без управлінської компетент-
ності не можна досягнути позитивних результатів. 

Моральні вимоги до управління вплетені в професійну підготовку. Тут 
йдеться про необхідний рівень морального стану управлінця відповідно до пот-
реб певного об’єкта управління. Наприклад, інженер, що керує атомною станці-
єю, повинен мати ґрунтовнішу моральну підготовку, ніж інженер, що керує 
менш небезпечним виробництвом. Рейтинг управляючого залежить від його ві-
дповідності моральним вимогам об’єкта, яким він керує. У цьому контексті слід 
підкреслити, що політично делегована управлінська діяльність включає рейтинг 
управляючого не лише щодо технології діяльності, а й щодо структури права 
займатися політичним управлінням взагалі, тобто створює певний механізм га-
рантій безпомилковості політичних рішень як принципово доленосних. 

Формальне лідерство в управлінні — це делегована об’єктом управління 
діяльність управлінця, спрямована на організацію його (об’єкта) нормальної, 
тобто відповідно до потенціалу об’єкта, життєдіяльності. Як управлінське яви-

І 
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ще, це лідерство існує і в технологічному процесі, коли одна з ланок процесу 
відіграє вирішальну роль у виробництві продукту. 

У соціальному управлінні формальне лідерство, як правило, представлене в 
управлінській системі суспільства або в окремих управлінських інституціях. 
Ідеал соціального управління — це сполучення в одній особі або інституті фор-
мального й неформального лідерства, тобто тих якостей управляючого, які не 
обмежуються формальними ознаками його діяльності. 

Неформальне лідерство в управлінні звичайно асоціюється з особистими 
якостями управлінця, а часто з його неформальною поведінкою. «Формаліст», 
«бюрократ» — це управлінці, які віддають перевагу букві перед духом докумен- 
та, норми. Неформальний лідер сприймається як такий, що протистоїть фор- 
мальному, «законному». У науці управління неформальне лідерство — обов’яз-
кова якість управлінця, необхідна у зв’язку з тим, що абсолютна формалізація 
управлінської діяльності неможлива, і тому в ній завжди присутній суб’єктив-
ний елемент, що зв’язує «живе життя» з управлінським рішенням. І це не прос-
то протистояння професійного і громадянського, а об’єктивна якість управлін-
ського процесу, яка виявляє себе як глибинна можливість будь-якої системи 
самовпорядковуватись за допомогою власного «веління», власного розподілу 
організаційної енергії. 

Наукова організація управлінської праці (НОУП) — це відносини, що 
складаються в процесі управління об’єктами (крім машин і технологічних про-
цесів). Вона має два основні напрями: а) підвищення продуктивності управлін-
ської праці; б) поліпшення умов управлінської праці. Досягається це діленням 
організаційної діяльності на функції, класифікацією об’єктів організаційного 
впливу, тобто сфери «людина — людина». 

НОУП покликана привести об’єкт у заданий стан у разі його виходу із цього 
стану. Для цього потрібен сталий контингент висококваліфікованих управлін-
ських працівників, визначення його оптимальної чисельності, раціональний по-
діл і кооперація управлінської праці, встановлення правильного співвідношення 
між творчою і допоміжною працею, розрахунок часу на підготовку документа-
ції, обчислення, технологію, адміністративну працю, інформаційну та дослід-
ницьку працю, економічне обґрунтування рішень, виконання організаційно-
технічних операцій тощо. 

Треба встановлювати тверді нормативи управлінської праці, критерії визна-
чення якості праці, методику визначення ефективності праці окремих ланок 
апарату управління, характер і обсяг об’єкта управління, його структуру, чисель-
ність працівників, рівень механізації та автоматизації управління, складність 
технології, потреби й смаки людей. 

Слід постійно пам’ятати, що приведення об’єкта в заданий стан — не разова 
акція, а постійна, щоденна діяльність, насамперед профілактичного характеру, з 
попередженням можливих «збоїв» як у технологічній, так і в суб’єктивній лінії. 

Як зазначалося раніше, управлінська кар’єра — різнопланове явище. Воно 
стосується всіх форм управлінської діяльності і може переходити з форми у форму 
(наприклад, з управління банком у політичне управління, офіційно оформлене, 
аж до президента країни або діяча міжнародної організації). 
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Проте найбільш поширеним явищем є так званий рух службовими сходами, 
що здійснюється на основі зростання компетентності управляючого, удоскона-
лення його професійних якостей. Ідеальним варіантом є зростання самого 
об’єкта під впливом такого управляючого або навіть поява у зв’язку із цим но-
вого об’єкта або об’єктів, чи розширення існуючих і збільшення на цій основі 
поля діяльності управляючого, а звідси й просування службовими сходами. Ос-
новний технологічний шлях такого просування — це підвищення ефективності 
праці управляючого. 

Для підвищення кваліфікації управлінського персоналу необхідне навчання 
професії управляючого. Сьогодні воно здійснюється у три етапи: 1) освоєння 
максимальної кількості управлінських знань; 2) володіння професією як навчаль-
ною практикою; 3) практична професійна діяльність. Відповідно до цих етапів 
використовують такі форми підвищення кваліфікації управлінського персо-
налу: ознайомлювальні семінари, спеціалізовані семінари, курси асоціації з 
управління, конференції, професійна асоціація президентів, товариства сприян-
ня розвитку курсу з удосконалення управління, університетські програми для 
управляючих, що навчаються без відриву від виробництва, програма масового 
підвищення кваліфікації управляючих з відривом від виробництва, спеціальні 
комерційні курси, програми для власників і управляючих дрібними комерцій-
ними підприємствами тощо. 

У цих формах використовують такі методи підвищення кваліфікації 
управлінського персоналу: 

а) освоїння науки управління тими, хто її не вивчав у процесі отримання спе-
ціальної освіти; 

б) систематичне оновлення знань у названих формах; 
в) контрольне тестування управлінського персоналу; 
г) періодичні аналітичні огляди результатів управлінської діяльності персо-

налу; 
д) оперативні аналітичні огляди управлінської діяльності вищого управлін-

ського персоналу через створення тимчасових комісій з якості управління; 
е) публічна управлінська звітність усіх працівників управлінського персона-

лу перед акціонерами тощо. 
Найголовніше не забувати, що управлінський персонал має підвищувати 

свою кваліфікацію не у зв’язку з негативними наслідками своєї діяльності, а як 
вияв постійної потреби об’єкта управління враховувати нові умови власного 
функціонування. 

Для того щоб визначити свою здатність до управлінської праці, необхідно 
бути реалістом, уміти все «схоплювати на льоту» і пов’язувати нові знання зі 
старими, уміти організовувати роботу колективу, бути готовим самому викону-
вати роботу і керувати її виконанням, мати достатньо енергії і наполегливості, 
щоб об’єднати ці якості для досягнення своєї мети. 

Щоб бути реалістом, треба відповісти собі на запитання: що ви думаєте про 
бізнес, про людей взагалі, про себе? 

Для того щоб схоплювати все на льоту й пов’язувати нові знання зі старими, 
необхідно починати вчитися управляти з підвищення своєї технічної компетен-
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тності, уникати пасток спеціалізації, починати вчитися негайно і ніколи не при-
пиняти, прагнути робити свою справу. Заробити у бізнесі один долар — це не 
прибуток, а принцип, який допомагає становленню вашого професіоналізму. 

Для раціональної організації роботи колективу і управління ним потрібно 
визначити свою роботу не лише за процесом, а й за кінцевим результатом, пев-
ною шкалою показників. 

Якщо ви не берете безпосередньої участі в управлінській діяльності, спочат-
ку в думці треба відокремити процес організації від адміністрування і встанови-
ти причини своїх невдач або успіхів. Треба мати план дій на випадок відсутнос-
ті будь-якого працівника, бути терпимим до деяких «слабкостей» людей, що не 
заважають їх праці, і нетерпимим до всього, що їй заважає. Слід намагатися бу-
ти прикладом у праці, завойовувати авторитет у підлеглих і керівників працею, 
компетентністю, обов’язковістю, гуманізмом, відстоюванням інтересів колек-
тиву. Треба визначити обсяг службових повноважень, розширити свої повнова-
ження в інтересах справи, поліпшити фізичні умови своєї праці і колективу, 
щоденно аналізувати свою роботу. Випередити своїх конкурентів можна, якщо 
присвятити своє життя досягненню певної мети, розвивати самоконтроль, здат-
ність до напруженої праці й уміння перетворювати важку працю у легку, зав-
жди мати напоготові запас енергії й досвіду минулої діяльності, добросовісно 
вивчати свою роботу, роботу колег і вищих керівників. 

До цих вимог як певної «інструкції» до успіху треба додати ще одну: управ-
лінська діяльність — не лише організаційна потреба будь-якої праці, зокрема 
бізнесу, а й певний організаторський талант, який відчуває в собі як власну 
потребу людина.  

Складання документів в управлінні має вирішальне значення, оскільки саме 
рішення, оформлені як документи, справляють основний вплив на об’єкт 
управління. 

Керівнику треба знати специфіку мови службових документів як набору клі-
ше, штампів, стандартів, інакше документ стає об’єктом тлумачення, а це може 
призвести до непорозумінь. Трафарет, таблиця, анкета, текст-аналог, типовий 
текст, композиція документа, лексика, положення, протокол, акт, службовий 
лист, цифрова інформація мають бути уніфіковані, інформативні й переконливі. 
Крім того, у діловодстві існують адміністративний діловий етикет, тон службо-
вого документа тощо. 

Для цього керівник повинен володіти цими знаннями і озброювати ним пра-
цівників відповідних виробничих служб. Найбільший ефект це знання дає тоді, 
коли постановка справи, організація праці мають відповідний управлінський рі-
вень. Тут може виникнути враження організаційної тавтології: адже стан доку-
ментального забезпечення управлінської діяльності й діловодство є структур-
ними частинами управлінської впорядкованості. Тому слід підкреслити, що і 
перше, і друге не можуть дати необхідного управлінського ефекту без належно-
го рівня організаційних засад, зокрема виробництва, того самого порядку, яким 
забезпечується необхідний рівень документації й діловодства, хоча вказівка на 
його недосконалість як виправдальний аргумент, як правило, не сприймається 
управлінцем, що користується документацією або створює її. 



Професія — управлінець  

 

239 

Оптимальність в управлінні виробництвом полягає в тому, щоб забезпечити 
розв’язання поставленого завдання в найкоротший строк за найменших витрат 
трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. 

Головне в оптимальності — режим економії, тобто відповідно до можли-
востей виробництва й збуту продукції розумне, розраховане використання 
ресурсів, попередження втрат і непродуктивних витрат, зниження собівар-
тості продукції. 

Ось чому так потрібна оптимізація управлінських рішень, тобто розроблення 
різних варіантів рішень, критеріїв оптимальності, основним з яких є час, необ-
хідний для виробництва продукту. Оптимізація рішення залежить також від на-
укового планування виробництва відповідно до потреб ринку, раціональної ор-
ганізації нормативної бази рішень, управлінської праці, обмеження кількості 
критеріїв оптимальності, можливостей кількісного вираження процесу, що оп-
тимізується. 

Аналіз та оцінювання різних варіантів рішення, відповідний вибір оптималь-
ного рішення неможливі сьогодні без застосування математичних, кібернетич-
них і технічних засобів, насамперед електронно-обчислювальної техніки, ком-
п’ютеризації управління. 

Проте захоплення такими засобами, недооцінка «живого» спілкування з людь-
ми, безпосереднього людського організаторського впливу на соціально-еконо-
мічні й культурні об’єкти може призвести до зниження ефективності управлін-
ської праці, хоча не слід відмовляти й опосередковано людським засобам у 
людському організаційному ефекті. «Омертвіння» математики, кібернетики, те-
хніки, погляд на них як на певну самодостатність, яка не має людського виміру, 
також знижує ефективність управління, затримує процес входження в управлін-
ський процес усього розмаїття людських, насамперед інтелектуальних, можли-
востей до самоуправління. 

  МЕТОДИЧНА ЧАСТИНА 

Питання для самоконтролю 

1. Поняття «організаційне мислення суспільства». 
2. Співвідношення понять «організаційна свідомість», «організаційна 
культура», «організаційне мислення», «організаційна еволюція». 
3. Поняття «професійна демократія». 
4. Держава як інститут управління. 
5. Демократія як управлінське явище. 
6. Державна влада і управління. 
7. Соціальне управління і право. 
8. Критерії ефективного соціального управління. 
9. Управлінський ефект і кар’єра управлінця. 
10. Організаційний режим руху соціальних об’єктів. 
11. Державна і управлінська бюрократія. 
12. Автономізація управління. 
13. Основні вимоги до НОУП. 
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14. Режим «людина — людина». 
15. Діловодство за принципом «все під рукою». 
16. Підвищення кваліфікації управлінського персоналу. 
17. Професійні і моральні вимоги до управлінця. 
18. Формальне і неформальне в управлінській діяльності. 
19. Управління за результатом. 
20. Визначення своєї здатності до управлінської праці. 

 
Тестові питання 

1. Закон — є регулятором ринку. 
2. Будь-який управлінський вплив є владним. 
3. Існування держави є проявом самоуправління суспільства. 
4. Ефект управління — це ефект кінцевого продукту. 
5. Владні відносини виявляються в управлінському принципі ієрархіч-
ності. 
6. Управлінське відчуження є наслідком управлінської влади. 
7. Управлінське відчуження є наслідком розподілу праці. Бюрократичне 
крісло завжди правово забезпечене. 
8. Прояв бюрократизму залежить від культури бюрократа. 
9. Більше повноважень — більше бюрократизму. 
10. Ліквідація державних форм управління підприємницькою діяльніс-
тю є вирішенням проблеми бюрократизму. 
11. Будь-яке розширення повноважень призводить до розширення бю-
рократії. 
12. Автономізація управління є об’єктивним явищем. 

 
Практичні завдання 

1. Показати на конкретному законі (нормі) зв’язок його «букви» і «духу». 
2. Визначити механізм участі суб’єкта і об’єкта політичного управління 
у прийнятті і реалізації управлінських рішень. 
3. Визначити залежно від певного виробничого (соціального) об’єкта 
критерії ефективності апарату управління. 
4. Показати на конкретних управлінських ситуаціях формальну і нефор-
мальну поведінку управлінця, порівняти їх ефективність. 
5. Розробити структуру знань та навичок управління у зв’язку з певним 
виробничим (соціальним) об’єктом. 
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правління як соціальний феномен не є єдиним управлінсь-
ким витвором. Відомо, що управління притаманне іншим 
біологічним системам, а також системам неживої природи, 

тому вони мають власний феноменальний зміст. 
Але таким досконалим управлінським інструментом, яким є 

людський мозок, не володіє жоден з них, тому управлінська не-
повторність людини й людства вимагає неповторного методоло-
гічного відтворення, що має лягти в основу будь-якої конструк-
тивної людської діяльності. 

Це єднальне для людства й окремої людини начало має власну 
енергію вселюдської інтегративності, яка в міру розвитку цивілі-
зації набирає дедалі могутнішого впливу на неї, часто випере-
джаючи такі звичні для нашого бачення явища, як продуктивні 
сили і виробничі відносини, що часто, особливо у марксистсько-
му розумінні, подаються як єдина визначальна сила соціального 
прогресу. При цьому не враховується, що і в те, і в друге вмонто-
вана найефективніша енергетична джерелоздатність людства до 
самоорганізації, самовпорядкування, тобто той чинник, що в міру 
розвитку цивілізації стає все більшою вирішальною силою. 

Організаційно людство вийшло на рівень трудової кооперації 
як більш досконале системне утворення. У цій новій якості само-
організація людства викликає об’єктивну потребу в новому типі 
саморегуляції, самоуправління, причому самоуправління в цій 
системі має інтегративні властивості і як вид діяльності спричи-
няє необхідність створення відповідних управлінських інститутів. 

Загальноцивілізаційні властивості кооперації як системи ви-
кликані соціальним прогресом, його економічними, соціально-
політичними і духовними основами. Тому цілком природним є 
об’єктивний історичний рух людства до вищих форм життя і ви-
никнення загальноцивілізаційних основ соціального управління. 

Загальноцивілізаційні основи соціального управління є не 
просто результатом принципової типовості соціального прогресу 
в різних країнах, у сутності якого закладені об’єктивні й суб’єк-
тивні фактори «взаємного тяжіння», рівень впливу якого значною 
мірою залежить від організації взаємовідносин членів кооперації 
в будь-якій країні і їх вищого показника в сучасних умовах — 
співробітництва. Оскільки ж організація є сутністю управління і в  

У 



Післямова 

 

242 

конкретній управлінській діяльності в чистому вигляді не виступає, а тільки у 
вигляді певних управлінських функцій, то аналіз цього явища є плідним тільки 
в комплексному підході до функцій управління. 

Такий самий підхід потрібен і щодо окремих сторін (об’єктів) кооперативно-
го співробітництва. У чистому вигляді не виступає співробітництво у сферах 
кооперації економічної, політичної, духовної, хоча, зрозуміло, відносна самос-
тійність цих сфер суспільного життя (а звідси й співробітництва) звичайно ж іс-
нує. Існує вона і в управлінському розумінні. Тому й аналіз управління коопе-
ративним співробітництвом з урахуванням цієї відносної самостійності є 
плідним. 

Специфіка механізмів управління різними сферами кооперативного співро-
бітництва визначається особливостями не тільки сфери об’єкта управління, а й 
виду відносин, у які вступають члени кооперації в процесі співробітництва, хо-
ча принципи цих відносин єдині. Але їх управлінське відбиття, управлінське 
використання неоднакове. Ефективність управління в даному разі багато в чому 
залежить від особливостей сфери співробітництва, рівня розвитку, і вплив 
управлінських принципів тут також нерівнозначний. Для ілюстрації цього ста-
новища досить порівняти механізми управління економічним, політичним і куль-
турним співробітництвом як найбільш великим поділом відносин співробіт-
ництва, хоча, зрозуміло, що кожне з них поділяється на свої структурні частини. 

Ця аналітична градація, проте, не заважає, а навпаки, сприяє формуванню за-
гальних висновків з кожного з підрозділів співробітництва, з управління ними, 
допомагає розробляти рекомендації щодо його вдосконалення. 

Поділ праці лежить і в основі організації відносин співробітництва між різ-
ними коопераціями. В управлінському плані тут присутні дві сторони явища: 
об’єктивна саморегуляція кооперативної системи і управлінський вплив як вид 
діяльності певних інститутів. 

У цьому зв’язку слід підкреслити таке. Враховуючи зливу інформації, що 
спрямовується сьогодні на людину, у тому числі й повідомлень про управлінсь-
кі проблеми сучасного світу, є доцільним проаналізувати те, що не лежить на 
поверхні політичних відносин, але визначає їх сутність, не пояснює окремі 
управлінські ситуації, факти, а показує їх першоджерело, не коментує події, а 
пояснює їх походження. Тобто теоретично усвідомити загальноцивілізаційні 
основи управління сучасним суспільством як феномен — що сьогодні є особли-
во важливим для формування організаційного мислення, організаційної культу-
ри людини, для науково зрілого бачення нею сучасного світу, оскільки, зреш-
тою, навіть наукове усвідомлення потоку інформації неможливе на такому 
рівні, який забезпечив би залучення до об’єкта аналізу всіх сторін явища, що 
вивчається. У той самий час цілком реальним є завдання забезпечення суб’єкта 
пізнання, особистості здатністю до розуміння будь-якого явища. Такою здатніс-
тю, як відомо, володіє наукова методологія пізнання суспільних явищ, у тому 
числі і основ управління сучасним суспільством. 

Тому знання саме загальноцивілізаційної сутності сучасного управління су- 
спільством, його основ, глибинних факторів функціонування і розвитку допо-
магає соціально активним верствам народу все більш компетентно брати, при-
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наймні опосередковану, участь у створенні нових, демократично ефективних 
форм управління. 

За концепцією науки соціального управління, насамперед положення про ор-
ганізаційну сутність соціального управління, відкривається відносно нова 
управлінська істина в соціальній організації: об’єктивні фактори самоорганіза-
ції соціальної системи не мають тієї енергії, якою вони володіють в інших орга-
нізаційних системах. На цьому енергетичному обмеженні практично еволюціо-
нує в драматичній, і навіть у трагічній, формі вся цивілізація, зрештою, історія 
людства. Спроба створити знання, яке б науково достовірно визначало таку 
енергію соціальної організації на тлі певних матеріальних факторів, що мають 
силу абсолютного детермінанта, закінчилася науково-практичною невдачею, 
яка дорого коштувала людству. 

Тому введення в ряд об’єктивних суб’єктивної енергії організації, визна-
чення її часто-густо вирішального місця в системі суспільного прогресу є 
суттєвим відходом від певного традиціоналізму в цьому питанні, а роздуми з 
приводу соціального управління як можливості використання людського ор-
ганізаційного інтелекту в системній самоорганізації певних соціумів набу-
вають характеру творчого переосмислення ролі управлінської цивілізації в 
загальноцивілізаційному русі людства, зокрема України, як сучасної управ-
лінської класики. 

Навіть управління поділом праці, та й сам поділ праці в такому баченні стає 
ідеальним типом управління, реалізацією певного соціального вибору, показни-
ком підкорення суспільних умов доцільній, розумній організації, науковому ро-
зрахунку її ефективності на основі врахування об’єктивних потреб соціальних 
об’єктів, з підведенням під них духовних чинників, що мають існувати в управ-
лінському процесі. 

Кооперація як закон організаційного розвитку людської діяльності, існуван-
ня в ній загальноцивілізаційних якостей, її об’єктивність, що має сутнісні харак-
теристики, уможливлюють виведення кооперації зі штучного поля викорис-
тання, прив’язування до певної соціальної системи, не кажучи вже про її 
політизацію. 

Перетворення кооперації у форму соціальної організації (виробничу, збутову 
тощо) вивело її із сутнісної ознаки існування людства, зокрема виробничого іс-
нування, перетворивши на суб’єктивістську, пов’язану з певними інтересами 
організацію, що позбавило людство науково достовірного розуміння основного, 
глибинного джерела не лише розвитку цивілізації, а й фізичного існування 
людства як біологічного виду. 

Отже, управління виробництвом і є передусім управлінням кооперацією, ко-
оперативним існуванням праці, тому найвищою організаційною доцільністю є 
постійна адекватизація управління і кооперації, приведення їх у найефективні-
шу взаємозв’язану виробничо-організаційну систему. 

У будь-якому суспільстві існує природна відмінність володіння цим знан-
ням, що пов’язано із сучасним рівнем розвитку духовної цивілізованості різних 
верств населення, не кажучи вже про суспільний поділ праці, який організацій-
но закріплює певні види діяльності за певними верствами суспільства. 
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Економічне будівництво в Україні, управління її матеріальним виробницт-
вом є визначальним саме в його організаційній структурі, у тих виробничих ві-
дносинах, що мають визначити економічну долю її населення. Тому організа-
цію цих відносин, тобто управління ними, слід вважати його основною 
ланкою. Практичні висновки тут цілком очевидні: державна економічна по-
літика, управлінський корпус, підприємництво як управлінське явище — ос-
новні опори економічного будівництва в Україні, організації в ній сучасної 
економічної системи. 

Незважаючи на те, що виробничі відносини в сфері матеріального виробниц-
тва мають власну організаційну сутність, вони не є самоціллю, а мають певні 
духовні засади, водночас ці засади виходять далеко за його межі, створюючи 
духовне виробництво, що має власні управлінські механізми. 

Будучи частиною управління як соціального феномену, духовне виробницт-
во самоуправляється і тому претендує на власні організаційні засади. Це — за-
гальноцивілізаційне явище, яке певний (історично невеликий) час характеризу-
валося як надбудовне явище, що саме в управлінні негативно впливало на його 
розвиток. Тому визнання духовного виробництва як органічного способу існу-
вання людства, соціального прогресу призвело до нової парадигми управління 
ним, зокрема, в українській управлінській системі. 

Особливе значення має постулат цієї парадигми про визначальну роль (на-
віть таку, що передує матеріальному виробництву) духовного виробництва що-
до будь-яких видів виробництва, оскільки здатність людини до виробничої діяль-
ності спричинилася саме її інтелектуальними можливостями і соціальний 
прогрес є, зрештою, наслідком саме цих можливостей. Сьогоднішній зміст ци-
вілізації фокусується саме в цьому явищі. Тому управління духовним виробни-
цтвом, духовною культурою взагалі є логічним замкненим колом, у якому інте-
лект управляє інтелектом, тобто стає абсолютно панівним. Це спостереження 
методологічно забезпечує, принаймні пояснює такі людські здобутки, як визна-
чення світового розуму, його абсолютної керівної ролі в організаційному русі 
людства і не лише в цьому. 

Щоразу доводиться розглядати політичні відносини як об’єкт управління, 
розрізняти в них власні інтереси, що набрали політичних якостей, і водночас 
аналізувати ці інтереси як організаційне явище, як певну систему, що має сис-
темні властивості саме тому, що політичні відносини мають два органічні фак-
тори: взаємовплив елементів та управлінський механізм, що впорядковує ці 
елементи, намагається їх гармонізувати. Виникає формула «управління управ-
лінням», а іноді — «організація організації». Оскільки політичний рівень інте-
ресів, як правило, є системним показником, тим елементом системи, що є пев-
ним її фокусом, управління політичними відносинами перетворюється в 
політичне управління і входить у механізм соціального управління як частина 
соціального управління в його феноменальному вигляді. 

У загальноцивілізаційному плані навіть зовні вкрай індивідуалізована підп-
риємницька форма організації діяльності є водночас і виявом кооперативної 
сутності праці, оскільки вона може бути елементарно доцільною лише в ринко-
вому середовищі, яке має глибинні кооперативні корені. Славнозвісна соціальна 
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активність, яка була ідеологічно перетворена в якість відомої соціальної систе-
ми, саме у підприємництві знайшла свою масовидну форму, тому управління в 
ній знайшло своє найбільш ефективне поле прикладання, перетворившись у 
безпосередню продуктивну силу. 

Реальний організаційний рух держав, що ввійшли в перехідний стан, у науці 
соціального управління подано як методологічна формула, змістом якої є таке 
положення: чим вищий доперехідний організаційний потенціал країни, тим лег-
ше відбувається процес переходу від однієї соціальної системи до іншої, за сво-
їм рівнем більш високої, принаймні історично. 

Ця формула відтворює оригінальну організаційну еволюцію управлінської 
цивілізації, зокрема в Україні, яка у XX ст. висунула потенціал управління на 
вирішальне місце як визначальний фактор соціальної еволюції, соціального 
прогресу. Так звані історично детермінуючі фактори соціального прогресу, які 
традиційно подавали як об’єктивно творчу енергію руху, поступилися місцем 
ідеальній організації, підкорилися духовній енергії народів, насамперед органі-
заційному інтелекту націй. 

Останнє, зрозуміло, не означає «відміни» соціальних законів. Навпаки, воно 
лише вказує на те, що подібний варіант руху став можливим у зв’язку з тим, що 
народи були піддані штучній, ідеологічно заргументованій організації і тому ві-
дновлення природного руху народів до рівня сучасної цивілізації має стати 
справою організаційного інтелекту народу — його управлінського корпусу. 
Створення на такому специфічному об’єктивному ґрунті адекватного типу де-
мократії є природно-логічним процесом. 

У цей природно-логічний процес увійшла Україна, зосередивши реалізацію 
своєї національної ідеї в руках «мозкового центру» країни — управлінського 
корпусу як об’єктивно лідерського утворення в перехідному стані соціальної 
системи, що створюється на загальноцивілізаційних організаційних засадах. 

Сучасний стан України вимагає зосередження управлінської волі в лідерстві, 
але в лідерстві такого рівня, якого історія людства ще не знала, що створює не-
абиякі труднощі політичного і навіть теоретичного характеру, які Україна має 
подолати, оскільки це для неї доленосне явище. Тому потрібен інший погляд на 
це явище, який не мав би традиційного підґрунтя. 

Конституції розвинутих капіталістичних країн, що уособлюють міжнародну 
практику, є конституціями саме розвинутих країн, які не мають соціалістичного 
минулого, і тому, навіть у часи їх прийняття народи країн рішуче йшли шляхом 
загальноцивілізаційного розвитку. Політичні революції в деяких з них були 
спрямовані саме проти органічного самоутвердження засад вільного підприєм-
ництва на основі реалізації священного принципу приватної власності. Тому 
конституційне забезпечення такого типу життєдіяльності суспільства навіть у 
соціально напруженій формі було природним рухом нації. Ідеологія такого су- 
спільства обслуговувала реальні відносини, а не нав’язувалась як політична 
програма певних політичних сил. 

Україні ж доводиться починати з ідеологічного очищення свого соціально-
економічного і культурного життя, створеного певними політичними силами, і 
паралельно організовувати ті суспільні відносини, які утвердилися в розвинутих 
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капіталістичних країнах як результат природного еволюційного поступу, при-
чому не маючи для цього необхідного історичного часу і в соціально напруже-
ній обстановці. 

У таких умовах основною зброєю боротьби стає організація, яка являє собою 
сенс управлінської діяльності. У структурі цієї діяльності, особливо інституціо-
нальній, вирішальними є загальнонаціональні управлінські інституції, якими є 
Верховна Рада, Президент і Кабінет Міністрів України, які в такому об’єк-
тивному стані набувають якостей колективного лідера, що і означає наявність в 
Україні управління лідерського типу. Тому таке лідерство має здійснюватися 
безпосередньо на основі науки управління, а організаційно — на засадах профе-
сійної демократії, яка є вищою формою самоуправління суспільства в умовах 
сучасного стану управлінської цивілізації. 

Сьогодні Україна може ввійти в загальноцивілізаційний світовий порядок 
тільки у своїй оригінальній формі, ретельно «пропускаючи» досвід інших країн 
через рівень свого розвитку, що склався історично. Передусім це стосується за-
гальноцивілізаційних якостей управління, які саме своєю загальноцивілізацій-
ністю іноді приваблюють «споживача», що слід мати на увазі особливо за умо-
ви їх запровадження в організаційну практику. Тут варто враховувати не тільки 
зміст такого досвіду, а й «український» час його використання, точний аналіз 
етапу в становленні системи управління в Україні. Це потрібно не тільки для 
збереження «національного обличчя» у світовому організаційному порядку, а й 
для того, щоб об’єктивно ввійти в нього з необхідними управлінськими харак-
теристиками як елемент цього порядку, цієї системи. 

Це потрібно й тому, що Україна прагне бути органічною частиною сучасної 
цивілізації, жити на основі національних і загальнолюдських цінностей, за нор-
мами свого народу і міжнародного права, дотримуватися «правил економічної 
гри» і нести свою частку відповідальності за стан міжнародних відносин. 

Тому управлінська рішучість полягає сьогодні в тому, щоб в умовах еконо-
мічного та політичного плюралізму в рамках законності забезпечити організа-
ційні умови для кардинальної реформації суспільного життя і не допустити, 
щоб елементи хаосу набули катастрофічного характеру. 

Для того щоб Україна могла нормально вписатися у світове співробітництво, 
потрібне проведення ряду управлінських акцій, що мають характер тимчасового 
процесу. До них передусім належать: 

— стабілізація демократичного процесу на основі широкої суспільної злаго-
ди і нового державного ладу, що уособлює цю злагоду; 

— управлінська (організаційна) інтенсифікація економічних реформ у бік 
створення певної системи змішаної ринкової економіки, що піддається суб’єк-
тивному впливу, на основі нової системи відносин власності; 

— вжиття організаційно-правових заходів зі створення механізмів відкрито-
сті української економіки, що функціонують на загальновизнаних «правилах 
гри» світового ринку; 

— створення спільної з Європейським Співтовариством програми співробіт-
ництва, для якої в міру формування нової Європи, позбавленої колишніх «завіс» 
і «стін» і жорстких роздільних державних кордонів, визріває й нова методологія 
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відносин, побудована на високоцивілізаційному фундаменті сучасного самови-
значення націй. Це стає можливим, оскільки рух народів до цивілізації X
I ст. — то початок нового, довготривалого періоду в її мирному розвитку. А до-
вготривалість у функціонуванні будь-якого об’єкта, тим більше міжнародного, 
надає той необхідний для управління стан, коли можливий не лише розумний 
розрахунок, у даному разі процесу співробітництва, а й надійність у викорис-
танні різних управлінських схем, моделей для підвищення ефективності роботи 
такого об’єкта. 

Оскільки загальноцивілізаційність є визначенням історичного досвіду, саме 
в соціальному управлінні ця обставина має, по суті, вирішальне значення, бо 
йдеться про можливість його використання в будівництві соціальної системи, 
яка є витвором цивілізації, зокрема управлінської. 

Але неповторність реального стану як вияв розмаїття загально-цивілізацій-
ності потребує створення необхідної наукомісткості соціальної системи, яка бу-
ла б достатньою для сприйняття організаційних новацій, що живлять рух суспіль-
ства, у даному разі українського, до рівня сучасної цивілізації.  

Сучасне людство суттєво просунулося вперед у своєму вічному організацій-
ному прагненні стати незалежним від фатальної, здебільше стихійної, залежно-
сті від некерованих факторів власного розвитку. У такий спосіб людство одер-
жало можливість вибору способу життя, самоорганізації за допомогою власного 
мозкового центру — управлінського корпусу кожної країни та міжнародних 
управлінських інституцій. 

Тому поступово має піти з управлінської практики посилання на так звані 
об’єктивні причини з різкою переорієнтацією на суб’єктивну, насамперед 
управлінську, відповідальність на всіх рівнях системи управління і в усіх її лан-
ках. Зрозуміло, що йдеться про розумний розрахунок сучасних управлінських 
можливостей людства, з гарантованим визначенням співвідношення в кожному 
даному разі суб’єктивного і об’єктивного в управлінській діяльності.  

Загальна переорієнтація, принаймні управлінців усіх рівнів і сфер діяльності, 
на сучасні організаційні можливості людства має відбутися як визначальний 
процес. 

У такому контексті наукова думка має щораз теоретично осмислювати орга-
нізаційні фактори розвитку сучасного людства, політичного, економічного і ду-
ховного творення.  

Практичність науки соціального управління полягає в тому, що вона визна-
чає якості сучасної управлінської цивілізації, які слід мати на увазі, коли йдеть-
ся про управлінську діяльність. Ці якості узагальнено визначаються терміном 
«організаційна (соціальна) впорядкованість», яка за науково обґрунтованого 
використання є повним відтворенням потенціалу будь-якого об’єкта, його ста-
тистично точною картиною. Принцип оптимальності впорядкованості в такому 
баченні стає реальним розрахунком можливостей об’єкта й суб’єкта управління, 
фактором вищої ефективності соціального управління. 
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