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АНОТАЦІЯ 

Демченко Л. Д. Постбюрократична парадигма державного управління                        

Б. Армаджані та М. Барзелея: теоретичний та практичний виміри. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі 

знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 

«Публічне управління та адміністрування». - Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, МОН України. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2021. 

Вибір даної теми зумовлений потребою переосмислення світових 

науково-прикладних надбань публічного управління та адміністрування кінця 

ХХ – початку ХХІ століть, а саме теорій та концепцій, які пропонують нові 

підходи до удосконалення зовнішніх та внутрішніх державно-управлінських 

дискурсів, систематизації позитивного досвіду, а також конструктивного 

практичного моделювання. Саме такі аналітичні напрацювання дозволять 

виробити дієві шляхи модернізації вітчизняного політикуму, громадянської 

царини та адміністративної системи.  

Постбюрократична парадигма Б. Армаджані та М. Барзелея 

концептуально належить до сервісно-орієнтованого підходу, наукового 

напряму що сформувався у 80-90-ті роки ХХ століття і став фундаментом для 

сутнісних перетворень форми та змісту державно-управлінської діяльності у 

багатьох країнах, насамперед, західних демократіях.  

Будучи добре знаною у західному науковому світі, постбюрократична 

парадигма й досі лишається мало відомою на пострадянському просторі попри 

власну теоретичну та практичну значущість. Актуальність дослідження цієї 

парадигми сьогодні пов’язана, з одного боку, з систематизацією її положень та 

їхньою імплементацією у вітчизняну науку з публічного управління та 

адміністрування, а з іншого, - з необхідністю ревізії прикладного досвіду і 

вивчення потенцій у контексті сучасних державно-управлінських реформ в 

Україні та світі.   
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Мета дисертації – дослідити теоретичний та практичний виміри 

постбюрократичної парадигми державного управління Б. Армаджані та                           

М. Барзелея. Об'єктом дослідження є новітня теорія державного управління. 

Предметом – постбюрократична парадигма Б. Армаджані та М. Барзелея. 

У ході дослідження було використано низку загальнонаукових і 

спеціальних методів, зокрема системний, структурно-функціональний, 

порівняльний, бібліографічний та історичний. 

Дисертація є однією з перших наукових робіт у вітчизняній науці 

державного управління, у якій комплексно досліджено теоретичний та 

практичний виміри постбюрократичної парадигми державного управління       

Б. Армаджані та М. Барзелея шляхом розкриття її теоретико-методологічних 

засад, змісту, особливостей та наслідків практичної реалізації. У межах 

проведеного дослідження отримано результати, які мають наукову новизну та 

виносяться на захист.  

Уперше в українській науці публічного управління та адміністрування 

проведено комплексне дослідження постбюрократичної парадигми                       

Б. Армаджані та М. Барзелея шляхом розкриття її теоретичної специфіки та 

прикладної значущості; у вітчизняну науку публічного управління та 

адміністрування запроваджено поняття «постбюрократія», що передає 

сутність основних положень та принципів постбюрократичного державного 

управління.  

Уточнено принципи переходу від бюрократичної до постбюрократичної 

моделі державного управління, зокрема, такі як перехід від задоволення 

загальних інтересів до результатів, які цінують громадяни; від ефективності 

до якості та цінності; від адміністрування до продукування; від специфікації 

функцій, повноважень та структури до ідентифікації місії, послуг, клієнтів та 

прибутків; від нав’язування підзвітності до розбудови відповідальності та 

посилення внутрішніх зв’язків; від слідування правилам та процедурам до 

усвідомлення та застосування норм, ідентифікації та вирішення проблем, 

перманентного удосконалення процесів тощо; практики сприяння 
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ствердженню постбюрократичної культури державного управління, а саме - 

здійснення судження та владних повноважень, дотримання відповідності 

стандартам якості, виконання обміну інформацією з клієнтами, формування 

«розумного» штатного розкладу, зведення партнерів і т. д. 

Дістали подальшого розвитку узагальнення теоретико-методологічних 

засад дослідження постбюрократичної парадигми (наукова критика 

бюрократії, сервісно-орієнтований підхід, фахові розвідки наукових поглядів 

Б. Армаджані та М. Барзелея); систематизація результатів прикладної 

реалізації постбюрократичної парадигми у США (штат Міннесота) та її 

окремих елементів у державах ОЕСР; дослідження реформ державного 

управління в Україні крізь призму постбюрократичного підходу (видозміни 

нормативно-правового та публічного вимірів). 

Автором обґрунтовано, що через антидемократичний зміст 

бюрократичної системи державного управління поза нелажної уваги 

лишаються суспільні інтереси, громадянські цінності. Інтереси організації, 

будучи мірилом ефективності публічного адміністрування, насправді, 

негативно відбиваються на бюджетуванні та аспекті підзвітності. Для                 

М. Барзелея та Б. Армаджані найбільш виразними вадами бюрократії постають 

механістичність, ієрархізованість та формалізованість.  

Доведено, що публічне управління та адміністрування за 

постбюрократичного підходу розуміється найперше як виконання, яке 

потребує контролю (аудиту) з метою удосконалення управлінських здібностей 

та механізмів. Контроль з дотриманням балансу критеріїв та належною 

контекстуалізацією сприяє підвищенню підзвітності, завдяки чому долається 

бюрократична недемократичність. Підзвітність державного управління стає не 

лише об’єктом вивчення політиками, але й громадою, що є частиною 

публічного простору.  

Запропоновано авторське визначення постбюрократії, як стратегічного 

державного управління, що будується на мережевій системі комунікації 

(ініціатива держслужбовців, інституціалізований діалог у виробленні рішень 
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або принципів прийняття рішень, довіра, достовірність даних) та вирізняється 

гнучкістю, оперативністю, підзвітністю й пріоритетом місії, які досягаються в 

результаті імплементації конкурентних цінностей. 

Виявлено, що найбільш виразні ефекти від застосування принципів 

постбюрократичної парадигми на практиці містяться у досвіді 

адміністративних реформ штату Міннесота, які мали місце у 1990-тих роках. 

До характерних ознак останніх можна віднести: розробку гнучкості кадрової 

політики, залучення фахівців з бізнесової сфери, запровадження концепції 

управління якістю, реорганізацію управління інформацією, розмежування 

функцій виконання та контролю.   

Країни ОЕСР наприкінці ХХ століття також вдалися до оновлення 

системи державного управління за постбюрократичним сценарієм. Найбільш 

ефективними виявилися реформи у Вестмінстерських країнах, де питання 

удосконалення моделі державного управління призвело до зміни порядку 

денного уряду (актуалізація корпоративного управління). Ключовими цілями 

було визначено розширення можливостей державних службовців та 

підвищення якості управління, що мало бути досягнуто в результаті 

застосування контрактації та економічної раціоналізації. Вітчизняні ж 

реформи публічно-адміністративної системи в ключі постбюрократичної 

парадигми розпочалися у 2014 році на хвилі Революції Гідності, вони 

передбачають децентралізацію, деволюцію, скорочення штату державних 

службовців, сервісізацію та діджиталізацію. 

Ключові слова: постбюрократична парадигма, бюрократія, підзвітність, 

контроль виконання, система публічного управління та адміністрування, 

реформи, постбюрократична культура, сервісно-орієнтований підхід, 

ефективність, результативність. 
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ANNOTATION 

Demchenko L. D. Post-bureaucratic Paradigm of Public Administration by                       

B. Armajani and M. Barzelay: Theoretical and Practical Dimensions. - Qualification 

Scientific Work as a Manuscript. 

Dissertation submitted for obtaining PhD in the field of study 28 "Public 

administration" on the specialty 281 "Public administration". - Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. - Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2021.  

The choice of the topic is due to the need to rethink the world scientific and 

applied heritage of public administration of the late XX - early XXI centuries, 

namely theories and concepts that offer new approaches to the improvement of 

external and internal public-administrative discourses, systematization of positive 

experience and constructive practical modeling. Such analytical studies could help 

to work out effective ways of modernizing national politicum, civic sphere and 

administrative system. 

Post-bureaucratic paradigm by B. Armajani and M. Barzelay conceptually 

refers to a service-oriented approach, scientific trend that emerged in the 80-90s of 

the twentieth century and became the basis for essential transformations of the form 

and content of public and administrative activity in many countries, first of all, 

western democracies.  

Being well known in the Western scientific world, post-bureaucratic paradigm 

remains little known in the post-Soviet area despite its theoretical and practical 

significance. The actuality of the research today is connected, on the one hand, with 

the systematization of the paradigm provisions and their implementation in the 

domestic science of public administration, and on the other hand, with the need to 

revise applied experience and study the potentials in the context of modern public-

administrative reforms in Ukraine and the world. 

The purpose of the dissertation is to research theoretical and practical 

dimensions of the post-bureaucratic paradigm of public administration by                    

B. Armajani and M. Barzelay. The object of the study is the contemporary public 
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administration theory. The subject is the post-bureaucratic paradigm by B. Armajani 

and M. Barzelay. 

In the course of the research, a number of general scientific and special methods 

were used, including systemic, structural-functional, comparative, bibliographic, 

and historical ones. 

The dissertation is one of the first scientific papers in the domestic science of 

public administration, in which the theoretical and practical dimensions of the post-

bureaucratic paradigm of public administration by B. Armajani and M. Barzelay are 

thoroughly researched by revealing theoretical and methodological grounds, 

content, features and consequences of practical implementation. Within the 

framework of the conducted research, were obtained the results, which have 

scientific novelty and are presented for defense.  

For the first time in the Ukrainian science of public administration, a 

comprehensive study of the post-bureaucratic paradigm by B. Armajani and              

M. Barzelay was conducted by revealing its theoretical specificity and applied 

significance; the concept of "post-bureaucracy", which conveys the essence of the 

basic provisions and principles of post-bureaucratic public administration, was 

introduced in the domestic public administration science.  

The principles of the transition from bureaucratic model of public 

administration to post-bureaucratic one have been clarified, in particular, such as 

transition from satisfaction of the general interests to results that are valued by 

citizens; from efficiency to quality and value; from administration to production; 

from specification of functions, powers and structure to mission, service, customer 

and profit identification; from imposing accountability to building responsibility and 

strengthening internal relationships; from following the rules and procedures to 

understanding and solving problems, permanently improving processes, etc.; as well 

as, practice of promoting the post-bureaucratic culture of public administration, 

namely, exercise of judgment and authority, compliance with quality standards, 

exchange of information with clients, formation of "reasonable" staffing and 

partnering, etc. 
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Generalization of theoretical and methodological foundations of the post-

bureaucratic paradigm research (scientific critique of bureaucracy, service-oriented 

approach, professional studies of B. Armajani and M. Barzelay's scientific views); 

systematization of the results of the applied implementation of the post-bureaucratic 

paradigm in the United States (Minnesota) and its individual elements in the OECD 

countries; study of public administration reforms in Ukraine through the prism of 

the post-bureaucratic approach (changes in regulatory and public dimensions) have 

got further development.  

The author substantiates that due to the anti-democratic content of the 

bureaucratic system of public administration, public interests and civic values 

remain out of the spotlight. As a benchmark, the interests of the organization, in fact, 

negatively affect budgeting and accountability. For M. Barzelay and B. Armajani, 

mechanics, hierarchy, and formality are the most obvious defects of bureaucracy. 

It has been proven, that public administration under a post-bureaucratic 

approach is understood primarily as a performance that requires control (audit) in 

order to improve management capabilities and mechanisms. Controlling the balance 

of criteria and proper contextualization contribute to increasing responsibility, which 

overcomes bureaucratic non-democracy. Public responsibility becomes not only a 

matter of study for politicians, but also for community, that is a part of the public 

sphere.  

The author defines the post-bureaucracy as a strategic public administration 

based on a network communication system (civil servants initiative, institutionalized 

dialogue in decision-making or decision-making principles, trust, and reliability of 

data), which is characterized by flexibility, responsiveness, accountability and 

priority of the missions, achieved through the implementation of competitive values.  

The most pronounced effects of the application of the post-bureaucratic 

paradigm principles in practice are found in the experience of administrative reforms 

in Minnesota that took place in the 1990s. The characteristic features of the latter 

include developing the flexibility of personnel policy, involvement of professionals 

from the business sector, introduction of the concept of quality management, 
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reorganization of information management, differentiation of performance and 

control functions. 

At the end of the twentieth century, OECD countries also applied to updating 

the public administration system in a post-bureaucratic scenario. The most effective 

reforms were in the Westminster system countries, where the issue of improving the 

model of public administration led to a change in the agenda of the government 

(updating corporate management). The key objectives were to increase the capacity 

of civil servants and improve the quality of management, which had to be achieved 

through the usage of contracting and economic rationalization. Domestic reforms of 

the public administration system in the key of the post-bureaucratic paradigm began 

in 2014 in the wake of the Revolution of Dignity; they include decentralization, 

devolution, civil servants downsizing, servicization and digitization. 

Key words: post-bureaucratic paradigm, bureaucracy, responsibility, 

performance control, public administration, reforms, post-bureaucratic culture, 

service-oriented approach, efficiency, effectiveness. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Сучасна система державного управління в Україні 

перебуває у процесі багатовекторного реформування з метою її осучаснення 

та приведення у відповідність до стандартів Європейського Союзу. Ці зміни 

здійснюються з урахуванням прикладного досвіду провідних демократичних 

країн, які досягли успіху у збалансуванні ефективності й витратності 

публічного адміністрування за рахунок імплементації нових управлінських 

установок та використання модернізованих інструментів. У той же час, 

окремим фундаментальним елементом актуальних державно-управлінських 

реформ  постає новітня теорія публічного управління та адміністрування, що 

пропонує низку дієвих рішень, механізмів та засобів, репрезентованих у 

авторських концепціях та підходах. Постбюрократична парадигма                         

Б. Армаджані та М. Барзелея є одним із таких практично орієнтованих 

наукових конструктів.   

Дана теоретична модель пропонує верифікований алгоритм дій для 

переходу від бюрократичних до постбюрократичних засад функціонування 

публічних інститутів, виражений у обґрунтованих принципах трансформації, 

зокрема розширенні публічних послуг, зміцненні ролі громадянина, 

актуалізації якості та цінності, вимірюванні й аналізі результатів. Провідний 

акцент робиться на культурній складовій, посилення якої сприятиме 

конструктивному оновленню форми та змісту державного управління.  

Недостатність науково-дослідних розвідок, присвячених виявленню 

сутності та передумов постбюрократії, її особливостей та засобів реалізації, 

теоретичного підґрунтя та практичних переваг посилює актуальність даної 

дисертаційної роботи і пояснює вибір її теми. Систематизація ідей                          

Б. Армаджані та М. Барзелея дозволить розширити модернізаційний потенціал 

публічного управління та адміністрування як в Україні, так і за її межами, 

закцентувавши увагу на результативності та відповідальності як окремого 

державного управлінця, так і системи державного управління в цілому. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана на кафедрі державного управління 

філософського факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка в рамках Комплексної наукової програми Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація 

суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації», 

науково-дослідної теми філософського факультету «Модернізація 

філософської та політологічної освіти і науки України на основі міжнародних 

освітньо-наукових стандартів» (16БФ041-01) та науково-дослідної тематики 

кафедри державного управління. 

Мета дисертації – дослідити теоретичний та практичний виміри 

постбюрократичної парадигми державного управління Б. Армаджані та            

М. Барзелея. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

- виявити теоретико-методологічні засади постбюрократичної парадигми; 

- з'ясувати принципи переходу від бюрократичної до постбюрократичної 

моделі державного управління; 

-  розкрити сутність та особливості постбюрократичного державного 

управління; 

- дослідити специфіку культури постбюрократичного державного 

управління; 

- систематизувати результати прикладної реалізації постбюрократичної 

парадигми у розвинених країнах; 

- проаналізувати реформи державного управління в Україні крізь призму 

постбюрократичної парадигми.  

Об'єкт дослідження – новітня теорія державного управління. 

Предмет дослідження – постбюрократична парадигма Б. Армаджані та 

М. Барзелея. 

Методи дослідження. У ході дослідження було використано низку 

загальнонаукових і спеціальних методів, зокрема системний, структурно-
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функціональний, порівняльний, бібліографічний, історичний. Системний 

метод було задіяно для розкриття змісту постбюрократичного державного 

управління, виявлення його основних положень та принципів. Структурно-

функціональний метод використовувався з метою деталізації засобів переходу 

від бюрократії до постбюрократії. До порівняльного методу автор звертався 

для того, щоб ідентифікувати принципові відмінності між бюрократичною та 

постбюрократичною моделями державного управління, а також виявлення 

специфіки прикладної реалізації постбюрократичної парадигми у різних 

демократичних країнах. Засоби бібліографічного підходу актуалізувалися під 

час аналізу теоретичних джерел, що вплинули на формування наукових 

поглядів Б. Армаджані та М. Барзелея, а також у ході вивчення науково-

дослідних робіт авторів постбюрократичної парадигми. Історичний метод став 

у нагоді при структуруванні критичних поглядів на бюрократію у науці 

державного управління й виявленні практичних передумов для формування 

постбюрократичних наукових поглядів.   

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація 

є однією з перших наукових робіт у вітчизняній науці державного управління, 

у якій комплексно досліджено теоретичний та практичний виміри 

постбюрократичної парадигми державного управління Б. Армаджані та             

М. Барзелея шляхом розкриття її теоретико-методологічних засад, змісту, 

особливостей та наслідків практичної реалізації. Найсуттєвіші результати 

дисертаційного дослідження, які містять наукову новизну, полягають у тому, 

що:  

уперше: 

- в українській науці публічного управління та адміністрування 

проведено комплексне дослідження постбюрократичної парадигми                       

Б. Армаджані та М. Барзелея шляхом розкриття її теоретичної специфіки та 

прикладної значущості; 
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 - у вітчизняну науку публічного управління та адміністрування 

запроваджено поняття «постбюрократія», що передає сутність основних 

положень та принципів постбюрократичного державного управління; 

уточнено:  

- принципи переходу від бюрократичної до постбюрократичної моделі 

державного управління, зокрема, такі як перехід від задоволення загальних 

інтересів до результатів, які цінують громадяни; від ефективності до якості та 

цінності; від адміністрування до продукування; від специфікації функцій, 

повноважень та структури до ідентифікації місії, послуг, клієнтів та прибутків; 

від нав’язування підзвітності до розбудови відповідальності та посилення 

внутрішніх зв’язків; від слідування правилам та процедурам до усвідомлення 

та застосування норм, ідентифікації та вирішення проблем, перманентного 

удосконаленні процесів тощо;  

- практики сприяння ствердженню постбюрократичної культури 

державного управління, а саме - здійснення судження та владних 

повноважень, дотримання відповідності стандартам якості, виконання обміну 

інформацією з клієнтами, формування «розумного» штатного розкладу, 

зведення партнерів і т. д.; 

дістали подальшого розвитку: 

- узагальнення теоретико-методологічних засад дослідження 

постбюрократичної парадигми (наукова критика бюрократії, сервісно-

орієнтований підхід, фахові розвідки наукових поглядів Б. Армаджані та                     

М. Барзелея); 

- систематизація результатів прикладної реалізації постбюрократичної 

парадигми у США (штат Міннесота) та її окремих елементів у державах ОЕСР; 

дослідження реформ державного управління в Україні крізь призму 

постбюрократичного підходу (видозміни нормативно-правового та 

публічного вимірів).  

Практичне значення здобутих результатів. Основні положення 

дисертаційної роботи можуть бути використані у сучасних процесах 
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реформування системи державного управління в Україні, насамперед, у 

контексті підвищення результативності та відповідальності останньої, а також 

з метою модернізації культури державного управління (включеність, місія, 

цінність тощо). Окрім цього, висновки дисертаційного дослідження можуть 

використовуватися в освітньому процесі для підготовки навчальних програм і 

курсів з низки публічно-адміністративних дисциплін та науково-дослідній й 

аналітичній діяльності. Вищезазначене підтверджується відповідними 

довідками про впровадження (розміщено у додатках). Окремі положення 

дисертаційного дослідження використовувалися: 

- Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 

при аналізі потреб розроблення та впровадження галузевих кодексів поведінки 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, з метою підготовки пропозицій щодо удосконалення чинних 

нормативно-правових актів, процедур і практик управління етичною 

поведінкою на державній службі (довідка від 27 січня 2021 р. № 05/94-21); 

- кафедрою державного управління філософського факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка при підготовці таких 

навчальних дисциплін, як «Історія та теорія публічного управління та 

адміністрування», «Кадрова політика і державна служба» для студентів 

освітнього ступеня «бакалавр», а також «Професійна та корпоративна етика» та 

«Державний маркетинг» для студентів освітнього ступеня «магістр» (довідка 

від 10 березня 2021 р. № 041-16/26); 

- відділом теоретичних та прикладних проблем політології Інституту 

політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України під 

час реалізації таких науково-дослідних тем, як «Державна політика 

стратегічного курсу розвитку України на сучасному етапі: політологічний 

аналіз» (2017-2019 рр.) та «Кризи політичного розвитку в Україні періоду 

незалежності: зміст, причини та способи подолання» (з 2020 р.) (довідка від 11 

березня 2021 р. № 306/101). 
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Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного 

дослідження обговорювалися на Міжнародних наукових конференціях у 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Це: 

Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету- 

2018" (Київ, 2018), Міжнародна наукова конференція "Дні науки 

філософського факультету-2019" (Київ, 2019). Також положення 

дисертаційного дослідження апробовано на всеукраїнській науково-

практичній конференції «Напрями вдосконалення механізмів державного 

управління в умовах сучасних реформаційних процесів» (Запоріжжя, 2017), 

науково-практичній конференції за міжнародною участю до 100-річчя 

запровадження державної служби України «Проблеми розвитку публічного 

управління в Україні» (Львів, 2018), щорічній Всеукраїнській науково-

практичній конференції за міжнародною участю, присвяченій 100-річчю 

державної служби в Україні «Публічне врядування в Україні: стан, виклики та 

перспективи розвитку» (Київ, 2018) та міжнародній науково-практичній 

конференції «Державне управління в Україні: виклики та перспективи» 

(Запоріжжя, 2019).  

Особистий внесок здобувача. Усі положення новизни, що виносяться на 

захист та висновки, сформульовані у цій дисертації, зроблені автором 

самостійно, апробовані та опубліковані автором одноособово. 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження 

відображено у п’яти наукових статтях, чотири з яких опубліковано у фахових 

виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз, зокрема 

Index Copernicus, одна стаття – у науковому періодичному виданні іншої 

держави, а також у шести тезах доповідей на наукових конференціях.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація містить вступ, три розділи, 

поділені на підрозділи, висновки, список використаних джерел, додатки. 

Загальний обсяг дисертації становить 187 сторінок. Список використаних 

джерел складається з 214 найменувань на 20 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПОСТБЮРОКРАТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ Б. АРМАДЖАНІ ТА М. БАРЗЕЛЕЯ 

 

1.1 Критика теорії та практики бюрократії в науці державного 

управління  

 

«Феномен та концепт бюрократії є одним із найбільш дискутованих та 

аналізованих в межах науки з адміністративного та публічного управління. 

Попри історичну стійкість та еволюцію теоретичних основ бюрократії, 

остання все більше зазнає критики з боку сучасних дослідників. Аналіз 

критичних розвідок бюрократії як наукової моделі та практичної організації 

державної адміністрації потребує систематизації аргументів та доказової бази, 

що дозволить підтвердити або спростувати ідеї про неактуальність 

бюрократичних механізмів управління у контексті сучасних динамічних 

суспільних перетворень» [3, с. 6].  

Відповідно до мети цього дисертаційного дослідження комплексний 

аналіз критичних оцінок бюрократії на рівні теорії та практики, систематизація 

дисфункціональних характеристик бюрократії як форми адміністрації 

дозволять забезпечити теоретико-методологічну базу для обґрунтування 

евристичних потенцій постбюрократичної парадигми, яка сформувалася як 

відповідь на недоліки бюрократичної моделі державного управління з метою 

заміни останньої більш прогресивними та відповідними часу та потребам 

соціуму способами реагування та вирішення адміністративних завдань.  

Перші критичні відгуки щодо бюрократичного апарату зустрічаємо ще 

наприкінці XVIII століття, коли зокрема В. Гумбольдт виступив із 

пересторогою стосовно того, що збільшення державних повноважень матиме 

результатом посилення адміністрації, що у свою чергу, стимулюватиме 
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механістичний спосіб функціонування держави, відтак, чиновники з часом 

набудуть характеристик машин [2]. Обґрунтовані прогностичні ідеї                       

В. Гумбольдта зайшли своїх прибічників. Так, Ф. вом Стейн стверджував, що 

у Пруссії першої чверті ХІХ століття керування здійснювали «неживі урядові 

машини», що отримували заробітну плату від казначейства і писали, писали, 

писали, мовчки, в офісах за закритими дверима, невідомі, непомітні, не 

піддавані розбору, і виховували своїх дітей, щоб вони були такими ж 

придатними для писання машинами [8, с. 19].  

Як зазначалося в одній із моїх статей, «ідеї, висловлені про бюрократію 

ранніми критиками, сформували уявлення про неї як форму управління, за якої 

влада знаходиться в руках чиновників з колективним призначенням» [3, c. 6]. 

Т. Карлайл у середині ХІХ століття запропонував авторське визначення 

бюрократії, як «континентальної неприємності» [18]. Ієрархічна структура 

бюрократії перманентно збільшувала контролюючі органи, таким чином 

чисельність державного апарату неухильно зростала, що призводило до 

подальшого ускладнення організації, процедур і практик.  

Причини недосконалого політичного буття Дж. Ст. Мілль знаходить у 

бюрократії, ґрунтовні аргументи підтвердження відповідного причинно-

наслідкового зв’язку містяться у роботі філософа «Про свободу» [6]. 

Мислитель переконаний, що заради адміністративних посад молодь ладна на 

все, таким чином, бюрократія монополізує талант нації, роблячи прийдешнє 

покоління заручником амбітного бажання бути дотичним до бюрократичної 

царини. Дослідник наголошує на тому, що і суб’єкти, і об’єкти 

адміністративних процесів перетворюються на рабів бюрократії. Однак, слід 

враховувати той факт, що будь-які конструктивні реформи неможливі без 

вираження волі на те.  

«Розробляючи свої ідеї щодо представницької влади, Дж. Мілль був 

переконаний, що бюрократія акумулює досвід, отримує його з добре 

розробленими традиційними принципами, які стають вказівкою до дій для тих, 

хто відає фактичним веденням справ. Він вважав, що бюрократія помре своєю 
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природною смертю через її жорстке дотримання максим, і лише 

представницький характер урядів дозволить творчим людям подолати 

посередність бюрократів» [3, с. 7]. 

У середині ХХ столітті думки про те, що бюрократія матиме погані 

наслідки для суспільства, почалися з критики урядової практики. Ці критики 

походили з різних філософських шкіл і активізувалися після Другої світової 

війни. Проте, багато недоліків бюрократії пов’язуються з практикою, а не з 

ідеєю.  

Згідно з Ч. Гудселлом, класична наука має три базові види 

антибюрократичної полеміки. По-перше, критика стосується орієнтації на 

неналежне виконання. По-друге, формується побоювання бюрократії, як такої, 

що слугує забезпеченню інтересів окремих еліт, а не суспільства в цілому. І 

по-третє, акцентується бюрократичний гіпертрофований формалізм, а також 

ігнорування потреби й запитів прямих споживачів [29]. Відповідно, 

фокусуються бюрократичний антигуманізм та неналежне виконання 

державно-управлінських функції.  

У свою чергу, група науковців (Т. Веблен, Дж. Дьюі і Д. Варнот) виділяє 

низку недоліків бюрократичної практики, до яких відносять зокрема, 

«натреновані недієздатності», «професійні психози» і «професійні 

деформації» [43]. Однак, варто зауважити, що ідентифікація відповідних 

«хвороб» стосується, насамперед, практичних кейсів з бюрократичної 

діяльності, а не бюрократії як ідеї чи концепту. Окремим критичним напрямом 

бюрократичної дійсності можна визначити ідеї сучасних теоретиків 

організації, які переконані у тому, що бюрократичні структури чинять 

деструктивний вплив на мотивацію працівників та їхнє ставлення до процесу 

виконання. Більше того, теоретики публічного управління та адміністрування 

міркували про значення бюрократії в інших організаційних контекстах, 

зокрема, демократичному управлінні.  

Варто наголосити, що класифікація Ч. Гудселла була успадкована 

представниками постмодернізму та постколоніалізму, які стверджували, що 
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примат бюрократичної держави, а також бюрократичне панування у церковно-

духовному контексті демонстрували результативність у колоніальних 

вимірах. Проте, в межах деколонізованих держав подальша бюрократизація 

визначалася неефективним засобом з модернізації публічного сектору. 

Імовірно, М. Вебер мав рацію, стверджуючи, що бюрократія повномірно 

розкривається  в політичних і церковних спільнотах держави модерного 

(промислового) гатунку, а в капіталістичних умовах економіки - лише в 

найбільш розвинених підприємницьких інституціях. «Бюрократизація 

правових держав і зростання капіталістичної економіки нерозривно пов'язані; 

бюрократична форма є неприродною в суспільствах, де харизматична або 

традиційна влада все ще домінує. Модерністська перевага раціонально-

правового авторитету свідчить про те, що бюрократія повинна бути 

природною формою організації, але для держав, що перебувають у процесі 

деколонізації, у ситуації авторитетного потоку бюрократія може бути 

неприродною і в багатьох випадках хибною домінуючою формою організації» 

[3, с. 7]. 

Всупереч тезі, що бюрократичні організації постійно домінують, існує 

думка про те, що бюрократія (як припускає Г.В.Ф. Гегель) може бути 

нейтральною цивільною службою, яка присвячена вигоді всього суспільства. 

Особливо завдяки своєму раціональному характеру і нехарактерному методу 

організації потреб клієнтів бюрократія може ідеально служити всім в межах 

певної спільноти на однаково ефективному рівні. Однак, на думку деяких 

критично налаштованих теоретиків, зокрема Ю. Габермаса, нинішні умови 

соціальної взаємодії в суспільстві є непосильними для оціночного дискурсу 

між рівними партіями, здатними досягти взаємоприйнятних і дієвих висновків 

[7]. Незалежно від того, чи пропонується бюрократія як нейтральна  державна 

служба, чи ні, соціальна структура влади в капіталістичних суспільствах, 

зокрема, несвідомо сприяє нерівному діалогу і домінанті бюрократії. 

У 1940-х роках Р. Мертон починає активно критикувати бюрократію, 

насамперед, її веберівське тлумачення, акцентуючи увагу на тому, що такі 
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чесноти бюрократичної організації, як раціональність та ефективність, які 

звеличує М. Вебер, на практиці можуть призвести до домінування 

протилежних тенденцій - ірраціональності та неефективності. Критик 

веберівської позиції резюмує, що бюрократія є носієм джерела власної 

загибелі. Скептичні висновки мислителя базуються, у першу чергу, на 

ірраціональних вадах бюрократії як ідеального типу, а також – недбалому 

ставленні до неформальної структури та її повномірної дегуманізації. 

Фінальною ж крапкою критичних зауважень Р. Мертона постає факт 

асинхронності бюрократичної структури з демократичними організаційними 

принципами. Бюрократія М. Вебера не враховує важливу роль неформальних 

відносин, які існують у будь-яких людських організаціях. Крім того, 

реальність бюрократичного розсуду є загрозою для демократичних норм і 

практик, які керують і спрямовують американську спільноту [45]. 

Що стосується першого обмеження, на основі ретельного вивчення 

веберівської моделі бюрократії, можна зазначити, що німецький соціолог 

представляє нам ідеалістичну бюрократію, яка може керувати громадською 

системою в будь-якому місці і в будь-який час. М. Вебер використовує такі 

вирази: «повністю розроблена», «чистий тип», «найбільш високорозвинена» 

[1], які покликані вказати на те, що його модель бюрократії є досконалою й 

повною і завжди функціонує ефективно і результативно. Однак, проблеми в 

публічному виконанні та її нездатність задовольнити всі соціальні потреби і 

політичні права громадян у будь-якій країні зводять нанівець твердження, що 

бюрократична модель є ідеалістичною і платонічною системою.  

Бюрократія М. Вебера не продемонструвала, що вона є «повністю 

розвиненою» структурою в реальних умовах. П. Блау і М. Мейер стверджують, 

що «оскільки ідеальна бюрократизація ніколи не була повністю реалізованою, 

жодна з існуючих організацій не відповідає «ідеальному типу»… не 

забезпечує розуміння конкретної бюрократичної структури» [15, с. 25]. 

Іншими словами, організаціям не здається правильним слідувати ідеальному 
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керівництву, яке може ніколи не бути досягнутим або може не працювати 

ефективно. 

Друге обмеження бюрократичної моделі М. Вебера полягає в нерозумінні 

ролі неформальної організації у впливі на ефективність роботи організації.      

М. Вебер головним чином зосереджується на формальних елементах 

бюрократії, таких як спеціалізація, правила, ієрархія тощо. З іншого боку, 

неформальні елементи, у тому числі відносини з людьми, лідерство, 

комунікаційні мережі, мотивація обділені увагою, на яку вони заслуговують у 

функціях державних і приватних організацій. Існування і важливість 

неформальної організації – сукупності особистих контактів і взаємодій і 

відповідне групування людей – є значущими в галузі управління. Ч. Барнард 

стверджує, що «неформальні організації необхідні для функціонування 

формальних організацій як засіб спілкування, єдності та захисту цілісності 

окремих осіб» [14, с. 123]. Ця важливість неформальних організацій не 

розглядається в бюрократичній моделі М. Вебера, яка зосереджується лише на 

формальних структурах. Незважаючи на те, що він говорить про певні 

соціальні, політичні чи поведінкові умови індивідів в організації, його 

перспектива виникає в межах формальної організації. 

З позиції Е. Гулднера, на перший погляд, веберівський світогляд 

вважається політично нейтральним. Але те, що мислитель називає 

«метафізичним пафосом» також поставлено на карту в теорії бюрократії через 

ідеї песимізму і фаталізму. Якщо бюрократія «коріниться в людській природі», 

то треба відмовитися від спроби знайти засіб або краще рішення, оскільки 

бюрократія є неминучою в очах більшості з багатьох структурних причин, і 

може виправдати бездіяльність і дотримання вимог членів організації. З цієї 

точки зору, критика Е. Гулднера, здається, більше стосується бюрократів, аніж 

самої бюрократичної моделі. Адже бюрократія, як і будь-яка інша соціальна 

конструкція, повинна довести свою обґрунтованість та ефективність, якщо 

тільки наявний тип технологічного чи економічного детермінізму не є 

основою пояснення [30]. 
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Р. Гумель у книзі «Бюрократичний досвід» стверджує, що бюрократія 

погіршується, незважаючи на всі зусилля теоретиків менеджменту якості, 

корпоративного реінжинірингу та нового державного управління, тому що для 

бюрократії це все «звичайна справа» [38]. Він пояснює, що бюрократ стає 

лише механістичним техніком, який відривається від своєї людяності, емоцій, 

суспільства і навіть свого індивідуального мислення, описуючи його як 

«бомбу, яка загрожує людству». Він додає, що бюрократія замінює людську 

ідентичність, характер, автономну волю за допомогою ідентичності 

організації. Більше того, бюрократія змушує людину підміняти своє відчуття 

правильного і неправильного при виконанні щоденних завдань рішеннями, 

правилами та інструкціями, що накладаються вищими керівниками, які 

можуть бути відірвані від реального соціального контексту та його потреб.  

Р. Гумель стверджує, що бюрократія має справу з людьми як з випадками, 

а не з людьми, які потребують соціальних та економічних послуг… Кейс 

ніколи не є реальною людиною» [38, с. 28]. Якщо справа відповідає правилам 

і законам бюрократії, вона може бути опрацьована. Проте, якщо справа не 

відповідає правилам, вона може бути знехтувана, навіть якщо вона гідна уваги 

з точки зору людини. Р. Гумель наполягає на тому, що існує конфлікт між 

суспільством і бюрократією, і «всі спроби гуманізації відносин між 

бюрократією і суспільством повинні вважатися суїцидальними, коли вони 

надходять від бюрократії, і оголошенням війни, коли вони виникають у 

суспільстві» [38, с. 41]. Іншими словами, бюрократія сліпа, глуха і німа. 

П. дю Гей, Д. П’ю вважали, що бюрократія є синонімом неефективного 

ділового адміністрування, сутяжництвом легалізму, тяганиною [24; 55]. 

Проте, вона стала домінуючою формою організації більшості сучасних 

суспільств. Це тривожний «парадокс бюрократичної дифузії» може частково 

пояснити, чому деякі критики бюрократії намагалися знайти слабкі місця у 

всесвіті цінностей і політики, а не через питання ефективності бізнесу. 

 У сучасній американській науці з державного управління критики 

бюрократії наголошують на тому, що бюрократична влада загальновідомо є 
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недемократичною, а сліпе дотримання правил може перешкоджати точним 

діям, необхідним для досягнення організаційних цілей. 

Зокрема, Ф. Фукуяма говорить про існування справжньої напруженості 

між бюрократією та демократією. Учений нагадує, що для розвитку 

бюрократії не потрібна демократія, але також важко розвивати демократію, 

коли уряду бракує можливостей, які може забезпечити чесна та компетентна 

державна бюрократія. У той же час, коли демократія дозріває, громадяни 

стають менш пристосованими, і вони менш охоче виконують укази 

меритократичних бюрократів. Немає ідеального способу зняти цю напругу, 

але розуміння діючих сил може допомогти приймати кращі рішення [44]. 

Бюрократична автономія є ключовим компонентом якісного державного 

управління. Як зазначає Ф. Фукуяма, високий ступінь автономії привносить 

інновації, експерименти та ризик у бюрократії [28]. Відповідні нововведення 

посідають центральне місце в процесі розвитку. Бюрократична автономія мала 

важливе значення для трансформації східно-азіатських «держав розвитку», 

таких як Південна Корея та Сінгапур. Крім того, надмірна бюрократична 

підпорядкованість є, як правило, ключовою причиною поганого управління. 

Мислитель переконаний, що автономія обернено залежить від кількості 

та характеру мандатів, виданих принципалом. Чим менше і загальніші 

мандати, тим більшою автономією володіє бюрократія. Повністю автономна 

бюрократія взагалі не отримує жодних повноважень, натомість встановлює 

власні цілі незалежно від політичного принципала. І навпаки, неавтономна або 

підпорядкована бюрократія мікроуправляється принципалом, який 

встановлює детальні правила, яким агент повинен слідувати. 

На думку Ф. Фукуями, відповідний ступінь бюрократичної автономії не 

означає, що бюрократи повинні бути ізольованими від своїх суспільств або 

приймати рішення, що суперечать вимогам громадян. Дійсно, якщо загальним 

мандатом є надання високоякісних послуг, приміром, у галузі охорони 

здоров’я чи освіти, бюрократія потребуватиме значного зворотного зв’язку та 

критики з боку громадян, яких вона намагається обслуговувати. Це також не 
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виключає широкої співпраці з приватним сектором або організаціями 

громадянського суспільства у наданні послуг. По суті, відповідна автономна 

бюрократія повинна мати можливість робити судження щодо того, коли і де 

брати участь у такій співпраці [28]. 

Також існує таке невід'ємне і фундаментальне обмеження бюрократії, яке 

випливає із самого її підґрунтя при визначенні службових обов'язків: люди 

відповідають лише за власну роботу. Суть системи полягає в тому, що вона 

ділить роботу на частини і притягує людей до відповідальності за різні 

частини. Якщо вони виходять за межі своїх конкретних сфер або прагнуть 

спілкуватися за межами призначених ним каналів, вони створюють проблеми: 

вони плутають лінії відповідальності та авторитет. Поліпшення 

бюрократичного управління лише робить це більш істинним. Сегментація 

відповідальності має життєво важливе значення для масивної ефективності 

структури, однак, ця сегментація приносить із собою низку небажаних 

наслідків. 

Окрім того, бюрократія систематично обмежує використання 

інтелектуальних здібностей працівників: система використовує лише 

незначну частину можливостей своїх членів. Розміщення людей у заздалегідь 

визначених кабінетах мало б повний сенс, в тому випадку, якби люди 

знаходили відповідність, що робота використовує всі їхні здібності. Але це 

логічно малоймовірно, і на сьогодні вже очевидно, що це емпірично хибно. 

Кожного разу, коли співробітники, на будь-якому рівні, беруть участь у 

прийнятті рішень за межами звичної посадової інструкції, вони виявляються 

здатними до розвитку, якого їх начальство ніколи б не могло досягти 

самостійно. Джерелом відповідного успіху постають гуртки якості та інші 

групи участі у виробленні спільних рішень. 

Ще одним наслідком бюрократизації є неспроможність ефективно 

контролювати "неформальну" організацію. Формальні зв’язки бюрократичної 

структури надто збідніли, щоб підтримати реальну роботу організацій. Цілий 

набір неформальних систем та відносин є надзвичайно важливим для того, 
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щоб бюрократія взагалі працювала. Але ці системи "приховані" і формують 

неоднозначну сферу "політики". 

Як стверджує М. Ольсен, з кінця 1970-х років дебюрократизація займає 

перше місце у міжнародному порядку денному організацій та демократичних 

держав [49]. Зусилля, спрямовані на просування «постбюрократичних» форм, 

зосереджувалися на відкритті публічного управління суспільством, поза 

традиційною системою контролю інституцій, а також зміни відносин між 

суспільними інститутами. Парадигмальний зсув від адміністрації та уряду 

через бюрократичні умови до конкурентних ринків та участі у політичних 

мережах були діагностовані та прописані [25], і відповідна трансформація 

трактувалася як «неминучий зсув» у бік більш розвинених адміністрацій з 

конвергенцією адміністративних форм, якщо не глобально, то принаймні 

серед країни ОЕСР [50]. 

Дослідник наполягає, що критика бюрократичної організації, критерії, які 

використовуються для діагностики її невдач, а також наслідків 

дебюрократизації, різноманітні. Критика також відрізняється ідеологічним 

корінням: від лівосторонньої, антиавторитарної культури зі зниженою 

довірою до встановлених інституцій та професійної експертизи протягом 60-х 

років до неоліберальної і консервативної критики бюджетного дефіциту та 

економічних показників, до «переосмислення уряду», що шукає третій шлях 

між бюрократією і ринком. Деякі дослідники передбачали зворотний рух 

держави, заснований на загальному скептицизмі щодо можливості і бажаності 

формування урядом суспільства. Інші прагнуть зробити державне управління 

більш прозорими та реагують на очікування та вимоги громадян, виступаючи 

за пряму участь у адміністративних процесах та державно-приватному 

партнерстві. 

Спільними зусиллями реформ є те, що вони відображають 

адміністративні зміни як частину переосмислення та реформування владного 

балансу між установами на основі занепаду довіри до інститутів демократії, 

таких як законодавчі установи та політичні партії. Зусилля до відкриття 
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публічного управління суспільству інтерпретувалося як «відвоювання 

політичного авторитету соціальних суб'єктів» [9, с. 228]. Ці зусилля дали 

пріоритет результатам, а не формальним правилам, оскаржили політичні 

центри і першість виборчих каналів між суспільством і владою відкинули ідею 

консенсусної, неупередженої експертизи і заявили про необхідність контр-

експертизи для державного управління. 

Бюрократія повинна бути «вигнана» [45], урядування має бути 

«переосмисленим» [27]. Критики бюрократії переконані, що остання немає 

майбутнього, і треба шукати альтернатив традиційному бюрократичному 

підходу. На їхню думку, атрибути бюрократії «неадаптивні, коли масові зміни, 

екологічній динамізм і значна невизначеність є нормою» [2, с. 1136]. У 

політичному вимірі недоліки бюрократії полягають у «зростаючій асиметрії 

влади між керівними агентами… та більшістю інших груп суспільства, 

включаючи споживачів, працівників і членів місцевих громад…» [2, с. 1140]. 

Ієрархічна конфігурація влади і множення різних зацікавлених сторін 

означають, що публічне управління слід розглядати по-новому. 

Прибічники постбюрократичної парадигми визнають, що питання 

людських цінностей – особливо участі й демократії - є вирішальним моментом 

[6]. Демократія і питання моралі відносяться до ключових постбюрократичних 

тенденцій.  

Таким чином, ми бачимо, що постбюрократичний рух розвивається на 

критиці на основі критерію ефективності й аргументу на основі цінностей, 

зокрема, демократичних. 

Постбюрократична організація має значну схожість з демократією. Її 

базова ідея полягає у тому, що «кожен бере на себе відповідальність за успіх 

цілого» [6, с. 24]. Тому, такі організації повинні розвивати усвідомлений 

консенсус серед своїх членів, а не покладатися на авторитет й ієрархічний 

нагляд. Розробка договору повинна відбуватися в інтерактивному режимі, де 

збір інформації збільшує колективну владу. Політика характеризується 

використанням впливу і переконанням скоріше, ніж силою примусу. Довіра у 
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таких умовах виступає найважливішим ресурсом, тому що кожен повинен 

вірити, що інші шукають взаємної користі, а не максимізації особистої вигоди. 

Лідерство не здійснюється через складні системи правил, а через керівництва 

для дій, які приймають форму принципів, виражаючи причини, що стоять за 

правилами [6]. Внутрішні соціальні процеси вирішують, хто вирішує. Влада, 

що приймає рішення, не випливає з офіційного рангу, а з природи проблеми. 

Дорадча та інтерактивна структура виходять з необхідності внутрішніх 

відносин. 

 У той же час, деякі прибічники постбюрократичної моделі далеко не 

завжди стверджують, що їхні ідеї є абсолютною інновацією, та визнають, що 

значна частина нових постбюрократичних систем є переосмисленням 

веберівської моделі. М. Вебер вважав політичною основою бюрократії 

автономію експертів, що передбачала децентралізацію оперативної 

відповідальності. Деякі інноваційні організаційні форми та практики 

(наприклад, TQM, управління проектами) частково передбачають надання 

деяких з найбільш класичних бюрократичних інструментів до рук працівників. 

Відмінність полягає у тому, що за бюрократії немає систем колективного 

експериментування та обговорення правил й інструментів. Інструменти 

розробляються і надаються згори й потім використовуються відповідно до 

встановлених процедур. Таким чином, те, що лежить в основі новизни, - це тип 

ендогенної демократії.  

Відповідно, можна зробити висновок про те, що постбюрократична 

критика прагне підірвати політичні та управлінські корені бюрократії. 

Проведене у цьому підрозділі дослідження засвідчує появу перших 

філософськи обґрунтованих критик бюрократії, насамперед, її прикладного 

виміру, наприкінці ХVIII століття. Уже тоді, мислителі акцентували увагу на 

механістичному характері бюрократичної моделі державного управління, 

властивих їй абсолютизації раціональності, антигуманізмі та формалізованості 

процедур. З плином часу гострота критики та її обсяги лише зростали. І 

сьогодні серед науковців більшість визнає необхідність встановлення 
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постбюрократичної (постмодерної) моделі, яка б визнавала примат людини 

(громадянина) над державним апаратом, необхідність її активного залучення 

до сфери публічної політики, ефективність та результативність основними 

критеріями якості діяльності державної адміністрації тощо.      

Проаналізувавши ключові вектори критики теорії та практики бюрократії 

у науці державного управління загалом, вважаємо логічно обґрунтованою 

задачею виявити основні критичні аргументи на користь невідповідності 

бюрократії як форми державного управління у наукових поглядах                           

Б. Армаджані та М. Барзелея. Варто наголосити, що висновки про 

дисфункціональність бюрократії учені вибудовують на основі аналізу 

практики державного управління, насамперед, у США. 

Бюрократична модель державного управління, на думку американського 

науковця М. Барзелея, виникла як відповідь на низку соціальних проблем, що 

охопили США у зв’язку із переходом від аграрного до індустріального 

суспільства. Одночасно відбувалася трансформація децентралізованої 

спільноти у національну. Державні реформи початку ХХ століття базувалися 

на ототожненні бюрократії та ефективності, ефективності та гарного 

управління.  

Ключовими принципами організації державно-управлінських процесів 

визнавалися: ієрархічна структура виконавчої гілки влади; діловий спосіб 

прийняття адміністративних рішень; затвердження загального бюджету 

адміністративного агентства законодавчим органом; надійність систем 

фіскального контролю та звітності; висока кваліфікація державних службовців 

тощо.  

Окремо слід виділити й таку характеристику бюрократичної парадигми, 

як імперсональний характер публічної влади. Адже саме звідси бере початок 

система жорстких правил та приписів, покликаних координувати усі 

державно-управлінські процеси. Послідовне застосування правил, що 

втілюють принцип заслуг, передбачало, що чиновники грамотно діятимуть від 

імені суспільних інтересів та в ім’я загального блага, одночасно підриваючи 
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владу партійних машин, домінуючих у політиці та управлінні [64, c. 197-202]. 

Окрім цього, покладання на ці правила мало забезпечити зменшення 

оперативних витрат уряду [42, c. 11-15]. 

    Бюрократичні реформи оминули політичну уяву виборчих округів, як 

тільки були запроваджені виконавче бюджетування та державне управління, а 

Велика депресія запропонувала власний порядок денний. Попри суттєві 

соціально-економічні виклики бюрократична модель вижила. Однак, не 

лишилася абсолютно недоторканною. «Велике суспільство» та рейганоміка, а 

також низка заходів із удосконалення урядування (системний аналіз, 

управління цілями, формування бюджету на основі нульових показників) 

внесли певні корективи до її змісту.  

«Щоб проаналізувати, чи є бюрократична парадигма гарним 

керівництвом для державного управління через століття від початку реформ, 

важливо розумітися на основних положеннях, які вона містить» [13, c. 3].  

М. Барзелей переконаний, що найбільшої уваги та ретельного вивчення 

потребують такі положення бюрократичної парадигми: 

- конкретні делегування влади визначають кожну роль у виконавчій гілці 

влади, державні службовці, які виконують певну покладену на них роль, 

повинні діяти лише тоді, коли це прямо дозволено або правилами, або 

інструкціями, наданими представниками вищих владних щаблів; працівники 

виконавчої влади несуть відповідальність перед своїми керівниками; 

- при здійсненні повноважень посадові особи повинні здійснювати 

правила та процедури в єдиному порядку; недотримання правил зустріне 

відповідне покарання; 

- експерти з предметних питань (інженери, правоохоронці, постачальники 

публічних послуг тощо) мають бути призначені до лінійних агентств, а фахівці 

з бюджетування, обліку закупівель, персоналу та методів роботи повинні бути 

віднесені до центрального персоналу; 

- основними обов’язками фінансової функції є підготовка виконавчого 

бюджету та запобігання перевищення асигнувань реальними витратами; 
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основними обов’язками закупівельної функції є зведення до мінімуму ціни, що 

сплачується для придбання товарів та послуг у приватного сектору, та 

забезпечення дотримання правил купівлі; ключові обов’язки з персоналу 

передбачають класифікацію робочих місць, екзаменування заявників та 

призначення на посади;   

-  виконавча влада в цілому буде діяти чесно та ефективно, якщо 

централізовані кадрові функції виконуватимуть односторонній контроль над 

адміністративними діями лінійних агентств.  

Дослідники переконані, що бюрократична парадигма почала зазнавати 

виразної критики інтелектуалів з 1930-х років. Дехто засуджував те, що 

формальна організація виступає критерієм ефективності та результативності. 

Інші – контроль, як процес координації діяльності усіх співробітників. Ще 

більше невдоволення стосувалося того, що в межах бюрократичної парадигми 

розуміння економії та ефективності зазнали концептуальних видозмін. Лунали 

рекомендації для бюджетників не концентруватися виключно на витратах, а 

більше уваги приділяти аналізу соціальних вигод від певних державних 

програм. Більшість подібних інсайтів лягли в основу академічної думки про 

публічний менеджмент.  

Практичні виклики бюрократичній парадигмі кінця ХХ століття 

резюмувалися вимогами орієнтувати державні організації на клієнта та 

обслуговування, що дозволило б їм стати відкритими, динамічними, 

відповідальними та конкурентоспроможними постачальниками цінних послуг 

клієнтам. З необхідністю постало питання про перегляд виконання 

управлінських функцій. 

Багато державних службовців зацікавилися новими концептуальними 

ресурсами управління у США. Відтак, цільовий таргетинг став у нагоді при 

ідентифікації клієнтів, а також використання методів стратегічного 

управління для поліпшення діяльності. Приміром, командування з рекрутингу 

армії США розробило надзвичайно складну стратегію для залучення своїх 

зовнішніх клієнтів – кваліфікованих молодих американців – до лав збройних 
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сил. Ця стратегія передбачала задоволення потреб споживача щодо 

гарантованої майбутньої зайнятості, професійного навчання, негайного 

доходу, самореалізації, збереження індивідуальності та справедливого 

ставлення. Для підтримки цієї концепції армійські підрядники спроектували 

складну інформаційну систему «Запит» (REQUEST). Чим привабливіший 

рекрут – що виявляється після низки стандартизованих тестів – тим кращу 

пропозицію він отримує. Цей приклад чітко демонструє, як одна державна 

організація, здійснюючи державну політику (підтримка великої постійної 

армії, здатної вести війну та укомплектованої волонтерами) на практиці 

застосовує клієнт-орієнтований підхід.  

Стратегічне управління послугами почало також використовуватись і в 

системі оподаткування. Дотаційні агентства почали ідентифікувати фізичних 

та юридичних платників податків, як своїх клієнтів; розглядати колективні 

інтереси людей, що платять податки та отримують державні послуги, як 

клієнтські інтереси, у той же час поліпшуючи якість надаваних послуг у 

контексті економічної ефективності. З цією метою були проведені конкретні 

оперативні зміни: спрощення податкових форм; написання інструкцій 

простою мовою; консультування платників податків; нарощування потенціалу 

для своєчасного повернення коштів, щоб мати можливість винагороджувати 

людей, що виконують свої зобов’язання. Такий підхід заклав два 

фундаментальні елементи управління сервісними операціями. По-перше, 

клієнти залучені до процесу виробництва та постачання послуг. По-друге, 

процес надання послуг працює більш гладко, коли споживачі розуміють, чого 

від них очікують, та відчувають, що державна організація робить належні 

зусилля для задоволення їхніх потреб.  

Відтак, на думку М. Барзелея, наприкінці ХХ століття у США назріла 

нагальна потреба вироблення альтернативи для бюрократичної парадигми 

державного управління з метою подолання її ключових недоліків. До останніх 

учений відносить: концентрацію бюрократичного агентства на власних 

потребах та перспективах; його зосередженість на ролях та відповідальності 
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структурних підрозділів; самовизначення за рахунок обсягів контрольованих 

ресурсів та виконуваних завдань; контроль витрат; дотримання рутинних 

настанов та правил; перевагу стандартизованих процедур; одностороннє 

визначення планів та політики; розмежування мисленнєвої роботи та 

виконання. Дослідник переконаний, що однією з можливих альтернатив 

бюрократичній парадигмі може стати клієнт-орієнтований підхід, а саме 

розроблена ним у співпраці з Б. Армаджані у межах даного наукового напряму 

постбюрократична парадигма державного управління.  

 

1.2 Сервісно-орієнтований підхід як загальний науковий контекст 

постбюрократичної парадигми 

 

Постбюрократична парадигма публічного управління та адміністрування 

Б. Армаджані та М. Барзелея формується у 1990-ті роки під впливом ідейних 

чинників сервісно-орієнтованого підходу до реформування державно-

управлінської галузі. Останній, покладаючись на окремі концепти 

неінституційної економічної теорії (теорія суспільного вибору, теорія 

агентських відносин) та бізнесових інструментів управління (реінжиніринг, 

бенчмаркінг) наполягає на необхідності оновлення змісту і форми публічного 

сектору.  

Провідна ідея сервісно-орієнтованого підходу – відносини клієнт 

(громадянин) – виконавець (держава). Відповідно, ключовою метою 

публічного управління та адміністрування стає оптимізація цих відносин, що 

призведе до максимального задоволення споживача та раціонального 

використання державного потенціалу. Реалізація цієї мети передбачає 

запровадження нових по відношенню до традиційних принципів (М. Вебер) 

організації державного управління (економічність, ефективність, 

результативність, відповідальність тощо),  а також аплікацію нетрадиційних 

для публічної галузі механізмів реалізації сервісно-орієнтованого підходу на 
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практиці (менеджеризація, контрактація, приватизація, агенцифікація, 

деволюція, інформатизація, цифровізація тощо).   

Відповідні заходи мали очевидні позитивні результати. Зокрема, зміна 

способу внутрішньої (перехід від вертикальної до горизонтальної 

спрямованості) та зовнішньої (доступність, підзвітність, інтерактивність) 

комунікації державних агентств; переоцінка цінностей державного управління 

(від самоцілі до служіння народу); удосконалення управлінської та 

споживацької культури (повага, паритетність, діалог); розширення 

стратегічного арсеналу публічного управління (планування) шляхом 

інкорпорування проектного підходу у діяльність державних агентств; 

посилення міжсекторальної співпраці (колаборації суб’єктів державного, 

приватного та громадського секторів); стримування впливу на суспільство 

лівих ідеологій через зміцнення соціальної складової держави.      

Розглянемо більш предметно ідеї основних представників сервісного 

підходу до державного управління, у результаті чого винайдемо 

обґрунтування теоретичних зв’язків досліджуваного у дисертаційній роботі 

наукового конструкту та сервісно-орієнтованої доктрини. 

 Загалом сервісний підхід до державної політики вивчається такими 

вченими, як П. Клімушин, Ю. Коженко, А. Мальцев, С. Мартинов, В. Місюра, 

І. Паппель, Д. Спасибов, Е. Ферлі та ін. Постбюрократичну теорію 

досліджують, зокрема, В. Бакуменко, М. Бівер, Дж. Грінвуд, В. Поліщук,           

Г. Ситник, В. Соловйов, В. Солових, А. Чемерис тощо. Але дослідження 

кореляції ідей сервісного підходу та постбюрократичної парадигми, як 

правило, у науково-дослідному просторі не існує. Саме тому мета підрозділу 

полягає у розкритті евристичного потенціалу наукових ідей Б. Армаджані та 

М. Барзелея у контексті сервісного підходу до державного управління, 

виявлення їхнього зв’язку та ідейного наслідування.  

Після Другої світової війни вчені почали переосмислювати та ставити під 

сумнів принципи традиційної бюрократії. Сервісно-орієнтована доктрина 

стала прямим викликом для основних принципів традиційного державного 
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управління та традиційної бюрократії [36]. Управління за ієрархічними 

бюрократичними принципами, прийнятими бізнесом державними установами,  

набагато ретельніше і довше виконувалося в державному секторі. Найкращі 

способи роботи та процедури були викладені в вичерпних посібниках, яких 

мали дотримуватися адміністратори. Суворе дотримання принципів наукового 

управління повинні були забезпечувати найкращий та єдиний спосіб 

функціонування організації. Залучення уряду до сфери політики, автоматично 

робило його прямим постачальником товарів і послуг через бюрократію. 

Адміністрація стала інструментом для виконання інструкцій, а будь-які 

питання політики чи стратегії належали до зони відповідальності політичного 

керівництва. Мотивація окремого державного службовця вважалася такою, що 

становить суспільний інтерес; служіння суспільству сприймалося як 

самовідданість. Державне управління вважалося особливим видом діяльності 

і, отже, вимагало професійної бюрократії, нейтральної, анонімної, 

працевлаштованої на все життя, з вмінням служити будь-якому політичному 

господарю однаково. Завдання у державній службі були адміністративними у 

хрестоматійному розумінні, тобто, дотримуючись інструкцій, наданих іншими 

особами, бюрократи не несли особистої відповідальності за результати [41]. 

Наприкінці XX ст. сервісно-орієнтована доктрина державного управління 

була міцно вбудована у багатьох демократичних країнах. Ця модель була 

реалізована у численних реформах, які охопили цілий ряд різних країн, і 

ознаменували відмову від традиційної моделі державного управління, що 

базується на теоретичних розробках бюрократії М. Вебера, політико-

адміністративному розмежуванні В. Вільсона та науковій моделі управління 

роботою організації Ф. Тейлора. 

Ж. О’Флін стверджує, що сервісно-орієнтований підхід був реакцією на 

слабкі місця традиційної бюрократичної моделі державного управління і 

відображав критику монополістичних форм надання послуг та аргумент для 

більш широкого кола постачальників послуг та більш орієнтованого на ринок 

підходу [48]. 
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 На початку 1990-х Ч. Гуд виклав доктринальні компоненти аналізованого 

теоретичного напряму і визначив його як новий державний менеджмент. До 

основних положень учений відніс, зокрема: 

1. Професійне управління; 

2. Явні стандарти та міри діяльності; 

3. Більший акцент на контролі результатів; 

4. Дезагрегацію підрозділів у державному секторі; 

5. Більш високу конкуренцію в державному секторі; 

6. Стилі управління, запозичені з приватного сектору; 

7. Більшу дисципліну та послідовність у використанні ресурсів [35]. 

Через десятиліття К. Поллітт аналогічно виклав основні особливості 

сервісного підходу до державного управління: 

1. Зрушення у фокусі систем управління та зусиль від входів та процесів 

до результатів та наслідків; 

2. Більше вимірювання, як свідчення зростання показників ефективності 

та стандартів; 

3. Більш спеціалізовані, автономні форми організації, а не багатоцільові 

ієрархічні бюрократичні структури; 

4. Перехід від ієрархії до договорів або контрактних відносин; 

5. Ширше використання ринкових або ринково подібних механізмів 

надання державних послуг; 

6. Розмита межа між державним та приватним секторами; 

7. Зміщення цінностей від універсалізму, справедливості, безпеки, 

наприклад, до ефективності та індивідуалізму [53, с. 555]. 

Для Ч. Гуда доктринальні компоненти реформ синхронізувалися з 

чотирма "мегатрендами": уповільнення або реверсія зростання уряду; 

приватизація та квазіприватизація; автоматизація у виробництві та 

розповсюдженні державних послуг; міжнародний порядок денний реформ 

державного сектору [35, с. 3-4].  
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О. Х’юз у своїй праці про "новий прагматизм" сформулював чотири 

визначні теми в управлінських реформах, які характеризували сервісно-

орієнтовану доктрину: управління (результати та відповідальність керівника) 

- це функція вищого порядку ніж адміністрування (наступні інструкції); 

економічні принципи (виведені з теорії суспільного вибору, теорії агента-

принципала, контрактації та конкуренції тощо) можуть допомогти 

державному управлінню; сучасна теорія та практика управління (гнучкість у 

персоналі та організації) можуть сприяти державному управлінню; надання 

послуг важливе для громадян [36]. 

Вагоме значення у межах сервісної доктрини державного управління 

надається аспекту змагання (підприємницька бюрократія). Низка політичних 

економістів та активістів бачили потенціал для розвитку ефективності уряду у 

конкуренції за мобільних мешканців у постбюрократії. Конкуренція 

відбувається у формі укладання договорів за послуги, які все частіше 

починають надаватися агентами приватного сектора. Контрактація може бути 

непростою. Ця процедура вимагає вміння писати та контролювати договори. 

Існує ймовірність того, що підрядник згодом утворить монополію. 

Контрактація може сприяти пожвавленню корупції. Він може бути 

нагороджений, будучи упередженим політичним меценатом. Т. Геблер та         

Д. Озборн переконані, що запобіганню  корупції в постбюрократії може 

допомогти дотримання наступних чотирьох критеріїв: торги повинні бути 

справді конкурентними; конкуренція має ґрунтуватися на точній інформації 

про якість виконання та вартість; учасники контрактації повинні проходити 

ретельну перевірку; для виконання цих завдань повинен бути створений новий 

відносно неполітичний орган [50]. 

Підприємницька бюрократія підтримує конкуренцію між 

постачальниками державних послуг. Це дає ширші можливості людям, 

перекладаючи контроль над бюрократією на громади. Відповідно, виконання 

публічних агенцій оцінюється на основі отриманих результатів, а не 

витрачених ресурсів [19]. 
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Чітка місія та цілі спонукають кожну публічну установу до 

постбюрократії. Люди можуть на законних засадах очікувати надання якісної 

послуги в підприємницькій бюрократії. Передбачення проблем і запобігання 

останнім - це норми постбюрократії, замість того, щоб пропонувати 

компенсацію після виникнення проблеми. Державні повноваження 

децентралізовані, і кожен заохочується брати участь у постбюрократії. 

Підприємницька бюрократія дуже орієнтована на ринок; це заохочує 

залучення громадськості, приватного та волонтерського секторів. Вона 

намагається швидко вирішити проблеми громади, а не просто займатися 

наданням державних сервісів. Ці принципи разом, утворюють 

постбюрократичний уряд [43]. Підприємницький підхід до реорганізації 

бюрократії має вагомий потенціал для вирішення основних проблем 

державної установи.  

Підприємницькі бюрократи не впливають на широких загал людей, щоб 

захистити свою позицію. Вони також не прагнуть виступати проти змін і 

зберегти авторитетну позицію. Натомість, у центрі уваги традиційних 

бюрократів - мета розширити сферу контролю серед державних ресурсів. Вони 

також намагаються заохотити і захищати публічні проекти та схеми, 

незалежно від їхніх посад. Вони завжди хочуть захистити свій статус-кво [41].  

Зі свого боку, підприємницька бюрократія встановлює більш ефективні 

та дійові способи управління публічними організаціями та системами надання 

державних послуг. На думку Д. Озборна та Т. Геблера, основними 

характеристиками підприємницької бюрократії є: 

- визнання важливості відмови від старих і нерелевантних програм та 

методів;  

- виконання своєчасних та необхідних дії; 

- креативність та інноваційність; 

- орієнтація на бізнес; 

- приватизація, де це має прагматичний сенс, і де приватні оператори 

можуть надавати ту саму послугу набагато ефективніше; 



44 
 

- вивільнення місця для нових підприємств та операцій з отримання 

прибутку; 

- орієнтація на клієнтів та прийняття прозорих показників ефективності; 

- винагорода за заслугами; 

- відкритість до змін та викликів. 

 Підприємницька бюрократія забезпечує постійне вдосконалення 

використання ресурсів у найширшій конотації. 

Сервісний підхід ХХІ століття значно посилив свої позиції з розвитком 

інформаційних технологій та удосконаленням комунікаційних механізмів. В 

епоху оцифровування постбюрократія базується на потоці інформації, а не на 

ієрархії. Державні послуги для клієнтів можуть бути об'єднані в 

постбюрократії. Отже, громадяни не обов'язково усвідомлюють точні межі 

між тим, що робить одне агентство та інше, особливо стосовно надання послуг.  

Бюрократи ж часто обробляють інформацію знизу і передають до вищих рівнів 

постбюрократії. Вони також передають інформацію та вказівки від вищих 

управлінських рівнів. Веб-сайти можуть бути створені для надання інформації 

та контактів для багатьох агентств [62]. Пізніше самі агентства можуть бути 

змінені відповідно до потоку інформації. Окрім децентралізації, оцифрування 

також сприяє зменшенню бюрократії. 

Оцифровування бюрократії в цілому називають електронним 

управлінням. ЮНЕСКО визначає електронне врядування як використання 

інформаційних та комунікаційних технологій у державному секторі з метою 

вдосконалення надання інформації та послуг, заохочення участі громадян у 

процесі прийняття рішень та роблення влади більш відповідальною, прозорою 

та ефективною. Електронне управління передбачає нові стилі лідерства, нові 

способи обговорення та вирішення політики та інвестицій, нові способи 

доступу до освіти, нові способи дослуховування до громадян та нові способи 

організації та надання інформації та послуг. 

Електронне врядування, як правило, розглядається як більш широка 

концепція, ніж електронний уряд, оскільки воно може спричинити зміну 
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способу ставлення громадян до урядів та один до одного. Електронне 

врядування може призвести до появи нового поняття громадянства, як щодо 

потреб громадян, так і відповідальності. Його мета - залучити, дозволити та 

розширити можливості громадянина (www.unesco.org). Це більш широке 

поняття, яке стосується цілого спектру взаємозв'язків та мережевої влади щодо 

використання та застосування ІКТ, тоді як електронний уряд обмежується 

лише розвитком онлайн-сервісів. Постбюрократія дозволяє громадянину та 

громаді здійснювати самоврядування. Громадяни є остаточними 

отримувачами державних послуг у постбюрократії. Вони повинні мати право 

вибору між конкурентоспроможними та диференційованими підходами, які 

можна застосувати для досягнення будь-якого конкретного суспільного блага. 

При цьому, важливо максимізувати участь якомога ширшої кількості людей та 

установ у процесі прийняття рішень в епоху цифровізації. 

Саме завдяки сервісному підходу до державного управління науковий 

дискурс збагачується новим поняттям спільного урядування. Спільний уряд - 

це символічні відносини, що характеризуються як формальними, так і 

неформальними соціальними системами, а не бюрократичними структурами. 

Взаємодоповнюючі, гармонізуючі та врівноважуючі сили є головною 

організаційною основою спільного уряду. Між акторами встановлені 

незалежні відносини, а цілі організації – спільні та взаємовигідні. З цього 

випливає, що засоби організації - це відносини, а способи організації - це 

конкуренція та співпраця спільного уряду. Існують як горизонтальна, так і 

вертикальна системи контролю та координації. З іншого боку, спільному 

уряду властива середня гнучкість. У ньому довіра і репутація є основними 

елементами вирішення конфліктів. 

Усі елементи мережевого управління випливають із принципів сервісного 

підходу (поєднання ідей нового державного менеджменту та електронного 

врядування). Основні цілі застосування спільного уряду - це сприяння 

ефективності та результативності координації та комунікації між декількома 

взаємопов'язаними компонентами; забезпечення високоякісних державних 
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послуг на основі координації; підвищення самостійності державних 

службовців; доступність людських та технологічних ресурсів;  відданість 

принципам конкуренції та підтримка відкритого ставлення до того, які 

суспільні цілі повинні виконувати недержавні сектори. 

Міністерства, муніципалітети, адміністративні органи влади на кожному 

рівні пов'язані комп'ютерною мережею в рамках спільного уряду. Цей тип 

влади стикається з загальними завданнями електронного уряду. Усі види 

проектних груп, цільових груп та інших груп з тимчасової координації 

організовуються як мережі та набувають форми певної мережевої 

конфігурації. Конфігурація мережі може бути визначена як певна 

організаційна форма мережі. Часто необхідні як формальні, так і неформальні 

консультації між урядовими відомствами з метою реалізації конкретних 

завдань електронного уряду [40]. Відповідні обговорення часто є більш-менш 

інституціоналізованими у формі певної мережевої конфігурації. 

Завдяки співпраці та технологіям державні службовці повинні 

скеровуватися більш постійним керівництвом. Однак, ця організація отримала 

більший ступінь свободи і, набуває форми мережевої конфігурації. На 

нижчому рівні співпраці окрема діяльність урядових відомств може 

координуватися просто за рахунок налаштування дій. Зв'язок, необхідний для 

налаштування відповідної діяльності може здійснюватися у більш-менш 

офіційних мережах координації [63].  

Співпраця кількох державних відомств, часто спеціальних 

адміністративних та технічних органів потрібна для виконання складних 

інноваційних завдань уряду. На основі співробітництва, технічні відділи 

державних та субпідрядних фірм у галузі інформаційних технологій, 

комп'ютерних мереж, програмного забезпечення можуть відігравати значну 

роль у завданнях, пов'язаних із інформаційними та комунікаційними 

технологіями у спільному уряді. 

Для досягнення мети підвищення ефективності роботи в державному 

секторі сервісний підхід наголошує на орієнтації на результат. Д. Озборн і        
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Т. Геблер пропонують кілька тем для постбюрократії, орієнтованої на 

результат. По-перше, те, що вимірюється, виконується; після виконання 

заходів люди починають ставити правильні питання, переосмислювати 

проблему, діагностувати її і думати про організаційні цілі. По-друге, коли 

уряду бракує об'єктивної інформації, публічні рішення чи формулювання 

публічної політики багато в чому залежать від політичних міркувань. По-

третє, якщо ніхто не може визначити успіх - не може й нагородити за нього. 

Нагороджуючи успішних менеджерів, організація підвищує власну 

продуктивність. По-четверте, якщо не винагороджується успіх, скоріше за все, 

винагороджується невдача. На практиці, приміром, якщо хтось провалює 

завдання, він може отримати право на допомогу. Наприклад, коли рівень 

злочинності зростає, уряд чи населення надають поліції більше стимулів. По-

п’яте, якщо хтось не може побачити успіх, він не може вчитися на ньому. 

Несподіваний успіх може бути важливим уроком, який слід засвоїти. По-

шосте, якщо хтось не може визнати провал, він, відповідно, й не може його 

виправити. Ніхто поза бюрократією не може сказати, чи роблять відповідні 

агентства щось вартісне, тому що ніхто не вимірює результати їхньої роботи. 

По-сьоме, якщо хтось може продемонструвати результати, він може 

завоювати підтримку громадськості [50]. 

Основна мета просування управління виконанням на державних 

підприємствах - це не лише ефективне управління публічними ресурсами, а 

також інновації та досягнення вищих цілей публічної діяльності. Управління 

державним виконанням фокусується на розвитку компетентності та 

відповідальності державного персоналу перед досягненням цілей команди. Це 

процес заохочення державних службовців до узгодження з організаційними 

вимогами для підвищення ефективності та результативності. Управління 

державним виконанням отримало наступні три широкі показники 

вимірювання: 

- вимірювання ефективності відповідає урядовим діям; 
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- вимірювання та управління виконанням повинні бути пов'язані з місією 

та баченням уряду; 

- для досягнення загального управління виконанням державні установи 

повинні враховувати методи, структури, цілі та стратегії вимірювання 

ефективності [39].  

З іншого боку, управління публічним виконанням повинно створюватися 

на основі стратегій розвитку громадськості, цілей та цінностей. Координаційні 

функції публічного виконання, задоволення внутрішніх та зовнішніх 

зацікавлених сторін, зосередження уваги на групових та командних діях, 

акцент на міжсекторній та кросфункціональній оцінці, моніторинг та розвиток 

публічного виконання та його еволюції є основними елементами управління 

ефективністю державних організацій. 

Акт покращення загального виконання означає поліпшення як 

індивідуальних, так і агентських показників. Державні установи повинні 

вдосконалювати індивідуальні навички та потенціал, мотивувати персонал та 

рафінувати організаційні системи. Поліпшення загального виконання 

державного сектору є основною метою управління державною ефективністю. 

Це можна охарактеризувати як продукт постбюрократичної реформи, що 

спирається на такі підходи, як орієнтація на вихідний результат, орієнтація на 

попит тощо, для забезпечення високоякісного обслуговування громадян. В 

епоху інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) урядова інформація є 

загальнодоступною, а процеси описаними. Таким чином, державні установи 

стають більш прозорими, що покращує демократію та сервіси. Використання 

електронних засобів зв’язку прискорює й виконання внутрішніх урядових 

процесів [34]. Як результат, більш висока ефективність та результативність 

державного сектору досягається через те, що значна частина процесу 

споживання здійснюється через мережу Інтернет. 

Управління виконанням може допомогти досягти цілей постбюрократії, 

таких як ефективність, результативність, кращий сервіс, стримування 

дефіциту та включення нових технологій. Це сприяє культурі орієнтації на 
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споживача та культурі довіри. Передбачається, що орієнтація на споживача 

використовує потреби людей як орієнтир. У культурі довіри виробничі 

процеси різних відділів пов'язані, державні агенти співпрацюють, 

встановлюється відкритість серед зацікавлених сторін та колег. 

Вище описані особливості сервісного підходу до державного управління 

дають уяву про його переваги. Але об’єктивне наукове дослідження вимагає 

від нас комплексного аналізу й негативних аспектів. Отже, сервісно-

орієнтовані реформи, як правило, спрямовані на зменшення чисельності 

уряду. Але, немає реальних доказів того, що це було відповіддю на 

демократичний тиск. Був певний незначний політичний вплив внаслідок так 

званих податкових бунтів у 1970-х та 1980-х роках. Але це було несуттєво і 

недовговічно. Це випадок, коли уряди зростали у розріз із тим, чого хотіла 

громадськість. Міра, до якої сервісно-орієнтовані реформатори скорочували 

уряд незалежно від громадської думки, може свідчити навіть про їх 

недемократичну поведінку [16]. Існував, скоріше, теоретичний аргумент, 

похідний від неокласичної економіки. І, отже, широка приватизація державних 

установ відбувалася почасти проти громадської думки. Крім того, державна 

сфера може бути зменшена, обмежуючи допустимий спектр діяльності для 

політики та політичних дій лише тими речами, про які сучасна теорія дозволяє 

висловлювати аргументи [36]. Має бути більше прозорості, посилення ролі 

обраних політиків. Можливо також, що сервісний підхід в деяких країнах був 

зумовлений прагненням до більшої демократії. 

Сервісна орієнтація державного управління створює власні побічні 

ефекти та ненавмисні наслідки. Небажані побічні ефекти вимагають 

спроможності реагувати на майбутні виклики. Більше того, попередні спроби 

дебюрократизації часто мали зворотний ефект, викликаючи більш високі 

вимоги до правил. Будь-яка спроба зробити менеджерів вільними в управлінні 

має результатом ризик зменшення розсуду. Схожа тенденція також є 

прагматичною у використанні нових технологій для моніторингу поведінки 

підлеглих. У військовому контексті, приміром, можливості використання 
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нових інформаційних технологій для дистанційного контролю та доступу 

солдатів до "туману війни" зменшують розсуд військових "на вулиці" і 

додають нових вимог до підзвітності та управління звинуваченням, коли 

справи йдуть не так [33]. Відповідне зменшення розсудливості може мати як 

позитивні, так і негативні наслідки. 

Здається, сервісний підхід не знає сучасних дебатів про належне 

управління та конкретні ризики, що виникають внаслідок покладання на різні 

цінності державного управління. Функції держави з надання публічних послуг 

можуть зводитися до захисту трьох ключових цінностей: 1) справедливості та 

неупередженості; 2) ефективності; 3) надмірності та стійкості [31]. Здається, 

справедливість, неупередженість та чесність, щоб бути непереборними 

цілями, і їхній захист вимагають певної міри бюрократії. Ефективність вказує 

на ефективне використання ресурсів для досягнення бажаного результату 

політики. Можна вважати, що участь та локальність є ключовими темами 

сервісного підходу. Можна також поставити питання щодо витрат, що 

випливають з необхідності вести переговори, так і щодо витрат на вироблення 

місцевого рішення, наскільки ефективними ці місцеві рішення можуть бути. 

Фактично, питання ефективності вказують на більш широку точку щодо рівня 

влади, на якому конкретні проблеми політики повинні бути обговорені, ким і 

як. Надмірність і стійкість вказують на питання щодо того, як можна 

забезпечити безперервність послуг у випадках переривання та непередбаченої 

кризи. Уразливість, відкритість та сприйнятливість у забезпеченні послуг 

може мати значні наслідки для неупередженості та справедливості у 

постбюрократичних організаціях. 

Дослідивши провідні положення сервісно-орієнтованого підходу до 

державного управління, вважаємо можливим та необхідним виявлення його 

ознак у теоретичному конструкті, запропонованому Б. Армаджані та                   

М. Барзелеєм.  

Перед запровадженням ключових організаційно-управлінських інновацій 

у 1990-тих роках керівники адміністрації штату Міннесота усвідомили, 
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наскільки різні ініціативи, стимульовані конкретними проблемами, 

визначають логіку загальної стратегії управління агентством. Завдяки 

запровадженню ринкової динаміки, яка передбачала зміцнення внутрішньої 

двосторонньої комунікації, перегляд основ фінансування, змагальний 

характер діяльності, а також подолання законодавчої недовіри, оновленню 

систем управління персоналом, інформацією та закупівлями, розмежуванню 

функцій контролю та надання послуг, адміністративні лідери змогли довести 

спроможність державної установи поліпшити власну продуктивність, а також 

покращити виконання повноважень державної влади в цілому.  

Однак, на початку відповідних адміністративно-управлінських реформ 

більшість державних службовців штату не бачили чіткої кореляції між вище 

озвученими інноваційними інструментами, й, відповідно, побоювалися, що 

прагнення до поліпшення сервісу призведе виключно до втрати традиційних 

наглядових та контролюючих ролей державних агентств. 

З метою залучити співробітників до процесу змін, керівництво 

адміністрації прийняло рішення розробити загальну стратегію (згодом 

визначену, як підприємницьку). Але інформаційний потік стосувався не лише 

внутрішньої, а й зовнішньої аудиторії. Керівні посадовці прагнули довести 

також губернатору, представникам бізнес середовища, ЗМІ, законодавцям 

тощо, що Програма прагнення до досконалості у виконанні (Striving Toward 

Excellence in Performance (STEP) є лише частиною зусиль адміністрації, щоб 

зробити штат Міннесота одним із найбільш досконало керованих у США.  

Відповідна стратегія мала стати концепцією з управління, контролю та 

фінансування усіх численних заходів адміністрації. Діяльність адміністрації 

передбачала, насамперед, надання послуг. Клієнтами останньої визнавалися 

державні агентства. Відповідно, адміністрація поставала відповідальною за 

задоволення потреб клієнтів на якісно високому рівні, а також наданні 

економічно вигідних послуг. «Агентства штату мають бути відповідальними 

перед спостерігачами за належне та економічне споживання послуг, які 

пропонує адміністрація або її конкуренти. Клієнти контрольних заходів – це 
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громадяни штату, колективно репрезентовані губернатором та законодавчими 

органами. Отримання перспективи на рівні штату прийняття конкретних 

управлінських рішень та нагляд за деякими адміністративними операціями – 

це послуга, надана адміністрацією контролерам, як клієнтам. Ці заходи варто 

називати послугами керівництва та контролю штату. Сервісна активність має 

фінансуватися за рахунок обігових коштів, коли це можливо. Контрольна 

діяльність повинна фінансуватися за рахунок асигнувань загального фонду» 

[13].   

Обігові кошти визнавалися кращим інструментом фінансового 

забезпечення діяльності з надання послуг, оскільки вони відкривали 

можливість розширення управлінської дискреції, залучати управлінців до 

відповідальності за результати та стимулювати агентства до економічного 

використання ресурсів. Додатковим стимулом визнавалося залучення 

конкурентів з деяких видів внутрішніх сервісів в особі приватних 

постачальників. У цьому контексті кожне агентство отримувало гнучкість у 

прийнятті рішення, чи то надавати послугу самостійно, чи звернутися до 

приватного провайдера, який пропонує коротші строки, вищу якість та меншу 

вартість послуги. Запровадження відповідних ринкових механізмів у 

адміністративну діяльність визнавалися ефективним засобом для створення 

конкурентних умов функціонування, відповідно, - формування 

відповідальності за якість надаваних послуг та їхню ціну. Адміністрація може 

успішно конкурувати на ринку послуг, тільки у випадку володіння 

конкурентними перевагами поряд з альтернативними джерелами. Конкуренція 

між державними та приватними постачальниками послуг є аргументованою, 

насамперед, тому що сприяє заощадженню грошей платників податків.  

Керівництво адміністрації стверджувало, що усі види адміністративної 

діяльності мають бути поділені на три категорії (управлінські та контрольні 

заходи, комунальні послуги та конкурентні активності на ринку) і зрештою 

відповідним чином керуватися, контролюватися та фінансуватися.  
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У той же час федеральні органи мали низку запитань до адміністрації 

штату Міннесота щодо даного експерименту з реформування адміністративної 

системи. Насамперед, вони стосувалися наступних аспектів: 1) чи зможуть 

ефективно контролюватися послуги, які фінансуються з обігових фондів; 2) чи 

не отримають лінійні агентства забагато дискретності через фінансування з 

обігових коштів; 3) чи повинні державні установи прагнути прибутку та 4) чи 

доцільно державним структурам конкурувати з приватним сектором.  

Щодо першого питання керівництво адміністрації переконливо 

стверджувало, що законодавці можуть ефективно контролювати обігові 

фонди, беручи до уваги час для перегляду фінансових та експлуатаційних 

показників послуг. Законодавцям було запропоновано переглянути чистий 

дохід та використання нерозподіленого прибутку. Відповідь на питання про 

надмірну свободу дій зосереджувалася на економічній раціональності 

використання ставок, а не кількісних обмежень (контроль кількості спожитого 

ресурсу). Захищаючи ідею отримання прибутку, керівники адміністрації 

нагадали законодавцям, що доходи позитивно пов’язані з сумою вартості, 

створеною підприємством для своїх клієнтів, у той час, як витрати 

відображають вартість генерування цих доходів. Стосовно конкуренції з 

приватним сектором відповідь полягала у тому, що мета адміністрації у 

наданні внутрішніх послуг полягає у слугуванні інтересам платників податків. 

Останні отримують вигоду, коли адміністрація несе менші витрати на послуги 

лінійних агентств у порівнянні з приватними провайдерами чи навпаки. 

Відповідно, виникає можливість уникнути збиткових ситуацій, коли варто 

купувати послуги виключно у лінійних агентств. 

Застосування клієнт-орієнтованої стратегії стало очевидною в силу 

відсутності аргументованих альтернатив управління деякими внутрішніми 

послугами, окрім як на змагальних ринкових засадах.   

 Загалом, сервісна модель звертається до трьох різних поглядів на 

державні послуги та публічне адміністрування: 

- ідея участі у стилі «знизу вгору»; 
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- ідея децентралізації та контролю за допомогою регуляторних 

механізмів; 

- ідея, що державне забезпечення має бути перенаправлене до приватних 

фірм, які повинні надавати послуги, затребувані на ринку.  

У той же час, сервісно-орієнтований підхід вимагає частково 

бюрократичних інструментів. Наприклад, місцеве управління за допомогою 

участі вимагає чітких правил та посередництва для вироблення рішення. 

Надання державних послуг приватними структурами не тільки вимагало 

розробки чітких правил та контрактів, а також сприяло створенню окремої 

галузі наглядачів та регуляторів. Крім того, залежність від третього сектору 

потребує інституційного потенціалу та фінансування для надання цих послуг. 

Як результат, усі ці сервісно-орієнтовані методи забезпечення публічними 

послугами передбачають значну ступінь бюрократії з точки зору правил, 

посередництва, регуляторного потенціалу або державної субсидії. 

Управлінський фокус зміщується на результати. Найголовніша турбота 

державного менеджера за сервісного підходу - результати.    

 У свою чергу постбюрократія М. Барзелея та Б. Армаджані наголошує на 

децентралізації в організації державного сектору. Вона уособлює 

обґрунтовану критику бюрократичної форми організацій. Виступає за 

дезагрегацію бюрократичних одиниць з метою формування більш ефективної 

підзвітної державної служби. Це більш ефективно, оскільки менші одиниці 

краще і швидше встановлюють цілі та працюють над їхнім досягненням більш 

безпосередньо. Постбюрократія замінює анонімного бюрократа видимими, 

відповідальними менеджерами, які безпосередньо знаходяться у підзвітності 

громадськості.  

Два центральних аргументи постбюрократичної моделі: 1) ринок,  не 

уряд, є найкращим розподільником ресурсів; і, люди є найкращими суддями у 

питанні власного добробуту; 2) ринкові дисципліни виступають за державний 

сектор. Постбюрократичні теоретики вважають, що загроза конкуренції та 

суперництва між провайдерами сприяє ефективності обслуговування, 
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забезпеченню вибору для замовника. Постбюрократична модель державного 

управління приносить більше конкуренції у надання державних послуг. 

Рекомендація стилів управління приватним сектором проявляється у тому, що 

ефективність надання державних послуг підвищується там, де її здійснює 

орган державного сектору відповідно до принципів бізнесу в 

постбюрократичних організаціях. 

Інформація в постбюрократичних організаціях зазвичай характеризується 

наголосом на гнучкості та учасницькому стилі управління. Існує безперервний 

діалог для створення загальних ідей, що заміщує залежність від правил. 

Одночасно цей спільний дискурс приймає форму накопиченого досвіду та 

навчання в культурі, системах та програмах організації. 

Важливою темою постбюрократичної моделі є те, що державний сектор 

повинен прагнути, наскільки це можливо, поводитись більш бізнесово. Отже, 

постбюрократичні агенції повинні прийняти структури винагороди для своїх 

працівників і охоплювати такі механізми, як оплата праці на основі якості 

виконання та більш гнучкі робочі практики. Постбюрократичні агенції 

повинні бути у власності громади і їхня роль має полягати у створенні 

можливостей для громадян та громад здійснювати самоврядування. 

Конкуренція - найкращий механізм для покращення та забезпечення як 

якості, так і економічної ефективності державних послуг у постбюрократії. Це 

не означає, що державна служба буде передана до рук приватного сектору. 

Однак, найважливішою функцією конкуренції є припинення державних 

монополій у постбюрократії. Коли постачальники послуг зобов'язані 

конкурувати, організації приватного сектору знижують свої витрати і швидко 

реагують на мінливий попит, а також прагнуть догодити клієнтам. 

Конкуренція може фактично підвищити або розвинути довіру працівників 

державного сектору до постбюрократії. Вони можуть отримати суспільне 

визнання, коли їхня діяльність є ефективною, результативною та успішною. 

Конкуренцію можна знайти в постбюрократії в різних формах. Зокрема, 

створення конкурентних умов між державними агенціями та приватними 
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фірмами, конкуренції суто між приватними фірмами, загострення конкуренції 

між державними установами тощо. Гостра критика постбюрократичних 

реформ полягає в тому, що вони проти приписів демократії. Деякі вчені 

стверджують, що демократія вимагає бюрократії. З іншого боку, демократія 

вимагає й верховенства права, законодавчо санкціонованого регулювання 

ринків, збереження справедливості та компетентних бюрократій, які 

підлягають контролю згідно статуту та судових установ. Постбюрократичні 

реформи можуть зменшити політичну відповідальність. Якщо державні 

менеджери постбюрократичної організації мають бути більш підзвітними, 

політики - аксіоматично стають менш відповідальними. Як наслідок цього, 

підзвітність державних органів може бути зменшена через використання 

контрактів або інших способів, в які окремі публічні функції передаються 

приватному сектору. 

Підсумовуючи результати дослідження, проведеного у цьому підрозділі, 

можна зробити наступні висновки. Постбюрократична парадигма М. Барзелея 

та Б. Армаджані не суперечить ідеям та принципам сервісно-орієнтованого 

підходу до публічного управління та адміністрування, підтримуючи 

використання ринкових та управлінських прийомів для вдосконалення 

сервісної функції держави. У той же час ця парадигма може доповнити 

сервісну доктрину постбюрократичною моделлю культури державної служби, 

яка шляхом реалізації нових культурних цінностей та пріоритетів може 

сприяти перетворенню чиновника на функціонера, менеджера та 

відповідального працівника.    

 

1.3 Принципи переходу від бюрократичної до постбюрократичної 

моделі державного управління 

 

Практика публічного управління демократичних країн останньої чверті 

ХХ століття запровадила у повсякденний дискурс такі поняття, як «споживач», 

«якісні послуги», «стимули», «інновації», «розширення можливостей», 
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«гнучкість» тощо. Бюрократична модель в силу внутрішньої будови не могла 

конструктивно адаптувати виражені цими термінами феномени до власної 

структури, адже це вимагало б докорінної зміни ключових принципів, відтак, 

- відмови від власної суті. Модернізація, як процес удосконалення наявних 

бюрократичних механізмів, не могла задовольнити ані громадянське 

суспільство, ані публічну політику. Постало питання про трансформацію 

(заміну) управлінської моделі.  

І академічна спільнота активно зайнялася розробкою альтернативних 

патернів. Було запропоновано цілу низку теорій практичного спрямування, 

окремі елементи яких були використані в адміністративній діяльності, 

насамперед, багатьох штатів Америки та країн Європейського Союзу. До 

найбільш релевантних можна віднести концепцію підприємницького 

управління Д. Озборна, Т. Геблера, П. Пластріка [50; 51], концепцію 

менеджеризму К. Поллітта [52; 54], концепцію нового державного 

менеджменту К. Гуда [35], концепцію належного управління Ж. Бурго [17], 

модель електронного урядування П. Данлеві [25], концепію нової державної 

служби Джанет та Роберта Денхардтів [21; 22; 23], теорію постмодерного 

публічного управління Ч. Фокса та Х. Міллера [26; 27], модель стратегічного 

менеджменту П. Ната й Р. Бекофа [10; 11; 12; 46; 47; 56], концепцію ринково-

орієнтованого публічного адміністрування Д. Розенблума [58; 59; 60] та, 

безперечно, постбюрократичну парадигму Б. Армаджані та М. Барзелея [13]. 

 Кожен із цих підходів пропонував власний сценарій виходу з 

«бюрократичної управлінської кризи», вбачаючи основний кумулятивний 

ефект або ж у імплементації цифрових технологій у діяльність державно-

управлінського апарату, або ж ринкових правил гри, або ж принципів 

промислового менеджменту, чи то в інтеграції соціальних послуг тощо.   

У вітчизняній науковій літературі проблематика підрозділу аналізується 

переважно у загальному контексті дослідження нового публічного 

менеджмента, зокрема, у роботах В. Бакуменка, В. Поліщука, Г. Ситника,         

В. Соловйова, В. Соловиха, А. Чемериса тощо. Зарубіжні наукові розвідки 



58 
 

представлені роботами М. Бівера, Дж. Грінвуда, К. Гуда, Г. Джордано, Ж. Лі,                     

К. Поллітта, Д. Озборна, Р. Пайпера, Н. Фліна  та ін. Проте, системного аналізу 

принципів переходу від бюрократичної до постбюрократичної парадигми по 

суті немає.   

Відповідно, головне завдання підрозділу полягає у здійсненні 

комплексного дослідження принципів переходу від бюрократичної до 

постбюрократичної парадигми, виявленні чинників та джерел відповідної 

трансформації.   

Постбюрократична парадигма вирізнялася власною методологією, її 

ціллю було перетворення державно-управлінської діяльності на продуктивну 

та відповідальну модель [32]. Б. Армаджані та М. Барзелей у спільній науковій 

праці «Долаючи бюрократію: нове бачення управління» (1992) запропонували 

чіткий план переходу від бюрократичної до постбюрократичної парадигми, 

розробивши низку тактичних кроків з відповідної трансформації.   

Основними трансформаційними завданнями вважалися: перехід від 

задоволення загальних інтересів до результатів, які цінують громадяни; від 

ефективності до якості та цінності; від адміністрування до продукування; від 

контролю до перемоги дотримання норм; від специфікації функцій, 

повноважень та структури до ідентифікації місії, послуг, клієнтів та прибутків; 

від нав’язування підзвітності до розбудови відповідальності та посилення 

внутрішніх зв’язків; від слідування правилам та процедурам до усвідомлення 

та застосування норм, ідентифікації та вирішення проблем, перманентного 

удосконаленні процесів; від керування адміністративними системами до 

відмежування сервісу й контролю, розширення публічних послуг, заохочення 

колективних дій, застосування стимулів, вимірювання та аналізу результатів, 

збагачення зворотної комунікації.  

Розглянемо більш детально кожен із цих етапів, їхні сутнісні 

характеристики, потенціал та переваги.  

Перехід від задоволення загальних інтересів до результатів, які цінують 

громадяни. Мета бюрократичних реформ полягала у служінні суспільним 
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інтересам. На думку реформаторів, умовою реалізації даної мети був чесний 

та ефективний уряд. Під чесним урядом мався на увазі такий, що позбавлений 

партикуляризму та безперешкодного викрадення державних коштів. Під 

ефективним – той, що покращує міську інфраструктуру, надає освіту та сприяє 

громадському здоров’ю. Центральним елементом стратегії був набір, розвиток 

та утримання фахівців у таких сферах, як облік, інжиніринг та соціальна 

робота. Ця стратегія була розроблена не тільки для досягнення результату, а й 

для використання експертизи як способу легітимації дій неурядових 

працівників у сфері адміністрування. Непередбачуваним висновком 

державних службовців стала думка, що суспільні інтереси задовольняються 

щоразу, коли вони використовують власні знання або застосовують певні 

професійні стандарти у межах відповідній їхній владі області.  

У період бюрократичних реформ, коли виник нагальний попит на 

боротьбу з соціальними проблемами та облік державних коштів, припущення, 

що рішення, яке приймається відповідно до професійних стандартів, 

автоматично узгоджується з суспільними потребами та вимогами, було доволі 

обґрунтованим. Але наприкінці ХХ століття ця презумпція перестала бути 

резонною. Уряд часто не давав бажаних результатів з точки зору громадян, у 

той час, як адміністративні структури були переконані, що їхні стандарти 

визначають суспільні інтереси апріорі.  

Щоб стимулювати більше запитів та краще обговорення з приводу того, 

як фактично уряд пов'язаний з громадською користю, автори 

постбюрократичної парадигми вважають за необхідне залишити 

словосполучення «суспільні інтереси» підручникам з історії політики та 

адміністрування. Натомість Б. Армаджані та М. Барзелей пропонують 

використовувати дефініцію «результати, які цінують громадяни». Такий новий 

мовний конструкт сприяє зародженню низки ідей щодо формування 

державних організацій, орієнтованих на клієнта, підкреслює результати на 

основі внесків та процесу, і передбачає, що цінності громадян не можуть бути 

зведені до низки стандартизованих процедур фахівців державного управління. 
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Від ефективності до якості та цінності. Лідери руху наукового 

управління на початку ХХ століття розробляли та популяризували загальну 

теорію ефективності, її причин, природи та значення. Ця теорія виглядала 

істинно, насамперед, тому, що пояснювала промисловий прогрес, характерний 

для того часу, і тому, що інформація щодо роботи тогочасних підприємств 

була широко відомою.  

Реформатори-бюрократи знали секрет успіху промислового сектору: його 

ефективність полягала у нарощенні кількості виробленої продукції та 

одночасному зменшенні її собівартості. Вони також знали рецепт досягнення 

такого успіху: на промислових виробництвах менеджери детально 

контролювали процес через ієрархічні наглядові структури. Вони знали, що 

системи виробництва та управління розроблялися та експлуатувалися 

експертами, які формували підрозділи, відповідальні за персонал, 

бухгалтерський облік, інспектування, інжиніринг, дизайн продукції, 

ефективність виробництва та замовлення тощо.  

Відтак, промисловість стала не просто джерелом риторики щодо 

ефективності уряду, а й фундаментом реформ. Реформатори розробили певні 

складові у таких процесах, як ретельне розмежування ролей та обов’язків, 

централізоване вивчення бюджетних кошторисів, робоче програмування, 

системне звітування та аналіз методів тощо. Однак, один із ключових 

концептів – продукт – не був перенесений з промисловості до державного 

управління.   

Можливо, промисловий менеджмент і не міг гарантувати, що кожен 

працівник буде орієнтованим на продукт, але він мав можливість точно і 

глибинно обміркувати, яким чином інтегрувати диференційовані функції для 

досягнення ефективності.   

На думку творців постбюрократичної парадигми, поняття ефективності 

також є недоцільним у державно-управлінському дискурсі, оскільки воно 

належить до практичних теорій управління виробництвом та обслуговування 

підприємств. Натомість, державні службовці та представники неурядових 
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організацій, обговорюючи природу та цінність адміністративної діяльності, 

повинні використовувати такі взаємопов’язані поняття, як продукт чи послуга, 

якість та цінність. Постбюрократична парадигма не вдається до вирішення 

усіх наявних суперечок щодо вище названих дефініцій, проте, наполягає на 

їхньому використанні під час формулювання та обговорення методологічних 

чи спеціальних аргументів, що стосуються оцінки та вдосконалення діяльності 

організацій державного управління.  

Б. Армаджані та М. Барзелей пропонують взяти за вихідні наступні 

постулати. Під якістю вони розуміють відповідність вимогам замовника, яким 

у контексті публічного адміністрування виступає громадянин. Дослідники 

переконані, що положення щодо скорочення витрат має бути переглянуто 

крізь призму впливу на ціну та цінність певної послуги. Окрім того, витрати, 

які вимірюються традиційними системами бухгалтерського обліку, мають 

регулюватися в контексті обслуговування або дотримання.    

  Від адміністрування до продукування. Реформатори-бюрократи мали 

власне уявлення про те, як окремі державні службовці можуть сприяти 

ефективному управлінню. На їхню думку, метою адміністрування було 

вирішення суспільних проблем шляхом ефективного впровадження законів. 

Агенції виконують свої функції поділяючи обов’язки та призначаючи 

державних службовців на посади, а ті, у свою чергу, грамотно виконують 

власні обов’язки, застосовуючи свої знання. Такий підхід обіцяв порядок та 

раціональність у царині адміністрування, вдало поєднавши політичний 

аргумент щодо адміністративної легітимності та організаційний аргумент 

щодо ефективності. Окрім цього, він стверджував, що робота державних 

службовців слугує суспільним інтересам. 

 Але з позиції постбюрократичного підходу усі ці інструменти 

виявляються недостатніми для аргументованого пояснення собі та іншим 

державними службовцями кінця ХХ століття, чому їхня робота є цінною. 

Продукування має стати належним замінником адмініструванню. Загалом ця 

ідея походить від напряму загального управління якістю (TQM). Останній 
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надає працівникам такі методики, як аналіз технологічного потоку для 

ідентифікації та удосконалення виробничих процесів.  

«Чому продукування є потужною ідеєю? Одна з причин полягає в тому, 

що працівники операційного рівня, як правило, беруть участь у прийнятті 

рішень, іншою є те, що беруться до уваги формалізовані методи обґрунтування 

– часто вперше – під час обговорення способу організації продукування» [13, 

c. 120]. 

Залучення працівників та об’єктивний аналіз пом’якшують відчуття 

безпорадності серед працівників у організаційних ієрархіях. Більше того, за 

допомогою методів аналізу процесів працівники можуть створити спільне 

уявлення організації без будь-яких посилань на її ієрархічну структуру чи 

кордони. За допомогою аналізу процесу окремі працівники можуть 

візуалізувати та описати для інших те, як їхня робота веде до надання 

вартісних послуг чи продукту замовнику. Таким чином, серед колег 

розвивається розуміння та вдячність за роботу кожного працівника.  

Відтак, постбюрократична парадигма переконує, що концепція 

продукування має сприйматися, як надання послуг. Такий підхід нагадує 

державним службовцям про складні та тісні взаємозв’язки між процесом і 

продуктом у наданні послуг. У той час, як виробництво товарів є окремим 

процесом, відділеним від дистрибуції та споживання, більшість публічних 

послуг виробляються, надаються та споживаються в одному 

синхронізованому процесі, при цьому, споживачі доволі часто можуть 

виступати в ролі співвиробника.  

В. Згурська аналізуючи засади політики участі наголошує на тому, що 

громадянин на сучасному етапі демократичного розвитку може розглядатися 

як виробник, «який, окрім активної участі у суспільному житті є одночасно 

джерелом унікальних знань та інформації з перших рук про повсякденне життя 

населення. Визначення громадянина як виробника може бути розглянуто у 

кількох аспектах: особистого знання чи як співвиробництво у наданні послуг» 

[5, c. 353].  
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Від контролю до перемоги дотримання норм. За бюрократичної 

парадигми контроль вважався одним із найважливіших джерел ефективного 

управління. Значимість контролю підтверджувалася аргументами і 

практиками його збільшення. Відповідні практики включали системи обліку, 

«бюджетні зависання», реорганізації, вимоги до звітності, численні заходи для 

зменшення дискрецій більшості державних службовців. Контроль визнавався 

суттєвим через декілька причин. По-перше, він мав сприяти реалізації мети 

об’єднаної виконавчої влади, по-друге, - допомогти очистити адміністративні 

рішення від партикулярних впливів, по-третє, - слугувати фундаментом для 

ефективної роботи великомасштабних організацій, і по-четверте, - запевняти 

громаду у тому, що адміністрація знаходиться в надійних руках керівника.  

«Під впливом ідей раціонально-правової бюрократії та промислової 

практики творці бюрократичної парадигми дотримувалися цілей порядку, 

раціональності, безособової адміністрації, ефективності та політичної 

підзвітності шляхом запровадження централізовано контрольованих систем 

правил. Увага до правил, прихильність до централізації та акцент на 

примусовому виконанні викликали тривожні наслідки…» [13, c. 121]. 

Бюрократична парадигма заохочувала контрольну діяльність до розробки 

все більш щільних мереж правил у відповідь на зміни обставин або 

виникнення нових проблем. Але з часом ці системи правил стали надзвичайно 

складними для розуміння, адміністрування та оновлення.  

Бюрократична парадигма закликала наглядові органи централізувати 

відповідальність та повноваження щодо прийняття управлінських рішень 

персоналом у державних агентствах. Централізовані операції персоналу, як 

правило, були позбавлені оперативності в обробці вхідних запитів, оскільки 

його влада в бюджетному процесі була незначною, або ж через відданість ідеї 

заощадження коштів платників податків. А в результаті централізовані 

рішення не враховували всієї складності та мінливості ситуацій, які виникали 

перед лінійними агентствами.  
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Наголос на примусовому виконанні необґрунтовано встановлював 

змагальні відносини між контрольною діяльністю та компіляторами. Такі 

відносини заважали зусиллям добровільного дотримання норм.  

На думку творців постбюрократичної парадигми, попередня управлінська 

ідеологія, виходячи з вище названих настанов, наприкінці ХХ століття 

створила низку перешкод для новаторського мислення, націленого на 

результат, що буде цінуватися громадянами. Бюрократичний підхід не міг 

поєднатися з такими прогресивними ідеями, як делегування, децентралізація, 

оптимізація, регулювання заохочення та добровільне дотримання.  

Натомість, постбюрократичне бачення вирізняється самобутнім 

розумінням питання контролю. Для нього жорсткі правила мають бути з 

необхідністю замінені новими засобами – принципами формування норм, 

яким мають слідувати державні агентства; повинні бути визнаними складність 

та невизначеність ситуацій вибору, з якими стикаються компілятори; а також 

акцентована роль, яку відіграють нагороди та позитивні робочі відносини як 

мотиваційні чинники прийняття правильних рішень державними 

службовцями. Посадовці відчувають наділення владою апріорі, коли 

почуваються особисто відповідальними за дотримання норм, а також в 

результаті психологічних інвестицій у завдання пошуку оптимального шляху 

їх дотримання. Не менш важливим для прийняття гарних рішень постає 

прийняття особистої відповідальності за результати у процесі надання якісних 

послуг.   

Варто наголосити, що на особисту відповідальність суттєво впливає 

специфіка організації робочого процесу. На думку дослідників, працівники 

найімовірніше готові нести особисту відповідальність у тому випадку, коли 

отримують чітке керівництво щодо цілей та бажаних результатів, коучинг, 

матеріальні ресурси, зворотній зв'язок та визнання.   

Як зазначає Дж. Раз, готовність взяти на себе особисту відповідальність 

за дотримання норм також залежить від ряду інших факторів, зокрема, ступеня 

дотримання норм робочим співтовариством, зобов’язань, що їх беруть на себе 
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інші співробітники, прагнення державних організацій віднайти шляхи 

оптимізації процесу дотримання норм, здатності застосувати норми до тих, хто 

ними не «живе» [57, c. 1-19]. 

Постбюрократична парадигма визнає, що деякі люди не можуть 

адекватно реагувати на зусилля, спрямовані на дотримання норм. Саме тому 

правозастосування залишається невід’ємною частиною. Ці чинники дедалі 

більше визнаються різними державними організаціями, зокрема, податковими 

службами, що покладають власну успішність на готовність та здатність людей 

та організацій привести свою діяльність відповідно до норм.  

Поза межами функцій, повноважень та структури. Бюрократична 

парадигма сприймає державну установу, насамперед, у контексті відведених 

їй функцій, делегованих повноважень та формальної структури. По суті, 

функції у такому випадку постають, як абстрактні категорії робіт, що мають 

бути виконані в межах більшого організаційного механізму, влада означає 

право приймати рішення та вимагати підпорядкування підлеглих з питань, що 

стосуються надання повноважень, а формальна структура передбачає систему 

субординацій. 

Критика такого підходу виходить з того, що орієнтація на функції 

перетворює державні організації радше на технічні інструменти, аніж на 

установи, члени яких прагнуть досягнення цілей. Акцент на владі нівелює 

значущість інших методів соціального розрахунку та контролю, зокрема, 

переконання та обмін. А фокусування на структурі ставить «віз» (організаційні 

засоби) перед «конем» (організаційними метою та стратегією).  

У постбюрократичній перспективі центральним завданням державних 

структур є спрямування людських енергій на обмірковування та здійснення 

суспільно корисної роботи. Державні службовці потребують нових категорій, 

а саме: місія, послуги, клієнти та результати. Адже саме їх конструктивне 

поєднання може допомогти державним службовцям сформулювати власні цілі 

й адаптувати свою роботу відповідно до останніх. У такому ключі місія – це 

заява про особливий внесок, який робить державна організація для 
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суспільного блага, послуги – це продукти роботи державного агентства,  

клієнти (фізичні особи чи колективні органи) – ті, кому підзвітні державні 

службовці в контексті відносин клієнт-виконавець, а результати – це точно 

визначений перелік справ, який державна організація планує здійснити.  

Від впровадження підзвітності до розбудови відповідальності. 

Бюрократична парадигма вбачає провідною роллю адміністраторів 

використання їхніх повноважень для забезпечення підзвітності своїх 

підлеглих. Подібний формалізм нехтує значенням емоційної складової у 

формуванні мотивації та поведінки державних службовців.  

З точки ж зору постбюрократичної парадигми, найбільш ефективним 

засобом залучення державних акторів до відповідальності є поступове 

зрощення в них почуття відповідальності. Цей шлях до відповідальності є 

привабливим, насамперед, тому що державні службовці (як і інші 

функціонери) хочуть бути відповідальними. Адже саме через відповідальність 

формується їхня соціальна значущість. 

Значущість має два важливі аспекти. Перший - включає зовнішній вплив, 

який є причинним джерелом зовнішніх ефектів. Другий – пов'язаний із 

підрахунками. Ці два аспекти у власний спосіб спрямовані на людину, вона 

визнається гідною уваги. А з точки зору психології, це саме те, чого прагне 

кожен індивід у соціумі. Державні службовці, як і працівники будь-якої іншої 

царини, відчувають відповідальність, коли переконані у тому, що передбачені 

результати роботи є логічними та значущими для інших людей, отримують 

інформацію про результати та мають можливість приписувати останні 

власним зусиллям, ініціативам та рішенням. Саме тому постбюрократична 

парадигма цінує формування робочої атмосфери, в якій державні службовці 

відчувають відповідальність за досягнення бажаних результатів. Подолання 

ієрархічної підзвітності є можливим шляхом прищеплення клієнт-

орієнтованих трудових відносин.  

З позиції постбюрократичного підходу, взаємозв’язок між сторонами, які 

беруть участь у таких робочих відносинах, має бути двостороннім. Так, 
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приміром, постачальники державних послуг повинні бути підзвітними 

клієнтам (громадянам) щодо якості та вартості, а ті, у свою чергу, мають бути 

відкритими перед постачальниками щодо з’ясування потреб та надання 

фідбеків. 

«Державні управлінці повинні звернути увагу на всі компоненти добре 

функціонуючих відносин: послідовне усвідомлення цілі та характеру 

відносин; докладне уявлення про те, які поведінка та результати будуть, на 

думку сторін, задовільними; прозорість відгуків про те, наскільки ефективно 

сторони виконують свою роботу, і як вони можуть її вдосконалити; 

відповідальність за відгуки; та відновлення ділових відносин з урахуванням 

змінюваних обставин та сукупного досвіду» [13, c. 127]. 

Від виправдання витрат до забезпечення цінностями. Відповідно до 

бюрократичної парадигми, бюджетування передбачає слідування щорічним 

планам витрат. Відповідно, перед адміністраторами ставиться завдання 

розробити кошторис потреб їхньої організації. На практиці часто ставалося 

так, що державні службовці знаходили належні аргументи, щоб витрати на 

наступний рік були вищими за поточний. До таких аргументів, зазвичай, 

відносилися: очікуване збільшення вартості ведення бізнесу; орієнтовна 

вартість розширення рівня діяльності організації. Отримавши відповідні 

розрахунки, працівники центрального бюджетного відділу приймали рішення 

щодо того, чи виправдані відповідні вимоги стосовно ресурсів [61, c. 65]. 

Одночасно наголошувалося на необхідності зменшити «марнування» 

коштів платників податків. Натомість, представники постбюрократичного 

підходу заявляють, що останнім не так важлива економія державних витрат, 

скільки якість та цінність отриманих державних послуг, відповідно, контроль 

витрат шляхом обговорень та їхньої мінімізації постає помилковим актом. 

Якісний ріст державних послуг, відповідно до постбюрократичного підходу, 

можливий навіть на регулярній основі, за умови, якщо агентства 

відстежуватимуть зміни вимог споживачів та підвищуватимуть 

продуктивність завдяки кращому управлінню виробничими процесами. Звідси 
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конструктивна рекомендація: не витрачати обмежений час на виправдання 

витрат, а мотивувати державних управлінців до їх зваженого використання, 

залежно від актуальних у певний період пріоритетів та завдань.   

За межами правил та процедур. Відповідно до бюрократичної парадигми 

встановлені правила та прописані процедури постають необхідним елементом 

вироблення курсу дій державного агентства. Переконливі аргументи 

прибічники бюрократичної школи державного управління знаходять у вже 

згадуваній концепції ефективності та контролю.  

Натомість постбюрократичній підхід демонструє доволі скептичне 

ставлення як до правил, так і до процедур. Аргументи, що базуються на 

дотриманні правил, повинні бути оскаржені і реформовані під кутом зору 

досягнення найкращого результату з урахуванням складності та 

невизначеності більшості практичних ситуацій, а також необхідності 

оптимізації застосування норм. Домінуючою метафорою роботи державного 

агентства має стати вирішення проблеми, а не дотримання бюрократичних 

процедур.  

За межами діючих адміністративних систем. Централізована служба 

була інституційним втіленням бюрократичної парадигми. Специфіка її 

культури породила низку обмежень у діяльності лінійних агентств. «Якщо 

прийшов час подолати бюрократію, централізоване управління має стати 

частиною цього процесу» [13, c. 130]. 

З цією метою централізоване управління потребує трансформації 

організаційної стратегії. Так само, як і лінійні агентства, центральне відомство 

має будувати власну діяльність, спираючись на такі концепти, як місія, 

послуги, замовник, якість, цінність, продукція, прихильність до норм, 

підвищення конкурентоспроможності та зміцнення робочих відносин. Таким 

чином, мають бути: сепаровані один від іншого процеси надання послуг та 

контролю, зрощена підтримка норм, розширено вибір клієнта, заохочені 

колективні дії, створені стимули, вимірюватися та аналізуватися результати, 

збагачена комунікація на всіх рівнях трудових відносин. Відповідні прикладні 
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зрушення повинні перманентно збагачуватися шляхом деліберативної 

діяльності та додаткових інновацій. 

 Резюмуючи результати аналітичної роботи, викладені у цьому підрозділі, 

варто акцентувати наступні позиції. У західних демократіях бюрократична 

модель державного управління, будучи своєчасною та дієвою наприкінці ХІХ 

– у першій половині ХХ століть, фактично втратила актуальність наприкінці 

ХХ сторіччя через неможливість адаптувати інноваційні прийоми та техніки, 

які б дозволили зробити систему державного управління гнучкою, 

оперативною та результативною. Адекватною альтернативою виявилася 

постбюрократична парадигма Б. Армаджані та М. Барзелея, яка не лише 

теоретично обґрунтувала необхідність трансформації, але й розробила чіткий 

план переходу на нові принципи організації публічного адміністрування за 

рахунок впровадження у прикладний дискурс таких категорій, як «клієнт», 

«стимули», «норми», «результат», «відповідальність», «цінність» тощо.  

 

Висновки до першого розділу 

 

Для вітчизняної наукової полеміки постбюрократична парадигма є доволі 

новим теоретичним конструктом, відтак, вона потребує системного вивчення, 

насамперед, у ключі пошуків її імперативів, евристичного потенціалу та 

прикладної значущості у контексті реформування української системи 

державного управління. Здійснення вище зазначених завдань не буде 

достовірним за відсутності належної теоретико-методологічної бази. Саме 

тому перший розділ цієї дисертації присвячений аналізу критики бюрократії, 

виявленню її дисфункцій як системи публічного адміністрування, 

систематизації положень сервісного підходу до державного управління та 

ідентифікації принципів трансформації бюрократичної моделі у 

постбюрократичну. Відповідні дослідницькі кроки й забезпечать науковим 

каркасом подальші студії практичних аспектів парадигми та її прикладного 

застосування.  
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Постбюрократична парадигма державного управління Б. Армаджані та  

М. Барзелея формується на основі критичних розвідок широкого кола 

науковців, присвячених виявленню негативних сторін бюрократії. Але 

переважно недоліки останньої асоціюються з практикою, а не теорією. Через 

антидемократичний зміст бюрократичної системи державного управління 

поза нелажної уваги лишаються суспільні інтереси, громадянські цінності. 

Інтереси організації, будучи мірилом, ефективності публічного 

адміністрування, насправді, негативно відбиваються на бюджетуванні та 

аспекті підзвітності.  

Правила та норми бюрократії часто бувають жорсткими та негнучкими. 

Жорстке дотримання норм та правил негативно впливає на ініціативу та творчі 

здібності службовців, окрім цього, може забезпечити прикриття, щоб 

уникнути відповідальності за невдачі. Правила, розроблені для досягнення 

організаційних цілей на кожному рівні, стають самоціллю. Коли особи 

нижчого рівня переслідують особисті цілі, загальними цілями організації 

можна знехтувати. Бюрократична організація наголошує на механічному 

способі дій. Організаційним приписам надається пріоритет над потребами та 

емоціями людини. Робота поділяється на категорії, які обмежують людей у 

виконанні завдань, які вони здатні виконувати. Розділення видів діяльності 

також заохочує збереження робочих місць, навіть коли вони стають зайвими. 

Бюрократія передбачає надмірну паперову діяльність, оскільки кожне рішення 

має бути оформлено письмово. Усі документи повинні бути в чорновому 

вигляді та оригінальній формі. Це призводить до великої втрати ресурсів (часу, 

канцтоварів, простору тощо). Бюрократи, як правило, використовують свої 

позиції та ресурси для укріплення власних інтересів. Кожен начальник 

намагається збільшити кількість своїх підлеглих, ніби це число вважається 

символом влади та престижу. Окрім цього, бюрократичні процедури 

асоціюються з непомірними затримками та розчаруваннями населення щодо 

якості виконаних завдань. 
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Саме тому наприкінці ХХ століття створюється низка концепцій та 

моделей, покликаних подолати недоліки бюрократії, об’єднані загальним 

сервісно-орієнтованим підходом. Більшість з цих наукових конструктів 

спирається на систему мережевого управління, спільного управління та 

відносини клієнт-виконавець. Постбюрократична парадигма пропонує свої 

принципи переходу від бюрократії до постбюрократії, верифіковані на 

практиці.   

 Основні результати дослідження опубліковані у працях автора [3; 4; 20]. 
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РОЗДІЛ 2 

 

ПОСТБЮРОКРАТИЧНА ПАРАДИГМА ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ: ЗМІСТ І ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

2.1 Сутність та особливості постбюрократичного державного управління 

 

Постбюрократична парадигма державного управління Б. Армаджані та   

М. Барзелея запропонувала спосіб удосконалення застарілої бюрократичної 

моделі шляхом її трансформації. Остання передбачала докорінну зміну 

принципів адміністративної діяльності, інструментального забезпечення, 

внутрішньої та зовнішньої комунікації, відтак, - вироблення нового профайлу 

державного службовця, державної служби в цілому. Основні ідеї стосовно 

змісту та провідних характеристик постбюрократичного державного 

управління можна віднайти у таких роботах М. Барзелея, зокрема, як 

«Структурні метафори та навчання публічному управлінню» (1990) [12], «Чи 

має задоволення споживача бути метою публічної організації?» (1994) [11], 

«Огляд дерегуляції публічної служби: чи може управління бути поліпшеним?» 

(1995) [10].   

Бюрократична парадигма передбачала, що державний управлінець 

наділений вагомим спектром обов’язків. До їхнього числа були включені 

планування, організація, керівництво та координація. Планування означало 

вихід за межі щоденних операцій кожної функції, щоб визначити, як має 

розвиватися робота організації в цілому. Організація означала розподіл 

робочих обов’язків та делегування на кожне робоче місце конкретних 

повноважень. Керівництво символізувало інформування підлеглих про їхню 

відповідну роль у реалізації планів та забезпечення виконання ними своїх 

ролей у відповідності зі стандартами. Координація позначала гармонізацію 

зусиль та взаємовідносин серед підлеглих. «Недоліки такої концепції ролі 
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були досить повно та вдало каталогізовані авторами з управління упродовж 

сорока років» [9, c. 131]. 

Натомість постбюрократична парадигма цінує аргументацію та 

обговорення щодо формування ролі державного управлінця. Сьогодні 

поінформовані державні службовці та дослідники розуміють і цінують 

багатовекторну рольову концепцію, що враховує такі методики, як лідерство, 

піднесення місії та організаційної культури, управління без прямого 

керівництва, виявлення проблем, визначення клієнтів, тренінги, 

структурування стимулів, заохочення якості, захист продуктів, створення 

клімату для інновацій, формування команд, реконструювання робочих 

процесів, інвестування в людський ресурс, ведення перемовин тощо.  

Такий підхід дозволяє подолати бюрократичну парадигму, оскільки 

усвідомлює, що остання схильна помилково визначати ціль організації, як 

виконання визначеної роботи. Бюрократична система державного управління 

поставала безликим апаратом, сконцентрованим на дотриманні вимог та 

приписів, з чітким вертикальним підпорядкуванням, центральним 

бюджетуванням, плановим виконанням та конкретним переліком функцій для 

кожного посадовця. Відповідна монолітність наприкінці ХХ століття 

очевидно створювала більше недоліків у роботі державної структури, аніж 

переваг. Одними з головних можна вважати відсутність гнучкості та 

оперативності.  

Постбюрократичний напрям ставить за мету подолати ці виклики. Саме 

тому змінюється образ державного службовця, розширюється спектр його 

повноважень, насамперед, за рахунок імплементації мережевої системи 

внутрішньої комунікації. Відтепер поточна практика визнається не менш 

значущою за цілі державної організації, її цінність полягає у швидких реакціях 

на актуальні запити та проблеми, відкритості до нових форм вирішення 

конфліктних ситуацій, націленості на результат, потрібний громадянам.  

«Державні управлінці, керовані ідеєю подолання бюрократії, повинні 

використовувати не лише поєднання історичних знань та постбюрократичних 
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ідей, як інструментів для діагностування незадовільних ситуацій, а також 

невідповідностей в аргументах, що спираються на бюрократичну парадигму, а 

також творче ставлення до того факту, що багато державних службовців 

емоційно вкладаються в бюрократичну парадигму» [9, c. 132]. 

Дієвим способом подолання стійкості до змін, що випливає з цього 

джерела, є усвідомлення того, що постулати бюрократичної парадигми були 

доречними протягом майже усього ХХ століття, але часи змінилися. 

Демократизація держави та суспільства резюмувалася політичною 

освіченістю громади, активізацією ролі громадянського суспільства, відтак, 

новими вимогами громадян. Чітка ж артикуляція потреб громади когнітивно 

передбачила оновлену самоідентифікацію державного службовця.  

Ключова теза постбюрократичної парадигми полягає у сприйнятті 

громадянина клієнтом, а державного управлінця – публічним менеджером, 

діяльність якого має бути підпорядкована основній меті – задоволенню 

інтересів споживача, реалізації цілей останнього.  

 Якщо бюрократична організація сконцентрована на власних потребах та 

прожектах, то постбюрократична – на інтересах та перспективах клієнтів. 

Перша акцентує увагу на ролях та межах відповідальності структурних 

відділів, друга – функціонуванні усієї організації як команди. Бюрократичне 

агентство самовизначається обсягами підконтрольних ресурсів різного 

порядку та реалізованих завдань, постбюрократичне – результатами, цінними 

для споживачів. Бюрократична структура слідкує за витратами, повсякчас 

намагаючись їх знизити, постбюрократична  - міркує категорією прибутку. 

Перша – працює за кліше та стандартними процедурами, друга – змінює дії 

залежно від оновлення вимог споживачів, передбачає різні моделі діяльності. 

Бюрократія прагне довести свою значущість та незамінність, постбюрократія 

позиціонує себе як бізнесову практику.  

З точки зору постбюрократичної парадигми, споживач відіграє важливу 

роль не лише на етапі визначення цілей та завдань державної організації, а й 

під час оцінки досягнутих результатів, комплексного аналізу з метою 
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виявлення прогалин та переваг. Стратегія і тактика вибудовуються з 

максимальним урахуванням думки клієнта, саме тому обговорення постає 

одним із найбільш дієвих інструментів нового підходу до управління 

публічною цариною.    

Постбюрократія отримала різні назви та значення в науковій літературі з 

питань державного управління, як то: віртуальні організації, мережеві 

організації, організації мережевого типу тощо. Хоча термін «постбюрократія» 

включає багато різних застосувань, стрижневою ідеєю є те, що державні 

організації зазнають важливих змін щодо структури та принципів управління. 

Цей порядок денний актуалізувався, коли бюрократичні принципи та цінності 

стали недостатніми та незадовільними з точки зору публічної організацій. 

Деякі організаційні зміни відбулися як реакція (альтернатива) на недієві 

бюрократичні принципи. Нова державно-управлінська модель передбачала, 

що державні менеджери повинні вести себе більш підприємливо і стратегічно. 

Це спонукає державних управлінців до ініціатив, зменшуючи жорсткі правила 

та приписи.  

«Менше правил – більше підзвітності» - ключова фраза 

постбюрократичної реформи. Постбюрократичні організації демонструють 

тенденцію до вивільнення простору між собою та оточенням. У цьому сенсі 

постбюрократична модель державного управління змінює форму 

незалежності та влади. Автономія державного управлінця, який працює в 

організації з домінуванням бюрократичного розуміння проявляється як 

обмежена адекватність прийняття рішень, автономія ж державного службовця, 

що працює в постбюрократичній організації, визначається умовами, що 

забезпечують управління навколишнім середовищем [36]. Як результат, 

працівник постбюрократичної організації, по суті, не залежить від ланцюга 

командування. 

Основними принципами постбюрократичних організацій є: 

- зниження ієрархії; 

- наголос на гнучкості замість залежності від правил; 
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- активне використання зовнішніх ресурсів у наданні продуктів та послуг; 

- більш стійкі межі між організацією та її оточенням; 

- перевага тимчасовій роботі та керуванню замість постійної та / або 

єдиної польової експертизи.  

Працівник у постбюрократичній організації немає шансів на довічне 

працевлаштування із заздалегідь визначеним ієрархічним маршрутом 

просування та виходу на пенсію [29]. Постбюрократична парадигма ставить 

наголос на передачі цінностей клієнтам замість контролю витрат, боротьбі за 

ефективність, раціональному використанні ресурсів, упорядкуванні безладдя 

та проблеми патронажу. 

Відповідні зміни державно-управлінської парадигми значною мірою 

залежали від зменшення важливості масштабних економік та посилення 

кореляції між гнучкістю та передачею цінностей у 1980-х роках. Маючи намір 

висунути на перше місце у порядку денному мінливі потреби суспільства, 

державна служба була змушена змінити свою природу в епоху знань. Публічні 

бюрократії борються з доіндустріальним віком і традиційними особливостями, 

включаючи ієрархічні структури, олігархії, спеціалізацію, жорсткість, 

секретність та непрацездатність, починаючи з 1980-го року [65]. 

Залежність держави та громадськості виступає як елемент, який розвиває 

ефективність та чинність управління. Таким чином, державні менеджери 

отримують можливість бути експертами у сфері угод та управління за 

допомогою інструментів, таких як контракти замість прямого використання 

повноважень [71]. Методи участі, такі як залучення думки працівників щодо 

прийняття рішень та надання їм права на ініціативу, сприяє підвищенню 

ефективності постбюрократичних організацій. 

Постбюрократичні реформи були спрямовані на те, щоб державні 

організації стали дуже гнучкими та швидко реагуючими в мінливому 

середовищі. Напруга, спрямована на досягнення цілей, ефективності та 

продуктивності організації державного сектора пояснюються з точки зору 

конкурентних цінностей.  
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Відтак, державні організації сконцентрувалися на виробленні 

розвивальної, раціональної та групової культури, спроможної подолати 

недоліки та наслідки функціонування традиційної бюрократичної культури. 

Майбутнє постбюрократичних урядів у країнах, що розвиваються, залежить 

від одночасного розвитку в цих країнах бізнесу, НУО та громадянського 

суспільства на різних рівнях - від глобальних інститутів до рад комуни 

співмешканців. 

Отже, основний концепт постбюрократичного державного управління - 

це організація, в якій кожен бере на себе відповідальність за успіх цілого. 

Відповідно, відкидається регулювання відносини між людьми в межах 

організації шляхом розподілу між ними конкретних, заздалегідь визначених 

функцій. Проблема полягає у створенні системи, в якій люди можуть вступати 

у відносини, які визначаються проблемами, а не заздалегідь визначеною 

внутрішньою будовою. Таким чином, організаційний контроль повинен 

зосереджуватися не на управлінні завданнями, а на управлінні відносинами, 

по суті, "політика" організації повинна стати відкритою та доступною 

кожному її працівнику. 

Через вирішальне значення діалогу, а не одностороннього спілкування 

або вказівок зверху, постбюрократичну модель державного управління можна 

визначити як інтерактивний тип. Набір механізмів, які ми вже дослідили у 

даному підрозділі, використовуються для досягнення ефективної 

організованої дії. Постбюрократія розвиває інформований консенсус, а не 

покладається на ієрархію та владу.  

У бюрократіях консенсус такого роду створюється через погодження із 

домінуванням повноважень, правил та традицій. У постбюрократичній формі 

він створюється через інституціоналізований діалог. Діалог визначається 

використанням впливу, а не влади: співробітники впливають на рішення 

завдяки їхній здатності переконувати, а не здатності командувати.  

Можливість переконувати базується на низці чинників, включаючи 

знання проблеми, прихильність до спільних цілей та доведеній ефективності в 
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минулому. Однак, офіційне становище фактично не впливає на цей процес 

взагалі. Відносини впливу утворюють своєрідну ієрархію: деякі люди 

переконливіші, ніж інші. Але ця система в жодному разі не є "егалітарною". 

Така ієрархія впливу не вбудована в постійну систему, і є значно більшою 

мірою ніж бюрократія, заснованою на згоді та уявленнях інших членів 

організації. 

Вплив найперше залежить від довіри, від віри всіх членів у те, що вони є 

різними. Вони шукають взаємну вигоду, а не спробу максимізувати особисту 

користь. Без покладання на такого типу довіру переконання неможливе. У 

такого роду відносинах кожен вважає, що інші вступають у взаємодію, щоб 

покластися один на одного. Такий вплив повинен мати вищий рівень 

внутрішньої довіри, ніж заснований на вказівках та владі. Основне джерело 

такого різновиду довіри - взаємозалежність: розуміння, що доля всіх залежать 

від поєднання внесків кожного. Завдяки відповідній думці окремі частини 

організації сприяють здійсненню загальної стратегії. 

Оскільки взаємозалежність навколо стратегії є ключовим інтегратором, 

існує виразний акцент на організаційній місії. Тенденція полягає в тому, щоб 

зосередитись на тому, що саме державна організація насправді прагне досягти, 

а не на універсалістичних ствердженнях цінностей. Сторонній людині часто 

важко зрозуміти, на що спрямовані всі ці зусилля: більшість заяв щодо місії 

здаються надзвичайно ординарними. Вони проголошують покращення якості 

та скорочення витрат і зрідка щось незвичайне. Але місія відіграє вирішальну 

інтегруючу роль в організації, яка менше покладається на визначення 

посадових обов’язків та правила. Співробітники повинні глибоко розуміти 

ключові цілі, координувати свої дії розумно та "на льоту". 

Для того, щоб пов'язати окремі внески в єдину місію, існує розгалужений 

обмін інформацією щодо загальної стратегії та спроби зробити свідомий 

зв’язок між окремими робочими місцями та місією цілого. Це дає можливість 

працівникам звільнитися від меж своєї "визначеної" роботи і творчо та спільно 

думати про покращення результативності. За останнє десятиліття у державних 
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організаціях розвинених країн значно посилилося розповсюдження інформації 

про системне виконання серед лінійних державних службовців.  

Розвиток і поширення інформаційних технологій значно полегшили 

розповсюдження інформації. Оскільки комп'ютерні мережі, як правило, 

досить відкриті, ця інформація часто не надходить просто зверху вниз, але 

піддається критиці і доповнюється знизу вгору. Цей процес збільшує 

достовірність даних, якими обмінюються. 

Орієнтація на місію доповнюється настановами щодо дій: однак, вони 

набувають форми принципів, а не правил. Різниця між останніми полягає у 

тому, що принципи більш абстрактні, виражають причини, які стоять за 

правилами, які є характерними для бюрократії. Використання принципів несе 

в собі як головну перевагу, так і основну небезпеку. Перевага полягає в тому, 

що принципи дозволяють сформувати гнучкість та розумність реагування на 

зміни обставин: людей просять проаналізувати причини обмеження дії, а не 

жорстко виконувати процедури. Небезпека ж полягає в тому, що цією 

гнучкістю можна навмисно або ненавмисно зловживати, що загрожує 

інтеграції системи. Водночас ці небезпеки зменшуються за рахунок 

використання таких двох механізмів, як створення довіри, що випливає, 

насамперед, з чіткого розуміння взаємозалежності між усіма та періодичними 

оглядами та обговореннями принципів, щоб бути впевненими у тому, що 

останні точно фіксують те, що потрібно і не викривляються. 

Постбюрократичні організації витрачають велику кількість часу на розробку 

та перегляд принципів дії. 

Через плинність взаємозв'язків впливу порівняно з кабінетами та 

повноваженнями, процеси прийняття рішень повинні часто 

реконструюватися. Їх не можна безпосередньо "прочитати" з організаційної 

таблиці. Вибір "до кого йти" визначається характером проблеми, а не 

позиціями тих, хто першим підняв це питання. Таким чином, процес 

прийняття рішення може бути визначений як "механізм прийняття рішень". У 

низці державних структур сьогодні сформовані міжфункціональні комітети, 
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які сортують питання та намагаються розробити відповідні процеси для 

кожного з них. 

Хоча відносини довіри є важливим компонентом цих систем, вони не є 

теплою солідарністю традиційних громад або комунальної версії бюрократії. 

Відносини в такій системі є формалізованими та спеціалізованими у високій 

мірі. Але це радше питання "знати, до кого йти" для вирішення певної 

проблеми чи питання, аніж питання побудови сталої мережі дружніх відносин. 

Таким чином, відносини впливу ширші та більш різноманітні, але також 

дрібніші та конкретніші, ніж традиційні бюрократичні відносини. Менеджери 

в системах, що рухаються до більшої кількості інтерактивних форм, часто 

повідомляють про почуття самотності та замкнутості у порівнянні зі "старими 

бюрократичними часами". 

 Інформаційні системи також сприяють побудові тимчасових мереж. 

Зараз в деяких постбюрократичних установах менеджери викладають загальне 

повідомлення з проханням про допомогу щодо конкретної задачі проєкту або 

збирають список людей, які мають знання та досвід у відповідній галузі. Вони 

можуть підтримувати контакти зі співробітниками, з якими вони ніколи не 

зустрічалися віч-на-віч. 

Для того, щоб система впливу функціонувала, повинні існувати способи 

перевірки та оприлюднення репутації. Тому мають відбуватися ґрунтовні та 

відкриті процеси асоціації та експертної оцінки, щоб співробітники могли 

отримати відносно детальний огляд сильних і слабких сторін один одного.  

Постбюрократична система відносно відкрита на своїх кордонах. 

Критичним проявом цього є кар'єрні закономірності. На відміну від ситуації 

за бюрократичних умов, тут не очікується, що працівники побудують всю 

свою кар'єру в одній організації. У бік сторонніх людей, що входять до 

постбюрократичної структури, проявляється набагато більше толерантності, 

так само, як і по відношенню до інсайдерів, які виходять з неї. З одного боку, 

такий конкурентний тиск 1980-х років спричинив широкі управлінські 

звільнення, і одночасно швидкість технічних інновацій вимагала посиленого 
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найму сторонніх людей. З іншого боку, аспект "відкритості" проявився 

зростанням альянсів і спільних підприємств серед державних установ та 

різних фірм приватного сектора. 

Разом із тим, проблема рівності набуває нових аспектів у постбюрократії. 

У бюрократичній системі основним моментом завжди є об'єктивність та 

рівність ставлення. Таким чином, є постійні зусилля щодо розробки правил 

поводження з працівниками та до мінімізації елементу особистого судження. 

У постбюрократичному ж порядку є, насамперед, зусилля щодо скорочення 

правил, а також суттєве посилення тиску для визнання різноманітності 

окремих позицій. Це головний момент напруги у багатьох інноваційних 

державних організаціях. Цілком ймовірно, що рішення передбачає розробку 

державних стандартів діяльності, відкрито обговорюваних з працівниками, 

відповідно до яких буде вимірюватися їхні активності, що стає все більш 

поширеним підходом до питання винагороди праці. 

Такий ресурс як час у постбюрократії структурований виразно інакше, 

ніж у бюрократії. У межах останньої, рішення приймаються з очікуванням 

постійності, як єдино правильний спосіб діяти. Зазвичай, процеси огляду 

відбуваються через регулярні проміжки часу, щорічно у процесі складання 

бюджету, як спосіб перевірити, чи все працює як слід, але не з очікуванням 

внесення кардинальних змін. 

Таким чином, структурна зміна бюрократії сприймається як 

несподіванка, «драматичний розрив» у потоці подій. Постбюрократична 

система ж, навпаки, будується в очікуванні постійних змін, і тому приєднує 

часові рамки до власних дій. Одним із елементів структуризації процесу є 

визначення контрольних точок для огляду прогресу та внесення виправлень та 

встановлення часу для переоцінки основного напрямку та принципів зусиль. 

У цьому випадку, періоди не обов'язково прив’язані до річного бюджетного 

циклу: вони можуть бути набагато коротшими або значно довшими, залежно 

від характеру завдання. Ця гнучкість у сприйнятті часу є важливою для 

адаптивності, оскільки від сприйняття проблеми залежить коректне 
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визначення потрібних часових меж для її вирішення. Якщо хтось 

зосереджується - як більшість бюрократів – на питаннях, які повинні бути 

вирішені протягом наступного тижня, ніхто просто не визнає наявність 

питань, які мають більш тривалий "цикл". Можливість керувати різними 

часовими межами є головною перевагою постбюрократичної системи. 

Процес  дебюрократизації може бути зведений до трьох важливих 

елементів:  

1) приведення до купи зацікавлених сторін;  

2) розробка діалогу;  

3) досягнення консенсусу щодо шляху розвитку.  

Кожен із цих аспектів ставить надзвичайно складні завдання, з багатьма 

елементами а також багатьма невідомими. Розглянемо кілька ключових 

моментів. 

Зміст першого елементу полягає в тому, що ефективний процес 

забезпечує спосіб прийняття обов'язкових рішень без владних інвестицій у 

постійний офіс. Замість того, щоб посилатися на постійний офіс чи посаду, він 

об’єднує тих, хто має знання та зацікавленість у вирішенні проблеми, 

домовленості про дії. Результатом постає рішення, яке розглядається як 

законне і таке, що характеризується високою довірою та розумінням серед тих, 

хто бере участь у його впровадженні. Цей метод може буде різним: включати 

групу; включати послідовність кроків тощо. Але він дозволяє виробити 

рішення більш ефективні, ніж рішення бюрократій. 

Деталі генерації обов'язкових рішень є предметом консультацій щодо 

процесу. Як може засвідчити кожен, хто брав участь у невдалих зустрічах, це 

не відбувається автоматично. Наприклад, надзвичайно просто на 

консенсусних зустрічах дискутувати, не дійшовши до точки вирішення. Саме 

тому принциповий характер носить наголос на необхідності чіткої деталізації 

очікуваних результатів на кожній зустрічі, організації свідомого процесу 

обговорення, щоб швидко визначити точки блокади чи опору та розробити 

підходи до їх подолання. 
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Ще одна з проблем у процесі прийняття рішень – можливість їх загубити 

після зустрічі. Тому ті, хто наполягають на цьому домені, наголошують на 

необхідності ретельно задокументувати прийняті рішення та покладати 

відповідальність (все ще на консенсусній основі) на конкретних людей для 

проведення узгоджених кроків. 

Ця концептуально проста поведінка на практиці дуже складна для тих, 

хто виробив бюрократичні звички. У хорошій бюрократії підзвітність взагалі 

зрозуміла і однозначна. В інтерактивній системі треба свідомо пам’ятати про 

необхідність аналізу проблеми підзвітності та охоплення домовленості про те, 

як вона буде розподілена. У бюрократії найвищий чиновник у будь-якій 

зустрічі піднімає теми, які він або вона хоче. У постбюрократії треба пам’ятати 

про розробку порядку денного, бути переконаним, що кожен має внесок у 

нього, і досягати чітких визначених результатів. Такий додатковий крок 

самосвідомості значно збільшує здатність до досягнення міцних угод. 

Другий момент полягає в тому, що не всі рішення повинні пройти через 

«процес», щоб він був ефективним. Це центральна проблема, яка хвилює 

менеджерів на початкових етапах. Здається, весь час і енергію можна 

витрачати на зустрічі, щоб об’єднати зацікавлені сторони навколо кожного 

питання. Насправді, звичайно, жодна система не може працювати таким 

чином, і невирішення цієї проблеми сприяє неефективності. 

Резолюція концептуально проста, але складна практично. Інтеграція 

постбюрократичного порядку не вимагає, що кожне рішення має розроблятися 

шляхом консенсусу, але кожне рішення повинно прийматися відповідно до 

принципів, які були розроблені за допомогою такого процесу. Тобто, слід 

забезпечити доступ для зацікавлених сторін до визначення основних цілей та 

цінностей кожної з областей прийняття рішень. 

На практиці початкові кроки передбачають велику кількість зустрічей та 

обговорень щодо встановлення цих основних принципів. Крім того, взагалі 

важко встановити відмінність принципів і рішень, адже певний час усі хочуть 

бути частиною кожного рішення, яке на них впливає. Зрештою, в мінливому 
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порядку  постійно прийматимуться рішення, які чітко не підпадають під вже 

узгоджені принципи.  

Третій момент полягає в тому, що цей "процес" включає бюрократію як 

опцію, вона є включеною. Цей процес може створювати пірамідальні 

структури підзвітності для конкретних цілей. У цьому полягає примирення 

аспектів, відмежованих теорією контингентності. Бюрократична ієрархія 

продовжується як доступний структурний варіант, але він знаходиться під 

контролем консенсусних механізмів. Як і теорія І. Ньютона, вона стає 

прагматичним особливим випадком всередині більш всеохопної структуру 

управління. 

Отже, на основі проведеного вище аналізу ми можемо запропонувати 

авторське визначення нового типу державного управління, що постає 

альтернативним по відношенню до бюрократичного. Постбюрократія – це 

стратегічне державне управління, що будується на мережевій системі 

комунікації (ініціатива держслужбовців, інституціалізований діалог у 

виробленні рішень або принципів прийняття рішень, довіра, достовірність 

даних) та вирізняється гнучкістю, оперативністю, підзвітністю й 

пріоритетом місії, які досягаються в результаті імплементації 

конкурентних цінностей.  

 

2.2 Культура постбюрократичного державного управління 

 

«Реформування системи державного управління - перманентний 

багатовекторний процес, який одночасно має поєднувати організаційні, 

нормативні, інструментальні та культурні зміни. Актуальність культурної 

складової у процесі удосконалення публічного адміністрування неодноразово 

доводилась багатьма прогресивними науковцями. І сьогодні очевидно, що без 

зміни поведінкових моделей, які формуються під впливом ціннісних 

пріоритетів, неможливо забезпечити якісний перехід від однієї державно-

управлінської парадигми до іншої. Застаріла культура, зазвичай, негативно 
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впливає на імплементацію прогресивних ідей, виступаючи гальмом через 

відданість попереднім культурним концептам, закріпленим на підсвідомому 

рівні» [1, с. 130].  

Творці постбюрократичної парадигми переконані у тому, що «кожному 

управлінцю для досягнення висот управлінської культури, а отже і для 

забезпечення ефективності діяльності організації в цілому, потрібно 

досконало оволодівати механізмами власної психології, умінням реально 

оцінювати власні не лише сильні, але й слабкі сторони та цілеспрямовано 

працювати над удосконаленням своїх організаторських професійних навичок 

ділового спілкування. При цьому завданням кожного з них є не лише постійне 

самопізнання, але й безперервне особистісне самовдосконалення для 

забезпечення ефективного управління людськими ресурсами в очолюваному 

колективі…» [9, с. 105]. 

Загалом зміст та сутність культури державного управління вивчається 

такими дослідниками, як К. Клакон [45],  Н. Нижник [2], Л. Пашко [3],                 

О. Суший [4], К. Шедлер [73]. Розробкою типологій культури державного 

управління займаються такі науковці, як  Дж. Геквурт [43], В. Кікерт [43],       

Дж. Ховстед [34]. Практична імплементація оновлених поведінкових моделей 

державного управління, а також компаративні дослідження входять до кола 

наукових інтересів А. Брауна [18], Р. Депре [35], К. Поллітта [68], М. Хамфриза 

[18], А. Хондегема [35], Е. Шретера [74] тощо. Проте, специфіка 

постбюрократичної культури, розробленої Б. Армаджані та М. Барзелеєм, 

досліджена невичерпно попри практичне доведення її дієвості.   

Саме тому мета цього підрозділу полягає у виявленні особливостей 

культури державного управління у контексті постбюрократичної парадигми   

Б. Армаджані та М. Барзелея за рахунок дослідження оновлених поведінкових 

практик державних службовців, а також нових ознак процесу надання 

публічних послуг клієнту. 

 «Заміна бюрократичної парадигми державного управління 

постбюрократичною, на думку її творців, передбачала не лише структурні та 
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інструментальні новобудови, а й розробку нових стандартів виконання. 

Формування постбюрократичного іміджу державного службовця було 

неможливим без оновлення його культурних пріоритетів та професійних 

цінностей» [1, с. 131].  

Заміна культурної складової системи публічного управління та 

адміністрування вирізняється вагомою значущістю в силу того,  що саме 

культура є стрижнем, який дозволяє говорити про парадигмальні зрушення в 

межах відповідної системи. Науковий конструкт Б. Армаджані та М. Барзелея 

є, на наше глибоке переконання, не просто концепцією або теорією, а саме 

парадигмою, тому що несе метатеоретичний зміст, який знаменує новий етап 

у розвитку державного управління. Це комплексна зміна логіки міркування й, 

відповідно, - зміна логіки дій.  

«Нова організаційна структура, що включала агентські команди з надання 

послуг, означала перехід від виконання окремих технічних функцій до 

надання уніфікованих послуг у клієнтському сегменті» [9, c. 57]. На 

оперативному рівні персонал отримав інтелектуальні інструменти для 

реагування на будь-які проблеми клієнтів. За допомогою перехресних 

тренінгів працівники, які були компетентними лише у класифікації посад, 

могли навчитися грамотно здійснювати рекрутування та екзаменування. У 

свою чергу, фахівці з процесу найму отримали нагоду вивчити систему 

класифікації позицій.  

Розробка постбюрократичної культури передбачає застосування 

стратегічного підходу до кадрової політики, в результаті якого постануть нові 

поведінкові моделі державних службовців різних рівнів. Одна з провідних ідей 

культури постбюрократії пов’язана з прищепленням системі державного 

управління гнучкості. Для цього має бути проведена низка фокус-груп з 

держслужбовцями, під час яких будуть розібрані стандартні проблемні 

ситуації. Кожен співробітник має поставитись до ситуації як до власного 

виклику у професійній діяльності, розробивши авторський набір методичних 

рішень, можливостей роз’яснення споживачу того, як публічні норми 
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пов’язані з певною проблемою та засобами її вирішення, висловити фахові ідеї 

з приводу розробки прикладних інструментів та тяжіти до компромісного 

варіанту подолання кризової ситуації. «Запланованим результатом цього 

процесу мали стати кадрові рішення, які б були задовільними для споживачів, 

та відповідали державній політиці та нормам системи персоналу» [9, c. 58]. 

Нова доктрина культури державного управління постбюрократичного 

формату передбачала запровадження таких нових практик для державних 

службовців, як здійснення судження та владних повноважень, дотримання 

відповідності стандартам якості, виконання обміну інформацією з клієнтами, 

формування «розумного» штатного розкладу, зведення партнерів. Усі ці 

нововведення були реалізовані адміністрацією штату Міннесота у 1990-ті роки 

під безпосередньою координацією авторів постбюрократичної парадигми. 

Вважаємо доцільним деталізувати зміст та особливості кожної з вище 

озвучених практик.  

Здійснення судження. Для більшості чиновників можливість міркування 

для прийняття власного рішення видавалася незвичною у порівнянні з 

доведеним до автоматизму способом вироблення рішення на основі технічних 

процедур, виписаних у статутних документах, регламентуючих повний цикл 

діяльності. Така реакція є свідченням наявності суттєвих перепон 

психологічного змісту на шляху реформ культурного виміру кадрів державної 

служби (зміни усталених на підсвідомості автоматизованих практик можуть 

викликати низку негативних емоцій та реакцій – від незадоволення до прояву 

агресії).  

Однак, з позиції Б. Армаджані та М. Барзелея, оновлена культурна 

парадигма вимагає, насамперед, заміни освітніх програм та підвищення 

кваліфікації кадрів саме з акцентуацією на мисленнєвому процесі. Численні 

ідеї, їхній аналіз мають привести до аргументованого рішення, сприйнятого 

більшістю в силу його раціональності. Правила та приписи мають відійти в 

минуле, а навчання особового складу має базуватися на прищепленні нових 

засад здійснення судження в кожній унікальній ситуації. Ідея полягала у тому, 
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щоб зміцнити впевненість членів команди у своїх розумових здібностях та 

рівні компетентності для розробки вірного рішення та стимулювати 

інтерактивну внутрішню комунікацію, яка б базувалася на обговоренні та 

раціональній аргументації. Зміст відповідної реорганізації полягає у кроссингу 

інформацією, досвідом, скілами у широкому колі співробітників, в результаті 

чого рішення, пов’язані з наданням послуг, прийматимуться швидше, і 

загальна якість виконання зросте. У результаті відповідного тимбілдингу 

формується відкрита комунікація і закладаються нові принципи прийняття 

рішень.   

 Здійснення владних повноважень. Активізація участі державного 

управлінця у процесі прийняття рішення щодо надання певної послуги 

автоматично сприяє розширенню його владних повноважень. Коли 

управлінець залучений до процесу обговорення, і приймається його 

пропозиція, він починає розуміти власну значимість, і його діяльність 

розгортається у більш креативному та ефективному ключі. Коли державно-

управлінське рішення приймається широким колом співробітників, 

відповідальність стає груповою, при цьому кожен чиновник відчуває свою 

частку відповідальності, а не перекладає її на очільника свого структурного 

підрозділу або взагалі вище керівництво. Попередня бюрократична культура 

запобігала такій дієвості й результативності загалом. Постбюрократична 

модель має натомість за мету підвищити ефективність державно-

управлінської системи в цілому, збільшивши ефективність роботи кожного 

окремого держслужбовця за рахунок розширення його владних повноважень 

та відповідальності.  

Дотримання відповідності стандартам якості. Постбюрократичний 

підхід став відправною точкою для відмови від завищеної формалізації 

процесу добору персоналу, яка за бюрократичної моделі неефективно 

відбивалася на часовому ресурсі та фіналізації процесу. Нові стандарти 

передбачали, що від моменту складення списків кандидатів на вакантні посади 

до моменту призначення нових робітників мало минути не більше двох 
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тижнів. Скороченню цих строків сприяло упорядкування процесу найму. 

«Приміром, коли іспити розглядались як непрактичний спосіб удосконалення 

принципу заслуг, як це було у випадку із звичайними службовцями, цей крок 

у процесі найму усувався. Або інший приклад, штатний розклад пропонував 

іспити заявникам на роботу на постійній, а не тимчасовій основі, тим самим 

зменшуючи час необхідний для надання лінійним управлінцям списків 

кандидатів, які мають право на зайняття вакантних посад» [9, c. 59]. 

Більше того, повноваження щодо найму аплікантів на певні посади, 

наприклад, друкарки, на основі місцевих рефералів були делеговані рядовим 

агентствам.     

 Виконання обміну інформацією з клієнтами. «Попередня практика 

свідчила про те, що лінійні управлінці дізнавалися про кадрову систему через 

зустрічі з фахівцями з персоналу. Останні ж задля збереження власної 

автономії та влади надавали свідомо обмежену інформацію, відтак, уявлення 

лінійних управлінців, переважно, було спотвореним та неповним. Дослідники 

усвідомили, що стратегія допомоги агентствам у користуванні перевагами 

гнучкості нової кадрової системи може бути підірвана необізнаністю лінійних 

управлінців та «владною грою» кадровиків. Таким чином, визріла ідея 

необхідності створення механізму, що забезпечить лінійних управлінців 

прямою комунікацією з будь-ким із персоналу» [1, с. 132].  

Формування «розумного» штатного розкладу. «Щомісячний 

інформаційний бюлетень став основним засобом спілкування безпосередньо з 

лінійними управлінцями» [40, c. 36]. Кожен із випусків містив нетехнічну 

інформацію про окремий аспект кадрової системи, який раніше був відомий 

виключно спеціалістам з кадрових питань. За рік на сторінках видання було 

обговорено десять видів найму, процес відбору, проведення співбесід, 

класифікація посад, опис посад та іспити, пов’язані з роботою. Опитування 

клієнтів щодо їхньої задоволеності та неофіційні відгуки, могли підтвердити, 

що це видання було дуже позитивно сприйняте лінійними управлінцями. 

Через два роки дослідження показало, що 50% службовців було задоволено 
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намаганнями департаменту зробити систему прозорою, а ще за рік ця цифра 

вже дорівнювала 90%. 

Зведення партнерів. Новий концепт, що описував характер 

взаємовідносин центрального апарату та підпорядкованих йому лінійних 

агентств, визначався як партнерство. Ідея полягала у тому, що ці два партнера 

спільно обслуговуватимуть клієнта. В управлінні такими партнерськими 

відносинами представники центрального апарату мали спиратися переважно 

на непрямі інструменти. «У результаті очікувалася мобілізація клієнтської 

бази як джерела впливу на кадрових службовців, а також збільшення 

ефективності реагування персоналу державних агентств на своїх найбільш 

обізнаних клієнтів. Кадрові управлінці зверталися до персоналу під час 

регулярних зустрічей, а також на щорічних конференціях для всіх членів 

державно-управлінської спільноти, на яких тлумачилася стратегія кадрової 

політики та відбувалися тренінги для відточування нових фахових навичок» 

[1, с. 133].  

Усі ці практики сприяли оновленню культури державного управління і 

були підпорядковані центральній меті – наданню якісних послуг споживачу. 

Організація процесу вироблення публічних сервісів також мала отримати 

нових атрибутивних характеристик, приміром, таких як деволюція, хибкість 

та стрімкість. «Практика відвідування агенцій відкрила лінії спілкування між 

персоналом та замовниками, що базувалися на довірі, яка виникала в 

результаті міжособистісного контакту» [44, c. 18]. 

Ці зустрічі забезпечували цінне двостороннє спілкування з приводу 

періодичних проблем та їхніх можливих рішень. Вони були своєрідним 

сигналом для клієнтів про те, що державне управління переймається 

занепокоєннями споживачів. Після зустрічей віч-на-віч подальші розмови за 

допомогою засобів телефонії мали більш позитивний характер і в подальшому 

призводили до ефективного обміну даними. Чиновник, який займався 

виробленням та наданням державних сервісів, на думку Б. Армаджані та           

М. Барзелея, повинен був перетворитися на свого роду радника, який  
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повномірно володіє інформацією щодо закупівельного процесу і може надати 

якісну консультацію клієнту з будь-якого аспекту, що його турбує. 

Кваліфікація роботи була переглянута, щоб включати вирішення проблем, 

переговори та навички спілкування. Були розроблені тренінги з підготовки до 

фахової сервісізації споживачів.  

Розглянемо більш предметно нові характеристики процесу забезпечення 

публічними сервісами задля більш глибокого розуміння суті перетворень, а 

також позитивних наслідків їх застосування.  

Посилення повноважень. Як уже зазначалося мною у статті «Культура 

державного управління в контексті постбюрократичної парадигми                         

Б. Армаджані та М. Барзелея»: «За бюрократичної моделі більшість рішень 

щодо надання публічних послуг (насамперед, питання закупівель) послідовно 

затверджувалося підписами десятка чиновників, ролі яких у цьому процесі 

мали слабку відмінність. Вертикальний ланцюг удосконалення рішення 

розмивав відповідальність, адже проект перевірявся і коригувався багато разів 

на різних управлінських рівнях, при цьому чиновники нижчих ланок відчували 

виразну недовіру до своїх дій, що виступало антимотиваційним чинником для 

їхньої роботи» [1, с. 133].  

Ініціатори реформ запропонували подолати цю проблему, надавши 

службовцям-«покупцям» можливість самостійно приймати рішення та долати 

наріжні виклики. Розроблене рішення передбачало запровадження 

горизонтальної схеми організації та деволюцію затвердження закупівельних 

договорів, не залежно від зазначеної в них суми, керівникам спеціальних груп. 

Більше того, очільники відповідних груп стикалися з новим незвичним для 

публічного сектору завданням – зробити прибуток нормою у функціонуванні 

державної установи. Чиновники були змушені досліджувати зокрема такі 

показники, як якість, надійність, можливості продавця, витрати на життєвий 

цикл товару, а не лише його собівартість (низку економічних чинників, 

запозичених із приватного сектору). Таким чином, у сфері публічного 

управління було використано нову стратегію - управління ризиками.   
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Гнучкість. Найважливішим заходом із збільшення гнучкості системи, 

закріпленим на законодавчому рівні, стало делегування повноважень з 

закупівель лінійним агентствам товарів та послуг, вартість яких була менша за 

1500 $. Надалі державні службовці з закупівель продемонстрували дієвість 

гнучкості, запропонувавши декільком продавцям контракти і надавши 

можливість агентствам вирішувати, який з постачальників найбільше 

відповідає їхнім вимогам.  

Швидкість. Реформатори виявили, що на думку робітників лінійних 

агентств, закупівлі, здійснювані центральним відомством, забирали забагато 

часу для обробки їхніх запитів. Впроваджуючи нову стратегію обслуговування 

клієнтів, дослідники почали вимірювати, наскільки добре здійснюються 

закупівлі за цим аспектом якості. Результати були приголомшливими: лише у 

22% запити оброблялися менше ніж за 25 днів, у решті випадків на це йшло 

біля 50 діб. Вже за три роки за рахунок розширення повноважень лінійних 

агентств середній показник становив 21 день. Кількість запитів, адресованих 

центральному відомству, скоротилася майже на третину.  

Позитивних результатів вдалося досягти шляхом контролю видатків та 

прибутків, ретельного аналізу процесуальних потоків, виявлення 

непродуктивних завдань, вимірювання часу на виконання певних видів 

завдань на індивідуальному та груповому рівнях, покращення координації, 

делегування більших повноважень лінійним агентствам, ефективного 

використання технологій. Також оптимізації сприяло розширення 

використання контрактів із необмежуючими кількість ставками, що надало 

можливість рядовим відомствам отримати цінові переваги об’ємних покупок, 

не чекаючи поки центральні закупівлі об’єднають кілька індивідуальних 

замовлень.  

Переходу на нову модель культури у державному управління, на думку   

Б. Армаджані та М. Барзелея, мала також сприяти активація у публічній царині 

великої кількості загальних бізнесових практик, як то дослідження ринку, 

конкурентний аналіз, огляд виконавчих планів, аналіз витрат, редизайн 
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надання послуг, просування продукту, фінансова звітність та різні додаткові 

вимоги. Наведемо приклади, у яких конкретних діях проявлялись ці практики.  

Щодо аналізу ринку, аналітиками було проведено дослідження з 

визначення, чому більшість державних службовців віддавала перевагу 

відшкодуванням за використання їхніх власних автомобілів, замість 

використання дешевших службових машин. Причина ховалася у незручності 

останніх, а також громіздкості процедури оренди. Відповіддю на дане 

дослідження стало оновлення автопарку державної служби на 25%, 

пропорційно зросло й використання службових автівок.   

Стосовно конкурентного аналізу, державні службовці, пов’язані з 

друкарством, роздатковими матеріалами, виявили, що за умови придбання 

високошвидкісного обладнання та організації мультирівневого сервісу, їхні 

послуги зможуть конкурувати з офісами з копіювання на основі вартості та 

якості.  

Управлінці з ринкових активностей почали регулярно надавати бізнес-

плани вищому керівництву. Ці плани містили пропозиції щодо ціноутворення, 

просування, інвестицій, способів надання послуг, роботи з персоналом тощо. 

Керівництво та підлеглі узгоджували цілі щодо чистих прибутків. Бізнес-

плани стали ключовим інструментом, що дозволив утримати відповідальність 

на виконавцях.  

Витратний аналіз, насамперед, був пов’язаний з ревізією, проведеною 

робітниками центрального складу. Виявилося, що оборот використання 

багатьох товарів виявився занадто повільним, щоб виправдати їхнє зберігання.  

 Щодо редизайну сервісу доставок, центральний склад вдався до 

удосконалення процесів, щоб замовлення могли швидко виконуватися. З цією 

метою службовий автопарк збільшив свою присутність у столиці, щоб 

полегшити процес оренди для агентств.  

Стосовно просування продукції та послуг, друкарські відділи почали 

забезпечувати усіх клієнтів привабливими постерами-календарями. На цих 
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календарях окрім традиційної інформації містилася й та, що стосувалася 

способів замовлення продукції у друкарських відділах. 

Фінансова звітність проявлялася у впровадженні щомісячних звітів 

стосовно усіх ринкових активностей з систематизацією прибутків та збитків. 

Окрім цього, використовувався такий інструмент як квартальні фінансові 

звіти, які допомагали побачити картину у більш тривалій перспективі.  

На додаток до зосередження уваги на задоволенні споживачів та 

фінансовому виконанні, висувалися вимоги до ринкових активностей агенцій 

державного управління, які мали відповідати еволюціонуючим нормам штату 

щодо кадрового забезпечення, закупівель, управління інформацією та 

фінансами і т. д.    

Постбюрократична культура пов’язана з розумінням, яке 

самоорганізовується шляхом надання значення рішенню, вибору та вільним 

думкам підлеглих, що підтримують ідеї реформи. Вона значною мірою 

залежить від природної та безпосередньої співпраці між людьми, а не ланцюгів 

командно-офіційної співпраці [59]. У постбюрократичній культурі організації 

повинні бути близькими до клієнтів, а таємні й незрозумілі ієрархії повинні 

бути замінені рівними поперечними функціональними командами. Інформація 

ж розуміється як загальний успіх працівників в організації. 

Постбюрократія підкреслює стиль управління, який рухається знизу 

вгору і забезпечує переконливий і довірливий спосіб, зводячи до мінімуму 

офіційний метод спілкування, який залежить від ланцюгу наказів. Це заважає 

менеджерам отримувати владу та переваги, заволодіваючи монополією на 

інформацію, поширюючи останню [31]. Робота виконується на основі 

інформації та досвіду, а не наказів тих, хто є вище ієрархічно. 

У постбюрократичних організаціях виробництво інформації сильно 

залежить від загального розуміння процесу виробництва. Цей процес ведеться 

загальними місіями та спільними цінностями настільки ж, як і визнанням 

сильної прихильності між організаційними суб'єктами та акціонерами ззовні. 

Постбюрократичні організації потребують інструментів, які 
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підтримуватимуть організаційне навчання у різних ситуаціях. Ці організації 

також покращують діалог та довіру до збору інформації через процеси, в яких 

інформація виробляється в організації та приймаються рішення [61]. 

Державний персонал повинен залежати від гнучких та загальних правил, щоб 

використовувати більше ініціативи та краще адаптуватися до мінливих умов 

навколишнього середовища в постбюрократичних організаціях. 

У постбюрократичній організації кожен член бере на себе 

відповідальність за успіх організації в цілому. Люди можуть порушити 

ієрархічну структуру для вирішення проблеми або з метою вдосконалення в 

галузі. Оцінка персоналу перетворюється на об'єктивну діяльність за 

стандартами, з якими погоджується весь персонал, і вони сприяють процесу 

його підготовки до постбюрократичної культури. Однією з найбільш основних 

особливостей постбюрократичної культури є незалежність різних частини 

роботи замість наполегливості та організації робочого потоку методом 

відрахування та дезистенції [63]. Відповідно до успішних результатів зміни 

організаційної культури на постбюрократичну, публічний сектор зазнає тих 

самих змін загалом. 

Як свідчить проведений нами вище аналіз поглядів Б. Армаджані та          

М. Барзелея, а також інших експертів з державно-управлінської культури, 

сучасні постбюрократичні операції потребують ретельного аналізу та 

деконструкції етичних цінностей. Завдяки дослідженню особистих цінностей, 

залучення та діалогу може сформуватися новий фундамент, який сприятиме 

визначенню та розвитку справжньої та збалансованої етичної культури, що 

сприяє інклюзивному робочому середовищу та розвитку постбюрократичної 

організації. 

Наразі залучення (розширення прав і можливостей) державних 

менеджерів є популярною темою у науковому та прикладному дискурсах, 

спричиненою бажанням підвищити активність працівників від держави та 

рівень їхнього самоуправління. Вважається, що ці зміни в поведінці 

працівників допоможуть організаціям у досягненні своїх цілей. І науково-
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дослідні джерела однозначно свідчать про те, наскільки виправдані ці 

переконання. Частково це може бути пов'язано з існуванням великої кількості 

різноманітних визначень, які заважали досягти концептуальної ясності. Спосіб 

визначення повноважень змінюється відповідно до контексту, в якому він 

використовується. Концепції не-менеджменту визначають розширення 

можливостей через поняття безсилля та утиску. Це сприймається як 

перетворення тих, хто не має сили, на рівноправних партнерів [55].  

Д. Вест стверджував, що розширення прав і можливостей не повинно 

визначатися просто як передача або здобуття влади, а як викорінення гнітючої 

сили та можливість цілого населення входити у вільний і справедливий світ 

[80]. «Однак, це визначення є дуже загальним і мало доповнює розуміння цієї 

концепції, хоча й нагадує нам, що в деяких варіаціях воно може бути політично 

радикальним і утопічним ідеалом. І характер цього ідеалу натякає на 

потенційні проблеми, що виникають при його застосуванні до ділового 

середовища, незважаючи на те, що відбулися демонстрації його цінності» [72, 

с. 383]. 

У науковій літературі з управління ефективні організації 

характеризуються як такі, що дають чудові результати за будь-яких показників 

витрат, якості чи ефективності, одночасно підвищуючи енергію та відданість 

членів організації успіху підприємства. Ця «енергія та відданість діяльності» 

часто є частиною визначення можливостей [25]. Вважається, що заохочення 

створення умов, які сприятимуть прийняттю рішень працівниками, призведе 

до організаційних вигод [81]. І це особливо актуально у контексті посилення 

тиску з боку міжнародної конкуренції, урядового регулювання та власної 

внутрішньої неефективності та нерезультативності організацій. 

Наділення повноваженнями як поняття випливає з ідей, відстоюваних 

теоретиками людських відносин середини ХХ століття. І. Локк та Д. Швайгер 

простежили занепокоєння щодо участі працівників у дослідженнях Е. Майо та 

Хоторна [56]. К. Левін поєднав вивчення наукового мислення з 

демократичними цінностями і висловив припущення, що всі організації - це 
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системи, функціонування яких вимагає спільного розгляду завдань і 

соціальних процесів. Крім того, він наголошував на необхідності залучення 

учасників до змін у розумінні та прийнятті рішень щодо бажаних змін [52; 53].  

Згодом науково-дослідний акцент був переміщений на мотивацію на 

роботі, що тісно пов'язана з потребами працівників у стилі участі або 

демократичного керівництва, підтримуваному пласкою організаційною 

структурою [54]. 

Ще у 1980-х роках І. Лоулер та його колеги з Центру ефективних 

організацій при Університеті Південної Каліфорнії почали використовувати 

терміни «управління високою участю» та «нова модель організації», які були 

засновані на ідеях:  

- реорганізації роботи, яка включає ефективність роботи команди, 

ротацію робочих місць та мультикваліфікацію); 

- перегляду систем оплати праці; 

- запровадження офіційних механізмів участі (наприклад, гуртки якості, 

збори у мерії, процеси прийняття рішень та планування у великій групі тощо); 

 - ролі менеджера [46; 47; 48; 49]. 

Ці практики високої участі базувалися на чотирьох компонентах: 

1) обмін інформацією; 

2) розвиток знань; 

3) нагородження результатів; 

4) дистрибуція влади. 

Розширення можливостей набуло зростання в кінці 1980-х років за 

підсумками роботи П. Блока, який порівнював традиційне, патріархальне 

управління з новим, розширеним управлінням [14]. Цей новий підхід визначав 

необхідність посилення прийняття рішень та прийняття зобов'язань таким 

чином, щоб працівники не просто брали участь, а фактично мали владу. 

Критичною характеристикою розширення прав і можливостей була і є влада, і 

питання про те, як її посилити [8; 15; 23; 66].  

Інші дослідники використовували такі концепти, як:  
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- перерозподіл повноважень та контролю [19; 41]; 

- максимізація внеску працівників до успіху організації [39]; 

- повна участь працівників та керівників у прийнятті рішень [75] тощо. 

Наступна складова успішної розбудови постбюрократичної культури – 

неформальний діалог. Організації, які намагаються розвинути етичну 

культуру постбюрократії, розуміють необхідність неформального діалогу як 

передумови їхнього успіху [78]. Діалог - це перший компонент, який дозволяє 

організації визначити її стан. Через розмову та взаємодію люди можуть 

сформулювати свою думку та занепокоєння та допомогти сформувати основу, 

яка становитиме нову етичну культуру. Без знання того, де опинилася 

організація, та з якими викликами вона зіткнулася, дуже важко, якщо не 

неможливо встановити новий напрямок, який базується на позитивних 

цінностях. Окрім регулярного неформального діалогу між працівниками, все 

більше організацій починають бачити переваги індивідуального розширення 

прав і можливостей на робочому місці. Індивідуальне розширення 

можливостей дозволяє працівникам безпосередньо та опосередковано брати 

участь у корпоративному етосі [37; 82].  

Діалог також передбачає сприяння можливостям розширення потенцій 

службовців, які більш повномірно представляють демократичне середовище, 

в якому інакші погляди вітаються та заохочуються. Завдяки впровадженню 

програм з розширення можливостей співробітники мають більше шансів на 

виявлення колективних цілей організації [16; 58]. 

Окрім переваг демократичних відносин та збільшення ймовірності 

розробки справжніх колективних цілей, неформальний діалог пропонує 

справжній обмін інформацією у межах корпоративного ландшафту. 

Можливості навчання та розвитку, які знайомлять робочу силу з новими 

методологіями та професійними навичкам, також можуть вселити довіру у 

працівників та заохотити їх бути більш самодостатніми [5]. 

 Програми розширення можливостей дозволяють людям створити форум 

для обміну ідеями, а також навчання з досвіду інших. Мабуть, найважливіша 
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перевага програм розширення можливостей полягає в тому, що вони 

відкривають двері для реалістичного обговорення особистих цінностей у 

їхньому зв'язку з організаційними цінностями. 

Інклюзивне робоче місце визначається як таке, що цінує та використовує 

індивідуальні та міжгрупові відмінності серед робочої сили, співпрацює та 

сприяє оточенню, відповідає на потреби невдалого середовища та співпрацює 

з окремими людьми, групами та організаціями в різних регіонах та культурних 

кордонах [7].  

Деякі автори розширюють це поняття, припускаючи, що інклюзивне 

робоче місце - це те, що з’єднує неформальний діалог із розширенням прав та 

можливостей працівників у спробі досягнення етичної культури. Одним із 

природних результатів регулярного діалогу та розширення прав та 

можливостей працівників є включення, або, принаймні, те, що дозволяє 

забезпечити інклюзивне робоче місце. Коли працівники звикають до обміну 

своїми ідеями та постійно залучені до процесів прийняття рішень (зокрема, 

тих, що стосуються основних організаційних цінностей), збільшується 

можливість побудови постбюрократичної культури. У постбюрократичну 

епоху культура включення є однією з перших необхідних передумов 

справжньої етики на робочому місці. 

Інклюзивне робоче місце - це те, що дозволяє людям із різним досвідом, 

думками та способами мислення ефективно працювати разом та реалізовувати 

свої найвищі можливості для досягнення організаційних цілей, заснованих на 

здорових принципах [67]. Спроби створити інклюзивність повинні 

враховувати індивідуальні відмінності, потреби та сприйняття, а також 

зосереджуватись на створенні структур, систем та процесів, які дозволять 

людям відчувати себе цінністю та відчувати справедливе поводження [24].  

За відсутності інклюзивності працівник буде демонструвати меншу 

впевненість у дотриманні встановлених основних цінностей, оскільки йому не 

надається можливість визнати власний внесок. Люди, які відчувають себе 

визнаними як різні, але рівні, які знають, що вони можуть бути справжніми 
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собою, не тільки у приватному житті, але й на робочому місці, вільно 

ставляться до своєї особистості, можуть грати конфіденційну роль і бути 

мотивованими віддавати весь свій потенціал [67].  

У робочих умовах, де є небажання визнавати точки зору та думки 

працівників, безперечно, буде посилюватися інакомислення та невдоволення 

щодо основних цінностей, що зробить надзвичайно малоймовірним 

виникнення постбюрократичної культури. Окрім визнання переваг 

неформального діалогу та розширення прав та можливостей співробітників у 

поєднанні із цілеспрямованими зусиллями щодо розробки інклюзивного 

робочого місця, сучасним державним організаціям потрібно ретельно 

оцінювати постійну тенденцію до дисбалансу між особистими та 

організаційними цінностями.  

В. Хофман та Дж. Мур аналізують позицію К. Стоуна і говорять про те, 

що ідеальна експертиза корпоративної культури передбачає виявлення цілого 

кола основних інституційних поглядів та сил [32]. Після визначення ставлення 

та сил організації можуть вжити заходів для виявлення конкретних видів 

небажаної корпоративної поведінки та симптомів, пов’язаних із такою 

поведінкою. Іншими словами, організації повинні бути здатними як визнати, 

так і зрозуміти витоки (або симптоми), які чинять перепони на шляху 

досягнення постбюрократичної культури, і бути здатними відстежувати вплив, 

який ці цінності мають на основні цінності, яких організації мають намір 

дотримуватися.  

Індивідуальне ставлення значною мірою є розширенням особистих 

цінностей. Особисті цінності мотивують, спрямовують, а іноді й змушують 

людей приймати рішення, які безпосередньо впливають на організацію [33]. 

Сучасні державні структури повинні усвідомити, що особистісні цінності 

часто конкурують з культурними, суспільними та організаційними 

цінностями. Там, де є відмінності або прогалини (серед типів цінностей), 

формуватимуться погляди, які:  

- пригнічують мотивацію; 
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перешкоджають працездатності; 

призводять до підвищення рівня незадоволеності та стресу [70]. 

Визнання відмінностей серед ціннісних типів може бути ідеальною 

відправною точкою у розвитку постбюрократичної культури, оскільки вона 

допомагає організаціям краще позиціонувати себе у визначенні стратегій 

зниження та, можливо, навіть усунення небажаних поглядів. Під час процесу 

виявлення негативних чи небажаних поглядів організація може також 

спробувати виявити ті ставлення, які є суперечливими або паралельними 

основним організаційним цінностям. Позитивні погляди та цінності, що 

узгоджуються з організаційними цінностями, можна потім моделювати, 

підсилювати та впроваджувати в межі, що підтримують загальну 

організаційну культуру. Пропоненти постбюрократичної культури 

пропонують огляд ціннісного ландшафту організації, який включає аналіз 

чеснот на робочому місці і досягає просування позитивних цінностей в 

організації в середовищі конкуруючих позицій. 

Сьогодні дослідники переважно звертаються до вивчення трьох 

конкретних чеснот або етичних рис, якими працівники державних установ 

повинні володіти в постбюрократичному організаційному середовищі. У 

даному випадку, чесноти розглядаються як розширення особистої системи 

цінностей так само, як переконання та ставлення є результатом 

індивідуального життєвого досвіду, включаючи те, що відбувається на 

робочому місці. Виокремлюючи лише три типи чеснот, автори визнають 

складність оцінювання ціннісного ландшафту організації та необхідність 

звуження підходу, щоб знайти нову альтернативу для постбюрократичної 

організації, яка є практичною і життєздатною. До цих трьох чеснот ми можемо 

віднести: лояльність (відданість), доброчесність та наполегливість. Усі три 

чесноти мають однакове значення як для особистості державного службовця, 

так і для державної організації. 

Встановлення культури постбюрократичної організації вимагає переходу 

до колективної саморефлексії. У дедалі більш різноманітному робочому полі 
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організаціям, орієнтованим на командну роботу, потрібно спочатку взятися за 

звичайну практику вивчення їхніх успіхів та невдач. Цей перший крок 

досягається шляхом проведення регулярного неформального діалогу та 

надання можливості працівникам бути частиною процесу вироблення 

загального бачення, яке колектив бере за орієнтир. Організаціям потрібно 

проаналізувати думку про те, що їхня сила залежить від визнання їхніх же 

слабких сторін і невдач, у тому числі тих, що сталися внаслідок еродованих 

чеснот.  

Відповідна колективна саморефлексія може сприйматися як 

рудиментарна ініціатива щодо розвитку організаційної моральної свідомості, 

та, врешті-решт, її кінцева мета - впровадження етичної культури 

постбюрократії в державній організації. Надалі державно-організаційне 

процвітання залежатиме від позитивних етичних відносин між працівниками, 

де настрій та поведінка кожного ретельно збираються (і відновлюються, де це 

необхідно) до єдиного, етичного робочого місця. Якщо єдиним результатом 

колективної саморефлексії стане визнання, що до спільних цінностей потрібно 

регулярно апелювати, то це буде кроком у правильному напрямку. Якщо їх не 

дослідити, ці цінності можуть створити серйозну загрозу прогресу в 

постбюрократичну епоху. 

Підсумовуючи аналітичні розвідки постбюрократичної культури в одній 

з власних статей, пропонується наступний висновок: «Реформування системи 

державного управління – тривалий комплексний процес, який має базуватися 

на виваженому теоретичному підґрунті та спиратися на позитивні прикладні 

прогнози. Перехід на нові принципи організації системи адміністрування 

неможливий без оновлення культурної складової, що передбачає встановлення 

нових психоемоційних моделей поведінки державних службовців, 

міжособистісних взаємодій, прищеплення актуальних цінностей та 

пріоритетів. Саме тому Б. Армаджані та М. Барзелей, розробляючи 

постбюрократичну парадигму державного управління, не оминули 

культурного вектору. Дослідники пропонують здійснити перехід від 
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бюрократичної до постбюрократичної культури шляхом апробації у 

державному секторі нових, часто запозичених із бізнесової сфери, практик 

державних службовців (здійснення судження та владних повноважень, 

дотримання відповідності стандартам якості, виконання обміну інформацією з 

клієнтами, формування «розумного» штатного розкладу, зведення партнерів), 

а також запровадження оновлених ознак процесу надання публічних послуг 

клієнту (розширення повноважень, гнучкість, швидкість)» [1, с. 134]. 

 

2.3 Контроль та підзвітність в межах постбюрократичної парадигми 

 

Постбюрократична парадигма Б. Армаджані та М. Барзелея передбачала 

формальні та змістові трансформації державно-управлінської системи з метою 

удосконалення практики публічного адміністрування. Ідеї науковців знайшли 

прикладне втілення у штаті Міннесота (США). Реформи мали тотальний 

характер і стосувалися усіх складових системи: культурної, організаційної, 

функціональної та контрольної. Нова модель контролю мала скоротити 

ресурсні витрати, оптимізувати систему перевірок та запровадити нові 

принципи нормотворення. Нова ж модель підзвітності була покликана 

збалансувати публічну та політичну відповідальність державної адміністрації. 

Проаналізуємо обидва ці аспекти більш детально з метою доведення 

парадигмального характеру постбюрократичного підходу Б. Армаджані та    

М. Барзелея. 

Контроль. 

Постбюрократія ставить собі за мету досягнення балансу між 

ефективністю та результативністю, при цьому виконання стає ключовим 

об’єктом оцінки. Відповідно, контроль у межах постбюрократичної парадигми 

можна визначити як контроль виконання. Контроль виконання або контроль 

продуктивності є одним з етапів управління виконанням (продуктивністю), це 

контроль виконання заданих цілей за певними критеріями. В основному він 

базується на такому принципі, що управлінці несуть відповідальність за свої 
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витрати, а також управляють державними ресурсами раціональними шляхами. 

Контроль виконання оцінює витрати на діяльність та програми державного 

управління. У адміністративному сенсі він також включає виявлення 

легітимності витрат [28]. 

Контроль виконання оцінює використання державних ресурсів 

відповідно до принципів ефективності, результативності та економічності. 

Ефективність визначається як порівняння поточних «входів» та «виходів». 

Економічність полягає у використанні необхідних ресурсів при виконанні 

цілей. Результативність полягає в оцінці вимірюваних цілей або результатів 

діяльності публічних установ. На відміну від традиційного розуміння 

контролю як процес-орієнтованого, постбюрократичний контроль націлений 

на аналіз важливих результатів програм і процесів або технічних 

характеристик. 

Контроль виконання забезпечує інформацією та впевненістю клієнтів 

щодо якості управління державними ресурсами. Це допомагає менеджерам у 

державному секторі, розробляючи кращі практики управління. Тому такий 

контроль сприяє більш здоровій підзвітності, більшій економії та ефективності 

в отриманні ресурсів, вищу якість надання державних послуг. 

Контроль продуктивності, на відміну від традиційного контролю, 

використовує поєднання фінансових та нефінансових даних для оцінки 

успішності установи. Він вивчає процедури, досвід, системи установ в 

комплексній перспективі. Він намагається визначити суспільні блага та 

послуги, як критерій задоволення попиту громадян. Він оцінює минуле та 

теперішнє, успіхи та невдачі відповідно до заходів та програм неупереджено, 

враховуючи динамічну природу аналізованих аспектів. 

Цей аудит зосереджується на розумінні роботи, яку виконують люди, а не 

на характеристиках окремих працівників. Успіх контролю виконання 

підвищує прозорість обов'язків та відповідальності щодо балансування між 

груповими цінностями та цінностями ринкової конкуренції, що є необхідною 

умовою для здійснення відповідних порівнянь в межах державних сервісів. 
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Показовим в контексті дослідження суті постбюрократичного контролю 

буде порівняльний аналіз традиційного бюрократичного контролю та 

контролю виконання, зокрема за такими критеріями як стиль управління, 

значення діяльності, головні цілі огляду, головні методи огляду та роль 

проведеного огляду. Відповідне порівняння, систематизоване М. Барзелеєм у 

нижче поданій таблиці, демонструє змістові відмінності бюрократичного та 

постбюрократичного підходів у контролі адміністративної діяльності. 

 

Вид 

контролю 

Стиль 

управління 

Значення 

діяльності 

Головні  

цілі огляду 

Головні 

методи 

огляду 

Роль 

огляду 

Бюрократи-

чний 

контроль 

Механістична 

бюрократія 

Операційна 

система, 

орієнтована на 

завдання і 

процесс 

Контроль 

відповідності 

Контроль Виправлен-

ня 

інформації, 

щоб знайти 

відмінності 

між 

поточним 

застосуван-

ням 

та 

критеріями 

Постбюрокра-

тичний 

контроль 

Управління, що 

базується на 

вході-процесі-

виході-

результаті 

Оптимізація 

виробничої 

практики 

та 

організаційних 

програм 

Відповідаль-

ність за 

виконання 

Контроль, 

бенчмар-

кінг і 

оцінка 

Звітність 

по 

висновкам, 

щоб 

дослідити 

програми 

та кількісні 

показники 

організації 
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Таблиця 1. Порівняння бюрократичного та постбюрократичного 

контролю [13]. 

Варто наголосити, що у науково-дослідній літературі поряд із поняттям 

«контроль виконання» активно вживається концепт «аудит виконання», яким 

переважно оперує й М. Барзелей. Попри популяризацію цієї дефініції серед 

науковців, поміж останніми немає єдиноприйнятного підходу до визначення 

аудиту виконання. Зокрема, ми можемо виділити наступні: 

Аудит виконання – це аудит, який стосується оцінки економічності, 

результативності та ефективності управління державним сектором [38]. 

Аудит виконання – це об'єктивна та систематична перевірка доказів з 

метою надання незалежної оцінки діяльності урядової організації, програми, 

діяльності чи функції з метою надання інформації для поліпшення публічної 

підзвітності та полегшення прийняття рішень сторонами, відповідальними за 

нагляд або ініціювання виправлень дій [21]. 

Аудит виконання - діяльність, в якій незалежна сторона має право 

відкривати, синтезувати та публікувати інформацію, яка в іншому випадку 

була б конфіденційною [42]. 

Навіть якщо наведені вище визначення відрізняються, вони поділяють 

загальні цілі: 1) оцінка економічності, ефективності та результативності;           

2) систематичне вивчення результатів діяльності урядової організації, 

програми, діяльності чи функції, що забезпечує інформацію для поліпшення 

підзвітності громадськості та полегшення прийняття рішень; 3) публікація 

конфіденційної інформації через незалежну сторону. 

Серед цілей аудиту виконання деякі автори вважають особливо 

актуальними дві [13; 69; 57]: 1) підвищення продуктивності; 2) оцінювання 

прозорості. Аудитори повинні розробляти рекомендації та ділитися 

висновками для вдосконалення діяльності публічної організації. Окрім цього, 

вони повинні ідентифікувати вияви поганого виконання та інші незрозумілі 

аспекти. 
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Аудит виконання розглядається як альтернативна форма традиційного 

аудиту. Традиційні державні аудитори досліджують законність операцій уряду 

та правильність фінансових рахунків. Аудитори виконання замість цього 

вивчають економічність, ефективність та результативність урядових операцій 

та чи забезпечили публічні організації очікувані результати та досягли 

запланованих наслідків. Відповідно, можна зробити висновок, що завданням 

традиційного державного аудитора є лише вивчення, а аудитор виконання дає 

оцінку [51; 26]. 

Виконання у державному секторі - багатогранний концепт, що 

характеризується різними типами показників та рівнями суб'єктивності. За 

даними наукової літератури та практиків, три аспекти діяльності мають бути 

проаналізовані (економічність, ефективність та результативність), в 

англомовному варіанті ці три аспекти називаються Три «Е», бо в англійські 

мові усі ці слова починаються з однієї літери (economy, efficiency and 

effectiveness) [27; 50; 60]. Ці аспекти слід оцінювати стосовно трьох різних фаз 

(виробництва публічних послуг, надання публічних послуг, програми). 

Перша фаза, яка була визначена вище, стосується вкладень, а саме 

ресурсів, товарів і послуг, необхідних для пропонування конкретного 

виробництва. Окрім фізичних вкладів, є також людські ресурси, такі як 

персонал та інформація, що становлять так звані навчальні організації та 

фінансові ресурси (доступні кошти). 

Друга фаза стосується результатів: одиниці товарів та / або послуг, що 

виробляються проектом, програмою чи політикою. Результати важко оцінити, 

тому що вони можуть мати як економічний, так і соціальний вимір. 

Нарешті, третя фаза стосується наслідків. Вони представляють вплив на 

адміністровану спільноту щодо використання товарів та / або послуг і плід 

публічних програм, що реалізуються. Таким чином, взаємозв'язок "результат-

наслідок" повинен бути встановлений у фазі планування. 

Що стосується економічності, то вона є найважливішим реквізитом і 

залежить виключно від «входу» (внесків). Передбачає придбання ресурсів за 



114 
 

найменшими витратами, враховуючи цілі організації. У даному контексті 

цінується здатність дистриб'юторів послуг знаходити найбільш вигідне 

співвідношення ціни / якості на фазі закупівлі. 

Проблема полягає в тому, що часто в державному секторі мета зниження 

купівельної ціни може передувати значному зниженню якості придбаних 

ресурсів і, отже, може чинити негативний вплив на ефективність та 

результативність. Таким чином, має бути сформоване інше поняття 

економічності: пов'язане не тільки з вкладенням ресурсів, а й з усім процесом. 

Розуміння результативності базується на основі співвідношення вхід- 

вихід. Результативність має два аспекти аналізу [60]: 1) операційна чи 

управлінська результативність; 2) розподільна результативність. Перша 

базується на співвідношенні вихід-вхід та його порівнянні зі стандартами. У 

цьому ключі можна дослідити два підвиди результативності: результативність 

виходу, спрямовану на максимізацію випуску із заданою кількістю введення; 

результативність входу, що має на меті мінімізувати вклад. Розподільна 

результативність має місце тоді, коли використання вхідних ресурсів 

знаходиться в оптимальних пропорціях, враховуючи їх відповідну ціну та 

технологію виробництва. Економічна результативність задається добутком 

технічної та розподільної результативності [79]. 

Ефективність залежить від того, чи організація досягає своїх цілей. 

Звичайно, важливо визначити співвідношення між результатом та наслідками 

на етапі планування. Ефективність можна умовно розділити на ефективність 

управління та ефективність політики. [27]. Перша оцінює, чи є процеси, 

програми та / або політика ефективними. Основна увага приділяється 

діяльності з управління відносинами, діяльності з прямими результатами. 

Ефективність політики залежить від того, чи виробляють деякі результати 

значні наслідки, які відображаються на результативності входу та виходу. 

Отже, завдання аудиторів з виконання - оцінити не тільки ефективність та 

результативність, а також програми, визначені публічною організацією для 
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досягнення запланованих цілей [26]. Таким чином, їхні міркування 

формулюються з метою спрямування покращень виконання. 

Що стосується економічності, вона служить метою оцінки здатності 

керівництва оцінювати найкраще співвідношення якості / ціни при придбанні 

вхідних матеріалів. Необхідно встановити мінімально прийнятний стандарт 

якості. Аудитори не можуть піти нижче за цей стандарт, оскільки якість на 

виході знизиться [62]. 

Щодо результативності, аудитори повинні перевірити, чи існує облік 

витрат на нарахування. Якщо це не так, оцінка може бути суб'єктивною і 

ненадійною. Результативність, як правило, забезпечується взаємозв'язком між 

ефектами чи результатами та зусиллями або вкладами, і вона набуває різного 

значення відповідно до контексту, в якому вимірюється. Результативність 

державного та приватного секторів різняться тим, що перший виступає за 

соціальні виплати, добробут, якість життя тощо, які важко оцінити у 

грошовому вимірі. У науково-дослідній літературі цим часто нехтують, тому 

публічні організації автоматично вважаються нерезультативними.  

Що стосується «входу» вимірювання економічності та результативності 

оцінюють різні величини. З точки зору  результативності, кількість 

вимірюваних входів – єдиний показник, що продукує результати. З позиції ж 

економічності, то кількість входів, що вимірюються, відноситься до всіх 

отриманих результатів. 

На нашу думку, є два ключові аспекти, які слід розглянути стосовно 

постбюрократичного контролю виконання: баланс та контекстуалізація. 

Перший можна отримати через кількість встановлених показників. Здається, 

не існує їх ідеальної кількості, скоріше, вони залежать від організації, яку 

оцінюють. Що стосується того "хто" повинен визначати показники, було б 

ідеально, якби як зовнішні, так і внутрішні агенти працювали над цим, тому 

між ними міг би бути правильний баланс внутрішніх потреб та вимог, які уряд 

хоче оцінити.  
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Другий аспект пов'язаний з особливостями державного сектора. Як вже 

зазначалося, використовувані у публічному секторі вимірювання виконання та 

техніки оцінки є типовими для приватного сектору, але про різні цілі, які 

переслідують ці два сектори, ніколи не слід забувати. Приватний сектор має 

на меті отримати прибуток, державний сектор прагне не лише отримати 

економічний зиск, але й соціальні вигоди. Також показники виконання слід 

встановлювати залежно від якості чи змісту, відповідно, не всі вони повинні 

бути нейтральними, але пасуючими до різновиду сектора, діяльність якого 

досліджується. 

Загальний абрис системи контролю постбюрократії набуде більшої 

предметності за аналізу практичних кейсів. Саме тому, вважаємо доречним 

звернутися до дескрипції контролю виконання на прикладі штату Міннесоти. 

Формуючи структуру та функціональність Управління з інформаційної 

політики, керівники Адміністрації прагнули уникнути відтворення моделі 

бюрократичного контролю у сфері адміністративної політики. Вони поставили 

собі кілька ключових запитань. По-перше, що сталося б, якби вони базували 

власні дії на тій підставі, що 95% державних службовців згодні повністю діяти 

в межах усталених норм за умови усвідомлення ними того, що від них 

очікується та чому? По-друге, чи можна спроектувати таку систему контролю, 

яка не зачіпатиме більшість працівників і буде спиратися на техніки, дієві при 

роботі з меншістю, яка не бажає або не може виконати вимоги? По-третє, чи 

можна здійснювати контроль у такий спосіб, щоб допомогти державним 

службовцям досягти виконання місій агентств? Власне, ці три запитання і 

стали провокативним стимулом для розробки абсолютно нової моделі 

контролю за виконанням в межах постбюрократичного підходу.  

Розробляючи відповідну модель, реформатори по суті прирівняли 

державне управління до спільноти, члени якої дотримуються консенсусних 

норм. Це припущення передбачало, що інформаційна політика повинна бути 

сформульована колегіально спільнотою агентств, і повноваження щодо 

забезпечення виконання норм повинні знайти принципове схвалення та 
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підтримку цієї спільноти. «Керівники також вважали, що Управління з 

інформаційної політики має сприяти процесу формування норм, дотримання 

яких сприятиме інтересам спільноти та дозволить агентствам адаптуватися до 

технологічних змін» [9, c. 65]. Відповідно, освіта, підвищення рівня 

кваліфікації, зворотній зв’язок та стимули мали стати провідними 

інструментами Управління.  

Ключовими цілями нової стратегії контролю були: 

- працюючи у тісному контакті з більше ніш десятком керівників агентств, 

представлених в Раді з інформаційної політики, сформувати комплексне 

бачення управління інформацією на рівні врядування штату; це бачення має 

спиратися на такі цінності та вірування, які допоможуть державним 

управлінцям сприймати інформацію як ресурс, а державне управління як 

справу їхньої спільноти; 

- навчати рядових та керівних державних службовців баченню, 

стандартам та керівним принципам, які підтримуються Радою з інформаційної 

політики, пропонувати коучинг агентствам, відповідальним за застосування 

норм у їхніх контекстах, протистояти тиску видачі правил та регулятивів; 

- оцінювати здатність кожного агентства керувати інформацією; 

відповідні оцінки мають робитися з урахуванням запитів установ щодо 

фінансування інформаційних систем, які надаються наглядачам під час 

формування бюджету. 

«Цей метод оцінки надав керівникам стимулів брати участь у плануванні 

інформаційних систем своїх агентств» [9, c. 66]. 

Намагаючись завоювати відповідність новим нормам управління 

інформацією на рівні штату, Управління з інформаційної політики 

обслуговувало потреби контролерів, які приймали бюджетні та асигнувальні 

рішення для державних установ. Технічна складність інформаційних систем 

створила додаткові перепони на шляху до досягнення згоди щодо розподілу 

обмежених ресурсів серед конкуруючих державних агентств. Наглядачам була 

потрібна гарантія того, що витрати на планові інформаційні системи будуть 
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виправданими на двох рівнях: з одного боку, витрати на ці системи мають 

відповідати загальній стратегії окремого агентства щодо імплементації 

публічної політики та надання послуг, з іншого, - мати сенс у контексті 

діяльності інших агентств.  

Для того, щоб допомогти відповідальним за фінансування приймати 

рішення, Управління з інформаційної політики розробило бюджетну книгу з 

оцінкою кожної пропозиції на окремій сторінці щодо фінансування та 

можливостей агентств керувати інформацією відповідно до загальних норм 

штату.  

Відтак, від самого початку клієнтами Управління з інформаційної 

політики став губернатор та законодавчі органи. Задовольняючи інтереси 

клієнтів, Управління взяло на себе відповідальність за виконання трьох 

ключових завдань: 1) формування інформаційної політики; 2) досягнення 

відповідності нормам; 3) надання допомоги контролерам у використанні 

бюджетного процесу як інструменту підвищення управлінської ефективності, 

результативності та підзвітності.  

Кілька провідних особливостей операційного середовища та 

інституційного дизайну дозволили розробити відмітну стратегію контролю. 

Найперше, інформаційне управління було надзвичайно технічною областю, 

зростаючою категорією витрат і критично важливим для агентських операцій. 

Ці факти зробили зусилля Управління, спрямовані на полегшення 

інформаційного планування та підзвітності, дуже цінними для клієнтів та 

інших зацікавлених сторін. Окрім цього, запити агентств щодо фінансування 

їхньої діяльності з управління інформацією відповідно до статуту не могли 

бути включені до бюджету губернатора без схвалення Управління, й більше 

того, агенції мали отримати його дозвіл перш ніж витрачати асигнування на 

товари та послуги, пов’язані з управлінням інформацією. І ще один важливий 

момент стосувався того, що Управління з інформаційної політики могло 

спиратися на Раду з інформаційної політики для політичної підтримки. 
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Більшість її представників вважала дотримання командного контролю 

згубним для місій їхніх установ, особливо в царині управління інформацією.     

Підзвітність.  

Поняття підзвітності та його еволюція тісно пов’язані з розвитком та 

удосконаленням політичної сфери та демократії. Сучасні демократичні 

політичні системи базуються на  концепті підзвітності, яку лаконічно можна 

визначити, як «право знати факти і відповідати перед людьми» [6]. Іншими 

словами, концепт підзвітності, як одне з найоригінальніших завдань уряду, 

також є одним з найбільш оригінальних прав громадянства в публічному 

секторі. Публічна підзвітність - ознака сучасної демократії. Якщо рішення 

влади або політика не підзвітна народу, демократія буде лишатися 

формальною. Причина в тому, що публічна підзвітність - це соціальна норма 

в громаді, для якої відповідальність є основою у будь-якій справі. Концепт 

підзвітності значно ширше за глибиною змісту, зокрема, за таке поняття як 

«відповідь». Публічна підзвітність передбачає, принаймні, дві особливості. 

Перша з них пов’язана з домінуванням у всіх аспектах суспільного життя, а 

друга - стосується тих, хто наділений управлінськими повноваження і 

витрачає публічні кошти.  

В Оксфордському словнику публічна відповідальність визначена, як 

"зобов'язання особи описати та надати логічні пояснення щодо вчинених дій" 

[64]. Іншими словами, підзвітність - це обов'язок особи, наділеної певними 

публічними повноваженнями, надати задовільні пояснення щодо виконання 

власної діяльності та забезпечити необхідні звіти. По суті, підзвітність 

передбачає виконання подвійних обов'язків та зобов’язання надати звіт. 

У постбюрократичному підході до державного управління можуть бути 

вичленовані два типи підзвітності: підзвітність політикам і підзвітність 

замовникам. У даному підході відбувся перехід відповідальності з політичних 

кіл на менеджмент та від входів і процесів до результатів і наслідків. 

Ефективність та результативність публічно-адміністративної діяльності 

знаходяться у фокусі підзвітності. Однак, ефективність ще не гарантує 
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соціально-політичних правильних суджень, а здійснення управлінської 

підзвітності може призвести до зниження політичної відповідальності [20]. 

Традиційна бюрократична модель з акцентом на обмеженій свободі, 

дотриманні правил тощо до певного часу була успішною моделлю в 

управлінні. Прихильники ж постбюрократичного напряму переконані, що 

збільшення опцій клієнтів призведе до свободи управлінців та наділення 

політичним контролем. Сьогодні менеджери публічного сектора по всьому 

світу прагнуть більшої свободи та уваги для збільшення підзвітності. Отже, 

система зі свободою менеджерів може бути розроблена за рахунок зменшення 

повноважень політиків.  

Крім багатозначності, підзвітність як концепт є також динамічною [77]. 

Зокрема, якщо «старе» державне управління було зосереджено на 

відповідності, постбюрократія підкреслює ризик з боку державних 

службовців. Зміна модусу підзвітності може характеризуватися зростаючою 

важливістю: 

1) орієнтації на результат та шкоду підзвітності, орієнтованої на 

вхідні дані та процес й заснованої на попередній оцінці системи управління 

[76]; 

2)  орієнтації на ринок та системи звітності на основі мереж [22]. 

Громадські організації та службовці також стають більш відповідальними 

перед клієнтами та організаціями, крім політиків та громадян [30]. 

Новий постбюрократичний підхід до державного управління наголошує 

на ефективності виконання та результатах. Відповідно, підзвітність на основі 

результатів враховує, насамперед, уподобання громадян та задоволеність 

клієнтів. Це виявляє тяжіння на користь виконання, орієнтованого на 

зовнішній контроль законодавчої влади над державним управлінням. Це 

говорить про довіру публічному сектору, а не бюрократії. 

Одним із основних елементів нового підходу до державного управління є 

ознайомлення з ринковими механізмами підзвітності. Таким чином правила та 
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процедури традиційного підходу пропонується замінити системою контролю, 

що забезпечується показниками ефективності в державному секторі. 

Періодичний зовнішній контроль, внутрішній контроль установ та 

об'єктивних показників виконання дозволяють оцінити підзвітність на основі 

реальної ефективності [17]. У наш час контроль все більше відходить від 

простої та одновимірної діяльності. Він заснований на орієнтованому на 

ефективність підході, орієнтованому на розвиток та поліпшення результатів 

процесі. Контроль на основі продуктивності вирізняється гнучкістю. Це 

підкреслює розширення можливостей персоналу. Він вимірює раціональність 

виконаної роботи, витрати та якість послуг через ринкові цінності. 

Постбюрократичний підхід до аудиту для підвищення якості виконання 

сприяє розробці нових стратегій для розробників політик та вдосконалення 

процесів публічного адміністрування. Застосування підзвітності в межах нової 

контролюючої концепції забезпечує довіру між громадянами та державною 

адміністрацією. Відбувається реструктуризація державного управління в 

більш ефективний та прозорий спосіб. 

У традиційному бюрократичному державному управлінні підзвітність 

надає важливого значення внутрішньому та ієрархічному контролю. Він 

адоптує підхід на основі вхідних даних до бюрократичних процесів. 

Відносини підзвітності та контролю пережили метаморфозу з появою 

постбюрократичного підходу. Нова парадигма державного управління 

безпосередньо пов’язала якість та кількість публічних послуг із задоволенням 

клієнтів та вільною конкуренцією. Вона має механізм контролю, який 

викриває реальні витрати та здобуває довіру громадськості. Таким чином, 

державні адміністратори діють у гнучкий спосіб. Підзвітність оцінюється на 

основі досягнення корпоративних цілей. Вона враховує невдачі та 

покладається на продовження передового досвіду. Відповідно, 

постбюрократична модель пропонує й новий спосіб взаємодії аудиту 

виконання та підзвітності, у результаті чого досягається більша 

результативність виконання й більша прозорість підзвітності. 
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Підзвітність дозволяє виконувати обов'язки в державному управлінні. У 

широкому сенсі вона означає, що публічні адміністратори повинні визнати 

примат інтересів громадян. Це стосується процесу підготовки до всіх видів 

громадської оцінки. Ефективний механізм підзвітності встановлює зв'язок між 

наявним потенціалом та очікуваннями від державних установ. Це вимагає 

чіткого визначення ролей та звітів, підготовлених на основі об'єктивних даних. 

Порівняння взаємодії між підзвітністю та контролем бюрократичного та  

постбюрократичного гатунків наведена нижче (Таблиця 2). Зокрема 

аналізуються такі параметри, як сприйняття, фокус, кваліфікація, значення 

контролю та ціль. 

Підзвітність Сприйняття Фокус Кваліфікація Значення 

контролю 

Ціль  

Бюрократична Базується на 

правилах та 

процесах 

Вхідні 

дані 

Політична 

влада / 

автократія 

Виявлення 

помилок та 

відхилень 

Застосування 

бюрократичних 

процедур 

Постбюрокра- 

тична 

Базується на 

виконанні та 

результатах 

Вихідні 

дані 

Переваги 

громадян / 

демократія 

Вдосконалення 

процесів 

розробки 

досягнутого 

виконання 

Імплементація 

ефективності та 

результативності 

 

Таблиця 2. Взаємодія між підзвітністю та контролем за бюрократичного 

та  постбюрократичного державного управління. 

Контроль виконання, властивий постбюрократичній моделі, визначає 

інституційні цілі за допомогою конкретних та вимірюваних показників. 

Підзвітність визначає сферу контролю в межах державного управління. 

Контроль забезпечує прозорість процесу підзвітності. Підзвітність є 

обмеженою за обсягом порівняно з контрольною діяльністю. Вона у поєднанні 

з різними санкціями сприяє ефективності  державно-управлінської структури. 
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Висновки до другого розділу 

 

Зміст постбюрократичного підходу до державного управління 

розкривається через ідентифікацію його особливих характеристик, тих 

відмінних ознак, завдяки яким постбюрократія може вважатися гідною 

альтернативою бюрократичного підходу.  

Найперше, постбюрократія різниться рівнем гнучкості у процесах 

прийняття рішень, плануванні, виробленні стратегії, ставленні до часового 

ресурсу та комунікації. Окрім цього, її знаковим маркером є оперативність 

реагування на запити зовнішнього по відношенню до системи державного 

управління середовища, під час вироблення продуктів і послуг, а також у ході 

конструювання внутрішньо-системного діалогу. 

Замість ієрархічної командно-адміністративної системи пропонується 

мережева модель, яка врівноважує значущість кожного державного 

службовця, незалежно від посади, яку він обіймає, у процесі продукування 

принципів публічної діяльності та конкретних оперативних заходів, головна 

умова – наявність компетенцій у відповідній тематиці. У результаті 

застосування цієї моделі підвищується ініціативність держслужбовців, рівень 

їхньої інклюзивності і, заразом, відповідальності.  

Постбюрократична модель державного управління усвідомлює 

взаємозалежність та комплементарність держави та громадськості, звідси 

громадянин спочатку сприймається як клієнт, а згодом як рівноправний 

партнер.  

Нова змагальницька культура змінює пріоритети державного управління. 

Замість примату внутрішньої структури, цілей державної організації та чітких 

правил в авангарді постають проблеми та пошуки способів їх ефективного та 

результативного розв’язання.  

Постбюрократія – це інтерактивний тип державного управління, що 

покладається на інформований дискурс, в якому превалює не влада, а 

аргументи. Місії знаходяться у фокусі, достовірність даних забезпечено, а 
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довіра стає запорукою конструктивного діалогу. Надзвичайно важлива роль у 

даній моделі відведена неформальному діалогу, що сприяє формуванню 

інклюзивного робочого місця для кожного державного службовця.  

Публічне управління та адміністрування за постбюрократичного підходу 

розуміється найперше як виконання, яке потребує контролю (аудиту) з метою 

удосконалення управлінських здібностей та механізмів. Контроль з 

дотриманням балансу критеріїв та належною контекстуалізацією сприяє 

підвищенню підзвітності, завдяки чому долається бюрократична 

недемократичність. Підзвітність державного управління стає не лише 

об’єктом вивчення політиками, але й громадою, що є частиною публічного 

простору. Об’єднання всіх зацікавлених сторін у спільному рівноправному 

діалозі допомагає розробці та прийнятті консенсусного рішення щодо тієї чи 

іншої управлінської проблеми.  

 

Основні результати дослідження опубліковані у працях автора [1]. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ПРАКТИКА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ЗАСАДАХ 

ПОСТБЮРОКРАТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ 

 

3.1 Досвід Міннесоти з імплементації положень постбюрократичної 

парадигми державного управління 

 

У сучасній науці в галузі публічного управління та адміністрування 

представлені дослідження загального характеру, які систематизують 

особливості та задачі постбюрократії як теоретичного конструкту. Так, 

знаходимо системні напрацювання зокрема таких пошуковців, як                          

В. Бакуменко, М. Бівер, Дж. Грінвуд, Ж. Лі, В. Поліщук, Г. Ситник,                        

В. Соловйов, В. Солових, А. Чемерис тощо. Але комплексного аналізу 

постбюрократії як прикладної моделі бракує як у вітчизняній, так і у 

зарубіжній науковій думці.  

Відповідно, метою підрозділу є комплексне дослідження специфіки 

реалізації постбюрократичної парадигми в публічно-адміністративній 

практиці США, а саме на рівні штату Міннесота, де принципи та інструменти 

постбюрократії були застосовані у найбільшому обсязі та з найвищою 

ефективністю. При цьому, М. Барзелей та Б. Армаджані у відповідних 

прикладних процесах брали безпосередню участь у ролі організаторів реформ.    

Перш ніж перейти до деталізації особливостей реформ у Міннесоті та 

колаборації у прикладному векторі авторів постбюрократичної парадигми, 

хотілося б зупинитися на їх академічному бекграунді, який, зазвичай, дозволяє 

зрозуміти науковий контекст становлення їх особистостей як дослідників і 

виявити певні причинно-наслідкові зв’язки наукових пошуків та прикладного 

досвіду.  

М. Барзелей, без перебільшення, має виняткову освітню та викладацьку 

траєкторію. Він навчався у Стенфорді та Єльському університеті, де здобув 
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ступінь магістра, а згодом доктора філософії з політології, його науковим 

консультантом був видатний політолог Ч. Ліндблом. Певний час молодий 

науковець викладав у Гарварді, але з 1995 року переїхав до Лондона, 

долучившись до академічної спільноти одного з найбільш шанованих вузів – 

Лондонської школи економіки та політичної науки. З того моменту                      

М. Барзелей працює на кафедрі управління, очільником якої був з 2013 по 2015 

роки.  

Професор М. Барзелей був удостоєний звання почесного доктора з 

політичних наук в Університеті Санкт-Галлена (Швейцарія) за його видатні 

дослідження в галузі публічного управління та адміністрування, зокрема за 

його внесок у розвиток теорії та інтернаціоналізацію галузі, а також властивий 

йому виразний міждисциплінарний підхід.  

Протягом останніх 30 років професор М. Барзелей працював над 

дослідженнями з метою розширення професійних знань про публічні 

організації та їх професійну практику. Одним із серйозних кроків у цьому 

напрямку стала робота «Підготовка до майбутнього: стратегічне планування у 

ВПС США», яка отримала премію Луї Браунлоу від Національної академії 

державного управління США. 

Загалом за тривалий період плідної науково-дослідної кар’єри учений 

опублікував більше 150 робіт, від статей до монографій, навчальних 

посібників та підручників, як авторських, так і у співпраці з іншими видатними 

фахівцями. Яскравим прикладом його видатної колаборації стала спільна 

книга у співавторстві з Б. Армаджані. 

Особистість Б. Армаджані вражає, з одного боку, високими науково-

аналітичними здібностями, а з іншого, - фаховістю практика. Серед колег його 

часто називали ніяк інше, як «адвокат демократії». Багато концептуальних 

ідей, згодом висвітлених у наукових працях, Б. Армаджані почерпнув з 

власного досвіду роботи у державному секторі. З 1970-х років він працював у 

різних департаментах міста Міннеаполіс. Зокрема, він був заступником 

уповноваженого Міністерства доходів штату Міннесота в адміністрації               
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Р. Перпіча. Відділ доходів очолював однодумець Б. Армаджані Дж. Джеймс, і 

обидва були вражені бажанням Р. Перпіча провести урядові реформи. Коли 

очільник адміністрації зазнав поразки від А. Карлсона в 1990 році,                          

Б. Армаджані та Дж. Джеймс разом із П. Хатчінсоном заснували Групу 

публічних стратегій (1991 рік) і вдалися до реформаторської діяльності 

спочатку в штаті Міннесота, а згодом і в інших, зокрема Айові. 

Консультаційна діяльність Групи публічних стратегій провадилася не лише на 

рівнів штатів, а й на федеральному рівні. Цікавий факт полягає у тому, що 1993 

року до Групи долучився ще один видатний дослідник Д. Озборн – співавтор 

«підприємницького» підходу в межах нового публічного менеджменту. 

Б. Армаджані консультував з питань публічних реформ буквально до 

останньої хвилини свого життя, адже помер раптово від серцевого нападу у 

процесі телефонної розмови з клієнтом у власному офісі в місті Сент Пол у 

2013 році у віці 66 років. Несподівана загибель Б. Армаджані стала жахливим 

ударом не лише для членів його родини, знайомих та колег. Сумувала за ним 

і велика кількість вдячних студентів, адже поряд із підприємницькою 

діяльністю Б. Армаджані знаходив час і сили для викладацької роботи 

(університет Міннесоти, університет Індіани, університет Метрополітен). 

Системна ревізія практики імплементації принципів постбюрократичної 

парадигми в штаті Міннесота викладена мною у матеріалах статті 

«Постбюрократична модель публічного управління та адміністрування: досвід 

Міннесоти» (2018). Саме тому більшість висновків, представлених у цьому 

підрозділі, базуються на узагальненнях вище названої роботи, однак, 

розширені у ході подальшого поглибленого вивчення питання.  

Об’єднавши наукові звершення та практичні здобутки, теоретик                  

М. Барзелей та державний службовець Б. Армаджані комплексно дослідили 

результати реформ публічного управління штату Міннесота на 

постбюрократичних, і 1992 року світ побачила їхня спільна робота «Долаючи 

бюрократію: нове бачення управління».  
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«Колаборація теоретика та практика розпочалася 1986 року, коли                  

М. Барзелей, навчаючись у Школі управління імені Джона Ф. Кеннеді 

(факультет Гарвардського університету, що готує фахівців у галузі державного 

управління, економічного розвитку та політології), став учасником Програми 

інновацій у державному та місцевому управлінні – спільному проекті Школи 

та Фонду Форда. Перше завдання дослідника полягало у вивченні кейсу штату 

Міннесота з Програми прагнення до досконалості у виконанні (Striving Toward 

Excellence in Performance (STEP). Б. Армаджані був одним із посадовців-

інтерв’юерів, що розповів науковцю про практичні складнощі та просування 

інновацій в управлінській системі штату. На той час він вже понад п’ять років 

працював спочатку асистентом, а потім заступником комісара, намагаючись 

удосконалити управління центральними адміністративними закупівлями, 

обробкою даних та загальними публічними послугами» [3, с. 13-14].  

Зацікавленість М. Барзелея практикою реформ штату Міннесота була 

пов’язана з історичною схильністю управлінців регіону до зрощення 

економіки та підвищення загальної результативності адміністрації, що можна 

прослідкувати від початку ХХ століття [65, с. 3].     

Адміністративний комісар був тією посадовою особою, в межах 

відповідальності якого знаходилися завдання з реформування управління, 

однак, і губернатори вдавалися до проактивності - формували спеціальні ради, 

до яких запрошувалися, насамперед, актори бізнесового сегменту. Мета 

відповідних засідань полягала в пошуку способів зменшення витрат і 

прищеплення нового «підприємницького» духу  публічному сектору.  

Зокрема, ще на початку 1970-х років губернатор В. Андерсон 

запропонував Програму дій для кредиторів, а його послідовник Р. Перпіч у 

1976 році вирішив призначити головою Робочої групи з марнотратства та 

неправильного управління простого громадянина без досвіду роботи на 

державній службі. Дана робоча група була покликана сформувати перелік 

порад щодо низки господарських проблем, як то: зменшення витрат на 



137 
 

електроенергію у державних структурах, клінінг напільного покриття від 

кавових плям, скорочення обсягів паперової документації  і т. д.  

«Надто креативний підхід останньої організації певною мірою 

заплямував імідж Руді Перпіча. Імовірно, саме тому під час його повної 

каденції (1983-1987 роки), формування подібних комісій було заборонено. 

Натомість навесні 1985 року керівництво адміністративного департаменту, 

поглиблюючи роботу з суттєвого планування, запропонувало державним 

службовцям подати пропозиції з підвищення ефективності їхньої роботи. 

Зворотна реакція була позитивною: за першій рік співробітники розробили 84 

проекти, 36 з яких були схвалені керівним комітетом Програми прагнення до 

досконалості у виконанні. Відповідне «ноу-хау» отримало повномірну 

підтримку губернатора» [3, с. 14].  

З позиції М. Барзелея, основними звитягами відповідного комітету у 

порівнянні з аналогами попередніх років були: 

- відмова від завдання економії коштів в публічно-адміністративних цілях 

та акцент на поліпшенні якості й ефективності управління; 

-  надання ініціативи з приводу ідей реформ державним службовцям усіх 

рівнів, а не лише керівних; 

- збільшення чисельного та якісного складу керівного комітету із 

залученням профспілкових діячів, представників приватного сектору тощо, а 

не одноосібне прийняття рішення головою комітету; 

- мотивація чиновників до участі у Програмі через вкладання 

зекономлених коштів у проекти тих самих агентств, а не рівномірний розподіл 

серед усіх установ [34, c. 37-38].  

Інноваційний характер Програми полягав у екстраполяції актуальних на 

той час парадигм управління приватного та неприбуткового секторів у 

державне управління. Нова концепція передбачала місію, стратегію, 

обслуговування клієнтів, управлінську дискрецію, залучення працівників, 

командну роботу, експерименти, можливість вибору, маркетингові засади, 
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конкуренцію, інвестиції у продуктивність, вимірювання роботи, винагороду 

для працівників тощо.  

Було висунуто ряд гіпотез: 

- більш тісні контакти з клієнтом забезпечують краще розуміння потреб 

клієнта;   

- підвищення рівня участі працівників позитивно відображається на 

знаннях, вміннях та прагненнях усіх державних службовців; 

- збільшення дискреційних повноважень наділяє керівників та 

працівників більшою відповідальністю за справу; 

- волонтерське партнерство дозволяє обмінюватися знаннями, досвідом 

та іншими ресурсами; 

- використання сучасних технологій підвищення продуктивності дає 

результат; 

- поліпшене вимірювання роботи створює базу для планування та 

удосконалення служб, а також забезпечує працівників інформацією щодо 

їхнього виконання.  

Нові засади організації управлінського процесу в адміністративних 

структурах штату передбачали запровадження ринкової динаміки. Остання 

символізувала зміцнення внутрішньої двосторонньої комунікації, перегляд 

основ фінансування, змагальний характер діяльності, а також подолання 

законодавчої недовіри.  

З метою налагодження внутрішньої комунікації представники 

адміністрації вдалися до проведення низки зустрічей з робітниками лінійних 

агентств з метою виявлення ключових проблем. Під час відповідних зустрічей 

було отримано велику кількість скарг практично щодо всіх сфер роботи 

адміністрації, починаючи з прогалин у закупівлях та закінчуючи недоліками 

управління інформацією.   

Дж. Злоніс визначив ці зустрічі, як доволі суперечливі, але водночас 

надзвичайно корисні. Усі коментарі лінійних управлінців подавалися без 

редагування, навіть негативні, окрім тих, що містили нецензурну лексику. 
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Звіти поширювалися по всьому департаменту з метою максимального 

охоплення цільової аудиторії. Це було зроблено з метою створення клімату, за 

якого думка кожного державного службовця, що репрезентує лінійне 

агентство, мало б не лише цінність, а й вплив [70].   

Таким чином було закладено фундамент внутрішніх зборів. Кількість 

учасників від лінійних структур на щорічних сесіях зростала. І попри той факт, 

що часом критика була надзвичайно суворою, збільшувалася й кількість 

представників центральної адміністрації.  

«Щодо особливостей фінансування діяльності управлінських структур 

штату можна констатувати, що до 1983 року внутрішня діяльність, пов’язана 

з наданням послуг (управління інформацією, автомобільний пул, поліграфія 

тощо), отримувала грошове забезпечення за рахунок законодавчих 

асигнувань, незважаючи на те, що переважно ця діяльність фінансувалася з 

оборотних фондів та здійснювалася на платній основі за послуги. 

Представники адміністрації не бачили причин для фінансування підрозділів на 

загальних засадах. Натомість вони були переконані, що їхні підрозділи мають 

прагнути «продавати» свої послуги лінійним агентствам та нести 

відповідальність за формування чистої вартості» [3, с. 15].  

Першими кроками керівників адміністрації з відмови від оборотного 

фінансування (так званої, «ментальності загального фінансування») стали 

звернення до менеджерів департаменту з метою з’ясувати потреби споживачів 

лінійних агентств, а також вартість реалізації цих потреб з подальшим 

визначенням відповідних ставок. Окрім цього, було поставлене завдання 

зменшити накладні витрати.  

Що стосується діяльності Бюро управління інформацією з обробки даних, 

керівники адміністрації оголосили, що вони не рекомендуватимуть 

Міністерству фінансів затверджувати запропоновані підвищення ставок на 

наступний фінансовий рік і притягуватимуть до відповідальності менеджерів 

за отримання достатніх доходів для покриття витрат. 
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Цей суворий мандат означав повну відмову керівних від попередніх 

методів встановлення ставок і витрат, а також ініціював різноманітні зусилля 

щодо зменшення накладних витрат при збереженні рівня обслуговування.  

З приводу конкурентних основ діяльності рішучим кроком стало рішення 

щодо використання альтернативних джерел з вироблення та надання 

публічних послуг. Як зазначалося мною у статті, «… агентства могли 

збільшити використання копіювальної техніки, якщо вони були незадоволені 

послугами центральної поліграфії. Або ж державні службовці могли 

використовувати власні автівки у робочих цілях і потім отримувати 

відшкодування замість використання транспорту з автопарку установи і т. д. 

Часом помічник комісара навмисно підштовхував управлінців департаменту 

до пошуку способів функціонування за умов, наче вони змушені конкурувати 

з альтернативними постачальниками однієї і тієї ж послуги» [3, c. 15].  

Загальна закономірність у цей період полягала в управлінні внутрішніми 

послугами як підприємствами, що створюють цінність, незалежно від того, 

конкурували вони чи ні з приватними постачальниками, що надають ту саму 

послугу. Експериментуючи з динамікою ринку, керівники агентства отримали 

досвід, відповідаючи за те, щоб оперативні менеджери відповідали 

очікуванням лінійних агентств щодо послуг та вартості. Вважалося, що 

прагнучи виправдати ці очікування, адміністратор зробив би значний внесок у 

вдосконалення управління публічним сектором.  

Представниками законодавчої гілки влади, які контролювали операції 

адміністрації штату, були члени Відділу державних департаментів Комітету з 

асигнувань. Цей орган займався ретельною перевіркою пропозицій щодо 

фінансування, представлених їм в межах дворічного бюджетного процесу. 

Коли члени Відділу звинувачували адміністрацію штату Міннесота у наданні 

низькоякісних послуг, представники останньої, сприйнявши критику, 

направляли копії звітів із зустрічей з представниками лінійних агентств, у яких 

були задокументовані проблеми.  
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Щоб забезпечити додаткову інформацію про обігові фонди, адміністрація 

почала регулярно надсилати до контролюючого органу звіти про підвищення 

ставок та зміни нерозподіленого прибутку. Авторитет адміністрації зріс, коли 

нарікання представників лінійних агентств на погану якість послуг, адресовані 

законодавцям, зменшилися. Деякі члени Відділу були вражені рішенням 

керівництва адміністрації щодо закриття внутрішньої діяльності з лагодження 

друкарської техніки на основі виявлених даних щодо власної 

неконкурентоспроможності у порівнянні з приватними постачальниками.  

Зрештою, щоб підвищити довіру до управління оборотними фондами, 

керівництво адміністрації вимагало передачі нерозподіленого прибутку до 

загальнодержавного фонду з оборотного фонду, яким керував центр 

публічного документообігу центрального департаменту. Ця облікова операція 

дозволила наглядачам контролювати грошові кошти, отримані цим центром, 

та використовувати їх у подальшому на свій розсуд.  

Слідом за запровадженням ринкової динаміки, а саме її окремих 

елементів, описаних вище, було передбачено оновлення системи управління 

персоналом. У традиційній системі державної служби штату Міннесота 

фактично всі посади обіймалися в результаті жорсткого процесу, що міг 

тривати місяцями. Процес найму вимагав прискорення, що було очевидним. 

Протягом 1970-х та 1980-х років керівництво з управління персоналом 

опрацювало велику кількість регуляторних ініціатив, які б дозволили за 

певних умов оминути бодай декілька етапів ускладненого процесу найму 

державних службовців. І хоча ці посадовці ніколи не відмовлялися від власної 

відданості принципу заслуг, у середині 1980-х років вони дійшли висновку, що 

гнучкість має стати стрижневою цінністю кадрової політики [54].   

«1985 року законодавчий орган штату попросив аналітичний відділ 

адміністрації ретельно вивчити процес найму та звільнення. Відповідне 

дослідження сприймалося, як нагода сфокусувати увагу на технічній якості 

класифікації та експертизи роботи, при цьому зменшуючи акцент на вирішенні 
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кадрових питань, виявлених керівниками та супервайзерами управління 

штату» [3, с. 16].  

Керівники та менеджери підрозділів розглядали це дослідження, 

насамперед, як можливість вивчити «мудрість» зосередження уваги на 

технічній якості класифікаційних та екзаменаційних робіт, водночас 

зменшуючи увагу до вирішення кадрових проблем. Зі свого боку, керівники 

адміністрації розглядали дослідження з найму / звільнення, як можливість 

продемонструвати переваги Відділу аналізу управління для зміни влади в 

штаті. Попередня роль аналізу управління, на відміну від цього, полягала у 

видачі рекомендацій, які, як правило, супроводжувалися діагнозом і 

покладали вину за прогалини у кадровій політиці на конкретних працівників 

та робочі підрозділи.   

Результати дослідження адміністрації стали основним каталізатором змін 

у кадровій політиці. Як тільки керівники центрального департаменту дійшли 

висновку, що їхніми первинними клієнтами були держслужбовці та 

супервайзери лінійних агентств, відділ кадрів створив підрозділ агентських 

послуг. Цей підрозділ складався з трьох команд, що відповідно співпрацювали 

з агентствами соціальних послуг, науково-технічними установами та 

безпосередньо адміністративними організаціями. Кожна з цих команд стала 

відповідальною за координування всіх знань персоналу та дій, необхідних для 

вирішення проблем клієнтів в межах загальнодержавних норм.  

Ще одним суттєвим досягненням реформ можна вважати удосконалення 

закупівельної архітектури. Після довгих перемовин згода була досягнута: 

лінійні агентства визначалися споживачами. Провідні завдання у цьому вимірі 

стосувалися розробки методик чіткої ідентифікації потреб замовника та 

ступеня відповідальності перед останнім. Відділи із закупівель повинні були 

придбати продукти та послуги, які найліпше відповідають потребам клієнтів 

та їх уявленням щодо якості, по оптимальній ціні, у належного надавача та в 

межах попередньо узгодженого часу, з урахуванням усіх законодавчих 
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документів, що регламентують дану царину, при цьому відповідаючи високим 

етичним та професійним нормам [56]. 

Безперечно, спочатку такий спосіб реагування на лінійні агентства 

видавався неприродним багатьом співробітникам відділів із закупівель. 

Відтак, визріла необхідність послідовності та одностайності щодо 

закупівельних функцій. Керівники агентств створили новий відділ управління 

майном, робочі підрозділи якого займалися питаннями закупівель, 

центрального блоку поставок, відновленням ресурсів та надлишком власності. 

Через шість місяців відбору кандидатів посаду директора відділу було 

запропоновано менеджеру з майнових питань корпорації «Control Data», 

Джону Хаггерті, який сказав: «Переконавшись, що державні службовці 

можуть забезпечити якісне обслуговування клієнтів, я сказав «так» новій 

кар’єрі у публічному секторі» [50].  

Ще одним з інноваційних підходів для публічного адміністрування стала 

реорганізації управління інформаційно-комунікаційною галуззю. Виразні 

перспективи останньої пов’язувалися з виконанням кількох базових завдань: 

ідентифікацією проблем й розмежуванням виконання та аудиту виконання. 

Деталізуємо ці два завдання.  

«Попри намагання поліпшити якість послуг для лінійних агентств, тим не 

менш, під час другого туру внутрішніх зустрічей керівництву центральної 

адміністрації довелося почути чимало скарг. Переважно вони стосувалися 

роботи Бюро з управління інформацією (Information Management Bureau). Це 

бюро було створене та підпорядковане адміністрації 1968 року, коли 

губернатор Гарольд ЛеВандер видав розпорядження про реорганізацію, що 

об’єднувало усі можливості обробки даних у виконавчій гілці влади. По суті, 

ця дія цілеспрямовано створила організацію сервісу та контролю, щоб 

підкреслити ефективність витрат» [3, с. 16].  

Коли лінійні агентства користувалися послугами бюро, вони платили за 

них із власних асигнувань у вигляді переказу коштів на рахунок оборотного 

фонду бюро. У силу того, що бюро відповідало за нагляд за комп’ютерними 
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системами на управлінському рівні штату, лінійні відомства не могли ані 

придбати комп’ютери, ані замовити зовнішні обчислювальні послуги без 

згоди бюро. Державні службовці повсякчас скаржилися на відсутність 

розуміння внутрішніх агентських процесів та зловживання повноваженнями з 

боку бюро. Окрім цього, критика лунала й з приводу якості послуг: час 

обробки був надто довгим; найсучасніші послуги зрідка доходили до 

державних установ. Ставки на послуги зростали значно швидше, аніж 

бюджети більшості агентств.  

Відповідно, перед адміністрацією штату постало ще одне важливе 

питання: яким чином оперативна одиниця департаменту може мати успіх у 

забезпеченні послугами лінійних агентств, при цьому виконуючи наглядові 

обов’язки від імені законодавчого органу та губернатору? Таким чином, 

актуалізувалася суперечливість між сервісними та контрольними функціями. 

У результаті було прийняте рішення про створення Агентства з інформаційної 

політики у складі адміністрації та передачу йому функцій контролю від бюро. 

Відтак, Агентство сконцентрувало власну діяльність на відстеженні 

дотримання норм, а бюро на задоволенні потреб лінійних відомств. Ключ до 

вирішення суттєвої проблеми полягав у розмежуванні контролю та виконання.          

Практика адміністративних реформ, проведених у Міннесоті, є значущою  

в контексті дослідження конструктивної реалізації постбюрократичних ідей у 

прикладній царині. На нашу думку, М. Барзелей та Б. Армаджані зосередили 

власну увагу саме на цьому штаті через його відкритість до інноваційних 

принципів організації державно-управлінської діяльності та ефективну 

імплементацію постбюрократичного інструментарію.  

Умовивід, зроблений нами у згадуваній на початку підрозділу статті, 

лишається незмінним: «Кумулятивний ефект мало, насамперед, 

запровадження ринкової динаміки, яка передбачала зміцнення внутрішньої 

двосторонньої комунікації, перегляд основ фінансування, змагальний 

характер діяльності, а також подолання законодавчої недовіри. Окрім того, 
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вагому роль мало оновлення систем управління персоналом, інформацією та 

закупівлями» [3, с. 17]. 

 

3.2 Прикладна реалізація постбюрократії у розвинених країнах 

 

Постбюрократія як прикладна модель державного управління на основі 

методології, розробленої М. Барзелеєм та Б. Армаджані, була комплексно 

реалізована у штаті Міннесота (США). Реформи ж адміністративних систем у 

багатьох розвинених країнах світу хоч і не базувалися безпосередньо на цій 

методології, але враховували її окремі елементи, як то: деволюція, деліберація, 

конс’юмеризація, інтерактивність, прозорість, дебюрократизація тощо. У 

контексті виявлення прикладної значущості постбюрократичної парадигми 

вважаємо за доцільне розглянути кейси реалізації її положень на практиці 

розвиненими країнами світу. 

Сучасне оновлення парадигми державного управління починається у 

1980-тих роках через зміни, що відбуваються в міжнародному контексті. 

Окремі явища вимагали перестроювання держави відповідно до вимог на 

міжнародній арені. Попередньо держава відігравала провідну роль в 

управлінні та розвитку, прагнучи централізації влади. У новому ж контексті 

роль держави (уряду) перейшла від адміністративної держави до добробуту, з 

перенесенням влади та децентралізацією влади для підвищення її 

ефективності [49].  

Зараз існує майже всесвітній консенсус щодо реформи державного 

управління, який передбачає тісний взаємозв'язок між ефективним державним 

управлінням, розвитком та хорошим управлінням. Міжнародна обізнаність 

змусила ООН обговорити це питання окремо та прийняти резолюцію. 

Наприклад, на 50-тій сесії Генеральної Асамблеї, яка відбулася 15 - 19 квітня 

1996 року, питання державного управління та його вплив на розвиток 

обговорювали країни, що входять до Організації Об'єднаних Націй як єдину 

тему, щоб підкреслити важливість тісного зв'язку між ефективністю 
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державного управління та економічним прогресом країни. Країни-члени 

визначали зміни, що вносяться в їхні державні послуги, незалежно від їх 

позиції щодо континууму розвитку. Резолюція 50/225, прийнята Генеральною 

Асамблеєю, підкреслила важливість покращення оперативного реагування 

урядів на задоволення основних потреб людей та досягнення сталого розвитку. 

Резолюція була зосереджена на посиленні спроможності уряду щодо розробки 

політики, адміністративної реструктуризації, реформи державної служби, 

розвитку людських ресурсів та підготовки державних адміністрацій, 

підвищення ефективності в державному секторі, фінансовому менеджменті, 

державно-приватної взаємодії та управління програмами розвитку, що 

підкреслюють розвиток стійких національних державних можливостей [60]. 

Нинішня концептуальна та ідеологічна гегемонія ідей була підкреслена 

адвокацією провідних міжнародних партнерів з розвитку та донорських 

агентств, таких як ОЕСР, МВФ та Світовий банк. Вони звернулися до 

постбюрократії як до єдиного та найефективнішого шляху модернізації 

державного сектору [61; 69]. Вона розглядалася як «ринкова модель 

реформування уряду, яка стверджує, що методи приватного сектору за своєю 

суттю кращі для управління діяльністю порівняно з методами традиційного 

державного сектора» [52]. 

 Ці ідеї були застосовані на практиці реформування публічної 

адміністрації у Великій Британії в ході розгортання програми під назвою 

«Наступні кроки» («Next Steps»), Австралії, Новій Зеландії - де, мабуть, 

постбюрократичні реформи були ще більш успішними; Канаді, Сінгапурі, 

Малайзії, Південній Африці, Гонконзі та Мальті. Її навіть поступово 

підтримують у звітах про реформи та рекомендаціях країн, що розвиваються, 

включаючи Бангладеш [32; 62]. 

Велика Британія.  

Основним занепокоєнням була хвиля припливу в "потоці політики" [55], 

а саме прихід до влади Британської консервативної партії в 1979 році. 

Аналітично наслідки цієї політичної події були тривимірними. По-перше, 
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виборча перемога консерваторів символізувала значну зміну порядку денного 

у напрямку зменшення ролі уряду в економічному житті [37]. Як такі, вибори 

сильно змінили статус та коло питань урядового порядку денного. Це створило 

можливість переходу питання державного управління до порядку денного 

уряду.  

По-друге, прихід прем'єр-міністра М. Тетчер до влади відіграв роль 

цілеспрямованої події з питань публічного управління, тим самим 

підкреслюючи потенціал цього суб'єкта досягти урядового порядку денного. 

Публічний менеджмент був предметом системного порядку денного [37] до 

проведення фокус-події, коли тон публічного обговорення став негативним, 

зокрема, завдяки популярній на той час телевізійній програмі "Так, міністре". 

Державну службу як інституцію жорстко критикували політичні діячі як з 

лівого, так і з правого боку [63]. Прем'єр-міністр М. Тетчер сама визнавала 

державну службу неефективною та недостатньо підпорядкованою. Її прихід до 

влади у 1979 році вплинув на визначення порядку денного щодо політики 

державного управління у Великій Британії. Поява М. Тетчер на Даунінг-Стріт 

допомогла питанням публічного управління перейти від системних до 

урядових політичних програм [35]. 

По-третє, М. Тетчер підняла питання публічного управління до свого 

власного, прем'єр-міністерського порядку денного. У Вестмінстерській 

урядовій системі потенціал для зміни політики є найбільш сильним, коли ця 

тема є постійним пунктом порядку денного прем'єр-міністра. Початкова 

рівновага була ще більше порушена рішенням М. Тетчер створити новий офіс 

з питань публічного управління, приєднаний до кабінету прем'єр-міністра та 

відомий як Відділ ефективності. Політичний імідж цього нового офісу був 

пов'язаний з неефективною державною службою. Завданням Відділу 

ефективності була розробка конкретних пропозицій щодо досягнення 

співвідношення ціни та якості. З точки зору визначення порядку денного, 

новий підрозділ змінив відображення відносин між доменом, місцем 

розташування та іміджом політики [37]. Сформувавши підрозділ з підвищення 
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ефективності, прем'єр-міністр започаткувала нову політику для публічного 

управління, розташовану поза державною службою. Відділ ефективності 

підтримав висхідне питання неефективності державної служби та надав 

пропозиціям щодо політики публічного управління готовий доступ до порядку 

денного у ході розробки міністерських рішень. Ситуацію вже не можна було 

охарактеризувати як часткову рівновагу, в якій рішення приймалися 

монопольними політиками, що працюють над спеціалізованими програмами. 

Більш правдоподібна характеристика - одна з нерівноваг, в якій рішення 

приймав прем'єр-міністр, працюючи над загальним порядком денним. 

Отже, обрання та ранні кроки М. Тетчер відкрили вікно для нерозширеної 

розробки політики у сфері публічного управління. Потенціал для зміни 

політики був значним, навіть не зважаючи на потенціал розбігання серед 

політичних напрямків. Ця заява ґрунтується на теоріях вироблення політики, 

які дозволяють припустити, що зміни політики є ймовірними, коли політична 

активність призводить до переходу проблеми від системних до урядових 

програм та створення нової моделі перетину політичних образів, місць та 

доменів. Ці умови мали місце у Великій Британії на початку 1980-тих. 

Австралія та Нова Зеландія. 

Подібно до Великої Британії, початкова рівновага була порушена й в 

Австралії та Новій Зеландії через велику зміну порядку денного. В умовах 

робітничих урядів економічна стабілізація та результати діяльності стали 

головним пріоритетом, при цьому взявши на озброєння громадську думку, яка 

наполегливо виступала за зменшення оподаткування. Ця основна зміна 

порядку денного часто обговорюється з точки зору "економічного 

раціоналізму" [40; 59], політичної парадигми [51], яка керувала поколінням 

альтернатив для вирішення широкого кола проблем, що постали перед 

урядовим порядком денним як частина загальних зрушень порядку денного. 

Одним із наслідків рішень макроекономічної та фіскальної політики, що 

виникли в результаті процесу вироблення політики, були негайні скорочення 

бюджету. Лейбористські уряди були стурбовані передбачуваним, але 
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небажаним впливом цих скорочень на кількість та якість державних послуг 

[40]. Такі очікувані ефекти викликали неоднозначне занепокоєння щодо 

неефективності державної служби. 

У перші роки впровадження економічного раціоналізму неефективність 

державної служби отримала статус середнього рангу в урядовій програмі, що 

відповідало тому, що порядок денний прийняття рішень був заповнений 

макроекономічною політикою (включаючи грошову політику, витрати, 

оподаткування, торгівлю та обмінну політику тощо), макророботою та 

корпоратизацією комерційної діяльності, що проводилася урядом. У той час 

як уряд займався послідовною обробкою таких нагальних питань, центральні 

органи займалися паралельною обробкою питань публічного управління. 

Зокрема, основна проблема неефективності державного сектора залишалася 

ключовою у спеціалізованих програмах денних центральних відомств, 

відповідальних за управління витратами та фінансовим управлінням. 

Неінкрементальна розробка політики в таких сусідніх областях політики, 

як процедури макророботи та корпоратизація публічної комерційної 

діяльності, створила атмосферу та прецедент для формування непроцентних 

пропозицій політики щодо подолання основної неефективності державного 

сектора. Така ситуація стимулювала розробку неінкрементальних пропозицій 

щодо політики, що стосувалися управління фінансами, державної служби, 

трудових відносин та організації. Деталі процесу розробки політики та їх зміст 

відрізнялися у австралійському та новозеландському кейсах. Однак, динаміка 

визначення порядку денного була схожа. З міністерськими керівниками 

відомств, відповідальних за складання бюджету та управління фінансами, що 

належать до внутрішнього ядра Кабінету, пропозиції не мали труднощів 

увійти до порядку денного прийняття рішень після зменшення 

перевантаженості і, таким чином, питання публічного управління змогли 

просунутися в черзі. 

Як ми бачили, динаміка встановлення порядку денного у випадках 

Великої Британії та Австралії була дуже подібною у важливих аспектах. У всіх 
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трьох випадках вагомою зміною порядку денного було порушення в 

середовищі політичних монополій, які вдосконалювали політику державного 

управління в поступовому режимі, піддомен за піддоменом, під впливом 

прогресивного державного управління. Незалежно від специфіки динаміки 

нерівноваги (включаючи відмінності у фокусуванні подій), питання, що 

стосуються публічного управління, отримали доступ до урядового порядку 

денного у всіх трьох країнах. З тієї чи іншої причини неефективність стала 

одним непохитним іміджом політики державного сектора та державної 

служби. Подібно до динаміки визначення порядку денного, була схожа й 

динаміка генерації альтернатив. Пропозиції щодо політики розроблялися в 

інституційних місцях, близьких до центру влади. Після розробки пропозиції 

не стикалися з перешкодами, окрім «заторів» для досягнення порядку денного 

урядових рішень. Виходячи з процесів встановлення порядку денного та 

альтернативних поколінь, у всіх трьох випадках наступили умови для зміни 

політики. 

Загалом, у австралійському контексті було дві виразні фази відходу від 

традиційної моделі управління, і вони базувалися на основі виваженого 

теоретичного та філософського підґрунтя [45]. Реформи австралійського 

державного управління, починаючи з 1980-тих років, характеризувалися 

постбюрократичною спрямованістю. Перша фаза була зосереджена на 

внутрішніх реформах та корпоративному управлінні [31]. Загальноприйняті 

практики включали:  

- корпоративне планування на основі центральних цілей; 

- комплексне бюджетування програм;  

- програми з удосконалення управління;  

- контрактне працевлаштування для управлінців;  

- центральний аудит; 

- моніторинг ефективності індивідуальної роботи.  

Ключовими цілями були - розширення можливостей державних 

службовців та підвищення якості управління.  
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Слідом за цим, Австралія пережила фазу маркетизації в 1990-х роках, яка 

відбувалася у контексті економічного раціоналістичного дискурсу в країні 

[59]. Ця фаза являла собою виклик ефективності традиційної моделі з її 

монополією на виробництво та надання державних послуг, орієнтований на 

розробку ринкових рішень для невдач уряду та неокласичні й нові 

інституціональні економічні перспективи. 

Уже на етапі маркетизації було зрозуміло, що в Австралії виникає нова 

модель державного управління, як і в багатьох інших розвинених країнах 

світу. Саме в цей час постбюрократична модель конкурентоспроможного 

уряду заявила про себе. У австралійському досвіді маркетизація спиралася на 

створення ринків у державному секторі та використання контрактів для 

визначення і керування відносинами. Для деяких це означало появу нового 

контрактуалізму [53], для інших - контракти та конкуренція стали основою для 

зміни умов фундаментальних ознак державного сектора [68].  

Дж. Чалмерс і Г. Девіс стверджували, що «укладання контрактів було 

встановлено як стандартна форма надання політики, справді як інструмент із 

незначними обмеженнями, бажаний за більшості обставин, на відміну від 

традиційної публічної бюрократії» [42, с. 76]. 

С. Дікін і Дж. Мічі заявляли: «Якщо є єдина нитка, яка проходить через 

зміни, котрі спричинила неоліберальна революція... це відродження договору 

як головного організаційного механізму економічної діяльності» [46, с. 121].  

Отже, саме на цій фазі маркетизації, що актуалізувала поняття 

конкуренції та договорів, з'явилася чітка модель постбюрократичного 

конкурентного уряду. 

Теоретичні засади інституціональних реформ у Новій Зеландії чітко 

викладені Казначейством (1987) у довідковому інструктажі після виборів [67]. 

Він сформував загальне «креслення» або модель, яка надавала процесам 

переробки проекту в подальшому послідовність та узгодженість, як це 

задокументовано та проаналізовано Дж. Бостоном [38]. Одним із наслідків 

першого десятиліття реформ на засадах постбюрократії було те, що Нова 
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Зеландія стала у цьому процесі міжнародним лідером. Наприклад, К. Поллітт 

та Дж. Букерт у порівняльному аналізі змін у державному управлінні, 

здійснених у 13 юрисдикціях, описували зусилля Нової Зеландії як, мабуть, 

найбільш вичерпний і радикальний набір реформ державного управління 

будь-якої країни ОЕСР [58]. 

До ключових характеристик так званої новозеландської моделі можна 

віднести: 

- призначення керівників відомств на п'ятирічний строковий термін із 

щорічними угодами про виконання робіт з відповідним міністром, але також з 

більшими управлінськими повноваженнями; 

- послідовне застосування методів обліку нарахувань; 

- дезагрегація колишніх багатоцільових, вертикально інтегрованих 

державних бюрократій на менші, одноцільові утворення, дотримуючись 

теоретичного принципу суспільного вибору щодо розмежування політики та 

оперативних агентств й суб'єктів фінансування від постачальників, щоб 

уникнути захоплення політики та забезпечення конкуренції; 

- широке використання конкурентних контрактів з багатьох державних 

послуг приватним сектором та громадськими установами; 

- швидкий процес корпоратизації, який часто супроводжується повною 

приватизацією багатьох державних активів, що призводить до тривожної 

кількості скорочень. 

Законодавча база для цих кардинальних змін була забезпечена четвертим 

лейбористським урядом (1984–1990 роки), Законом про державні 

підприємства 1986 року, Законом про державний сектор 1988 року та Законом 

про державні фінанси 1989 року. Крім того, незалежність центрального банку 

та вимога, що ціль його грошово-кредитної політики має бути спрямована 

виключно на контроль за цінами, були встановлені Законом про резервний 

банк 1990 року. 

Протягом 1990-тих років національні уряди не вносили жодних суттєвих 

змін у ці основні принципи управління та відповідні законодавчі акти. Однак, 
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вони вдосконалили модель Нової Зеландії, запровадивши Закон про фіскальну 

відповідальність 1994 року, який встановив межі прозорості під час підготовки 

та подання бюджету уряду, процесу, який зобов'язує уряди до дисципліни у 

стратегічній фіскальній політиці та загальноприйнятій бухгалтерській 

практиці у всіх фінансових звітах до парламенту, включаючи бюджет. 1993 

року розпочався великий перегляд системи охорони здоров’я населення, що 

використовував організаційні принципи суспільного вибору, включаючи 

політику відокремленого управління та змагальну систему фінансування. 

Хвиля реформ розпочалася у 1996 році. Деякі конкретні кроки висвітлені 

Дж. Чапманом та Г. Дунканом [43]: 

- враховуючи високі трансакційні витрати на механізми підзвітності, 

велику кількість малих відділів консолідували у більші відділи, щоб зменшити 

відсоток відомчих витрат, розподілених на накладні витрати; 

- центральні органи (Казначейство, відомства Прем'єр-міністра та 

Кабінету Міністрів, Комісія з питань державної служби) повинні були більше 

зосереджуватися на загальнодержавних завданнях, враховуючи унікальну 

перспективу, яку вони могли б залучити до розробки державної політики; 

- «контрактна» база реформ призвела до нехтування питаннями власності, 

тобто організаційної спроможності відомств обслуговувати уряд. Посилені 

акценти приділили ролі власності через перестановку міністерських портфелів 

та більш детальну конкретизацію інтересів власності в угодах про результати 

діяльності виконавчої влади; 

- концепція вищої виконавчої служби повинна була пройти повторну 

активацію, щоб забезпечити пул талановитих, публічно налаштованих 

управлінців; 

- кожен департамент мав вийти за межі річних результатів стратегічних 

питань, що впливають на відповідальність відділу, а моделі фінансового 

планування мали бути адаптовані до нефінансових питань; 

- виявлено, що порядок підзвітності "конкурентоспроможного ринку" для 

визначення закупівлі продукції не підходить для багатьох урядових заходів. 
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Загалом, в Австралії та Новій Зеландії неефективність державної служби 

стала частиною порядку денного уряду, насамперед, на основі скорочення 

бюджетних коштів, тоді як у Великій Британії це питання було внесено до 

порядку денного уряду частково власними силами останнього. Певною мірою 

ця різниця відображає відмінності між британськими консерваторами та 

лейбористськими партіями, але це також частково пояснюється тим, що 

негативні публічні дискусії про державне управління у Великій Британії 

передували загальним виборам 1979 року. 

Франція.  

Запровадження постбюрократичних ідей у Франції відбувалося у формі 

поєднання дебюрократизації та моделі приватного сектору у 1980-тих роках. 

Тема поганого управління існувала й раніше, але саме в цей час закиди 

невдоволення призвели до правових чи адміністративних відповідей 

(створення посади Омбудсмана в 1973 році, Закони про доступ до документів 

1978 та 1979 років, Обґрунтування адміністративних актів та спрощення форм 

тощо).  

Після 1984 року тема якості з'явилася в урядах Лорана Фабіуса (ліве 

крило) та Едуарда Баладюра (право крило), які були викристалізовані в 1989 

році за планом "оновлення державної служби" Мішеля Рокара (ліве крило). 

План дебюрократизації імпортував певні інструменти управління, які 

поширювалися через приватний сектор. Його метою було послабити суворість 

у повсякденному наданні послуг шляхом сприяння участі посадових осіб 

(гуртки якості, потім плани обслуговування) та підзвітності керівників відділів 

(центри відповідальності) [44] в умовах нагляду за суспільством через 

комітети з оцінки та користувачів [66]. Згодом атаки бюрократії перейшли до 

посилення зовнішнього контролю, ближчого до нових практик публічного 

управління в США та Великій Британії. Зокрема, це було пов’язано з 

Органічним законом, що стосується бюджетних актів (Loi Organique sur les 

Lois de Finances - LOLF), який був прийнятий у 2000 році та посилив контроль 

за бюджетом парламенту, а потім із загальним оглядом публічної політики 
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(Révision Générale des Politiques Publiques– RGPP) у 2007 році на основі 

централізованого аудиту ефективності різних адміністративних секторів. Були 

імпортовані й інші інструменти, такі як показники ефективності детальних тем 

та складові компоненти управління. 

 Крім того, адміністрація зазнавала трансформувань у більш поступовий 

і тонкий спосіб, використовуючи інструменти управління інформаційними 

технологіями (планування ресурсів підприємства - ERP) або нові засоби 

комунікації з громадянами (електронна адміністрація). Після всіх цих років 

реформ питання дебюрократизації й досі обговорюється. Деякі дослідники 

замислюються про те, чи не було забута мети довіри [41]; акцентують увагу на 

очевидному розриві між показниками та цілями [39] та замислюються про 

надлишок інструменталізму в управлінні  [33]. 

Швеція. 

У Швеції сукупний потік політичних рішень щодо державного 

управління був досить подібним до Вестмінстерської моделі, особливо у сфері 

мікробудівництва та управління фінансами, аудиту та оцінки. Сценарій 

встановлення порядку денного та альтернативного генерування у подібних 

аспектах був схожий. У Швеції відбулася значна зміна порядку денного. Цей 

зсув включав тиск на податкові ставки, у наслідок чого передбачалося 

скорочення бюджету та потенційно інші перспективи для надання державних 

послуг. З цієї причини, серед інших, питання державного управління досягло 

відносно високого статусу в порядку денному уряду. Міністерство фінансів 

було зміцнено як місце для вирішення питань управління державою. 

Публічний менеджмент розвивався як єдиний політичний домен. Завдяки 

місцевому та міжнародному навчанню, розробники політики йшли шляхом 

навчання, який нагадував Вестмінстерський сценарій. Поширення політики 

було частиною навчального процесу. Як і у Вестмінстерських випадках, 

структурні наслідки полягали у тому, щоб вибірково централізувати владу для 

встановлення цілей для програм та агентств.  
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Прийняття централізованої в цьому відношенні політики вимагало 

більшої пояснювальної аргументації в Швеції, ніж у країнах Вестмінстерської 

моделі, оскільки Швеція, була центральним випадком корпоратистської угоди, 

тоді як країни Вестмінстеру були прикладом суверенної держави. Таким 

чином, вибіркова централізація постановки цілей, мабуть, була "недоречною". 

Чому уряд Швеції прийняв пропозиції щодо політики, які були 

централізованими, при цьому могли напружити норми, що регулюють 

конкуренцію та конфлікти в урядовій системі Швеції? 

Щоб відповісти на це питання, потрібно детальніше відобразити 

проблему та політичні потоки, як визначено Дж. Кінгдоном [55]. Основною 

проблемою була міжнародна конкурентоспроможність Швеції. Погіршення 

міжнародної конкурентоспроможності пояснювалося поведінкою заробітної 

плати в непромисловому товарному секторі, який був ізольований від прямої 

міжнародної конкуренції. Заробітна плата в непромисловому товарному 

секторі зростала швидше, ніж продуктивність праці. Прибуток і заробітна 

плата в секторі товарів, що продаються, були витіснені як міжнародною 

конкуренцією на їх товарних ринках, так і зростаючими витратами товарів, що 

неторговані. Державний сектор був задіяний у цій проблемі, оскільки основна 

складова непромислового товарного сектору Швеції була розташована в 

межах державного сектору. Проблема полягала в тому, що державний сектор 

погіршує міжнародну конкурентоспроможність Швеції і, таким чином, 

підриває економічні показники та добробут країни. 

 У політичному потоці шведська соціал-демократична партія намагалася 

відновити свій статус природної керуючої партії. Раніше в основі її позиції 

було бажання покладатися на підтримку робітників, які працюють у 

приватному та державному секторах. Ця формула застаріла. Хоча домінуюче 

політизоване соціальне розщеплення відбулося між роботодавцями та 

працівниками, ключова проблема полягала у розриві між промисловими та 

непромисловими товарами. Із зазначених причин робоча сила та капітал у 

торгівлі товарами переживали спільну долю - піддаватися міжнародній 
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конкуренції. Відсутність дисципліни в непромисловому товарному секторі 

сприймалася не лише як шкода міжнародній конкурентоспроможності, але й 

як несправедливість. Відповідь соціал-демократів полягала в тому, щоб 

підтримати як працю, так і капітал у хорошому промисловому секторі, і 

зробити це, вирішивши проблему з заробітною платою та недостатнім 

підвищенням продуктивності праці в державному секторі.  

Ці потужні хвилі «політичного потоку» мали ефектом перехід від 

корпоративної угоди до суверенної держави. Як і у Вестмінстерських 

випадках, прийняття партією було достатнім, щоб призвести до прийняття 

урядом, оскільки СДП керувала без коаліції та зіткнулася з відносно слабким 

парламентом. Ця історична точка була хорошим місцем для початку аналізу 

політики у сфері публічного управління на постбюрократичних засадах у 

Швеції [64]. 

Німеччина. 

Приклад Німеччини часто описується як подібний до США в епоху 

Рейгана-Буша, тому що двері політики щодо оновлення державного 

управління були відкриті на субнаціональному, але не на федеральному рівні. 

Отже, в Німеччині постбюрократичні реформи мали більш широке 

застосування на місцевому рівні, аніж на державному. Основним фактором 

було те, що фіскальна та бюджетна політики зменшили надходження ресурсів, 

тоді як очікування громадськості щодо надання послуг не зменшилися. Таким 

чином, на проблемний потік на місцевому рівні значною мірою вплинули 

екзогенні шоки, які зменшили бюджетні ресурси. Окрім цього, зрушення у 

політичному потоці пов’язані, зокрема з формулюванням та 

розповсюдженням «Нової скеровуючої моделі». Ці течії ілюструють процес 

позовного навчання [57]. Варто наголосити, що Нова скеровуюча модель 

спочатку відображала інтерпретацію досвіду місцевого самоврядування в 

Нідерландах. 

Численні напрямки досліджень можуть бути результативними для обліку 

відносної стабільності вироблення політики на федеральному рівні. Перший 
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полягає в тому, що не відбулося значного зміщення порядку денного. 

Хороший облік стабільності в розробці політики щодо управління державою 

передбачає пояснення такої загальної стабільності порядку денного. Такий 

чинник, як процес об'єднання Німеччини має чітке значення на цьому рівні 

пояснення. Другий напрямок пов'язаний з поясненням того, чому державне 

управління не внесло його до порядку денного уряду, незважаючи на 

відсутність значної зміни у порядку денному. І у цьому контексті виникає 

низка закономірних запитань: чому тон публічної дискусії про державне 

управління не став негативним, як це було у Великій Британії у 1979 році? 

Наскільки цей стилізований факт можна віднести до поширеності колишніх 

бюрократів у парламенті та уряді? Наскільки чинником є громадська думка, 

яка, очевидно, загалом задоволена державними установами? 

Іншим важливим питанням є те, чому шведський сценарій не повторився, 

коли продуктивність у державному секторі була визначена як основна 

проблема, пов'язана з міжнародною конкурентоспроможністю? Частина 

пояснень, імовірно, лежить посередині політичного потоку. Інша частина 

може лежати у водах потоку політики. Наприклад, шведські / німецькі 

відмінності можуть бути пояснені течіями політики. У Швеції розробка 

політики у сфері національної політики доходів перекинулася на політику 

державного управління. Можливо, цей ефект не здійснився в Німеччині через 

помітні відмінності в зміні системи встановлення заробітної плати двох країн. 

Ці підрахунки порівняльного аналізу кейсу Німеччини, здавалося б, 

викликають певні сумніви в однофакторних аналізах, які пов'язують великий 

вплив із збереженням юридичного підходу до державного управління на 

федеральному рівні, тобто тим, що описується як початкові умови. Слід 

вирішити питання, чому початкові умови зберігаються в Німеччині, а 

порушуються в інших місцях. Виходячи із випадків Вестмінстерської моделі, 

значну вагу слід приділяти відсутності значної зміни у порядку денному. 

Навіть якби потік політики, що надходить на федеральні урядові місця, був 

заповнений політичними альтернативами управлінського типу, сумнівно, що 
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зміни в політиці у сфері державного управління відбулися б, допоки б 

державне управління не перейшло на новий порядок денний уряду власними 

силами з інших причин.  

Фактором може бути юридична культура. Зрештою, розуміння 

державного управління пов’язано з різними конституційними позиціями 

британської державної служби та німецької федеральної бюрократії [36]. На 

нашу думку, також ні в якому разі не можна відкидати значення інституційних 

факторів. Незалежно від того, чи визначені вони широко, щоб включати 

способи мислення або вузько зосереджуватись на формальних інституційних 

механізмах, інституційні фактори безперечно важливі для розгляду. При 

розгляді теми запровадження ідей постбюрократії на практиці слід 

досліджувати причинно-наслідкові зв’язки знань, розроблених шляхом 

порівняльного аналізу кейсів, що протікають за лініями, визначеними 

теоріями вироблення політики, які розглядають процес визначення порядку 

денного детально. 

У цілому, цей аналіз може бути використаний для інформування більш 

широких порівняльних досліджень. Подібність між випадками встановлює 

казуальність основних змін у порядку денному зі зменшення тиску на 

податкову ставку та меншою роллю уряду в межах публічного домену. У кінці 

1980-тих Швеція зазнала значної зміни у порядку денному, тоді як Німеччина 

- ні. Статус порядку денного з питань публічного управління у Швеції, а також 

політичних рішень робити адміністративні реформи  були подібними до 

досвіду Вестмінстерських країн [64], тоді як справа федерального уряду 

Німеччини є прикладом тривалого поглибленого розроблення політики в цій 

галузі [48], демонструючи шлях континентально-європейського 

прогресивного державного управління. 
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3.3 Реформи державного управління в Україні крізь призму 

постбюрократичної парадигми  

 

Від моменту здобуття незалежності у 1991 році українська держава 

перебуває у процесі формування й удосконалення власної державності, одним 

з елементів якої є система державного управління. Перманентні реформи 

адміністративної системи не можна визначити, як стабільно послідовні, що 

пов’язано з регулярною зміною правлячої політичної еліти. Різні, а часом 

протилежні, орієнтації офіційних політиків призводили до частих й інколи 

різких змін у розумінні концепції розвитку України як незалежної держави, 

що у свою чергу, впливало на характер та зміст публічно-адміністративних 

реформ. 

Проєвропейський вектор розвитку української держави та суспільства 

консолідувався під час Революції Гідності та проявився у подальших кроках, 

які здійснювали державні чиновники, громадські активісти та громадські 

організації за підтримки Європейського Союзу та інших урядових та 

неурядових демократичних партнерів. Відмова від багатовекторної політики 

була підтримана низкою ефективних політичних рішень, які тлумачили 

регуляторні, організаційні та інституційні особливості реформ державного 

управління з урахуванням стандартів ЄС у контексті інтеграційних намірів 

України.  

Комплексне перезавантаження політичної влади, що сталося в результаті 

обрання Президентом України В. Зеленського (21 квітня 2019 року) та 

позачергових виборів народних депутатів до Верховної Ради (21 липня 2019 

року), поставила під питання стратегію розвитку української держави, з 

одного боку, через суперечливі висловлювання окремих високопосадовців, з 

іншого ж, - через відсутність чіткої позиції щодо шляху розвитку України у 

довгостроковій перспективі. Зрештою, практика засвідчує, що загальна 

стратегічна логіка лишається подібною до тієї, якої дотримувалися політичні 

попередники, принаймні, у контексті реформ системи державного управління.    
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Одним із ключових напрямків відповідних реформ була і лишається 

орієнтація на сервісну модель держави, покликану забезпечити максимально 

якісні умови для життя та самореалізації кожного громадянина. Як вже було 

доведено у першому розділі цього дисертаційного дослідження, 

постбюрократична парадигма державного управління М. Барзелея та                    

Б. Армаджані вписується у загальний контекст сервісного підходу і формує 

його змістове та інструментальне наповнення поряд з багатьма іншими 

концепціями та теоріями, що зародилися наприкінці ХХ століття з метою 

реформування застарілих бюрократичних принципів та технік. 

Перспективи постбюрократичної моделі державного управління в 

Україні, можна оцінювати, на нашу думку, найперше, через співвідношення 

ключових характеристик цієї моделі з тими соціально-політичними та 

публічно-адміністративними умовами, які склалися у нашій державі на даному 

етапі її розвитку. У цьому процесі нам допоможе авторське визначення 

постбюрократії, яке ми запропонували у другому розділі дисертації, 

узагальнюючи зміст та особливості постбюрократичного публічного 

управління. По-друге, не менш концептуальним буде аналіз тих реформ, що 

вже відбулися в Україні у сервісному ключі, що дозволить говорити не лише 

про перспективи, а вже й про певні результати (як позитивні, так і негативні).   

У той же час, варто наголосити, що попри корисність практичного досвіду 

західних партнерів, які почали подібні перебудови на 15-20 років раніше, 

державна політика, як зона високих ризиків та відповідальності, повинна 

базуватися не лише на узагальненні конструктивних наслідків сервісних 

практик, а й ґрунтуватися на виваженні та обґрунтуванні доцільності останніх 

у конкретному культурно-історичному вимірі кожної держави.   

Загалом питання реформ системи державного управління в Україні 

активно досліджується багатьма науковцями. Зокрема, різні аспекти 

відповідних процесів (методологічні, правові, інструментальні тощо) 

вивчають такі дослідники, як І. Грицяк [2], С. Клімова [15], Н. Панова [20], К. 

Романенко [23], Ю. Сурмін [27], М. Чулаєвська [29] тощо. Сервісні засади та 
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практика  реформування публічно-адміністративної царини в Україні 

розробляються в наукових студіях О. Дудкіної [6], Ю. Іванова [8], Є. Легези 

[17], С. Мішиної [18], Н. Романової [24] і т. д. 

У нормативно-правовому полі України сервісний характер державного 

управління обґрунтовується: Законами України "Про адміністративні 

послуги" [9], "Про державно-приватне партнерство" [10], "Про державну 

службу" [11], "Про публічні закупівлі" [12], "Про співробітництво 

територіальних громад" [13], "Про засади державної регіональної політики" 

[14], Проектом Цифрової адженди України-2020 [28], Стратегією 

реформування державного управління на 2016–2020 рр. [26], Планом роботи 

Міністерства цифрової трансформації на 2020 рік [21] тощо.  

Практичними прикладами сервісізації можна назвати запровадження і 

розгалуження по всій Україні центрів надання адміністративних послуг, які 

об’єднали низку функцій під одним дахом, зокрема надання таких публічних 

послуг, як отримання водійських посвідчень, закордонних паспортів, довідок 

про відсутність судимості тощо. На сьогоднішній день ЦНАПи функціонують 

у 30 містах нашої держави, і їх діяльність позитивно оцінюється більшістю 

відвідувачів. Про це свідчить соціологічне дослідження проведене Фондом 

«Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» з 24 червня по 12 липня  2019 

року на замовлення Центру політико-правових реформ в рамках проекту 

«Посилення ролі громадянського суспільства у забезпеченні демократичних 

реформ і якості державної влади», що здійснюється за підтримки 

Європейського Союзу [19]. 

Так, якщо у 2015 році роботу цих інституцій оцінювали позитивно 82 % 

опитуваних, а негативно – 5%, то вже у 2019 році позитивною роботу ЦНАП 

визнали – 90,9%, а частка тих, хто оцінював її як погану зменшилася до 2%. 

Порівняно з 2015 роком рівень задоволення громадян привітністю та 

компетентністю працівників центрів надання адміністративних послуг також 

зріс. У 2015 році цим показником були задоволені 92% респондентів, а не 

задоволені – 9%, а ось 2019 року привітними працівників ЦНАПів визнали 
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95,9%, а непривітними лише 4,1%. Щодо компетентності працівників 

відповідно: задоволені 91%, не задоволені – 9% у 2015 році та – 95% й 5% у 

2019. 

Переважна більшість відвідувачів ЦНАПів висловлюють задоволення 

загальною організацією роботи в аспекті інформативності оголошень та інших 

вказівників; наявністю стендів з інформацією, зразками документів; наявністю 

інформаційних карток послуг; доступністю бланків, формулярів; 

облаштуванням місць для очікування; загальним станом приміщення, а також 

режимом роботи органу. 

Зріс рівень задоволеності відвідувачів зручністю приміщень для людей з 

інвалідністю. У 2015 році 68% відвідувачів ЦНАПів відзначали їх зручність за 

цим критерієм, а у 2019 році – вже 87,5%. Також зросла частка опитуваних, які 

визнали зручною оплату послуг (з 80% у 2015 році до 95% у 2019 році). 

У досліджуваних центрах 30% опитуваних не довелося чекати у чергах 

взагалі. 27 % громадян були змушені зачекати не більше 10 хвилин. Найбільше 

великими чергами (понад годину) відрізняються центри надання послуг у 

Хмельницькому – 21 % та Черкасах – 19%. Практично цілковита відсутність 

черг була зафіксована у  Полтаві де 83% зазначили, що їм взагалі не довелося 

стояти у черзі, щоб отримати послуги. 

В. Зеленський на посаді Президента України не лише активно продовжив 

політику сервісізації, а й активізував дії з діджиталізації публічних сервісів. З 

цією метою 12 червня 2019 року в Офісі Президента відбулося перше 

експертне обговорення концепції «Держава у смартфоні». У дискурсі взяли 

участь репрезентанти «Коаліції електронної держави», до якої входять 65 

різних організацій та фахівців у галузі інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

"Я хочу швидких змін. Я вірю у ваш талант і бажання зробити Україну 

цифровим лідером і гарантую вам політичну волю. Маємо спільно готувати 

ініціативи, законопроекти та здійснювати кроки, що знімають бар’єри до 

цифрової економіки та електронного урядування… Запевняю, що особисто 
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"звертатимуся" до тих державних службовців, які чинять спротив на місцях" – 

визначив свою позицію В. Зеленський [4]. 

На той момент радник Президента М. Федоров наголосив на тому, що 

онлайн режим надання публічних сервісів не тільки наддасть комфорту 

громадянам, а й сприятиме мінімізації, а згодом й повномірному викоріненню 

корупції. Він зазначив, що відповідний амбітний план передбачає, що до 2024 

року  90% усіх публічних послуг будуть переведені до віртуального режиму, 

відповідно, безпосередня взаємодія фізичних та юридичних осіб з владними 

структурами зменшиться втричі. Таким чином, корупція у публічному секторі 

може бути зведена, по суті, до нуля [4]. 

У той же час політик визнав, що цей амбітний план зможе перетворитися 

на реальність тільки за синергії усіх учасників модернізаційний процесів: від 

експертів та представників вітчизняного IT-бізнесу, до всіх гілок політичної 

влади [4]. 

Представники Коаліції надали Президенту України свої рекомендації та 

обговорили пріоритетні проекти цифровізації. Основні рекомендації 

стосувалися технологічного удосконалення е-держави та е-демократії, 

інфраструктур цифрового порядку, цифрової ідентифікації, кібернетичної 

безпеки як окремого громадянина, так і держави у цілому, наведення порядку 

у державних реєстрах усіх установ публічного сектору, посилення ролі 

електронного народовладдя (електронні соціологічні опитування, деліберації, 

вибори тощо). Також мова велася про значущість створення сприятливих умов 

для вітчизняних технологічних стартапів. 

Відтоді позиція В. Зеленського набула чіткого абрису: держава повинна 

стати сервісом, щоб допомагати одним людям швидко отримувати послуги, а 

іншим — чесно виконувати свою роботу. 

Вже 27 вересня 2019 року віце-прем'єр-міністр — міністр цифрової 

трансформації М. Федоров презентував у Києві концепцію розвитку 

цифрового держави в Україні та бренд "Дія" ( "Держава і я").  Важливість цієї 

події полягала в тому, що вперше в сучасній історії нашої країни вищі 
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політичні фігури, керуючись спільною ідеєю, запустили національний проект 

цифрової держави. 

Перехід з "аналогової" на "цифрову" державу несе для України ряд 

істотних переваг, а сама країна стає більш конкурентоспроможною на світовій 

арені. У десятки разів збільшується швидкість обміну даними між державними 

структурами, як і швидкість надання державних послуг фізичним та 

юридичним особам. Державні послуги стають більш доступними, через 

відсутність прямих контактів із чиновниками знімається корупційна складова, 

знижується навантаження на державних службовців, оптимізується час їхньої 

роботи, скорочується чисельність апарату державної служби, знижуються 

витрати на документообіг у паперовому вигляді. 

На презентації концепції розвитку цифрової держави в Україні та бренду 

"Дія" обговорювалися плани та наріжні проблеми. Зокрема спікерами було 

відзначено, що сьогодні контакт громадянина з державним апаратом змушує 

його почуватися почасти безпорадним. Відповідний висновок у команді 

нового президента був зроблений на основі онлайн дослідження, 

респондентами якого стали біля 90 тисяч українців [25]. 

Серед чотирьох найбільш болючих проблем українців у взаємодії з 

державними інституціями було виділено наступні. По-перше, для населення 

головна асоціація від взаємодії з державою — це стрес. Українці не 

сприймають державу як систему, що може забезпечувати якісні сервіси. По-

друге, населенню почасти просто незрозуміло, як користатися тією чи іншою 

послугою, ключова причина цієї проблеми полягає у неякісному 

інформаційному забезпеченні. Третя проблема пов'язана з електронною 

ідентифікацією громадян. Щоб отримати більшу частину державних послуг 

через Інтернет, людина повинна себе ідентифікувати за допомогою 

електронного цифрового підпису, отримання якого є надто 

бюрократизованим, бракує точок видачі, а використання ЕЦП незручне. По-

четверте, складна організаційна структура державного апарату не дозволяє 

ефективно і централізовано проводити цифрові реформи. У різних державних 



166 
 

структур не було спільної мети і спільного бачення стратегії цифровий 

трансформації країни. З метою подолання цієї проблеми, керівництво держави 

створило парламентський комітет з питань цифрової трансформації, а також 

міністерство цифрової трансформації. У кожному міністерстві й відомстві 

були призначені спеціальні співробітники, увага яких буде фокусуватися на 

тих послугах, які надає та чи інша державна структура. 

Міністерство цифрової трансформації поставило перед собою завдання 

досягти до 2024 року три мети: 

1) 100% всіх державних послуг доступні онлайн; 

2) 20% послуг надаються автоматизовано, без втручання посадової 

особи; 

3)  1 онлайн-форма для заповнення, щоб отримати пакет послуг в будь-

якій життєвій ситуації. 

На даний момент у міністерства в процесі реалізації знаходиться понад 90 

проектів. Провідні з них: 1) електронний кабінет громадянина, в якому буде 

можливість побачити свої цифрові водійські права, цифровий паспорт, дані 

про нерухомість. Крім того, людина буде отримувати повідомлення про те, хто 

і коли звертався за його даними; 2) пілотний проект з впровадження цифрових 

водійських прав; 3) проект "е-малятко", в рамках якого при народженні дитини 

усі відповідні державні послуги і документи можна отримати через Інтернет, 

заповнивши одну онлайн-форму; 4) ID-14 — одночасна реєстрація фізичної 

особи як платника податків під час першого оформлення паспорта 

громадянина України; 5) електронна пенсія: оформлення пенсії онлайн;              

6) електронне резидентство: можливість зареєструвати бізнес в Україні і 

відкрити рахунок в банку через Інтернет після отримання в посольстві України 

ID- карти; 7) аудит електронних державних реєстрів, який згодом дозволить 

провести електронний перепис населення; 8) запуск кабінету забудовника, де 

частину ліцензій можна буде отримати без участі чиновників. 

6 лютого 2020 року Міністерство цифрової трансформації оприлюднило 

перші результати проекту з діджиталізації України: мобільний додаток "Дія". 
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У перспективі він має об'єднати в електронному форматі всі послуги, які 

держава надає громадянам, організаціям та бізнесу. 

Наразі функціонал програми не надто широкий, але корисний. 

Користувачі отримають можливість відкривати на своєму смартфоні 

посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. У 

міністерстві зазначили, що запуску програми передував півторамісячний 

період публічного бета-тестування, в якому взяли участь понад 30 тисяч 

людей. Проте, наразі занадто рано судити про успішність релізу, адже після 

презентації додатку навіть при пошуку програми у деяких користувачів 

виникають проблеми [30]. 

Переведення водійських документів у цифровий формат - лише перший 

крок у розвитку сервісу. Пропоненти проекту планують перенести туди всі 

необхідні громадянам документи, а протягом п'яти років - реалізувати надання 

державних послуг в цифровому форматі. Розробкою програмного 

забезпечення «Дії» наразі займаються сторонні компанії, а Кабінет міністрів 

вже збирає фахівців для створення власної команди розробників Diia 

Company. У Мінцифри хочуть постійно впроваджувати в проєкт новий 

функціонал. Міністр М. Федоров розраховує на щотижневий цикл випуску 

оновлень програми [30]. 

Ще одним продуктом Міністерства став додаток «Дій вдома», який був 

розроблений у надзвичайно короткий часовий проміжок через виклики, 

пов’язані з поширенням COVID-19. Авторизація у застосунку дозволяє 

уникнути 14-денної ізоляції у спеціалізованих обсерваторах людям, які щойно 

повернулися до України з закордону, і лишатися у більш комфортних 

домашніх умовах. Функціонал застосунку простий та корисний. Реєстрація 

потребує кілька хвилин, а система не лише контролює місце проходження 

самоізоляції за вказаною адресою, а й дозволяє моніторити розвиток 

симптоматики й, за потреби, здійснити ургентний виклик на гарячу лінію 

Міністерства охорони здоров’я України. Щоправда, кілька перших місяців 
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функціонування застосунок давав збої, чим приносив незручності як 

користувачам, так і контролерам від держави.    

Варто зазначити, що з 2014 року в Україні відбуваються активні процеси 

в дусі постбюрократії, які у вітчизняному науковому та практичному дискурсі 

зібрані у дефініції «дебюрократизація».  

 «Дебюрократизація – комплекс заходів демократичної влади, політичних 

партій, громадських організацій, громадських рухів, спрямованих на 

ослаблення бюрократизму. Бюрократизм є невід'ємною рисою державно-

корпоративного капіталізму та інших економічних систем, учасником яких є 

держава, і може посилюватися в процесі одержавлення економіки, тому 

дебюрократизація не може бути повною. Основні засоби дебюрократизація 

скорочення державного апарату, свобода доступу до соціально-економічної 

інформації, підвищення рівня освіти та культури населення, використання 

сучасних досягнень науки і техніки для комплексної автоматизації процесу 

управління, посилення рис правової держави, посилення ролі громадських 

організацій в суспільстві, суворий контроль за виконанням державного 

бюджету, демократичні вибори до вищих органів влади, ведення грамотного 

діловодства тощо» [7]. 

«Дебюрократизація - реалізація системи заходів з подолання 

бюрократизму. До цих заходів відносяться: підвищення загальної 

управлінської культури населення, використання ЕОМ, спрощення процедур 

управління, відкритість процесів прийняття спільних рішень, скорочення 

державного апарату, свобода доступу до соціально значущої інформації та ін.» 

[22]. 

Попри те, що з точки зору філології частка «де» на початку слова означає 

заперечення, «дебюрократизація», так само, як і процес встановлення 

постбюрократії, не означає повної відмови від бюрократії як системи 

державного управління (що зрозуміло з вище наведених дефініцій), але 

свідчить про намагання позбавити останню виразних недоліків, які заважають 
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саморозвитку цієї системи, роблячи її недієвою, і розвитку суспільства в 

цілому, тобто позбутися бюрократизму.  

«Бюрократизм сприяв перетворенню апарату управління на 

самодостатню силу, яка формально функціонує в рамках закону, але не в 

загальнонаціональних, а приватних або корпоративних інтересах. 

Першооснова бюрократизму – відчуження громадян від влади, обмеження їх 

прав і свобод, домінування бюрократичного апарату над суспільством. Тобто 

бюрократизм як явище має переважно негативні, соціально неприйнятні 

ознаки» [1, с. 28]. 

В. Дубицький визначає ці недоліки як дисфункції та патології і наполягає 

на їх викоріненні. «Процес дебюрократизації спричинюється зростанням 

дисфункцій апарату державного управління та наявністю латентних 

(прихованих) відносин у його структурах… дебюрократизація державної 

служби має спрямовуватися на усунення патології дозвільних та регулюючих 

функцій різноманітних інститутів адміністративної машини держави… 

Дебюрократизація державної служби спрямовується також на усунення 

факторів, які безпосередньо чи опосередковано сприяють підтримці та 

розвитку основних видів дисфункцій державного управління. До таких 

факторів належить: низька якість чиновницького апарату, недостатня 

ефективність запобігання корупції, недієвість системи покарань та винагород, 

негативні приклади латентної поведінки вищого адміністративного та 

політичного керівництва» [5, c. 120]. 

Досліджуючи світові тенденції розвитку концепцій публічного 

управління, Г. Кухарева звертається й до проблеми удосконалення системи 

публічного управління України. Дослідниця виділяє основні напрями 

вдосконалення публічного управління в України, зокрема: 

- проведення децентралізації зі збереженням контролю на центральному 

рівні; 

- дебюрократизація та запровадження автономії публічних службовців; 

- визначення ролі уряду як гаранта суспільних цінностей;  
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- орієнтація на громадянина як на партнера, запровадження інститутів 

консультування з громадськістю, спільного прийняття рішень;  

- підвищення рівня довіри громадян до влади через забезпечення 

відкритості та прозорості;  

- створення професійної культури якості обслуговування, заохочення 

творчості працівників та ін. [16]. 

Учена наполягає, що для запровадження відповідних новацій, варто 

здійснити низку заходів, а саме:  

- розвиток громадянського суспільства, започаткування діалогу з 

громадськістю та бізнесом, забезпечення відкритості та прозорості органів 

публічної влади;  

- реформування публічної служби; 

- широке застосування інформаційно-комунікаційних технологій;  

- упровадження державного стратегічного планування;  

- проведення політики деконцентрації та децентралізації, що дозволить 

наблизити публічні послуги до громадян; 

- дебюрократизація, спрощення адміністративних процедур [16]. 

Виділення відповідних векторів та заходів з реформування системи 

публічного управління та адміністрування в Україні свідчить про їх 

постбюрократичний характер в дусі парадигми Б. Армаджані та М. Барзелея. 

Висновки ученої прямо не базуються на рекомендаціях авторів 

постбюрократичної парадигми, проте враховують досвід зарубіжних країн, які 

кілька останніх десятиліть реформують систему державного управління,  

певною мірою використовуючи і науково-практичні напрацювання цих 

американських дослідників.   

Дебюрократизація системи публічного управління та адміністрування в 

Україні в ключі постбюрократичної парадигми передбачає окрім активної 

діджиталізації публічних сервісів, децентралізацію, розвиток державно-

приватного партнерства, скорочення чисельності державного апарату тощо. 



171 
 

Децентралізація здійснюється з метою розширення повноважень органів 

місцевого самоврядування, щоб вони могли вирішувати усі місцеві питання, 

включаючи бюджетування, і нести відповідальність за прийняті рішення і 

виконані дії. Активне реформування системи місцевого самоврядування 

розпочалося 2014 року, коли Уряд схвалив Концепцію реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади, а згодом  

затвердив План заходів щодо її реалізації. І на сьогоднішній день вже є перші 

продуктивні зрушення.  

Локальні бюджети за останні роки зросли на 165,4 млрд грн: з 68,6 млрд 

в 2014 до 234 млрд грн в 2018 році, що є свідченням фінансової 

децентралізації. У період з 2015 року по 2018 рік в нашій державі було 

сформовано 878 об’єднаних територіальних громад (ОТГ). До їхнього складу 

увійшли біля 4000 колишніх місцевих рад. Враховуючи те, що в ОТГ 

проживають 9 млн людей, відповідні темпи міжмуніципальної консолідації 

можна визначити як високі. Також було запроваджено інститут старост 

(сьогодні їх нараховується 786), які репрезентують інтереси сільського 

населення в раді громади. 

У 2018 році у комунальну власність об’єднаних громад було передано 1,5 

млн га земель сільськогосподарського призначення за межами населених 

пунктів. Розробляються механізми вирішення спільних проблем громад, 

зокрема утилізація та переробка сміття, розвиток інфраструктурних об’єктів. 

Наприкінці 2018 року цими механізмами скористалися 975 громад 

(реалізовано 325 договорів про співробітництво).  

Державна підтримка регіонального розвитку та розвитку інфраструктури 

громад за час реформи зросла у 39 разів: з 0,5 млрд в 2014 році до 19,37 млрд 

грн у 2018 році. За рахунок цієї підтримки в регіонах та громадах реалізовано 

у 2015-2018 роках більше 10 тисяч проектів. 

За рахунок законодавчого розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування відбулася оптимізація надання адміністративних послуг. 

Сьогодні органи місцевого самоврядування відповідають за надання низки 
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базових адміністративних сервісів, як то реєстрація місця проживання, видача 

паспортних документів, державна реєстрація юридичних та фізичних осіб, 

підприємців, об’єднань громадян, реєстрація актів цивільного стану, речових 

прав, вирішення земельних питань і т. д. 

 

Рис. 1 Результати першого етапу децентралізації в Україні 2014-2018 років 

[47]. 

23 січня 2019 року Уряд України ініціював перехід до другого етапу 

реформи децентралізації, який передбачає закріплення вже набутих успіхів і 

формування спроможних громад, зміну територіального устрою на рівні 

районів та громад, чітке розмежування повноважень та функцій контролю 

різних рівнів управління, а також розвиток форм місцевої демократії. 

На цьому етапі передбачається внесення змін до Конституції щодо 

децентралізації, що не сталося під час першого етапу децентралізації, а також 

суттєве удосконалення дотичної нормативно-правової бази, зокрема щодо 

засад адміністративно-територіального устрою України, регулювання 

містобудівної діяльності, служби в органах місцевого самоврядування, 
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державного нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування, 

організації місцевого референдуму, місцевих виборів тощо. 

Загалом, з 2014 по 2020 роки в Україні було утворено 1070 ОТГ, які на 

добровільних началах об’єднали 4882 громади. На даний момент у 936 ОТГ 

вже відбулися місцеві вибори. Площа сформованих ОТГ покриває майже 50% 

загальної площі нашої держави, при цьому населення, яке проживає на цих 

територіях, - більше 70% від загалу українців. Відповідні темпи свідчать про 

те, що мета реформи децентралізації невдовзі буде повністю реалізована. 

Інститути прямого народовладдя набудуть більш широких повноважень за 

рахунок деволюції, а населення отримає якісне життєве середовище та 

доступні публічні сервіси.  

Загалом, можемо констатувати концептуалізацію реформ в Україні, 

націлених на дебюрократизацію системи публічного управління та 

адміністрування, але акцентувати увагу на окремих зволіканнях у питанні 

удосконалення законодавчої бази, відставання від планів за часом та 

відсутність комплексного підходу (поперемінна увага до різних напрямків 

реформування).  

 

Висновки до третього розділу 

 

Доведення практичної значущості постбюрократичної парадигми                 

Б. Армаджані та М. Барзелея свідчить про дотримання її теоретико-

прикладного балансу. Теоретична цілісність наукових ідей цих учених 

резюмується низкою практичних переваг. Відповідно, цінність постбюрократії 

подвоюється. Найбільш виразні ефекти від застосування принципів 

постбюрократичної парадигми на практиці віднаходимо у досвіді 

адміністративних реформ штату Міннесота, які мали місце у 1990-тих роках. 

До характерних ознак останніх можна віднести: розробку гнучкості кадрової 

політики, залучення фахівців з бізнесової сфери, запровадження концепції 
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управління якістю, реорганізацію управління інформацією, розмежування 

функцій виконання на контролю.   

Країни ОЕСР наприкінці ХХ століття також вдалися до оновлення 

системи державного управління за постбюрократичним сценарієм. Найбільш 

ефективними виявилися реформи у Вестмінстерських країнах, де питання 

удосконалення моделі державного управління призвело до зміни порядку 

денного уряду (актуалізація корпоративного управління). Ключовими цілями 

було визначено розширення можливостей державних службовців та 

підвищення якості управління, що мало бути досягнуто в результаті 

застосування контрактації та економічної раціоналізації. Вітчизняні ж 

реформи публічно-адміністративної системи в ключі постбюрократичної 

парадигми розпочалися у 2014 році на хвилі Революції Гідності, вони 

передбачають децентралізацію, деволюцію, скорочення штату державних 

службовців, сервісізацію та діджиталізацію.  

Основні результати дослідження опубліковані у працях автора [3]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено комплексне дослідження теоретичного та 

практичного вимірів постбюрократичного публічного управління                           

Б. Армаджані та М. Барзелея, що дає можливість системного розуміння 

постбюрократії як наукового концепту та  прикладної моделі, виявлено 

основні принципи трансформації бюрократії у постбюрократію, досліджено 

світову практику використання постбюрократичного інструментарію, що 

сприятиме актуалізації провідних трендів реформування державного 

управління в Україні. Здобуті результати наукового дослідження дають 

можливість зробити наступні висновки: 

1. Постбюрократична парадигма державного управління                          

Б. Армаджані та М. Барзелея виникає у межах ширшого наукового підходу до 

публічного управління та адміністрування – «сервісна держава», що 

сформувався у 1990-тих роках як науковий конструкт (Ж. Бурго, Ч. Гуд,             

Р. Денхардт, Г. Міллер, П. Нат, П. Пластрік, Д. Розенблум, Ч. Фокс тощо) і 

фактично одночасно почав реалізовуватися на практиці. Реформи в напрямі 

сервісізації державного управління передбачали запровадження таких нових 

принципів організації діяльності державних структур, як конкуренція серед 

постачальників публічних послуг, відповідальне використання ресурсів, 

контроль результатів, підвищення стандартів якості, децентралізація системи 

державного управління, горизонтальна комунікація, стратегічне управління 

(управління виконанням), цифровізація внутрішньої та зовнішньої 

комунікації, підзвітність не лише політичним, а й публічним акторам тощо.  

Постбюрократична парадигма не лише комплексно інтегрована у 

сервісний підхід до державного управління, але й змістовно збагачує його 

культурну складову, обґрунтовуючи та популяризуючи оновлені 

постбюрократичні цінності, покликані посилити позицію кожного окремого 

державного службовця, наділивши його високим рівнем участі та 

відповідальності. Синхронізованість постбюрократичної парадигми з 
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сервісним підходом доводять її принципи, зокрема, такі як гнучкість, 

оперативність, підзвітність, ефективність, змагальне середовище, 

інституціалізований мережевий діалог, оптимізація використання ресурсів, 

сприйняття громадянина споживачем публічних послуг і т. д.  

2. Постбюрократична парадигма не передбачає тотальної елімінації 

бюрократії як способу організації державного управління, натомість, - 

націлена на її рафінування з метою виведення на більш високий у якісному 

розумінні щабель. По суті, постбюрократія репрезентує собою альтернативу 

традиційному бюрократичному управлінню (первинність цілей державної 

організації над проблемами суспільства, примат приписів та правил, жорстка 

ієрархізованість системи, комунікація «згори», закритість тощо) і виникає як 

відповідь на недемократичність, механістичність, формалізованість класичної 

бюрократії, теоретично доведені такими мислителями як П. Блау, Д. Варнот, 

Ч. Гудселл, Р. Гумель, Дж. Дьюі, Р. Мертон та багатьма іншими політичними 

філософами та економістами. Б. Армаджані та М. Барзелей, у першу чергу, 

критикують її імперсолізований характер, пасивність та замкненість.     

Загалом же, перехід до постбюрократії відбувається шляхом задоволення 

інтересів громадян, підвищення якості та цінності публічних послуг, 

виробництва публічних послуг, дотримання високих стандартів,  ідентифікації 

місії, послуг, клієнтів та прибутків, розбудови відповідальності та посилення 

внутрішніх зв’язків, розмежування сервісу й контролю, розширення спектру 

публічних послуг, заохочення колективних дій, застосування стимулів, 

вимірювання та аналізу результатів, заохочення інтерактивності. 

3. Постбюрократична культура є стрижневим елементом, який і 

дозволяє говорити про парадигмальний характер теоретичного конструкту      

Б. Армаджані та М. Барзелея. Культура як система відносин в середині 

інституту та з зовнішнім середовищем визначає морально-етичні пріоритети 

та ціннісні орієнтири, від яких залежить форма та зміст взаємодій різних 

акторів. Парадигма як сукупність понять та уявлень є теоретико-

методологічним оформленням практичних преференцій культури. В силу 
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того, що підхід Б. Армаджані та М. Барзелея передбачає оновлення культурної 

складової системи публічного управління та адміністрування, він спричинює 

парадигмальні зрушення.  

Загалом, постбюрократична культура актуалізує переформатування 

наступних вимірів: комунікаційного, інформаційного, фінансового та 

організаційного. Діалогічний спосіб вироблення рішень допомагає включити 

кожного дотичного до проблеми публічного актора, обмін інформацією за 

таких умов сприяє формуванню довіри в публічному середовищі. 

Фінансування проектів відбувається відповідно до першорядності публічних 

проблем, а не річного бюджету, і рішення приймаються колегіально в межах 

лінійних агентств. Державні ж службовці отримують додатковий стимул до 

активної позиції та діяльності у вигляді системи оплати на основі досягнутих 

результатів. Основні чесноти публічного управлінця – лояльність, 

доброчесність та наполегливість. Постбюрократична культура допомагає 

подолати такі вади бюрократичного аналогу, як відсутність мотивації, низька 

працездатність, високий рівень незадоволення та стресу і т. д.  

4. Постбюрократична парадигма здійснює переоцінку значення 

контролю та відповідальності у процесах державного управління. Відповідно, 

відбувається сепарація контролю від виконання, а підзвітність стає 

показником прозорості системи публічного управління та адміністрування, з 

одного боку, й колективної саморефлексії державних управлінців, що сприяє 

удосконаленню механізмів та технік діяльності, а також майбутніх результатів 

та ефектів.  Контроль або аудит виконання оцінює використання державних 

ресурсів відповідно до принципів ефективності, результативності та 

економічності. Ефективність визначається як порівняння поточних «входів» та 

«виходів». Економічність полягає у оптимальному використанні необхідних 

ресурсів при виконанні визначених цілей. Результативність полягає в оцінці 

досягнення цілей діяльності публічних установ. 

Постбюрократична підзвітність враховує, насамперед, уподобання 

громадян та задоволеність клієнтів, їй сприяє вільна конкуренція серед 
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виробників та постачальників публічних послуг. За таких умов підзвітність 

оцінюється на основі досягнення корпоративних цілей. Вона враховує невдачі 

та покладається на продовження передового досвіду. Підзвітність дозволяє 

більш якісно виконувати обов'язки в державному секторі. У широкому сенсі 

вона означає, що публічні адміністратори повинні визнати примат інтересів 

громадян. Це стосується процесу підготовки до всіх видів публічної оцінки. 

Ефективний механізм підзвітності встановлює зв'язок між наявним 

потенціалом, очікуваннями від державних установ та результатами їхньої 

діяльності.  

5. Дослідження прикладної імплементації положень 

постбюрократичної парадигми Б. Армаджані та М. Барзелея має значущість в 

контексті доведення її практичного потенціалу. Найбільший науково-

дослідний інтерес викликає досвід штату Міннесота (США), в якому 

адміністративні реформи 1990-тих років відбувалися не лише на принципах 

постбюрократії, а й за безпосередньої участі творців постбюрократичної 

парадигми. Ключові завдання реформи полягали у підвищенні якості та 

економічності управління, а не скороченні витрат; переміщенні ініціативи 

щодо внесення змін до рук державних службовців, а не сторонніх осіб; 

формуванні розширеного складу керівного комітету (представники 

профспілок та бізнесу, комісари тощо), а не одноосібному головуванні; 

заохоченні державних службовців до участі у програмі шляхом 

реінвестування зекономлених коштів у ті ж самі агентства та проекти, а не 

перерозподіл серед усіх. Новий підхід передбачав місію, стратегію, 

обслуговування клієнтів, управлінську дискрецію, залучення працівників, 

командну роботу, експерименти, можливість вибору, маркетингові засади, 

конкуренцію, інвестиції у продуктивність, вимірювання роботи та винагороду 

для працівників. 

Поза межами США ідеї постбюрократичної парадигми використовуються 

багатьма розвиненими країнами і тими, що розвиваються. Але більш 

ефективна імплементація принципів постбюрократії виявляється серед країн-
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членів ЄС та ОЕСР, що пов’язується з тривалими традиціями 

державотворення, розвиненою правовою практикою, наукою, економікою та 

активним громадянським суспільством. Публічні реформи направлені на 

посилення спроможності уряду щодо розробки політики, адміністративної 

реструктуризації, реформи державної служби, розвитку людських ресурсів та 

підготовки державних адміністрацій, підвищення ефективності в державному 

секторі, фінансовому менеджменті, державно-приватної взаємодії та 

управління програмами розвитку тощо. Країни Вестмінстерської системи від 

самого початку визначили пріоритетами корпоративне планування на основі 

центральних цілей; комплексне бюджетування програм; програми з 

удосконалення управління; контрактне працевлаштування для управлінців; 

центральний аудит; моніторинг ефективності індивідуальної роботи. І в 

результаті досягли високих показників ефективності, продуктивності та 

прозорості системи державного управління.  

6. Реформи системи публічного управління та адміністрування в 

Україні отримали черговий імпульс до активізації в результаті Революції 

Гідності. З 2014 року прозахідний вектор розвитку нашої держави став 

пріоритетним, відповідно почали відбуватися законодавчі, організаційні та 

культурологічні зрушення. У дусі постбюрократичної парадигми                            

Б. Армаджані та М. Барзелея за опосередкованого використання ідей 

мислителів в Україні здійснюється дебюрократизація з метою викорінення 

бюрократизму, що проявляється, насамперед, у результативній 

децентралізації (створення ОТГ, запровадження інституту сільських старост, 

деволюція публічних послуг, фінансова децентралізація тощо). Окрім того, 

перманентно актуалізується питання поліпшення умов для продуктивного 

державно-приватного партнерства, скорочується чисельність державного 

апарату. Проте, з перезавантаженням політичної влади у 2019 році 

(формування монобільшості в парламенті, обрання Президентом                            

В. Зеленського) найбільш виразно почало проявлятися застосування 

сервісного підходу, а точніше – діджиталізація публічних сервісів. Так, 
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новостворене Міністерство цифрової трансформації України восени 2019 року 

презентувало комплексну концепцію розвитку цифрової держави в Україні та 

бренд "Дія", практична реалізація яких має сприяти налагодженню публічного 

діалогу, доступності публічних послуг, оптимізації використання ресурсів як 

виробників, так і споживачів адміністративних сервісів.   

Вектор подальших наукових розвідок цієї теми може бути спрямований у 

руслі розробки заходів з трансплантації постбюрократичної культури зокрема 

та постбюрократичної моделі державного управління загалом в українських 

реаліях. А також виявлення переваг та недоліків відповідної прикладної 

імплементації на досвіді інших країн, які зверталися до принципів 

постбюрократичного ґатунку в історії власного державотворення (Австралія, 

Нова Зеландія, США тощо). Окрім цього, майбутні дослідження можуть бути 

орієнтовані на науковий аналіз меж постбюрократичного аудиту виконання, 

що допоможе при проведенні тематичних студій публічних організацій, які 

впровадили відповідний аудит, з метою оцінки його внеску в управління 

виконанням. 
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