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УП РАВ ЛІН СЬКІ ВІД НО СИ НИ 
В СИС ТЕ МІ ОР ГА НІ ЗА ЦІЙ НОЇ ВЗА Є МО ДІЇ 

В СО ЦІ АЛЬ НО МУ УП РАВ ЛІН НІ

Abstract. From the positions of a sociological approach, the author analyzes the structure
of managerial relations in the process of formation of the organizational inter-
action in the system of social management, considers the mechanisms of estab-
lishment of the managerial relations between subjects and objects of the 
management, and the influence of these relations on the formation of an 
efficient organizational interaction in the system of social management.

Ви хід ні пе ре ду мо ви. Не об хід ність со ці о ло гіч но го ана лі зу струк ту ри уп рав лін -
ських від но син як клю чо во го фак то ра впо ряд ку ван ня ор га ні за цій ної вза є мо дії в 
сис те мі со ці аль но го уп рав лін ня зу мов лєть ся, в пер шу чер гу, об’єк тив ни ми тран с-
фор ма цій ни ми змі на ми, що від бу ва ють ся в усіх сфе рах жит тє ді яль нос ті су час но го
ук ра їн сько го сус пільс тва та ви ма га ють мо дер ні за ції ор га ні за цій них струк тур уп рав -
лін ня. Ак ту аль ність да ної проб ле ми зу мов ле на та кож об’єк тив ни ми пот ре ба ми 
роз вит ку са мої на у ки со ці аль но го уп рав лін ня як га лу зі су час но го со ці о ло гіч но го
знан ня, а са ме її те о ре тич них, ме то до ло гіч них і ме то дич них за сад. Пот ріб ні якіс но
но ві на у ко ві під хо ди до ана лі зу й оцін ки склад них ор га ні за цій но� уп рав лін ських
явищ і про це сів, що сто су ють ся со ці аль но го уп рав лін ня, а та кож адек ват ні ви мо гам
су час но го жит тя спо со би впо ряд ку ван ня уп рав лін ських від но син на всіх рів нях 
со ці аль ної ор га ні за ції сус піль ної сис те ми [1, с. 3–4].

У дос лід жен ні уп рав лін ських від но син, як по ка зує ана ліз, сфор му ва ло ся де кіль -
ка на у ко вих під хо дів, спря мо ва них на вив чен ня їх сут нос ті, зміс ту, струк ту ри, ти по -
ло гії, а та кож ті єї ро лі, яку ці від но си ни ві діг ра ють у жит тє ді яль нос ті сус пільс тва.

До пер шо го, влас не со ці о ло гіч но го, під хо ду слід від нес ти пра ці В. Афа нас’єва,
Є. Ба бо со ва, К. Вар ла мо ва, Д. Гві ші а ні, В. Іва но ва, В. Ко со ла по ва, М. Мар ко ва,
В. Пат ру ше ва, Г. Пет ро ва, М. Та рат ке ви ча, С. Ха на й ін ших, у яких уп рав лін ські 
від но си ни роз гля да ють ся як важ ли вий струк тур ний еле мент сус пільс тва, тоб то як
від но си ни су бор ди на ції й кор по ра ції, дис цип лі ни, іні ці а ти ви і від по ві даль нос ті. 
До дру го го, еко но міч но го, під хо ду на ле жать роз роб ки А. Аган геб’яна, І. Га луш ки,
О. Дей не ко, А. Єрьо мі на, Ф. Кух ти, Т. Кер мо вої, Г. По по ва та ін ших, які прис вя че ні
ана лі зу уп рав лін ських від но син в еко но міч ній сфе рі, де ці від но си ни тлу ма чать ся го -
лов ним чи ном у кон тек сті ви роб ни чих від но син як їх го лов ний скла до вий еле мент.
Тре тій, по лі ти ко� ю ри дич ний, під хід  сфор мо ва ний в ро бо тах В. Авер’яно ва,
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Г. Ата ман чу ка, І. Ба чи ло, Б. Гур не, Б. Ла за ре ва, М. Лебедє ва, Г. Рай та, Н. Оп риш ка,
А. Па ха ре ва, В. Цвєт ко ва та ін ших, де уп рав лін ські від но си ни ана лі зу ють ся з точ ки
зо ру дер жав но го уп рав лін ня, у спів від но шен ні з по лі тич ни ми і пра во ви ми від но си -
на ми. Чет вер тий, со ці аль но� пси хо ло гіч ний, під хід, до яко го слід від нес ти пра ці 
І. Вол ко ва, А. Ве лич ка, Ю. Ємел’яно ва, Є. Кузь мі на, Д. Кай да ло ва, В. Під мар ко ва, 
А. Свен циць ко го, Є. Су ї мен ка та ін ших, спря мо ва ний на дос лід жен ня струк ту ри
фор маль них і не фор маль них уп рав лін ських від но син як інс тру мен ту ор га ні за цій ної
вза є мо дії ке рів ни ків і під лег лих, тоб то ке ру ю чих і ке ро ва них.

Од нак сис тем на роз роб ка те о ре тич них за сад уп рав лін ських від но син, як по ка зує
ана ліз, пе ре бу ває ще на по чат ко вій ста дії, ос кіль ки й до те пер бра кує фун да мен таль них
мо ног ра фіч них праць, прис вя че них ком плек сно му дос лід жен ню сис те ми уп рав лін -
ських від но син. При чо му сам тер мін “уп рав лін ські від но си ни” ще не по сів на леж но го
міс ця в ба га тьох фі ло соф ських, еко но міч них, со ці о ло гіч них, по лі то ло гіч них й ін ших
слов ни ках. Іс ну ють та кож різ ні точ ки зо ру на сут ність і зміст уп рав лін ських від но син.
Зок ре ма, од ні дос лід ни ки вва жа ють, що уп рав лін ські від но си ни – це ви роб ни чі від но -
си ни і от же є ка те го рі єю ба зис но го по ряд ку, що дос лід жу єть ся еко но міч ною на у кою.
Ін ші ж ствер джу ють, що уп рав лін ські від но си ни на ле жать до так зва ної надбу до ви, що
вив ча єть ся низ кою со ці аль но� гу ма ні тар них на ук. Тре ті дос лід ни ки дот ри му ють ся ті єї
дум ки, що уп рав лін ські від но си ни од но час но належать як до ба зи су, так і надбу до ви,
внас лі док чо го во ни на бу ва ють між дис цип лі нар но го на у ко во го ста ту су.

Усе це го во рить про те, що й до те пер все біч но не оп ра цьо ва на су час на на у ко ва
кон цеп ція уп рав лін ських від но син, яка має ста ти по туж ною на у ко вою ба зою для
впо ряд ку ван ня ор га ні за цій ної вза є мо дії суб’єк тів уп рав лін ня різ них рів нів, на сам пе -
ред, у пе ре хід но му сус пільс тві, що тран сфор му єть ся в нап ря мі де мок ра тії та рин ко -
вої еко но мі ки. Від сут ні й ком плек сні со ці о ло гіч ні дос лід жен ня уп рав лін ських від но -
син як важ ли во го сус піль но го фе но ме ну, по бу до ва ні на те о ре тич них уза галь нен нях
со ці аль но� уп рав лін ської прак ти ки, а та кож за ко но мір нос тей і тен ден цій су час но го
ета пу роз вит ку ук ра їн сько го сус пільс тва, що тран сфор му єть ся.

Пос та нов ка дос лід ниць ких зав дань. Якіс ні ха рак те рис ти ки уп рав лін ських від -
но син, їх стан і струк ту ра вис ту па ють іс тот ною пе ре ду мо вою фор му ван ня й від тво -
рен ня ор га ні за цій ної вза є мо дії в сис те мах со ці аль но го уп рав лін ня різ них рів нів.

Тож, го лов ною ме тою да ної стат ті є виз на чен ня сут нос ті та зміс ту, а та кож
з’ясу ван ня струк ту ри і ти по ло гії уп рав лін ських від но син як клю чо во го фак то ра під -
ви щен ня ефек тив нос ті ор га ні за цій ної вза є мо дії в со ці аль но му уп рав лін ні, спря мо ва -
ної на ре а лі за цію за галь но го і особ ли вих ін те ре сів ін ди ві дів і со ці аль них груп у сус -
пільс тві, що тран сфор му єть ся.

Со ці о ло гіч ний ана ліз ор га ні за цій ної вза є мо дії в со ці аль но му уп рав лін ні дає
мож ли вість не тіль ки роз кри ти іс тот ні й не об хід ні зв’яз ки, але й виз на чи ти сут ніс ні
ха рак те рис ти ки і струк тур ні особ ли вос ті уп рав лін ських від но син між суб’єк та ми та
об’єк та ми уп рав лін ня з пог ля ду до сяг нен ня об’єк тив ної уп рав лін ської ме ти [2, с. 8].
У рам ках да но го ана лі зу пе ред ба ча єть ся дос лі ди ти й стан цих від но син, виз на чи ти,
че рез які са ме ви ди уп рав лін ських від но син здій сню єть ся про цес ор га ні за цій ної 
вза є мо дії між суб’єк та ми і об’єк та ми уп рав лін ня. 
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Вик лад ос нов них ма те рі а лів дос лід жен ня. Уп рав лін ські від но си ни, як по ка зує
ана ліз, – це та кі від но си ни, що скла да ють ся між людь ми в про це сі здій снен ня уп рав -
лін ської ді яль нос ті, тоб то це особ ли ва фор ма зв’яз ків між суб’єк том і об’єк том уп -
рав лін ня [3, с. 524]. У ці від но си ни всту па ють лю ди, що не тіль ки зай ма ють ся уп рав -
лін ням, але й ті, що бе руть участь у тру до вій ді яль нос ті, то му що кож ний вид люд -
ської ді яль нос ті пот ре бує ко ор ди на ції, пе ре роз по ді лу, сти му лю ван ня то що. Унас лі -
док цьо го, “уп рав лін ські від но си ни та їх ор га ніч на скла до ва – ор га ні за цій ні від но си -
ни – ні би про ни зу ють усі ви ди сус піль них від но син (еко но міч ні, со ці аль ні, по лі тич -
ні і ду хов ні)” [4, с. 64].

От же, уп рав лін ські від но си ни за сво їм зміс том є не що ін ше як про цес вза є мо дії
суб’єк тів і об’єк тів уп рав лін ня (тоб то ін ди ві дів і со ці аль них груп) з при во ду здій -
снен ня ни ми пев них уп рав лін ських фун кцій, в то му чи ін шо му ви ді люд ської ді яль -
нос ті, го лов ним чи ном з при во ду ви роб лен ня, ух ва лен ня й ре а лі за ції уп рав лін ських
рі шень. При цьо му за леж но від ха рак те ру вза є мо дії суб’єк тів і об’єк тів уп рав лін ня в
сис те мі со ці аль но го уп рав лін ня об’єк тив но ви ни ка ють різ но ма ніт ні ви ди уп рав лін -
ських від но син, що й ут во рю ють їх від по від ну струк ту ру. А від так, го лов ним чин ни -
ком фор му ван ня струк ту ри уп рав лін ських від но син, як по ка зує ана ліз, є спря мо ва -
ність уп рав лін сько го впли ву і спо со би йо го ре а лі за ції суб’єк та ми уп рав лін ня в хо ді
ви ко нан ня ни ми виз на че них уп рав лін ських фун кцій, не об хід них для від тво рен ня
ці ліс нос ті ке ро ва но го об’єк та чи сус піль ної сис те ми в ці ло му. При чо му са ма спря мо -
ва ність уп рав лін сько го впли ву ке ру ю чих суб’єк тів на ке ро ва ні об’єк ти мо же бу ти як
од нос то рон ньою, так і двос то рон ньою, а спо со би ре а лі за ції цьо го впли ву ві доб ра жа -
ють, як пра ви ло, при ро ду ор га ні за цій ної вза є мо дії, зу мов ле ну со ці аль ною за леж ніс -
тю лю дей в сус пільс тві.

Струк ту ра уп рав лін ських від но син, а та кож їх ви до ве різ но ма ніт тя та вза є -
мозв’язок виз на ча ють ся, перш за все, со ці аль ною струк ту рою са мо го сус пільс тва.
То му з особ ли вос тей від тво рен ня та роз вит ку сус піль ної сис те ми об’єк тив но й ви ни -
кає не об хід ність ви ко нан ня її під сис те мою со ці аль но го уп рав лін ня пев них уп рав лін -
ських фун кцій, що й зу мов лює іс ну ван ня від по від ної струк ту ри уп рав лін ських 
від но син [5, с. 18–20].

При цьо му не об хід но заз на чи ти, що од ним з го лов них ви дів уп рав лін ських 
від но син, як зас від чує ана ліз, є від но си ни цен тра ліз му і са мос тій нос ті [6, с. 32–33],
що іс ну ють не роз рив но, в су пе реч ли вій ді а лек тич ній єд нос ті. Від но си ни цен тра ліз -
му яв ля ють со бою фор му зв’яз ку між суб’єк та ми уп рав лін ня з при во ду ре а лі за ції
пев них уп рав лін ських фун кцій, за яко го один суб’єкт уп рав лін ня (ви щий за ста ту -
сом) на ді ля єть ся пра ва ми й пов но ва жен ня ми виз на ча ти зміст і спря мо ва ність ді яль -
нос ті ін шо го суб’єк та уп рав лін ня (під по ряд ко ва но го) від по від но до уп рав лін ської
ме ти, тоб то від по від но до за галь но го ін те ре су. Нап рик лад, від но си ни цен тра ліз му 
іс ну ють між гла вою і чле на ми уря ду, а та кож між уря дом і гро ма дя на ми кра ї ни, при -
чо му кож ний із цих суб’єк тів уп рав лін ня сто сов но один од но го мо же бу ти як ви щим,
так і ни жим за ста ту сом. 

Що сто су єть ся від но син са мос тій нос ті, то во ни, у свою чер гу, при пус ка ють на яв -
ність у суб’єк тів уп рав лін ських від но син та ких прав, пов но ва жень і обов’яз ків, 
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які да ють їм мож ли вість са мим виз на ча ти зміст і спря мо ва ність сво єї ді яль нос ті. 
За від но син са мос тій нос ті всі суб’єк ти уп рав лін ня є рів ноп рав ни ми, а їх ній вза є -
мозв’язок бу ду єть ся, як пра ви ло, на ос но ві ме ха ніз му вза є мос пря мо ва но го уп рав лін -
сько го впли ву. Та ки ми суб’єк та ми уп рав лін ня у де мок ра тич но му сус пільс тві є, 
зок ре ма, пре зи дент кра ї ни і пар ла мент.

Вод но час про ве де ний ана ліз зас від чує, що від но си ни цен тра ліз му і са мос тій нос -
ті роз гля да ють ся в на у ко вій лі те ра ту рі, го лов ним чи ном, з пог ля ду їх фун кці о наль -
но го зміс ту, тоб то без ура ху ван ня со ці аль но го ас пек ту цих від но син, який впли ває на
фор му ван ня особ ли вих ін те ре сів суб’єк тів і об’єк тів уп рав лін ня [7, с. 60]. Од нак без
ана лі зу цих ін те ре сів не мож ли во, на наш пог ляд, дос те мен но виз на чи ти роль і ме ха -
ніз ми впли ву суб’єк тів уп рав лін ня на фор му ван ня зміс ту за галь ної уп рав лін ської
ме ти. Уп рав лін ські від но си ни цен тра ліз му й са мос тій нос ті в ді яль нос ті суб’єк тів 
уп рав лін ня вза єм но до пов ню ють од ні од них. Зок ре ма, від но си ни цен тра ліз му виз на -
ча ють не тіль ки за галь ну со ці аль ну спря мо ва ність уп рав лін ської ді яль нос ті, але й ті
ме жі, в яких ця ді яль ність бу де адек ват но від по ві да ти зміс ту за галь них ін те ре сів або
об’єк тив ній уп рав лін ській ме ті. У той же час, від но си ни са мос тій нос ті да ють мож ли -
вість у вста нов ле них ме жах кож но му суб’єк ту уп рав лін ня оби ра ти свій, 
спе ци фіч ний шлях ру ху, що як най кра ще від по ві дає йо го особ ли вим ін те ре сам.

Не об хід ність цен тра ліз му й са мос тій нос ті в ді яль нос ті суб’єк тів уп рав лін ня не
оз на чає, що ці від но си ни мо жуть іс ну ва ти са мі по со бі. Ос кіль ки су ма цен тра ліз му й
са мос тій нос ті має, влас не ка жу чи, пос тій ну ве ли чи ну. У цьо му кон тек сті від но си ни
цен тра ліз му й са мос тій нос ті є тіс но пов’яза ни ми, ос кіль ки чим біль ше прав, пов но -
ва жень і обов’яз ків в од них суб’єк тів уп рав лін ня, тим їх мен ше в ін ших суб’єк тів 
уп рав лін ня [8, с. 62].

По си лен ня цен тра ліз му в сис те мі со ці аль но го уп рав лін ня оз на чає, на сам пе ред,
під ви щен ня її мо но по лі за ції, цен тра лізм зас но ва ний, як пра ви ло, на ме ха ніз мах 
од но біч но го уп рав лін сько го впли ву. 

По си лен ня са мос тій нос ті в сис те мі со ці аль но го уп рав лін ня при во дить, як пра ви -
ло, до роз ши рен ня меж віль но го ви бо ру суб’єк та ми уп рав лін ня сво го спе ци фіч но го
шля ху роз вит ку, що адек ват ні ше від по ві дає їх особ ли вим ін те ре сам. Од нак при 
цьо му ви ни кає, як пра ви ло, два су пе реч ли вих яви ща. З од но го бо ку, роз ши рю єть ся
по ле для са мо бут ньо го роз вит ку суб’єк тів уп рав лін ня, то му що їх особ ли вий ін те рес
у цьо му ви пад ку на бу ває най біль шо го ві доб ра жен ня. А з ін шо го бо ку, зни жу єть ся
здат ність са мої сис те ми со ці аль но го уп рав лін ня до ко ор ди на ції спіль ної ді яль нос ті
й уз год жен ня ін те ре сів суб’єк тів уп рав лін ня різ них рів нів, які час то� гус то не збі га -
єть ся, ос кіль ки кож ний з них на ма га єть ся роз ви ва ти ся, ви хо дя чи зі сво їх особ ли вих
ін те ре сів. Як нас лі док, від бу ва єть ся за гос трен ня про ти річ між суб’єк та ми уп рав лін -
ських від но син й по ру шу єть ся жит тє ді яль ність сус піль ної сис те ми в ці ло му, а в ра зі
їх край ньо го за гос трен ня фак тич но від бу ва єть ся руй ну ван ня да ної сис те ми.

Оче вид но що, вза є мозв’язок від но син цен тра ліз му й са мос тій нос ті в сис те мі со -
ці аль но го уп рав лін ня пе ред ба чає обов’яз ко ве вста нов лен ня сту пе ня їх від по від нос ті
між со бою. Ос нов ною під ста вою для цьо го, як по ка зує ана ліз, слу жить не об хід ний
ха рак тер єд нос ті й не за леж нос ті особ ли вих ін те ре сів суб’єк тів уп рав лін ня різ них



62

СОЦІОЛОГІЯ

рів нів. Цен тра лізм в уп рав лін ських від но си нах є вип рав да ним ли ше то ді, ко ли він
не об хід ний для збе ре жен ня сус пільс тва як ці ліс ної сис те ми, а та кож для виз на чен ня
пев них меж ді яль нос ті суб’єк тів уп рав лін ня, що бу дуть за без пе чу ва ти їх вза єм ну
орі єн та цію на до сяг нен ня за галь ної уп рав лін ської ме ти. Вод но час са мос тій ність
суб’єк тів уп рав лін ня є вип рав да ною то ді, ко ли во на спри яє їх са мо роз вит ку та не по -
ру шує ефек тив нос ті їх ор га ні за цій ної вза є мо дії в сис те мі со ці аль но го уп рав лін ня.

Від по від ність від но син цен тра ліз му й са мос тій нос ті внас лі док сво го су пе реч ли -
во го ха рак те ру не мо же бу ти вста нов ле ною раз і на зав жди. В ос но ві цих про ти річ 
ле жать, як пра ви ло, особ ли ві ін те ре си учас ни ків уп рав лін сько го про це су, що ви ни -
ка ють між ни ми в си лу від мін нос ті їх ньо го ста но ви ща (ста ту су) в сис те мі со ці аль но -
го уп рав лін ня. При цьо му суб’єк ти уп рав лін ня, що спо ві ду ють цен тра лізм, зав жди
бу дуть праг ну ти до йо го роз ши рен ня, то му що че рез уп рав лін ську ді яль ність во ни
ре а лі зу ють свій особ ли вий ін те рес. Біль ше то го, по си лен ня цен тра ліз му оз на чає для
них збіль шен ня не тіль ки об ся гу ви ко ну ва них уп рав лін ських фун кцій, але й збіль -
шен ня мож ли вос тей для здій снен ня уп рав лін сько го впли ву на ін ших суб’єк тів 
уп рав лін ня.

Це при во дить до то го, що сфе ра не за леж них впли вів суб’єк тів уп рав лін ня один
на од но го сут тє во зву жу єть ся, а ос нов ний об сяг уп рав лін ських фун кцій зо се ред жу -
єть ся в ру ках кіль кох мо но поль них суб’єк тів уп рав лін ня. Від бу ва єть ся та ким чи ном
“зро щу ван ня” особ ли вих ін те ре сів цих кіль кох мо но поль них суб’єк тів уп рав лін ня і
ут во рю єть ся мо но поль ний гру по вий суб’єкт уп рав лін ня. Крім цьо го, об’єк тив на 
уп рав лін ська ме та, що ви ра жає за галь ні сус піль ні ін те ре си, змі ню єть ся на суб’єк тив -
ну гру по ву ме ту, що по чи нає ві доб ра жа ти гру по ві ін те ре си. От же, по даль ший роз ви -
ток у цьо му нап рямі по род жує аб со лют ний цен тра лізм, тоб то зо се ред жен ня всіх 
уп рав лін ських фун кцій в “ру ках” мо но поль но го суб’єк та уп рав лін ня, в ре зуль та ті
чо го в сис те мі со ці аль но го уп рав лін ня по чи нає па ну ва ти не об’єк тив на за галь на, 
а суб’єк тив на ін ди ві ду аль на ме та.

При пус ти мий рі вень цен тра ліз му в сис те мі со ці аль но го уп рав лін ня оз на чає не
тіль ки на яв ність кіль кох не за леж них спе ці аль них суб’єк тів уп рав лін ня (нап рик лад,
пар ла мен ту і уря ду), здат них до вза єм но го впли ву один на од но го, але й на яв ність у
гро ма дян сько го сус пільс тва як суб’єк та уп рав лін ня не об хід ної кіль кос ті не за леж них
уп рав лін ських фун кцій (тоб то виз на че них ра мок са мос тій нос ті), що доз во ля ють 
йо му впли ва ти на стан цих не за леж них спе ці аль них суб’єк тів уп рав лін ня. От же, 
пев ні рам ки са мос тій нос ті вклю ча ють ся до зміс ту всіх уп рав лін ських фун кцій, що
вхо дять до уп рав лін сько го цик лу, тоб то вста нов лен ня при пус ти мо го рів ня цен тра -
ліз му пе ред ба чає роз по діл уп рав лін ських фун кцій між усі ма ке ру ю чи ми суб’єк та ми
в сис те мі со ці аль но го уп рав лін ня. 

Од нак суб’єк ти ниж чо го рів ня уп рав лін ня, що пе ре бу ва ють у від но си нах цен тра -
ліз му та під да ють ся уп рав лін сько му впли ву з бо ку ви що го суб’єк та уп рав лін ня, 
зав жди праг нуть до звіль нен ня від та ко го впли ву, щоб пов ні ше ре а лі зу ва ти свій
особ ли вий ін те рес. Цей про цес, у сво є му край ньо му про я ві, ве де до зник нен ня 
ви щих суб’єк тів уп рав лін ня, а від так і до зник нен ня са мих від но син цен тра ліз му,
вста нов лен ня від но син аб со лют ної са мос тій нос ті між суб’єк та ми уп рав лін ня.



Од нак від но си ни аб со лют ної са мос тій нос ті приз во дять не тіль ки до по ру шен ня
ба лан су ор га ні за цій ної вза є мо дії між суб’єк та ми уп рав лін ня, але й до роз па ду са мої
сис те ми со ці аль но го уп рав лін ня. От же, про цес упо ряд ку ван ня від но син цен тра ліз -
му і са мос тій нос ті в сис те мі со ці аль но го уп рав лін ня, на наш пог ляд, пе ред ба чає 
чіт ке виз на чен ня фун кці о наль них зв’яз ків, вза єм но го ста ту су й меж ді яль нос ті всіх
учас ни ків уп рав лін сько го про це су. Це оз на чає, на сам пе ред, ство рен ня в цій сис те мі
для всіх суб’єк тів уп рав лін ня виз на че них ра мок для ре а лі за ції за галь но го ін те ре су, 
а та кож від по від них мож ли вос тей для са мо ви ра жен ня їх особ ли вих ін те ре сів.

Со ці о ло гіч ний ана ліз особ ли вос тей ор га ні за цій ної вза є мо дії суб’єк тів уп рав лін -
ня в сис те мі со ці аль но го уп рав лін ня, за леж но від ста ну від но син цен тра ліз му й 
са мос тій нос ті, мо же бу ти пред став ле ний у виг ля ді три рів не вої мо де лі прі о ри тет но -
па ри тет них зон (рис. 1).

Рис. 1. Три рів не ва мо дель ор га ні за цій ної вза є мо дії суб’єк тів уп рав лін ня 
в сис те мі со ці аль но го уп рав лін ня

Пер ший рі вень да ної мо де лі (зо на I) охоп лює го лов ним чи ном зов ніш ню зо ну, що
є сфе рою прі о ри те ту ви що го суб’єк та уп рав лін ня, в якій йо му на ле жить не від’єм не
пра во здій снен ня од но біч но го уп рав лін сько го впли ву на ниж чих за ста ту сом суб’єк -
тів уп рав лін ня, для чо го він на ді ле ний від по від ни ми пра ва ми і пов но ва жен ня ми.

Дру гий рі вень да ної мо де лі (зо на II) є сфе рою па ри те ту, що при пус кає рів ні пра -
ва і пов но ва жен ня між вза є мо ді ю чи ми суб’єк та ми уп рав лін ня різ них рів нів. Зміст
уп рав лін ських фун кцій у зо ні па ри те ту, як по ка зує ана ліз, є важ ли вим з пог ля ду 
ре а лі за ції як за галь но го ін те ре су, так і особ ли вих ін те ре сів вза є мо ді ю чих суб’єк тів
уп рав лін ня. Про ти річ чя між суб’єк та ми уп рав лін ня різ них рів нів тут розв’язу ють ся
не шля хом од но біч но го при ду шен ня ін те ре сів один од но го, а шля хом по шу ку вза є мо-
п рий нят них для обох сто рін під хо дів, що вра хо ву ють як за галь но сус піль ний, так і
особ ли ві ін те ре си кож но го з цих суб’єк тів. 

Та ким чи ном, у зо ні па ри те ту від бу ва єть ся уз год жен ня суб’єк та ми уп рав лін ня
різ них рів нів сво їх дій, по шук ефек тив них шля хів по до лан ня ви ни ка ю чих про ти річ, а та -
кож ви роб лен ня ра ці о наль них під хо дів до ух ва лен ня спіль них уп рав лін ських рі шень.
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Тре тій рі вень мо де лі (зо на III), що охоп лює пе ре важ но внут ріш ню зо ну від по ві -
даль нос ті суб’єк тів уп рав лін ня, є зо ною прі о ри те ту під по ряд ко ва но го суб’єк та 
уп рав лін ня. Ос тан ній тут пов ною мі рою є са мос тій ним суб’єк том уп рав лін ня, тоб то
не за леж ним від уп рав лін сько го впли ву ви що го суб’єк та уп рав лін ня, ос кіль ки ух ва -
лю ва ні ним уп рав лін ські рі шен ня ві доб ра жа ють, як пра ви ло, йо го особ ли вий ін те -
рес. Нап рик лад, ор га ни міс це во го са мов ря ду ван ня звіль ня ють ся в цій зо ні від
дріб’яз ко вої опі ки ви що го суб’єк та уп рав лін ня і мо жуть са мос тій но ух ва лю ва ти 
рі шен ня, ви хо дя чи зі спе ци фі ки тих умов, у яких во ни пе ре бу ва ють.

На прак ти ці кіль кість фун кці о наль них зон ор га ні за цій ної вза є мо дії суб’єк тів 
уп рав лін ня не зво дить ся тіль ки до виз на че них трьох зон, а вклю чає різ но ма ніт ні ва -
рі ан ти спів від но шен ня прі о ри те ту й па ри те ту суб’єк тів уп рав лін ня, зав дя ки чо му
пло ща кож ної з виз на че них фун кці о наль них зон мо же змі ню ва ти ся. Нап рик лад, як -
що зву жу єть ся фун кці о наль на зо на ви щес то я що го суб’єк та уп рав лін ня (зо на I), а за
її ра ху нок роз ши рю єть ся зо на прі о ри те ту ниж чес то я що го суб’єк та уп рав лін ня (зо на
III), то ви щий суб’єкт уп рав лін ня не тіль ки втра чає сво є са мос тій не зна чен ня, але й
здат ність впли ва ти на ниж чих суб’єк тів уп рав лін ня, а та кож на ре а лі за цію за галь ної
уп рав лін ської ме ти, пе рет во рю єть ся, як пра ви ло, на ко ор ди на цій ний ор ган 
уп рав лін ня. Біль ше то го, за умов мак си маль но го роз ши рен ня зо ни не за леж нос ті 
са мов ряд них суб’єк тів уп рав лін ня (зо на III), від бу ва єть ся роз пад сис те ми со ці аль -
но го уп рав лін ня як та кої.

У цьо му ви пад ку кож ний суб’єкт уп рав лін ня мак си маль но впли ває на ух ва лен -
ня уп рав лін ських рі шень, а їх ній вза єм ний вплив один на од но го ре а лі зу єть ся в 
мак си маль но му сту пе ні. В умо вах па ри тет ної (рів ноп рав ної) вза є мо дії суб’єк тів уп -
рав лін ня сис те ма со ці аль но го уп рав лін ня стає до сить гнуч кою, од нак різ ко па дає її
опе ра тив ність, ос кіль ки ду же склад но швид ко до сяг ти вза є моп рий ня то го уп рав лін -
сько го рі шен ня, а спіль но ух ва ле ні рі шен ня ду же рід ко пов ною мі рою від по ві да ють
особ ли вим ін те ре сам усіх суб’єк тів уп рав лін ня. Та кий під хід ши ро ко ви ко рис то ву -
єть ся в умо вах кон фе де ра тив но го уст рою дер жав них ут во рень, а у фе де ра тив них та
уні тар них дер жа вах за ці єю мо дел лю го лов ним чи ном ді ють пред став ниць кі ор га ни
уп рав лін ня.

Од нак у ви пад ку, ко ли виз на чаль но го зна чен ня на бу ває фун кці о наль на зо на 
ви що го суб’єк та уп рав лін ня (зо на I) за ра ху нок зник нен ня зо ни па ри те ту (зо на ІІ),
то сис те ма со ці аль но го уп рав лін ня, з од но го бо ку, сут тє во під ви щує свою опе ра тив -
ність, а з ін шо го бо ку, іс тот но втра чає свою гнуч кість, тоб то здат ність швид ко го 
ре а гу ван ня на вик ли ки зов ніш ньо го се ре до ви ща. 

От же, мак си маль на опе ра тив ність ви ко нан ня уп рав лін ських фун кцій з’яв ля єть -
ся то ді, ко ли зо на прі о ри те ту са мов ряд но го суб’єк та уп рав лін ня (зо на III) і зо на 
па ри те ту (зо на ІІ) зву жу ють ся до мі ні му му, а па нує аб со лют ний прі о ри тет або аб со -
лют ний цен тра лізм ви щес то я що го суб’єк та уп рав лін ня (зо на І). Од нак опе ра тив -
ність цьо го суб’єк та уп рав лін ня до ся га єть ся за ра ху нок втра ти здат нос ті сус піль ної
сис те ми до роз вит ку, ос кіль ки стрім ко змен шу ють ся мож ли вість вра ху ван ня різ но -
ма ніт них особ ли вих ін те ре сів ін ди ві дів і со ці аль них груп, а та кож її мож ли вос ті
прис то су ван ня до без пе рер вних змін у зов ніш ньо му се ре до ви щі. Та ка цен тра лі за ція
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є вип рав да ною ли ше у над зви чай них си ту а ці ях, лік ві да ція нас лід ків яких зав жди 
об ме же на пев ним ча со вим пе рі о дом.

Та ким чи ном, за леж но від мас шта бів кож ної з фун кці о наль них зон, що “на ле -
жать” суб’єк там уп рав лін ських від но син, змі ню єть ся й спо сіб їх ор га ні за цій ної вза є -
мо дії в сис те мі со ці аль но го уп рав лін ня: від уз год жен ня сво їх особ ли вих ін те ре сів до
вза єм но го чи од но біч но го їх при ду шен ня. До сяг нен ня об’єк тив ної уп рав лін ської 
ме ти в ці ло му ви ма гає зас то су ван ня сис те мою со ці аль но го уп рав лін ня та ко го ор га -
ні за цій но го прин ци пу, як прин цип зба лан со ва но го прі о ри те ту.

В уп рав лін ській прак ти ці від но си ни цен тра ліз му й са мос тій нос ті ре а лі зу ють ся
сис те мою со ці аль но го уп рав лін ня че рез ус та нов лен ня й ін ших ви дів уп рав лін ських
від но син. Та ки ми ви да ми уп рав лін ських від но син є від но си ни су бор ди на ції й ко ор ди -
на ції [9, с. 90–98]. Від но си ни су бор ди на ції – це та кі від но си ни і зв’яз ки між суб’єк та -
ми уп рав лін ської ді яль нос ті, що ві доб ра жа ють під по ряд ко ва ність од но го суб’єк та
уп рав лін ня ін шо му суб’єк ту уп рав лін ня в про це сі ке рів ниц тва єди ним об’єк том 
уп рав лін ня. От же, у від но си нах су бор ди на ції, як по ка зує ана ліз, пов ною мі рою зна -
хо дять своє кон крет не ві доб ра жен ня від но си ни цен тра ліз му. При цьо му від но си ни
су бор ди на ції між суб’єк та ми уп рав лін ня вик ли ка ні на сам пе ред, з од но го бо ку, не об -
хід ніс тю ре а лі за ції за галь но го ін те ре су, а з ін шо го бо ку, – вза є мозв’яз ку за галь но го
ін те ре су з особ ли ви ми ін те ре са ми суб’єк тів уп рав лін ня. 

Та ким чи ном, від по від но до від но син су бор ди на ції ви щі за ста ту сом суб’єк ти 
уп рав лін ня, що ві доб ра жа ють за галь ний ін те рес, ус та нов лю ють згід но з цим ін те ре -
сом ці лі ді яль нос ті для під по ряд ко ва них суб’єк тів уп рав лін ня, а та кож виз на ча ють
спря мо ва ність дій для всіх ін ших учас ни ків уп рав лін сько го про це су, що під по ряд ко -
ва ні їм за ха рак те ром ви ко ну ва них фун кцій і зав дань. При цьо му від но си ни су бор -
ди на ції, як по ка зує ана ліз, бу ду ють ся на пев них прин ци пах, що від по ві да ють їх ній
при ро ді та ле жать в ос но ві су бор ди на цій них форм уп рав лін ня.

Го лов ним із цих прин ци пів, що за без пе чує вста нов лен ня су бор ди на цій них 
від но син, є прин цип фор му ван ня суб’єк тів уп рав лін ня “звер ху вниз”. Цей прин цип 
пе ред ба чає не тіль ки од нос пря мо ва ну со ці аль ну за леж ність суб’єк тів ниж чих рів нів
уп рав лін ня від ви що го суб’єк та уп рав лін ня, але й їх су під ряд ність, що доз во ляє сис -
те мі со ці аль но го уп рав лін ня ре а лі зо ву ва ти су бор ди на цій ні зв’яз ки. У най більш
“чис то му” виг ля ді та кі су бор ди на цій ні зв’яз ки вті лю ють ся в лі ній них ор га ні за цій -
них струк ту рах уп рав лін ня, в яких су під ряд ність уп рав лін ських ла нок (суб’єк тів 
уп рав лін ня) здій сню єть ся за ін шим прин ци пом – “зни зу вго ру” та но сить ха рак тер
од ноз нач но го вер ти каль но го зв’яз ку. Тоб то ко ли кож ний суб’єкт уп рав лін ня ниж чо -
го рів ня кон тро лю єть ся ви щим суб’єк том уп рав лін ня та під по ряд ко ву єть ся ос тан -
ньо му. При чо му уп рав лін ський вплив ви що го суб’єк та уп рав лін ня здій сню єть ся
звер ху вниз, за прин ци пом іє рар хії. Та ка су під ряд ність має міс це не тіль ки між 
ке рів ни ми лан ка ми в сис те мі со ці аль но го уп рав лін ня, але й на ін ди ві ду аль но му 
рів ні, тоб то між ке рів ни ка ми різ них іє рар хіч них рів нів, а та кож між ке рів ни ка ми та
під лег ли ми їм пра ців ни ка ми.

Ін шим ви дом струк тур но го роз ма їт тя уп рав лін ських від но син є від но си ни ке рів -
ниц тва і під по ряд ку ван ня, що яв ля ють со бою ві доб ра жен ня су бор ди на цій них 
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зв’яз ків на рів ні кон крет но го пер со ні фі ко ва но го суб’єк та уп рав лін ня [10, с. 59–64]. 
Від но си ни ке рів ниц тва та під по ряд ку ван ня ре а лі зу ють ся в уп рав лін ській прак ти ці
за до по мо гою ще од но го ви ду уп рав лін ських від но син, –  від но си ни єди но на чаль нос -
ті [11, с. 79]. Від но си ни єди но на чаль нос ті на да ють ке рів ни ку пра во здій сню ва ти
фун кцію роз по ряд ниц тва, го лов ним чи ном за до по мо гою пря мих ме то дів уп рав лін -
сько го впли ву на під лег лих у фор мі на ка зів і роз по ряд жень. 

На то мість са мос тій ність суб’єк тів уп рав лін ня (як са мов ряд них ви раз ни ків сво їх
особ ли вих ін те ре сів) ре а лі зу єть ся за до по мо гою вста нов лен ня ще од но го ви ду 
уп рав лін ських від но син – від но син ко ор ди на ції. При чо му ос тан ні ха рак те ри зу ють
вза є мозв’язок не су під ряд них суб’єк тів уп рав лін ської ді яль нос ті, зміст яких ві доб ра -
жає про цес уз год жен ня їх особ ли вих ін те ре сів та по єд нан ня їх ніх дій у хо ді ре а лі за -
ції влас них ці лей. 

Та ким чи ном, на ос но ві ко ор ди на цій них від но син від бу ва єть ся впо ряд ку ван ня
спіль них дій, а та кож фор му ван ня за галь них ці лей не за леж них суб’єк тів уп рав лін ня,
що бу ду ють свої зв’яз ки на за са дах па ри тет нос ті. Це дає мож ли вість не тіль ки здій -
сню ва ти зіс тав лен ня й уз год жен ня тих нап ря мів ді яль нос ті, що від по ві да ють особ -
ли вим ін те ре сам кож но го ок ре мо го суб’єк та уп рав лін ня, але й ви роб ля ти єди ні 
під хо ди до розв’язан ня  зав дань, а та кож опе ра тив но усу ва ти об’єк тив но ви ни ка ю чі
між ни ми про ти річ чя.  

В уп рав лін ській ді яль нос ті як від но си ни цен тра ліз му й са мос тій нос ті, так і від -
но си ни су бор ди на ції й ко ор ди на ції є вза є мо о бу мов ле ни ми. Влас не ка жу чи, будь�
я ку сис те му со ці аль но го уп рав лін ня мож на роз гля да ти з точ ки зо ру іс ну ю чо го в ній
спів від но шен ня су бор ди на ції й ко ор ди на ції у вза є мо ді ях суб’єк тів уп рав лін ня. Так,
як що виз на чаль ну роль між суб’єк та ми уп рав лін ня в еко но міч ній сфе рі будь� я кої
сус піль ної сис те ми ві діг ра ють су бор ди на цій ні зв’яз ки, то в ній го лов ним чи ном діє
сис те ма цен тра лі зо ва ної еко но мі ки, а як що між суб’єк та ми уп рав лін ня пе ре ва жа ють
ко ор ди на цій ні зв’яз ки, то фун кці о нує сис те ма рин ко вої еко но мі ки.

На ос но ві су бор ди на цій них і ко ор ди на цій них від но син (у їх так би мо ви ти 
“чис то му” виг ля ді) мо жуть ут во рю ва ти ся й змі ша ні ви ди уп рав лін ських від но син,
ко ли ті ж са мі суб’єк ти уп рав лін ня в про це сі ре а лі за ції єди ної уп рав лін ської ме ти
мо жуть од но час но пе ре бу ва ти між со бою у від но си нах і су бор ди на ції, і ко ор ди на ції.
При чо му пот ре ба в ут во рен ні гнуч ких, адап тив них струк тур уп рав лін ня вик ли ка на,
на сам пе ред, не об хід ніс тю ви ко рис тан ня пе ре ваг то го чи ін шо го ви ду уп рав лін ських
від но син для ефек тив но го до сяг нен ня виз на че ної уп рав лін ської ме ти. Су бор ди на ція
за без пе чує суб’єк там уп рав лін ня опе ра тив ність ух ва лен ня й ви ко нан ня уп рав лін -
ських рі шень в си лу їх виз на че ної су під ряд нос ті, а ко ор ди на ція – спри яє гнуч кос ті
цих суб’єк тів уп рав лін ня при вза є мо дії з мін ли ви ми фак то ра ми зов ніш ньо го се ре до -
ви ща. 

У цьо му ви пад ку ви щий суб’єкт уп рав лін ня в та ких адап тив них ор га ні за цій них
ут во рен нях здій снює су бор ди на цій ні фун кції, з до по мо гою яких ор га ні зу ють ся дії
суб’єк тів уп рав лін ня з ви роб лен ня й ре а лі за ції за галь ної уп рав лін ської ме ти, роз по -
ді ля ють ся між ни ми кон крет ні зав дан ня і ре сур си, а та кож оці ню єть ся їх ви ко нан ня
та впо ряд ко ву єть ся ви ко рис тан ня, що на дає спіль ним ді ям суб’єк тів уп рав лін ня 
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не об хід ної спря мо ва нос ті. Та ким чи ном, на від мі ну від “чис тих” ко ор ди на цій них 
від но син, за яких суб’єк ти уп рав лін ня са мос тій но ре гу лю ють свої від но си ни, при
змі ша них су бор ди на цій но� ко ор ди на цій них від но си нах, що при та ман ні адап тив ним
струк ту рам уп рав лін ня, та кі ре гу ля тив ні дії здій сню ють ся ви щим суб’єк том уп рав -
лін ня. У той же час, ниж чі за ста ту сом суб’єк ти уп рав лін ня збе рі га ють за со бою пев -
ну не за леж ність і, в ра зі не об хід нос ті, мо жуть са мі ко ор ди ну ва ти свої дії, ос кіль ки
ос нов ним прин ци пом фор му ван ня змі ша них су бор ди на цій но� ко ор ди на цій них зв’яз -
ків є прог рам но� ці льо вий під хід, на ос но ві яко го ви бу до ву єть ся прог рам но� ці льо ва
струк ту ра уп рав лін ня [11, с. 370]. 

Кон крет ною фор мою ре а лі за ції прог рам но� ці льо во го під хо ду на прак ти ці є, 
нап рик лад, по лі тич ний рух, який має знач но біль шу ста лість у по рів нян ні з по лі тич -
ною ко а лі ці єю, що фун кці о нує, як пра ви ло, на “чис тих” ко ор ди на цій них зв’яз ках. 
От же, ус та ле не від тво рен ня уп рав лін ських від но син цен тра ліз му й са мос тій нос ті, 
а та кож су бор ди на ції й ко ор ди на ції здій сню єть ся не тіль ки за до по мо гою уп рав лін -
ських впли вів між суб’єк та ми уп рав лін ня, що виз на ча ють ці льо ву спря мо ва ність їх -
ньої ді яль нос ті, але й за до по мо гою вза єм но го уп рав лін сько го впли ву, що обу мов лює
сам про цес і ре зуль тат їх уп рав лін ської ді яль нос ті. Та кий вза єм ний уп рав лін ський
вплив, як по ка зує ана ліз, здій сню єть ся го лов ним чи ном за ра ху нок ще од но го ви ду уп -
рав лін ських від но син, а са ме – від но син дис цип лі ни та від по ві даль нос ті [12, с. 273–282]. 

Вар то під крес ли ти, що в за галь но му сен сі від но си ни дис цип лі ни та від по ві даль -
нос ті фор му ють ся як ре зуль тат тих ви мог, які ви су ва ють ін ди ві ди і со ці аль ні гру пи
од ні до од них сто сов но ре а лі за ції ни ми вза єм них прав і обов’яз ків. Ці ви мо ги вста -
нов лю ють ся, як пра ви ло, шля хом зак ріп лен ня від по від них еко но міч них, ад мі ніс тра -
тив них, пра во вих і мо раль них норм уп рав лін ської ді яль нос ті та спо со бів оцін ки її
ре зуль та тів. Зав дя ки цим нор мам за да ють ся від по від ні рам ки, а та кож від по від на
спря мо ва ність са мим уп рав лін ським від но си нам і уп рав лін ським ді ям суб’єк тів 
уп рав лін ня. Тоб то ці нор ми вста нов лю ють для ді яль нос ті суб’єк тів уп рав лін ня пев -
ні об ме жен ня. Дот ри му ю чись їх, во ни ма ють мож ли вість вчи ня ти “по зи тив ний” 
уп рав лін ський вплив, а пе ре хо дя чи ці ме жі, во ни всту па ють у зо ну “не га тив них” 
уп рав лін ських впли вів. У цьо му сен сі від но си ни дис цип лі ни та від по ві даль нос ті
вис ту па ють виз на чаль ною пе ре ду мо вою ус піш но го ви ко нан ня суб’єк та ми уп рав лін -
ня сво їх уп рав лін ських фун кцій.

При цьо му ме ха нізм ре а лі за ції від но син дис цип лі ни і від по ві даль нос ті, як зас від -
чує ана ліз, вклю чає в се бе ок ре мі ви ди, фор ми, прин ци пи й ме то ди, що ха рак те ри зу -
ють пев ні ви мо ги до ви роб лен ня і здій снен ня уп рав лін ських впли вів. До ви дів від по -
ві даль нос ті від но сять, зок ре ма, юри дич ну, по лі тич ну, еко но міч ну (ма те рі аль ну), 
ад мі ніс тра тив ну (дис цип лі нар ну), мо раль ну й кри мі наль ну від по ві даль ність [13, 
с. 111–112]. Юри дич на від по ві даль ність – це від но си ни між суб’єк та ми уп рав лін ня
з при во ду ви ко нан ня ни ми пра во вих норм. Во на пов’яза на із зас то су ван ням вста нов -
ле них за ко ном при му со вих сан кцій, як пра ви ло, кри мі наль но го та ад мі ніс тра тив но го
ха рак те ру. Ад мі ніс тра тив на від по ві даль ність, у свою чер гу, пе ред ба чає вста нов лен ня
між суб’єк та ми уп рав лін ня пев них від но син, пов’яза них з ви ко нан ням де ле го ва них
їм фун кцій і зав дань. Ос нов ни ми фор ма ми ад мі ніс тра тив ної від по ві даль нос ті є,
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на сам пе ред, нак ла дан ня дис цип лі нар них стяг нень або штра фів, по ни жен ня в по са ді
то що. В ос но ві по лі тич ної від по ві даль нос ті суб’єк тів уп рав лін ня ле жать та кі нор ми,
що рег ла мен ту ють здій снен ня влад них пов но ва жень або фун кцій. Ос нов ни ми 
фор ма ми по лі тич ної від по ві даль нос ті є та кі, як поз бав лен ня де пу тат ських прав або
влад них пов но ва жень, а та кож мож ли вос ті бра ти участь у ви бо рах то що. Ма те рі аль -
на від по ві даль ність нас тає за шко ду, вчи не ну неп ра во мір ни ми ді я ми або не ви ко нан -
ням чи не на леж ним ви ко нан ням служ бо вих обов’яз ків. А кри мі наль на від по ві даль -
ність нас тає, як пра ви ло, за вчи нен ня по са до вих зло чи нів. Що сто су єть ся мо раль ної
від по ві даль нос ті, то во на спи ра єть ся, як пра ви ло, на мо раль ні нор ми, що ре гу лю ють
від но си ни між людь ми в сус піль ній сис те мі.

Не об хід но та кож під крес ли ти, що від но си ни дис цип лі ни і від по ві даль нос ті 
ви ко ну ють в сис те мі со ці аль но го уп рав лін ня ряд важ ли вих фун кцій. Зок ре ма, за до -
по мо гою від нов лю ва ної фун кції суб’єк ти уп рав лін ня по вер та ють ся до не об хід но го
ста ну, вста нов ле но го виз на че ни ми нор ма ми для тих або ін ших ви дів уп рав лін ської
ді яль нос ті. За до по мо гою ка раль ної фун кції здій сню єть ся при му со вий, який зав дає
втрат, вплив на суб’єк тів уп рав лін ня. Пре вен тив на фун кція пок ли ка на за без пе чу ва -
ти за по бі ган ня про тип рав ним ді ям суб’єк тів уп рав лін ня. При цьо му всі фун кції 
від но син дис цип лі ни та від по ві даль нос ті пе ре бу ва ють між со бою в ор га ніч но му 
ді а лек тич но му зв’яз ку. Нап рик лад, ка раль на фун кція, що пе ред ба чає зас то су ван ня
не га тив но го впли ву на особ ли ві ін те ре си суб’єк та уп рав лін ня, за без пе чує по вер нен -
ня йо го ді яль нос ті до не об хід но го ста ну, тоб то від нов лює не об хід ний стан ді яль нос -
ті. Вод но час ка раль на фун кція ство рює умо ви для ви ко рис тан ня пре вен тив ної 
фун кції.

Со ці о ло гіч ний ана ліз ор га ні за цій ної вза є мо дії в сис те мах со ці аль но го уп рав лін -
ня доз во ляє виз на чи ти й пев ні ор га ні за цій ні прин ци пи, на ос но ві яких від бу ва єть ся
фор му ван ня й прак тич на ре а лі за ція від но син дис цип лі ни і від по ві даль нос ті. 
Виз на чаль ним се ред них є прин цип не об хід нос ті дис цип лі ни та дос тат нос ті від по ві -
даль нос ті. Рі вень дис цип лі но ва нос ті та від по ві даль нос ті зав жди має не об хід ну ве ли -
чи ну, як що уп рав лін ський вплив здат ний при во ди ти ді яль ність суб’єк тів уп рав лін -
ня до внор мо ва но го ста ну. 

От же, прин цип не об хід нос ті дис цип лі ни та дос тат нос ті від по ві даль нос ті зу мов -
лює ви мо ги до чіт ко го виз на чен ня меж ді яль нос ті суб’єк тів уп рав лін ня в сис те мі 
со ці аль но го уп рав лін ня. При чо му рі вень їх дис цип лі но ва нос ті та від по ві даль нос ті
виз на ча єть ся не тіль ки зміс том де ле го ва них їм уп рав лін ських фун кцій, але й здат -
ніс тю суб’єк тів уп рав лін ня прий ма ти від по від ні рі шен ня що до їх ре а лі за ції. Тоб то,
чим ефек тив ні ше ви ко нан ня уп рав лін ських фун кцій впли ває на до сяг нен ня об’єк -
тив ної уп рав лін ської ме ти, тим ви щим має бу ти й рі вень дис цип лі но ва нос ті та 
від по ві даль нос ті суб’єк та уп рав лін ня. Звід си вип ли ває, що будь� я кий ін ди від або 
со ці аль на гру па мо жуть бу ти суб’єк том ух ва лен ня виз на че них уп рав лін ських 
рі шень нас тіль ки, нас кіль ки ці рі шен ня здат ні зав да ти їм пев но го збит ку чи, нав па -
ки, при нес ти їм пев ної ви го ди.

Та ким чи ном, вза є мозв’язок між зна чи міс тю уп рав лін ських рі шень, спря мо ва -
них на до сяг нен ня об’єк тив ної уп рав лін ської ме ти і рів нем дис цип лі но ва нос ті та 
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від по ві даль нос ті суб’єк та уп рав лін ня доз во ляє виз на чи ти та ке: по� пер ше, мож ли -
вос ті ін ди ві да чи со ці аль ної гру пи вис ту па ти суб’єк том ор га ні за цій ної вза є мо дії в
уп рав лін ській сис те мі; а по� дру ге, спів від нес ти цю мож ли вість (як що во на іс нує) зі
зміс том уп рав лін ських фун кцій да но го суб’єк та уп рав лін ня з пог ля ду не об хід но го й
дос тат ньо го рів ня йо го дис цип лі но ва нос ті та від по ві даль нос ті. Зав дя ки зас то су ван -
ню цьо го прин ци пу ви рі шу єть ся проб ле ма виз на чен ня фун кці о наль ної струк ту ри
сис те ми со ці аль но го уп рав лін ня, а от же, й виз на че но го по ряд ку фор му ван ня в ній
від но син цен тра ліз му й са мос тій нос ті, су бор ди на ції й ко ор ди на ції.

Нас туп ним ор га ні за цій ним прин ци пом, що вип ли ває з прин ци пу не об хід нос ті
дис цип лі ни й дос тат нос ті від по ві даль нос ті, є прин цип збе ре жен ня не об хід но го 
рів ня дис цип лі но ва нос ті та від по ві даль нос ті суб’єк тів уп рав лін ня. Ви хо дя чи з цьо го
прин ци пу, іс ну ю чий у сис те мі со ці аль но го уп рав лін ня рі вень дис цип лі но ва нос ті та
від по ві даль нос ті по винен не зни жу ва ти ся, а пе ре роз по ді ля ти ся між суб’єк та ми 
уп рав лін ня за сво ї ми ви да ми. От же, ве ли чи на дис цип лі но ва нос ті та від по ві даль нос -
ті (юри дич ної, по лі тич ної, еко но міч ної, ад мі ніс тра тив ної то що) є су мою різ них їх
ви дів, що ма ють бу ти чіт ко роз по ді ле ні в сис те мі со ці аль но го уп рав лін ня. Як що зни -
кає один з ви дів дис цип лі но ва нос ті та від по ві даль нос ті, то він обов’яз ко во має бу ти
за мі не ний ін шим ви дом для збе ре жен ня іс ну ю чої в сис те мі со ці аль но го уп рав лін ня
ве ли чи ни дис цип лі но ва нос ті та від по ві даль нос ті.

По ру шен ня прин ци пу збе ре жен ня дис цип лі но ва нос ті та від по ві даль нос ті при -
во дить до зни жен ня рів ня ефек тив нос ті сис те ми со ці аль но го уп рав лін ня в ці ло му, до
ух ва лен ня без від по ві даль них і не а дек ват них уп рав лін ських рі шень, що уне мож лив -
лю ють ре а лі за цію як особ ли вих ін те ре сів ін ди ві дів і со ці аль них груп, так і за галь но -
сус піль но го ін те ре су.

Від но си ни дис цип лі ни та від по ві даль нос ті зав жди є су пе реч ли ви ми, ос кіль ки ті
про ти річ чя, що ле жать в ос но ві вза є мо дії суб’єк тів уп рав лін ня, зу мов ле ні їх різ но ма -
ніт ни ми особ ли ви ми ін те ре са ми. При чо му ефек тив не розв’язан ня цих про ти річ 
від бу ва єть ся, як пра ви ло, на ос но ві вза є мос пря мо ва ної дис цип лі но ва нос ті та від по -
ві даль нос ті між суб’єк та ми уп рав лін ня в сис те мі со ці аль но го уп рав лін ня.

Од нак, як що в цій сис те мі пе ре ва жає од нос пря мо ва ний ха рак тер дис цип лі но ва -
нос ті та від по ві даль нос ті, то по ру шу єть ся сам ме ха нізм вза є мо дії їхніх особ ли вих 
ін те ре сів. 

Вис нов ки. 
1. За ко но мір нос ті со ці аль но го уп рав лін ня зу мов лю ють не тіль ки суб’єкт� об’єкт -

ний та суб’єкт� суб’єкт ний ха рак тер ор га ні за цій ної вза є мо дії в сис те мі со ці аль но го
уп рав лін ня, але й струк ту ру уп рав лін ських від но син в цій сис те мі. Ос тан ня яв ляє
со бою су куп ність вза є мо за леж них ви дів уп рав лін ських від но син, що ві доб ра жа ють
ок ре мі еле мен ти про це су ор га ні за цій ної вза є мо дії суб’єк тів уп рав лін ня, спря мо ва ної
на ви ко нан ня ни ми сво їх уп рав лін ських фун кцій в хо ді ре а лі за ції за галь ної уп рав -
лін ської ме ти. 

2. Уп рав лін ські від но си ни цен тра ліз му й са мос тій нос ті, су бор ди на ції й ко ор ди на -
ції виз на ча ють фун кці о наль ні зв’яз ки і вза єм не по ло жен ня суб’єк тів уп рав лін ня, а та -
кож ме жі їх ньої ді яль нос ті й ха рак тер су під ряд нос ті в сис те мі со ці аль но го уп рав лін ня.



70

СОЦІОЛОГІЯ

Усі ви ди уп рав лін ських від но син у вза є мо дії суб’єк тів уп рав лін ня іс ну ють у не роз -
рив ній і су пе реч ли вій єд нос ті. При цьо му спів від но шен ня ви дів уп рав лін ських від -
но син ві доб ра жає кон крет ний стан вза єм но го впли ву суб’єк тів уп рав лін ня один на
од но го, єд ність та від мін ність їх особ ли вих ін те ре сів, а та кож спо со би їх уз год жен ня
в про це сі ор га ні за цій ної вза є мо дії в сис те мі со ці аль но го уп рав лін ня.

3. За леж но від мас шта бів кож ної з фун кці о наль них зон, що “на ле жать” суб’єк там
уп рав лін ських від но син, ви ни кає той чи ін ший спо сіб їх ор га ні за цій ної вза є мо дії,
зок ре ма, вза єм но го чи од нос то рон ньо го при ду шен ня або уз год жен ня їх ніх особ ли -
вих ін те ре сів, що від по ві дає пев но му ти пу со ці аль но� уп рав лін сько го по ряд ку в 
сис те мі со ці аль но го уп рав лін ня. Виз на чаль ним прин ци пом фор му ван ня струк ту ри
уп рав лін ських від но син в сис те мі ор га ні за цій ної вза є мо дії суб’єк тів уп рав лін ня з
пог ля ду до сяг нен ня об’єк тив ної уп рав лін ської ме ти є прин цип зба лан со ва но го прі о -
ри те ту цих від но син.

4. Про цес і ре зуль тат ре а лі за ції суб’єк та ми уп рав лін ських від но син сво їх уп рав -
лін ських фун кцій обу мов лю ють ся ста ном роз вит ку від но син дис цип лі ни та від по ві -
даль нос ті, кот рі є не тіль ки фор мою со ці аль ної за леж нос ті суб’єк тів уп рав лін ня, 
але й ме ха ніз мом вза єм но го уз год жен ня між ни ми за галь но го та влас них особ ли вих
ін те ре сів. Ви хо дя чи з прин ци пів не об хід нос ті і дос тат нос ті, від по від нос ті і со ці аль -
ної спря мо ва нос ті від но син дис цип лі ни та від по ві даль нос ті, виз на ча ють ся ви мо ги
до фун кці о наль но го приз на чен ня суб’єк тів уп рав лін ня в сис те мі со ці аль но го уп рав -
лін ня, а та кож ме ха ніз ми роз по ді лу між ни ми ви дів від по ві даль нос ті, її меж та спря -
мо ва нос ті.

5. У ці ло му всі ви ди уп рав лін ських від но син ха рак те ри зу ють вза є мо о бу мов ле ну
су куп ність зв’яз ків між еле мен та ми сис те ми со ці аль но го уп рав лін ня, що за без пе чу -
ють її від тво рен ня як ці ліс но го со ці аль но го ут во рен ня. Нап рик лад, ре а лі за ція від но -
син цен тра ліз му не мож ли ва без ус та нов лен ня від но син су бор ди на ції, а ре а лі за ція
від но син са мос тій нос ті – без ус та нов лен ня від но син ко ор ди на ції. 

6. Під трим ка на леж но го ста ну фун кці о ну ван ня всіх ви дів уп рав лін ських від но -
син за ле жить від ста ну від но син дис цип лі ни та від по ві даль нос ті. Ос кіль ки єд ність
від но син цен тра ліз му й са мос тій нос ті, а та кож від но син су бор ди на ції й ко ор ди на ції
ре а лі зу єть ся тим ефек тив ні ше, чим чіт кі ше виз на че ні і роз по ді ле ні дис цип лі на та
від по ві даль ність між суб’єк та ми уп рав лін ських від но син. Тим са мим струк ту ра 
уп рав лін ських від но син вис ту пає як ком плекс об’єк тив них вза є мозв’яз ків, що 
ви ра жа ють іс тот ні па ра мет ри со ці аль но� уп рав лін сько го по ряд ку ор га ні за цій ної 
вза є мо дії в сис те мі со ці аль но го уп рав лін ня, а та кож зу мов лю ють со ці аль ний зміст
за галь ної уп рав лін ської ме ти й уз год же ні дії суб’єк тів уп рав лін ня, спря мо ва ні на 
ре а лі за цію не тіль ки за галь но го, але й сво їх особ ли вих ін те ре сів.

По даль ші на у ко ві роз від ки струк ту ри уп рав лін ських від но син в сис те мі ор га ні -
за цій ної вза є мо дії суб’єк тів уп рав лін ня, що фун кці о ну ють у тран зит но му сус пільс -
тві, доз во лять більш дос те мен но виз на чи ти роль і мож ли вос ті уп рав лін ських 
від но син не тіль ки в ре фор му ван ні ор га ні за цій них струк тур уп рав лін ня різ но ма ніт -
них со ці аль них ор га ні за цій, але й в ре фор му ван ні сус піль ної сис те ми в ці ло му.
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