
23

Філософія, методологія, теорія та історія державного управління

ров, В. А. Рябов // Мир России. Социология. Культурология. - 2009. - № 1. -
С. 54-76.

4. Мамардашвили М. Как я понимаю философию / М. Мамардашвили. -
М., 1992. - 311 с.

5. Face di globalizazzione: Inter a locale dimenzione de developmento /
Ed. by Shahid Yusuf, Simon Evenett, Weiping Wu. - Washington-Roma : Pace
Bank, 2001. - XV. - 278 p.

Денис Кіслов,
кандидат політичних наук,
доцент кафедри маркетингу та реклами КНТЕУ,
докторант кафедри державного управління
і менеджменту НАДУ

Системність криз та кризи управлінських систем

У статті розглядаються проблеми дослідження циклічності, системності та
природи криз; умови їх виникнення та профілактики; методи використання
кризових ситуацій з метою пошуку засобів нейтралізації їх негативних наслідків
і реалізації нових перспективних трансформацій.
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The problems of research cycles, and the nature of the systemic crisis, the
conditions of their emergence and prevention, and methods of use of crisis to find
ways to neutralize their negative effects and implementation of promising new
transformations.
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Постановка проблеми. Профілактика можливих криз будь-яких видів
та форм повинна починатися заздалегідь. У кризові ситуації треба входити
підготовленими; проходити через їхнє "чистилище" й виходити з них у новітній
якості. Баласт та нашарування старих стереотипів, незрозумілостей та невиз-
наченостей систем управління необхідно залишити в минулому. Для цього
мають бути створені соціально-психологічні та політекономічні механізми
ліквідації і нейтралізації вад минулої епохи. Системність криз зумовлена роз-
витком комунікативності систем, в яких вони розвиваються. При цьому основ-
ними виступають управлінські політичні та соціальні комунікації, суб'єкти
яких здатні впливати на ситуативні зміни і трансформації соціуму. Без напе-
ред виробленої здатності до самореформування, адаптації до будь-яких непе-
редбачуваних ситуацій, гнучкості й мобільності такі суб'єкти управління
не зможуть ефективно керувати необхідними трансформаціями. Реальна мож-
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ливість суб'єктів цілеспрямовано впливати на об'єкти управління зумовлена
терміном, глибиною та іншими параметрами кризових явищ, що відповіда-
ють історичним умовам. Системність, послідовність та циклічність, як основні
ознаки криз, випливають саме з вищезазначених передумов.

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано роз-
в'язання даної проблеми. Сучасна світова економіка є складовою сукупності
національних соціально-економічних систем різних масштабів і рівнів. Уза-
гальнюючими факторами для них є швидкі трансформаційні зміни, які зу-
мовлюють динамізм соціального розвитку. Отже, реформування систем со-
ціального управління, зокрема державного управління, є основною вимогою
нашого часу. Теоретичною базою для дослідження цих напрямів можуть
бути нові концепції комунікології та розробки, в яких відображені результа-
ти досліджень процесів системних трансформацій сучасної цивілізації. Ці
теорії дістали назви "економічної транзитології", "соціальної транзитології",
"політичної транзитології" тощо. В теорії розвитку соціально-економічних
систем - транзитології слід спиратися на значні здобутки таких іноземних
учених, як: A.Асланд, Л.Бальцерович, Д.Кауфман, Дж.Корнаї, Дж.Сакс,
Дж.Сапір та ін.; українських та російських науковців, таких як: Л.Абалкін,
З.Варналій, Б.Гаврилишин, А.Гальчинський, В.Геєць, С.Глазьєв, С.Дорогун-
цов, І.Жиляєв, І.Лукінов, А.Мартинов, В.Мау, С.Мочерний, Ю.Пахомов,
В.Савчук, В.Черняк, М.Чумаченко, А.Чухно, Є.Ясін та інших фахівців. Кри-
зові явища соціально-економічних систем досліджувалися в працях таких
учених, як: С.Бессонов, В.Волконський, С.Говриленков, С.Гурієв, В.Дребен-
цов, М.Делягін, В.Івантер, А.Ілларіонов, Г.Канторович, Г.Клейнер, О.Луго-
вий, В.Макаров, В.Синельніков, П.Сорокін, Р.Яковлев, Є.Ясін, а також у ро-
ботах таких іноземних учених, як: G.Alfandan, J.Dlanchard, G.Calvo,
F.Szyrmer, E.Porotti, B.Pinto, J.Rostowski, M.Chafftr та в розробках багатьох
інших фахівців. Але основним недоліком більшості теоретичних праць є їх
спеціалізована обмеженість щодо криз управлінських структур.

Мета публікації - спираючись на ноосферну парадигму та соціальні
ціннісні орієнтири, на прикладах системності проявів управлінських криз
висвітлити можливість позитивних трансформацій у процесі їх подолання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Світовий науково-історич-
ний досвід державного управління має яскраві приклади як успішних пози-
тивних, так і невдалих негативних соціально-економічних рішень в умовах
кризових ситуацій. Приклади ефективних рішень, практичний і теоретич-
ний досвід у знаходженні та реалізації способів виходу з економічних кри-
зових ситуацій, роботи з подолання їх наслідків відомі також і вітчизняній
історії. Вдалі заходи організаційного, економічного та господарського ха-
рактеру здійснювали свого часу С.Ю.Вітте (1849-1915), П.А.Столипін (1862-
1911), Г.Я.Сокольніков (Г.Я.Бріліант, 1888-1939), А.Г.Звєрєв (1900-1969) та
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деякі інші відомі політичні й фінансові діячі минулого. Для багатьох із них
це мало трагічні наслідки, або, навіть, життя. Історії відомі також і прикла-
ди протилежного характеру, коли теоретичні висловлювання або практичні
заходи авторів кардинальних економічних проектів призводили до вкрай
негативних наслідків. Достатньо з цього приводу навести такі прізвища,
як: Д.М.Кейнс (1883-1946), В.С.Павлов (1937-2003) та ін.

Всесвітньовідомі спроби знаходження закономірностей циклічного
характеру виникнення й розвитку криз наведені в працях М.Кондратьєва
(довгі кризи), К.Жюгляра (короткі кризи), У.Джевонса (космічна залежність
криз) тощо. Їх послідовниками була розроблена безліч наукових праць, такі
спроби тривають і в наш час. Поза сумнівом, у цих теоріях є теоретичний та
інтуїтивний глибинний сенс існування деяких сталих закономірностей роз-
витку криз. Але так воно чи ні - досі достеменно не встановлено. При цьому
відсутні достовірні факти того, що хтось, спираючись на ці моделі цикліч-
ності, точно спрогнозував би початок і кінець сучасних конкретних фінан-
сових, економічних або соціально-політичних криз. Хоча, як правило, ніякі
кризи не розпочиналися зненацька і миттю не закінчувалися.

Навколо визначальних дат будь-яких кризових явищ завжди існували
й досі існують наукові, ідеологічні, політичні та інші дискусії. Науковий
дискурс, наприклад, навколо дати початку кризи 2008 р. триває й досі. Навіть
так звані "чорні" дати кризових проявів (наприклад "чорний вівторок" 2004 р. в
Росії) мали свої передумови щодо їх виникнення і спалаху. Але пошук та
аналіз передумов і причин починався лише після завершення цих криз. В
історії не так складно знайти кризи, що повністю вписуються в рамки теоре-
тичних циклів, наприклад, дефолт у Росії 1998 р. - криза 2008 р. Набагато
більше прикладів криз, які, навпаки, в жодні циклічні межі, моделі та інші
теоретичні розбудови не вписуються [1, с. 3]. Незважаючи на теоретичну
складність моделювання й прогнозування кризових явищ, їх принципова
системність і неминучість не викликає заперечень, є фактором безумовним.
Науковий дискурс розгортається навколо методологічних та онтологічних
питань досліджень природи, характеру, ролі та значення кризових явищ, їх
зв'язку з можливим революційним або еволюційним посткризовим харак-
тером подій. Тому слід вибирати комбіновані або синтезовані методології,
які спираються на кілька прогресивних концепцій та підходів. Найбільш
придатними щодо аналізу управлінських систем є інформаційний, систем-
ний, комунікологічний і транзитологічний (трансформаційний) підходи. Їх
об'єднання можливе на основі ноосферної концепції В.Вернадського. Але
при цьому потрібно чітко визначитися з термінологічними дефініціями, що
характерні для вищеозначених методологічних підходів.

Використання інформаційної термінології як синонімів або псевдонімів
при визначенні комунікативних реалій є насправді недостатньо коректним
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інформаційним підходом до соціальних та політичних процесів, що відбу-
ваються в сучасному соціумі. Термінологічна плутанина виникла внаслідок
більш авторитетного й широкого використання інформаційного підходу в
різних галузях науки і господарства, моди на використання слів і термінів,
колишніх ідеологічних обмежень щодо комунікативної проблематики у
вітчизняній практиці 50-х рр. ХХ ст. тощо. Отже, іноді виникали моменти
так званої термінологічної еквівалентності у використанні й розумінні по-
нять: "політичні комунікації" = "політична інформація", "комунікативні си-
стеми" = "інформаційні системи" тощо.

Якщо у звичайному побутовому використанні цих псевдоеквівалент-
них термінів немає особливих загроз, то в науковому середовищі некоректне
їх вживання може призвести до значних негативних наслідків щодо адек-
ватності й достовірності утворених моделей у теоріях комунікацій або ко-
мунікології. Це буде особливо відчутним у разі розробки моделей розвитку
соціальних і політичних комунікацій та виявленні на основі таких моделей
моментів кризових явищ з метою їх подальшої нейтралізації, усунення
наслідків та знаходження шляхів інших позитивних трансформацій.

У транзитології значне місце займають теоретико-методологічні роз-
робки природи складних нестабільних процесів (економічних, соціальних,
політичних тощо), які часто характеризуються як "кризи". В наш час існує
значна кількість трактувань кризових явищ, що притаманні будь-яким транс-
формаційним системам. За останні роки для визначення категорій "криза",
"трансформація соціально-економічних систем" та споріднених з ними ка-
тегорій уведено в науковий обіг близько сотні дефініцій по кожній із них [2,
с. 7]. Це значно ускладнює міждисциплінарні наукові розробки через галу-
зеві стереотипи у визначенні категорій, що мають однакове термінологічне
значення. Тому скористаємось однією з центральних категорій системного
підходу - "системна криза". Ця категорія використовується під час дослі-
дження кризових явищ в управлінні. Системна криза - це динамічний про-
цес трансформаційних змін базисних компонентів відповідної системи,
наслідком якого є перехід з однієї історично обумовленої конфігурації в іншу
або припинення її існування в даній системній якості [3, с. 373]. Основним
протиріччям, яке може періодично викликати системні кризи в конкретній
країні, є неадекватність можливостей регуляторного механізму державного
управління. Це відбувається під впливом змін рівня інтенсивності внутрішніх
процесів, які забезпечують збереження конфігурації структури органів вла-
ди, або дій факторів зовнішнього середовища, у тому числі воєнно-політич-
ного чи економічного характеру. Іноді внутрішні та зовнішні фактори впли-
ву можуть діяти одночасно.

П.Сорокін, характеризуючи історичні ситуації між кризовими та пе-
редреволюційними подіями, писав: "Передреволюційні епохи просто вра-
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жають дослідника бездарністю влади та виродженням привілейовано-команд-
них верств, які не здатні успішно виконувати функції влади, протиставляти
силі силу, роз'єднувати та послаблювати опозицію, зменшувати тиск, "кана-
лізувати" його у формах, відмінних від революції" [4, с. 454]. Отже, такий
стан характеризується деградацією управлінських політичних комунікацій.

Криза управлінських політичних комунікацій є частиною загальної кри-
зи комунікацій, яку іноді інтерпретують як інформаційну кризу. У свою чергу,
кризові явища систем комунікацій є відображенням загальної системної кри-
зи світової цивілізації, що розпочалася з кризових проявів у банківській, фінан-
совій та економічній сферах, які останнім часом поширились і на соціальну
сферу. Криза - це не жупел і не виняткова загроза. Навпаки, це - стан системи,
коли існуючі методи управління нею стають недієвими, неефективними і прак-
тично гальмують розвиток, коли виникає загроза деградації, виродження цієї
системи. Криза - це умова й імператив вироблення, прийняття та впровадження
нових альтернативних рішень у системах управління, які дозволяють обира-
ти нові ціннісні орієнтири позитивного та прогресивного розвитку суспіль-
ства. Загальносвітова системна криза характеризувалась П.Сорокіним на осно-
ві історії всіх відомих у його час світових криз 13-ма основними пророцьки-
ми ознаками, які через 50 років майже всі здійснились. Після чого, за його
передбаченням, настає період, коли "на зміну розпаду прийдуть універсалізація
та абсолютизація цінностей" і "катарсис", тобто - очищення [5, с. 270]. Але до
розуміння цього людство ще не дійшло.

Кризи управлінських комунікацій виникають унаслідок згаданих вище
загальних кризових явищ, але вони є проміжними щодо них та наступними
соціально-економічними й політичними кризами взагалі. Кризи управлін-
ських комунікацій мають при цьому такі характерні риси, як:

• полярність принципових позицій влади й опозиції щодо внутрішніх
і зовнішніх проблем розвитку;

• протилежність загальних ціннісних орієнтирів у системах управління;
• невиразність, нечіткість, обмеженість або застарілість, архаїчність

механізмів управління при строкатості нормативно-правової бази, що веде
до гострих протиріч і законодавчої вакханалії;

• байдужість основних верств населення до законодавчої та виконав-
чої владної діяльності, втрата довіри як до провладних, так і до опозицій-
них політичних сил через несумісність їх ціннісних орієнтирів з цінностя-
ми широких мас населення;

• перетворення політичних дискусій у політичні шоу, що не шукають
шляхів до істини, а навпаки, ведуть до ще більших невизначеностей, неяс-
ностей, глухих кутів, безвиході тощо.

Сукупність наведених і деяких інших суттєвих ознак вказує не тільки
на кризовий стан конкретних політичних комунікацій, але й на фактори, які
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сприяють виникненню масштабної політичної кризи. Такий розвиток кри-
зової ситуації становить реальну загрозу революційних і контрреволюцій-
них подій, соціальних і державних катастроф та інших негативних наслідків.
Це можливо за відсутності національних і соціальних об'єднуючих базових
принципів розвитку.

Таким чином, аналіз кризових явищ у системах управлінських со-
ціально-політичних комунікацій повинен спиратися на багатофакторний,
транзитологічний, інформаційний та системний підходи до оцінки й синте-
зу кризових проявів у всіх основних сферах сучасної діяльності людства.
Суспільство, яке буде нездатним вчасно реформувати й трансформувати
системи власних політичних комунікацій через раціональний вихід з чер-
гової кризи, змушене буде знову розплачуватися посиленням деградацій-
них тенденцій у суспільній життєдіяльності, духовним і матеріальним за-
непадом [4, с. 471]. М.Кармазін, наприклад, відмічає, що політичні кризи
можуть завершуватись як їх подоланням, так і гострим політичним конфлік-
том між окремими політичними суб'єктами у формах перевороту, революції,
громадянської війни тощо [3, с. 374]. До цього переліку П.Сорокін додавав
ще й окупацію [4, с. 453].

Науково-профілактичним заходом щодо подолання сучасних систем-
них криз слід вважати розробку модельної концепції світового розвитку на
основі ноосферної парадигми В.Вернадського. Вона сформульована в його
останніх працях як філософський, науковий та політичний заповіт людству.
27 липня 1943 р. він звернувся з листом до Й.Сталіна з проханням опубліку-
вати в газеті "Правда" його статтю "Декілька слів про ноосферу". На думку
В.Вернадського, вона "вказує на природний стихійний процес, який забез-
печить нашу кінцеву перемогу..." [6, с. 25]. В центральній газеті ця стаття
тоді опублікована не була, тому що у керівництві її сутність не зрозуміли.
Ідеї статті стали відомі широкому науковому загалові тільки після публі-
кацій у 1965 р. Хоча ці концепції В.Вернадського, опубліковані ще в 1938-
1944 рр., були відомі вузькому колу вчених багатьох країн світу. Поняття
ноосфери було дуже звужене в СРСР і трактувалось у суто абстрактному
науковому значенні. Практично ігнорувалася головна думка В.Вернадського,
що хода історії спрямована до об'єднання людства, до ноосфери - майбут-
ньої єдності людської організації як єдиної планетарної дієвої структури...
[7, с. 242]. Але при цьому навіть з теоретичних розглядів і досліджень твор-
чості вченого-енциклопедиста випадали чітко вказані ним комунікативні
умови реального переходу до ноосфери, які завершували останню його науко-
ву працю. Ці умови були реально забезпечені сучасною цивілізацією тільки
на початку ХХІ ст. Але загальні політичні умови й домінування ринкової
парадигми неоліберального формату поки що гальмують процес формуван-
ня ноосфери за ідеями великого вітчизняного вченого - В.Вернадського.
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Висновки так перспективні напрями подальшого дослідження. Ради-
кальне подолання системної кризи світової цивілізації повинно починатися
з управлінських структур міжнародного, континентального і державного
рівнів на основі принципової зміни основної парадигми розвитку людської
спільноти на планеті Земля. Це можливо тільки з урахуванням концепту-
альних засад та умов поступової свідомої та консолідованої розбудови прак-
тичної ноосфери - переходу від наявності певного кількісного складу "лю-
дини розумної" до "сфери розуму світової цивілізації".

Подальші наукові розвідки та дослідження мають бути сконцентро-
вані на технологічних і методологічних проблемах розбудови принципів і
засобів поступового та поетапного переходу від неоліберально-споживацької
моделі розвитку сучасної цивілізації, що має в основі інтенсивне й екстен-
сивне використання природних ресурсів планети, до збалансованої біо-
сферно-відновлюючої планової ресурсозберігаючої соціальної моделі роз-
витку. Це можливо тільки за умов загальноприйнятої та визнаної нової
міжнародної правової парадигми, що на першому етапі може бути охарак-
теризована як ощадливо-зберігаюча відносно земної біосфери та геологіч-
них ресурсів Землі. Розробка політичної складової цього складного про-
цесу є першочерговим завданням наукових, методологічних і практичних
розробок.
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