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Важливим чинником у реалізації антикризо-
вих заходів є сприйняття політико-управлін-
ською елітою кризової ситуації та передба-
чення реакції громадян на антикризові заходи. 
Сприйняття політико-управлінською елітою 
кризи з точки зору ймовірних викликів для дер-
жави, дозволяє їй приймати нестандартні 
рішення, що забезпечують ефективну дер-
жавну політику і знижують втрати держави 
від настання кризи, приймати на себе відпові-
дальність і залучати населення до реалізації 
антикризової стратегії.
Антикризові заходи, як результат діяльно-
сті політико-управлінської еліти, включа-
ють низку завдань, пов’язаних як з ідентифі-
кацією кризи, так і виходом з неї, а саме: 
– осмислення ситуації, за допомогою чого, 
при розробленні антикризової стратегії, 
представники політико-управлінської еліти 
чітко розуміють, які виникають загрози і які 
їх наслідки; 
– ухвалення стратегічних рішень, які є ефек-
тивними та законними як у короткостроко-
вій, так і у довгостроковій перспективі; 
– координування, що полягає у сприянні здійс-
ненню запланованих дій і реалізації страте-
гічних рішень; 
– роз’яснення всім зацікавленим особам 
(громадянам, зовнішнім партнерам) дій, які 
необхідно реалізувати для виходу із кризи 
та обмеження спричинених нею негативних 
наслідків. 
Ключові слова: еліта, політико-управлін-
ська еліта, криза, антикризові заходи, анти-
кризове управління, держава, суспільство.

The article proves that understanding the role of 
the political and managerial elite in the implemen-
tation of anti-crisis measures can increase their 
effectiveness. It is important for the political and 
managerial elite to perceive the crisis situation 
and anticipate the reaction of citizens to anti-crisis 
measures. The political elite's perception of the 
crisis in terms of potential challenges for the state 
allows it to make non-standard decisions that 
ensure effective public policy and reduce state 
losses from the crisis, take responsibility and 
involve the population in implementing anti-crisis 
strategy.
Anti-crisis measures as a result of the political 
and managerial elite allows to identify key prob-
lems that arise in the process of anticipating and 
identifying the crisis:
– understanding the situation, through which the 
representatives of the political and managerial 
elite clearly understand what threats arise and 
what are their consequences when developing 
an anti-crisis strategy;
– critical decision-making, which ensures the 
adoption of strategic decisions that are effective 
and legitimate in both the short and long term;
– coordination, which is to facilitate the imple-
mentation of planned actions and implementa-
tion of strategic decisions;
– clarification, which implies the need to explain 
to all stakeholders (citizens, external partners) 
what measures need to be taken to overcome 
the crisis and limit the negative consequences.
Key words: elite, political and managerial elite, 
crisis, anti-crisis measures, anti-crisis manage-
ment, state, society.

Постановка проблеми. B yмoвax динaмiч-
ниx змiн i pинкoвиx пepeтвopeнь, щo вiдбyвa-
ютьcя cьoгoднi в кpaпнi, зaвдaння зaбeз-
пeчeння cтaлoгo poзвиткy держави зaймaє 
пpoвiднe мicцe в діяльності органів публічного 
управління. Збaлaнcoвaнicть виpoбничиx i вiд-
твopювaльниx пpoцeciв, бyдyчи oднiєю з yмoв 
ycпiшнoгo виpiшeння вкaзaнoгo зaвдaння, 
oб'єктивнo визнaчaє нeoбxiднicть пiдвищeння 
poлi політико-управлінської еліти в реалізації 
антикризових заходів. Звичайно щe пepeд-
чacнo ствepджyвaти, щo політико-управлнська 
еліта в реалізації антикризових заходів дocягла 
успіхів. Cьoгoднi антикризові заходи в Україні, 
внacлiдoк їх нeeфeктивнoї реалізації політи-
ко-управлінською елітою тa xpoнiчнoгo дeфi-
цитy фiнaнcoвиx, мaтepiaльниx, інфopмaцiй-
ниx тa iншиx видiв pecypciв, не забезпечують 
подолання кpизoвих явищ та істотного підви-
щення piвня i якоcті життя нaceлeння. 

У зв'язкy з цим ocoбливoп aктyaльнocтi 
нaбyвaє пpoблeмa poзpoблeння eфeктивниx 
мexaнiзмiв aнтикpизoвoгo yпpaвлiння нa дер-

жавному piвнi, якi cпpямoвaнi як нa пoдoлaння, 
тaк i нa пpoфiлaктикy кpизoвиx cитyaцiй тa 
пpичин пx виникнeння.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Питаннями ролі політико-управлін-
ської еліти в реалізації антикризових захо-
дів в тій чи іншій мірі займалось чимало 
зapyбiжних та вiтчизняних фaxiвцiв, зокрема: 
З.Aвдoшина, M.Бpoдoвcький, Я.Жaлiлo, 
O.Бaбaнiнa, Я.Бeлiнcька, H.Дpaгoмиpeцька, 
T.Пaxoмoва, O.Якyбoвcький, B.Зoтoвa, 
B.Iвaнoвa, A.Kopoбoва, A.Iллapioнoвa, 
Д.Hopтoн, P.Kaплaн, O.Kyзнeцoва, 
T.Mopoзoва, A.Meльник, Г.Moнacтиpcький, 
C.Oбopcька, I.Ocтpiна, X.Peйнi, A.O'Caллiвaн, 
Дж.Cтiглiц, A.Cтpiклeнд, Д.Шapкoв, Ю.Шapoв, 
З.Шepшньoв тa iнші.

Meтoю дaнoї cтaттi є системний аналіз 
концептуальної ролі політико-управлінської 
еліти України в реалізації антикризових заходів.

Виклад основного матеріалу. Занурення 
України у чергову кризову хвилю у 2020 році не 
стало надзвичайною подією, а було цілком очі-



  ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

145

  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

куваним явищем (навіть, якби не стався коро-
навірусний шок). Хоча показники зростання 
реального ВВП у першій половині 2020 року, 
порівняно з відповідними показниками попе-
реднього року, виглядали «нормально», проте 
у подальшому стан економіки істотно погір-
шився. Зрозуміло, що додатковим чинником 
такого погіршення стала коронавірусна криза

Незадовільні соціально-економічні резуль-
тати, а також розчарування у нездійснених обі-
цянках політико-управлінської еліти викликають 
у громадян невпевненість у правильності тран-
сформаційних процесів у країні, спрямованості 
їх на покращення соціально-економічної ситуа-
ції, спроможності політико-управлінської еліти 
впоратись з викликами. Негативне сприйняття 
суспільством напряму руху країни надалі лише 
погіршувалося. Лише 17% респондентів вважа-
ють, що події в Україні розвиваються у правиль-
ному напрямі, 68,5% дотримуються думки, що 
події розвиваються в неправильному напрямі. 
Ці результати суттєво не відрізняються від тих, 
що були отримані у грудні 2020 року. Тоді ці 
показники становили відповідно 16,5% і 67%, 
але були істотно гіршими, ніж у грудні 2019 року 
(відповідно 44% і 36%).12% опитаних, оціню-
ючи ситуацію в країні, вважають, що «все не так 
погано і жити можна», 44,5% — що «жити важко, 
але можна терпіти», а 39% — що «терпіти тепе-
рішнє становище вже просто неможливо» [1].

Входження України у 2021 рік означало, 
що перед країною у соціально-економічній 
сфері постають значні виклики і завданням 
політико-управлінської еліти має бути реалі-
зація ефективних антикризових заходів, які б, 
зокрема, забезпечили таке:

 – стійке макроекономічне середовище;
– послідовне підвищення життєвих стан-

дартів і добробуту;
– припинення подальшої втрати інвестицій-

ного потенціалу;
– формування сприятливого середовища 

для бізнесу загалом, малого і середнього 
зокрема (насамперед, у частині зменшення 
тиску та обмежень на всі легітимні види еконо-
мічної діяльності);

– посилення фінансової стійкості як вагомої 
складової інвестиційної привабливості та еко-
номічного розвитку;

– інтеграційне зміцнення і розширення від-
критості України та прискорене включення її 
до трансконтинентальних проектів.

Не маючи чіткого розуміння і достатньої 
підтримки населення, політико-управлінській 
еліті важко очікувати на швидке досягнення 
зазначених результатів. 

Криза – це крайнє загострення суперечно-
стей, що загрожує життєздатності держави та 

характеризується неоднозначністю причин, 
наслідків і засобів вирішення, а також розу-
мінням того, що рішення повинні прийматися 
швидко [7, с. 61]. Складовими кризи є соці-
ально-політичні, технологічно-структурні, 
когнітивні суперечності. Ці складові визна-
чають вплив кризи на стан держави, суспіль-
ства, людини [9]. Антикризові заходи політи-
ко-управлінської еліти мають враховувати роль 
держави, суспільства, громадянина у настанні 
й розгортанні кризи. Закордонні науковці вва-
жають, що наслідками кризи може стати осла-
блення держави, суспільства, втрата довіри 
громадян до політико-управлінської еліти 
через розгортання кризи та виникнення осо-
бистої загрози. Соціально-політична складова 
кризи багато в чому доповнює сучасні визна-
чення та розуміння кризи [4, с. 13-14]. 

Висновки науковців щодо ролі соціаль-
но-політичної складової в реалізації політи-
ко-управлінською елітою антикризових захо-
дів обґрунтовуються наступним. По-перше, 
соціально-політична складова кризи говорить 
про те, що всі кризи мають спільні проблеми 
у соціальній побудові реальності. По-друге, 
соціально-політична криза припускає, що 
держава, суспільство, громадяни в умовах 
розгортання кризи, скоріш за все, не зможуть 
запобігти кризі лідерства і втраті поведінкових 
норм політико-управлінської еліти, що може 
сприяти виникненню супротиву сталому роз-
витку. [8]. По-третє, громадяни ставлять під 
сумнів культурні цінності держави, суспіль-
ства та сприятимуть трансформації культури 
[3, с. 137-162.]. 

Таким чином, відповідно до соціально-по-
літичної складової, антикризові заходи з боку 
політико-управлінської еліти не призведуть до 
позитивного результату, якщо не буде здійс-
нене реформування організації держави, її 
основних інститутів [7, с. 63-68]. 

З точки зору технологічно-структурної 
складової на антикризові заходи, техноло-
гія розглядається з двох позицій. По-перше, 
технологією називають не тільки виробничі 
процеси, але також і процедури, політику, 
практику управління та організаційні проце-
дури політико-управлінської еліти. По-друге, 
з точки зору антикризових заходів, технологія 
викликає прогрес у розвитку держави, одно-
часно створюючи потенціал для серйозних 
руйнувань. Таким чином, технологічно-струк-
турні сили можуть провокувати кризи та ство-
рювати потенціал для руйнування розвитку 
держави [9]. Антикризові заходи передбача-
ють активні дії політико-управлінської еліти, 
що забезпечують чітку взаємодію всіх зацікав-
лених сторін. 
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З огляду на це, кризову ситуацію в державі, 
може змінити втручання політико-управлін-
ської еліти – осіб, які наділені владними пов-
новаженнями, користуються авторитетом і 
приймають на себе відповідальність за управ-
лінські рішення. При реалізації антикризо-
вих заходів роль політико-управлінської еліти 
неоднозначна. Її дії можуть призвести як до 
поглиблення кризи, так і до подолання кризо-
вих явищ. Роль політико-управлінської еліти в 
реалізації антикризових заходів віддзеркалю-
ється соціально-політичною складовою. 

Незважаючи на причини кризи в державі, 
перебіг подій при її розгортанні, громадяни, як 
правило, провину за кризову ситуацію покла-
дають на політико-управлінську еліту. Саме 
тому в більшості випадків політико-управлін-
ська еліта, насамперед, втрачає довіру гро-
мадян. Це ускладнює роботу політико-управ-
лінської еліти, оскільки кризова ситуація 
вимагає ефективних комунікацій, підтримки 
суспільства для реалізації розробленої анти-
кризової стратегії та антикризових заходів. 
Залежно від особистісних характеристик чле-
нів політико-управлінської еліти формуються 
різні варіанти їхньої поведінки. Ефективне 
попередження кризових ситуацій і управління 
ними передбачає мінімізацію як потенційного 
ризику, так і наслідків кризи як для держави, так 
і для зацікавлених сторін. Ефективні антикри-
зові заходи можливі, якщо політико-управлін-
ська еліта забезпечить зрозуміле визначення 
цілей антикризових заходів та зуміє поєднати 
індивідуальні і колективні прагнення членів 
суспільства, правильно розподілить завдання 
між членами політико-управлінської еліти. 

Отже, при реалізації антикризових заходів 
дії політико-управлінська еліти мають бути 
виваженні. Члени політико-управлінської еліти 
повинні раціонально та професійно спрямову-
вати свої дії на швидке відновлення держави 
у посткризовий період. Можливість настання 
кризи і ефективність антикризових заходів в 
умовах змін у зовнішньому чи внутрішньому 
середовищах сприймається політико-управ-
лінською елітою через можливі загрози базо-
вим цінностям з двох позицій:

– загрози державі та громадянам; 
– впливу кризи на членів політико-управлін-

ської еліти як на особистостей. 
При виникненні кризи дуже важливо визна-

чити, яка із загроз здійснює пріоритетний 
вплив на представника політико-управлін-
ської еліти як на особу, що приймає рішення. 
Вплив кризи на членів політико-управлінської 
еліти як на особистостей визначає в якості прі-
оритетів власну репутацію еліти і можливість 
залишатися при владі. В цьому разі настання 

кризи розглядається як потенційна загроза 
власному статусу, добробуту, посаді і, таким 
чином, виступає джерелом кризового стресу 
для членів політико-управлінської еліти при 
реалізації антикризових заходів. За цих умов 
прийняття рішень буде орієнтоване на власні 
ідеологічні або матеріальні інтереси політи-
ко-управлінської еліти, а не на пошук найбільш 
раціональних шляхів виведення держави з 
кризи [9].

Для підвищення ефективності реалізації 
прийнятих управлінських рішень при здійс-
ненні антикризових заходів політико-управ-
лінській еліті слід зосередити увагу на покра-
щенні ефективності системи державного 
управління, щоб зменшити можливість май-
бутніх криз або пом’якшити наслідки тих, що 
вже виникли. Такий підхід можна вважати від-
повідними діями для набуття досвіду та роз-
роблення ефективних процедур в управлінні 
кризою [6, с. 41].

Дослідження з антикризового управління 
дозволяють зробити висновок, що в умовах 
тиску кризи політико-управлінська еліта: 1) 
потерпає від критики; 2) рухається до центра-
лізації процесу прийняття рішень. [5, c. 259]. 

Для того, щоб здійснювати ефективну реа-
лізацію антикризових заходів політико-управ-
лінська еліта повинна бути орієнтована на:

– узгодження антикризових заходів із стра-
тегічними цілями розвитку держави;

– забезпечення ефективного контролю за 
прийнятими рішеннями; 

– розвиток компетентностей; 
– використання сучасних технологій і 

інструментів (електронне врядування, інше); 
– налагодження ефективних комунікацій 

(форма і зміст повідомлень, канали зв’язку); 
– забезпечення ефективного зворотного 

зв’язку. 
Будь-яка цивілізована держава орієнтована 

на визначення та досягнення стратегічних цілей 
. Для забезпечення руху держави до встанов-
лених орієнтирів необхідне узгодження стра-
тегічної цілі з цілями тактичними. Відсутність 
стратегічного мислення у політико-управлін-
ської еліти може стати причиною розбалансо-
ваності між цілями різних рівнів. Зі свого боку, 
відсутність балансу цілей створює переду-
мови для поглиблення кризової ситуації. При 
цьому цінності та цілі політико-управлінської 
еліти часто виступають ключовими чинниками 
ефективних і обґрунтованих рішень. 

Таким чином, сприйняття політико-управ-
лінською елітою кризи виступає одним із 
основних чинників, що забезпечує ефектив-
ність процесу реалізації антикризових заходів. 
Настання кризи може бути спричинене як чин-
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никами зовнішнього середовища (наприклад, 
агресією сусідньої держави), так і станом 
внутрішнього середовища держави. Процес 
управління кризовою ситуацією залежить від 
організаційної підготовки до здійснення анти-
кризових заходів політико-управлінською елі-
тою, а розгортання кризи значною мірою зале-
жить від реакції еліти на можливість настання 
кризи. У разі попереджувального управління 
криза розглядається як потенційна можли-
вість, і своєчасність прийняття управлінського 
рішення щодо попередження кризи може 
забезпечити уникнення кризової ситуації. Для 
здійснення антикризових заходів важливим є 
ефективне виконання функцій політико-управ-
лінської еліти. 

Ефективні комунікації забезпечують сво-
єчасність доведення управлінських рішень і 
дозволяють визначити найкращі шляхи реалі-
зації поставлених завдань, вимагають чіткого 
визначення повідомлення, каналу комунікацій і 
вміння налагоджувати зворотній зв’язок. Якщо 
сигнали щодо можливості настання кризи 
ідентифіковано, а дії з попередження кризи 
ефективні, то зусиллями політико-управлін-
ської еліти відбувається вихід із передкризо-
вої ситуації держави. У той же час неефективні 
дії з попередження кризи можуть призвести 
до її поглиблення. Аналогічна ситуація вини-
кає, якщо сигнали щодо можливості настання 
кризи політико-управлінською елітою не були 
ідентифіковані. При настанні кризи від реакції 
політико-управлінської еліти буде залежати 
ефективність антикризових заходів. 

Неефективне управління політико-управ-
лінської еліти викликає кризу та розчарування 
з боку громадян. В свою чергу, ефективне 
управління політико-управлінської еліти може 
проявлятись в об’єднанні еліти та населення 
навколо єдиної мети, виробленні ефектив-
них дій, забезпеченні координації діяльності 
зацікавлених сторін і формуванні ефективних 
комунікацій. Ефективне антикризове управ-
ління забезпечує локалізацію та згортання 
кризи.

На сьогоднішній день політико-управлін-
ській еліті до процесу державного управління 
необхідно підходити з позицій не тільки науко-
во-обґрунтованих способів і прийомів органі-
зації праці, але і з використанням особливих 
методів управління, які б стимулювали діяль-
ність всього суспільства в цілому. 

Професійні здібності політико-управлін-
ської еліти при здійсненні антикризових захо-
дів (такі як гнучкість, підтримка комунікацій, 
швидка мобілізація ресурсів та здатність реа-
гувати) впливають на можливість ідентифікації 
кризи та на здатність управляти нею [6, с. 40]. 

Ефективне антикризове управління допоможе 
забезпечити обмеження негативного впливу 
кризи на державу, якщо у своїй діяльності полі-
тико-управлінська еліта буде орієнтуватись на 
наступне [2, с. 1082]:

– осмислення ситуації , що передбачає 
розуміння загроз і їх наслідків; 

– прийняття стратегічних рішень, які є ефек-
тивними та законними як у короткостроковій, 
так і у довгостроковій перспективі; 

– координування запланованих дій і реалі-
зації стратегічних рішень; 

– роз’яснення всім зацікавленим особам, 
які необхідно здійснити заходи для виходу із 
кризи та обмеження негативних наслідків. 

Висновки і пропозиції. Важливим чинником 
у реалізації антикризових заходів є сприйняття 
політико-управлінською елітою кризової ситу-
ації та передбачення реакції громадян на анти-
кризові заходи. Сприйняття політико-управ-
лінською елітою кризи з точки зору ймовірних 
викликів для держави дає їй змогу приймати 
нестандартні рішення, що забезпечують ефек-
тивну державну політику і знижують втрати 
держави від настання кризи, брати на себе 
відповідальність і залучати населення до реа-
лізації антикризової стратегії.

 Антикризові заходи, як результат діяльно-
сті політико-управлінської еліти, включають 
низку завдань, пов’язаних як з ідентифікацією 
кризи, так і виходом з неї, а саме: 

– осмислення ситуації, за допомогою 
чого, при розробленні антикризової страте-
гії, представники політико-управлінської еліти 
чітко розуміють, які виникають загрози і які їх 
наслідки; 

– ухвалення стратегічних рішень, які є ефек-
тивними та законними як у короткостроковій, 
так і у довгостроковій перспективі; 

– координування, що полягає у сприянні 
здійсненню запланованих дій і реалізації стра-
тегічних рішень; 

– роз’яснення всім зацікавленим особам 
(громадянам, зовнішнім партнерам) дій, які 
необхідно реалізувати для виходу із кризи 
та обмеження спричинених нею негативних 
наслідків. 
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