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FUNCTIONS OF THE GOOD GOVERNANCE UNDER CONDITIONS OF GLOBALIZATION
У статті досліджено функції управління, врядування, демократичного врядування та демок&
ратичного врядування в умовах глобалізації, що дозволило провести паралелі між поняттями
"управління" та "врядування", визначити їх концептуальну відмінність. Соціальна орієнтованість
демократичного виду врядування дозволила врахувати функції управління та врядування, а гло&
балізаційні виклики — конкретизувати функції демократичного врядування в умовах глобалі&
зації. Встановлено, що останні визначають основні напрями діяльності в умовах глобалізації.
Виокремлюючи їх маємо враховувати й конкретизовані в статті критерії застосування та харак&
терні особливості функцій демократичного врядування за глобальних умов суспільного роз&
витку.
The article examines the functions of administration, governance, good governance and good
governance under conditions of globalization that helped not only to draw a parallel between the
notions "administration" and "governance", define their conceptual difference, but also to come
down to the end of purpose in an integrated manner. The social profile of the given type of governance
let take into account functions of administration and governance, while globalization challenges to
clarify functions of the good governance under conditions of globalization.
However it is found that functions of the good governance under conditions of globalization
determine thematic priorities of activities in globalization processes therefore we also should take
into account detailed in the article criteria of application and characteristic features of functions of
good governance in globalization processes.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Питання глобалізації та демократичного врядування
починаючи із ХХ ст. викликає жваві обговорення й дис
кусії. До сьогодні немає єдності серед науковців щодо
того, який взаємозв'язок існує між глобалізацією та де
мократичним врядуванням, як глобальні процеси впли
вають на цей вид врядування. Оскільки інтеграція, інтер
націоналізація, індустріалізація, міжнаціональна взаємо
дія посилила глобалізацію та впровадження демократич
ного врядування, доречним є припущення, що між вря
дуванням та глобалізацією існує своєрідний взаємозв'я
зок, який підтверджується не лише викликами та вимо
гами сьогодення, а й необхідністю забезпечення сталого
розвитку. Однак поза увагою не можна залишати також
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ідеї антиглобалістів та альтерглобалістів, які у своїх дос
лідженнях акцентують увагу на негативних проявах гло
балізації.
Відтак, на сьогодні питання демократичного вряду
вання в умовах глобалізації залишається відкритим та та
ким, що потребує детального теоретикометодологічно
го дослідження.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ ЗА
ПРОБЛЕМАТИКОЮ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ
В контексті сучасних глобалізаційних процесів су
спільного розвитку особливого значення набуває демок
ратичне врядування й аналіз публікацій за проблемати
кою свідчить про значний науковий інтерес до цих пи
тань. Так, окремі аспекти демократичного врядування
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Проте недостатньо приділяється уваги питанню
функцій демократичного врядування в умовах глобалі
зації, що й спонукає автора до написання даної статті.
ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ СТАТТІ
Є з'ясування взаємозв'язку глобалізації із демокра
тичним врядуванням та розкриття такої категорії, як
"функції демократичного врядування", з метою удоско
налення понятійнокатегоріальної бази науки публічно
го управління та адміністрування, уточнення переліку
функцій демократичного врядування в умовах глобалі
зації. Ми прагнемо дослідити ці функції, що дозволить
вирішити актуальне питання демократичного врядуван
ня в умовах глобалізації у контексті функціональної скла
дової цього виду врядування.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Демократичне врядування в реаліях сьогодення по
кликане забезпечити сталий розвиток держави в умовах
глобалізаційних процесів. Дана концепція обумовлюєть
ся незаперечною його продуктивністю, яка досягається
за рахунок цілеспрямованої, ефективної, підзвітної діяль
ності всіх суб'єктів управління. При цьому головна увага
приділяється плануванню та процесу виконання запла
нованого, що проявляється у функціях врядування.
Функції демократичного врядування, фактично ос
новними напрямами діяльності, які здійснюється до та
кого виду врядування і в процесі публічного управління
та адміністрування спрямовані на запобігання виникнен
ню проблем, а в разі їх виникнення на своєчасне й ефек
тивне вирішення. Тобто їх сутність зводиться до визна
чення основних напрямів діяльності за демократичного
врядування.
Демократичне врядування є набором національно ус
талених практик, стандартів та принципів, що сприяють
ефективному публічному управлінню й адмініструванню,
дотриманню демократії та сталому розвитку держави че
рез нормативно врегульовану процедуру взаємодії дер
жави із приватним сектором, передбачаючи рівність і
взаємовідповідальність за прийняте рішення та резуль
тати його впровадження. Таке врядування є найбільш со
ціально орієнтованим, адже поєднує в собі функції уп
равління, до яких доречно зараховувати: прогнозування
і планування, організацію, керівництво, координацію,
контроль [17]. При цьому під плануванням варто розумі
ти визначення напряму діяльності, цілей, методів і прин
ципів, які слід застосувати для досягнення заплановано
го; під організацією — безпосередню організацію про
цесу управління, розподіл повноважень між суб'єктами
через визначення й нормативне закріплення прав та обо
в'язків; під керівництвом — безпосереднє керівництво
процесом управління у визначеному напрямку; коорди
нація покликана координувати процес публічного управ
ління та адміністрування шляхом узгодження дій усіх
структурних утворень та держави загалом з іншими су
б'єктами глобального управління; контроль проявляєть
ся у періодичній звітності про діяльність уповноважених
суб'єктів, державних структурних утворень та загалом
держави у зовнішньоекономічних відсинах.

Поняття врядування є концептуально відмінним від
поняття управління, яке зводиться до одностороннього
впливу держави на життєдіяльність суспільства. Вряду
вання — спрямоване передусім на взаємодію громадсь
кості з органами державної влади у процесі прийняття та
реалізації управлінських рішень. І з огляду на те, що дана
стаття покликана дослідити функції демократичного вря
дування в умовах глобалізації було б доречно врахувати
функції не управління, а врядування, яке саме собою не
є демократичним, оскільки для досягнення такого його
виду необхідно додавати до врядування складові демок
ратії, створити сприятливе середовище, у якому процвіта
тиме демократичне врядування [12] за рахунок інтеграції,
координації й балансування шести функцій врядування:
визначення цілей організації, визначення етики органі
зації, створення культури організації, забезпечення дот
римання організації, забезпечення підзвітності врядуван
ня, розробка та впровадження структури врядування для
організації [13, c. 2—3]. Відтак, до функцій демократич
ного врядування, з точки зору дослідників, слід зарахо
вувати: активну боротьбу з корупцією та використанням
службового становища з метою досягнення власної ви
годи; розширення демократичних процедур, інститутів та
принципів; обмеження терміну функціонування провідних
державних установ; скорочення уряду за чисельністю та
обсягом повноважень; підконтрольність; приватизацію
державних та напівдержавних підприємств; установлен
ня та дотримання кодексу поведінки; сприяння неза
лежній та ефективній судовій системі [15].
В межах даного дослідження особливу увагу варто
звернути на концепцію Г. Алмонда, який визначаючи
функції політичної системи вказав на те, що для будь
якої системи притаманна взаємодія, котра саме й свідчить
про рівень відкритості та доступності до органів держав
ної влади. На підставі того, що для демократичного вря
дування взаємодія вважається визначальною складовою,
варто визначені дослідником функції зараховувати до
функцій демократичного врядування. Г. Алмонд, визна
чаючи функції, використав методологічно цікавий підхід,
розділивши їх на функції входу та виходу. Серед перших
назвав: політичну соціалізацію населення та добір пер
соналу (залучення населення до процесу публічного уп
равління та адміністрування); артикуляцію (покликана за
безпечити вираження інтересів відповідних груп гро
мадськості у процесах реалізації державної політики); аг
ригування інтересів (передбачає ідентифікацію інтересів
різних груп громадськості, їх поєднання, групування та
доведення до інститутів влади); політична комунікацію.
У числі других: нормотворчу, правозастосовну та конт
рольну [11]. Визначальною особливістю цих функцій за
демократичного врядування є те, що до виконання кож
ної із них може долучатися громадськість.
Функції демократичного врядування реалізуються у
двох формах: безпосередній та представницькій, що доз
воляє виокремити роль громадських обговорень від
діяльності органів державної влади. Адже за безпосе
редньої форми громадяни персонально беруть участь в
публічному управлінні та адмініструванні, а за представ
ницької — опосередковано, тому що вона виникає на
підставі попередньої (під час виборів) і реалізується пред
ставницькими суб'єктами (обраними особами).
Враховуючи сутність демократичного врядування і
притаманні йому функції та глобалізаційні виклики сього
дення пропонуємо удосконалити перелік функцій дослід
жуваного виду врядування шляхом конкретизації функцій
демократичного врядування в умовах глобалізації:
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— участь населення у формуванні публічної політи
ки як вимога глобального суспільного розвиткусприяє
мінімізації негативних наслідків глобалізації, налагод
женню комунікації та взаємодії між суб'єктами публіч
ного управління та адміністрування, створенню ме
ханізмів визначення суспільних потреб й інтересів, їх уз
годженню та забезпеченню, вирішенню суспільнозначу
щих завдань і досягненню суспільноважливих цілей. За
умови взаємодії влади і суспільства виконуються основні
функції публічної політики: "артикуляція суспільних інте
ресів; публічний контроль за діяльністю влади та станом
справ у суспільстві, державі, економіці та в соціальній
сфері; вплив на формування державної політики, політич
на просвіта громадян" [8, c. 203]. Що стосується дослід
жуваної функції, то вона спрямована на активізацію гро
мадськості під час вироблення та впровадження політи
коуправлінських рішень. Відтак для її реалізації важли
ве значення мають принципи доступності, транспарент
ності й участі, кожен із яких покликаний забезпечити
співпрацю приватного сектору, громадськості та держа
ви. Основними проявами участі громадськості у форму
ванні публічної політики є: вибори, референдуми, за
гальні збори, громадські слухання, місцеві ініціативи,
громадські ради та інші об'єднання громадян. Участь —
як важлива умова демократичного врядування може, на
думку дослідників, мати й певні негативні наслідки, що
проявляються у масовому вироблення політики та прий
нятті рішень некомпетентними особами, які й не нести
муть відповідальності за них [16, c. 11].
За умов глобалізації в контексті демократичного вря
дування спостерігається делегітимація та лібералізація
[2, c. 78—79], що призводить до взаємного, публічного
управління та адміністрування за участі значної кількості
суб'єктів. Ключовими ж суб'єктами формування публіч
ноуправлінських рішень стають недержавні утворення,
які відображають громадську думку. Разом з тим не мож
на залишати поза увагою чинники, які впливають на фор
мування громадської думки. До них, з точки зору А. Ко
хан, належить: "забезпечення повноцінного інформацій
ного середовища, в якому формулюється політикоуправ
лінське рішення, рівень компетенції громадських лідерів
та представників громадськості в політичних інститутах,
їх здатність продукувати власні рішення, а також
схильність підпадати під вплив політичних маніпулювань
чи навпаки — здатність протидіяти маніпулятивним тех
нологіям" [5, c. 177]. Однак, на нашу думку, поряд із заз
наченими чинниками доречно вказати не просто на за
безпечення повноцінного інформаційного середовища,
а саме на ступінь поінформованості громадськості, оск
ільки від рівня обізнаності залежатиме в подальшому ос
таточне рішення. Водночас для демократичного вряду
вання участь не лише представників, а самої громадсь
кості є важливою. Відповідо до цього вважливим чинни
ком слід вважати й рівень компетентності громадськості,
яка безпосередньо обирає своїх представників і долу
чається до процесу формування та реалізації публічної
політики.
Громадянин як суб'єкт управління може самостійно
висловлювати свою думку щодо потреби у прийнятті того
чи іншого рішення, однак його думка є індивідуальною і
має суб'єктивний характер. Відповідно представник на
селення — виражає колективну волю суспільства. Долу
чаючись до процесу формування публічної політики він
артикулює інтереси громадськості, висуває наявні в со
ціумі політичні вимоги на підставі існуючих суспільних
проблем, прагнень, емоцій, переконань;
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— активна роль опозиції при формуванні публічної
політики збалансовує інтереси; стабілізує політичну си
туацію; стимулює, контролює, критикує владу; вислов
лює узагальнену громадську думку, подає розроблені ва
ріанти альтернативних рішень, програм та проектів соц
іальноекономічного розвитку. Все це та "спрямування
існуючого в суспільстві невдоволення владою в демок
ратичні, цивілізаційні форми" [7, c. 42] забезпечує демок
ратичне врядування, для якого механізмом публічного
управління та адміністрування вважається конструктив
на політична опозиція [1];
— деполітизація інформаційного простору як резуль
тат науковотехнічного прогресу, інтенсивного розвитку
інформаційних технологій, з одного боку, і глобалізації
та демократії, з другого виступає одним із критерії фор
мування позитивного іміджу органів державної влади та
процесом демократизації врядування [3, с. 31]. Інтегру
ючи знання вона дозволяє використовувати досвід люд
ства на практиці [10, c. 8] і тим сприяє усуненню маніпу
лятивного впливу під час формування громадської дум
ки.
Деполітизація інформаційного простору проявляєть
ся у незалежності, самостійності діяльності засобів ма
сової інформації, відсутності цензури, наявності гро
мадських медіа, які проводячи відкриту редакційну пол
ітику, залучають громадськість, забезпечуючи її зацікав
леність у питаннях публічного управління та адміністру
вання і сприяючи залучення до безпосереднього обго
ворення, прийняття й реалізації управлінських рішень;
— контроль за діяльністю органів державної влади
полягає у звітності органів державної влади, збалансу
ванні відносин між владою та громадськістю. Збалансу
вання в цьому контексті необхідно розглядати крізь при
зму стримування та противаг, принцип поділу влади за
такої функції характерний не лише для державних
органів, а й суспільства загалом. Це пояснюється демок
ратичною складовою врядування, якому саме й прита
манна участь населення в управлінні та адмініструванні
(безпосередньо або через представників). Відтак і гро
мадський контроль може здійснюватися у двох формах:
безпосередній та представницькій. Для першої характер
ним є здійснення громадської експертизи діяльності
органів державної влади, звернення громадян до держав
них органів за відповідною інформацією й участь у звіту
ванні цих органів за певний період діяльності. Представ
ницька функція контролю наділяє об'єднання громадян
(громадські організації), спеціально створені органи кон
тролюючими повноваженнями. В переліку функціональ
них обов'язків органів такої сфери діяльності зазначаєть
ся який вид контролю і за якою сферою здійснюватиметь
ся.
Контроль за своєю суттю покликаний забезпечувати
стабільність і рівновагу в державі, які досягаються за ра
хунок ефективно налагодженої системи владногро
мадських відносин, котра на підставі норм законодавства
дозволяє членам громадянського суспільства контролю
вати державну владу, обмежувати й самообмежувати
державні імперативи, адміністративнокомандні прагнен
ня [9, c. 254]. За цих обставин право займає провідне
місце, оскільки саме нормативне врегулювання дозволяє
населенню долучатися до управління та контролю зок
рема;
— суспільномотиваційна функція покликана моти
вувати громадськість до участі в публічному управлінні
та адмініструванні, а органи державної влади — до ви
конання своїх повноважень у межах чинного законодав

Інвестиції: практика та досвід № 17/2017

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
ства. Для цього в державах із демократичним видом вря
дування створюються стимуляційні засоби, до яких до
речно зарахувати: привернення уваги громадськості до
публічної політики, систематичне висвітлення інформації
про діяльність органів державної влади, діяльність гро
мадських організацій, організацію та проведення навчань
для населення із політичної активності, конференції, гро
мадські слухання, акції, залучення членів суспільства до
громадського контролю, експертиз, представлення ре
зультатів громадської активності у засобах масової
інформації. Всі перелічені вище засоби одночасно мають
стимулятивномотиваційний вплив і на діючу владу та опо
зицію, спрямовують їх роботу, забезпечуючи її демокра
тичність. Основна мета цієї функції демократичного вря
дування полягає у забезпеченні усвідомлення членами
громадянського суспільства важливості участі в питаннях
публічного управління і своєї відповідальності за прий
няті рішення, а також розуміння державними органами
провідної ролі населення в питаннях управління та адмі
ністрування;
— функція управління ризиками спрямована на уп
равління ризиками при прийнятті управлінських рішень з
метою успішного впровадження та реалізації публічної
політики. Для досягнення цього потрібно враховувати ди
намічні модернізаційні процеси розвитку, самі ризики, ус
відомлювати їх та приймати [14, с. 5]. Сприйняття ризиків
дозволяє чинити спротив амбітним рішенням та забезпе
чує прийняття тих, які знижують ступінь впливу останніх
до допустимого рівня, своєчасно реагують на проблеми і
сприяють розвиткові суспільних процесів. Приймаючи
рішення в процесі управління ризиками необхідно вра
ховувати принципи управління ними: "усвідомлення прий
няття ризиків; особиста відповідальність кожного учас
ника ризикменеджменту; точне формулювання мети уп
равління ризиками; достовірність, об'єктивність, точність,
надійність інформації; охоплення управління ризиком
усіх ієрархічних рівнів управління; незалежність управл
іння окремими ризиками; мінімізація величини можливих
ризикових подій та ступеня їх впливу; врахування факто
ра часу в управлінні ризиками" [6, с. 27]; злагодженість
діяльності; командність; адекватність; своєчасність. Важ
ливими чинниками при здійсненні управління ризиками є
моніторинг, аналіз, оцінка, прогнозування, планування ва
ріантів рішень. З наукової точки зору, управління ризи
ками зводиться до прогнозування настання критичних,
ризикованих подій та вжиття заходів щодо зниження або
припинення негативних наслідків після їх настання [4, c.
7].
Відповідно до логіки даного дослідження доцільно
виокремити критерії застосування функцій демократич
ного врядування в умовах глобалізації: дотримання за
конодавства; розуміння сутності демократичного вряду
вання; розрізнення моделей демократичного виду вря
дування; виокремлення функцій та принципів демокра
тичного врядування; визначення цілей та напрямів діяль
ності; розроблення програм дій із впровадження обра
ної стратегії; застосовування складових демократично
го врядування на практиці; співпраця, взаємодія та до
сягнення компромісу між усіма суб'єктами публічного
управління та адміністрування.
З огляду на ці критерії простежується сама функціо
нальна спрямованість демократичного врядування в умо
вах глобальних процесів, яка спрямована на забезпечен
ня сталого розвитку держави та збереження її національ
них особливостей. Дотримання цих критеріїв дозволить
ефективно впроваджувати функції демократичного вря

дування в умовах глобалізації, що в свою чергу сприяти
ме досягненню поставлених цілей.
Разом із тим, функціям демократичного врядування
в умовах глобалізації притаманні характерні особливості,
а саме: загальнообов'язковість — нормативна урегульо
ваність функцій демократичного врядування; реальне
впровадження — виконання функцій демократичного
врядування покладається на суб'єктів публічного управ
ління та адміністрування; динамічний характер, який про
являється у здатності реагувати на потреби й запити сус
пільства в державі та глобального світу загалом; сис
темність — сукупність функцій, які охоплюють усі основні
напрями діяльності за демократичного врядування у гло
бальному світі; зваженість — урахування основних за
питів та зіставлення їх з наявними можливостями;
цілісність — дозволяє розглядати функції демократич
ного врядування як сукупність складових одного цілого;
єдність — спрямованість на досягнення поставленої мети
(наприклад, сталого розвитку держави в умовах глобал
ізації чи зайняття державою лідерських позицій серед
інших держав у глобальному світі); збалансованість —
відсутність пріоритетів; загальність — поширюється на
всіх суб'єктів публічного управління та адміністрування.
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ
Таким чином, зроблений нами аналіз функцій демок
ратичного врядування в умовах глобалізації дозволив
визначити основні напрями діяльності, що здійснюються
за такого врядування, характерні особливості функцій де
мократичного врядування в умовах глобалізації та кри
терії їх застосування, конкретизувавши — як розкри
вається сама функціональна спрямованість демократич
ного врядування. Встановлено, що функції демократич
ного врядування — це основні напрями діяльності, які
здійснюються за демократичного виду врядування і на
правлені в процесі публічного управління та адміністру
вання на запобігання винекненню проблем, а при їх ви
никненні — на своєчасне їх вирішення. З огляду на ре
зультати проведеного дослідження предметом подаль
ших наукових розвідок можуть бути дослідження у сфері
теоретикометодологічного аналізу принципів, методів,
моделей демократичного врядування в умовах глобалі
зації.
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