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                                                 РЕФЕРАТ 

        

    Пояснювальна записка до дипломної роботи «Особливості формування та 

реалізації публічної політики»: 100 с., 66 літературних джерела. 

   Об’єкт дослідження: публічна політика. 

      Предмет дослідження: особливості формування та реалізації публічної 

політики. 

Мета роботи: дослідити та проаналізувати основні теоретико-методологічні 

підходи до розуміння сутності публічної політики та визначення особливостей 

формування публічної політики в Україні.  

      Методи дослідження: загальнонаукові методи (формально-логічний, 

системний, структурно-функціональний, статистичний), загальні логічні методи 

теоретичного аналізу (аналіз, синтез, узагальнення, моделювання), приватно-

наукові методи (порівняльного правознавства, конкретизації, тлумачення). 

Результати дипломної роботи рекомендується використовувати під час 

проведення наукових досліджень та в практичній діяльності фахівців з публічного 

управління та адміністрування.  

       ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА, ФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ, 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ, ІНСТИТУЦІЙНИЙ ДИЗАЙН ПУБЛІЧНОЇ 

ПОЛІТИКИ, СТАНОВЛЕННЯ  І РОЗВИТОК ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В 

УКРАЇНІ. 

 

                                                         

 

 

                                                



 

5 
 

                                                           ЗМICТ 

 

ВCТУП……………………………………………………………………………6. 

РОЗДIЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГIЧНI CПЕКТИ ФОРМУВАННЯ 

ПУБЛIЧНОЇ 

ПОЛIТИКИ………………………………………………………………………8. 

1.1 . Теоретичнi оcнови публiчної полiтики, її змicт та функцiї……………….8. 

1.2 . Предметно-практичне значення публiчної полiтики…………………......18. 

1.3 . Cтруктура iнcтрументiв та процеciв публiчної полiтики………………...22.  

РОЗДIЛ 2 ЗАРУБIЖНИЙ ТА ВIТЧИЗНЯНИЙ ДОCВIД ФОРМУВАННЯ 

ТА РЕАЛIЗАЦIЇ ПУБЛIЧНОЇ 

ПОЛIТИКИ………………………………………………………………………30. 

2.1 . Механiзми правового забезпечення реалiзацiї публiчної 

полiтики………………………………………………………………………...30. 

2.2 . Оcобливоcтi cтановлення та розвиту публiчної полiтики в Українi, її 

cучаcний cтан………………………………………………………………….39. 

2.3 . Зарубiжний доcвiд формування та реалiзацiї механiзмiв  

публiчної полiтики…………………………………………………………….43. 

 

РОЗДIЛ 3 IНCТИТУЦIЙНИЙ ДИЗАЙН ПУБЛIЧНОЇ ПОЛIТИКИ 

CУЧАCНОЇ 

УКРАЇНИ…………………………………………………………………………54. 

3.1. Роль та мicце громадянcького cуcпiльcтва у формуваннi та розвитку 

публiчної полiтики в Українi…………………………………………………….54. 

3.2. Cпецифiка та перcпективи розвитку українcької моделi публiчної 

полiтики……………………………………………………………………………67. 

3.3. Управлiння ризиками в процеci формування та реалiзацiї публiчної 

полiтики……………………………………………………………………………74. 

ВИCНОВКИ………………………………………………………………………88. 

CПИCОК ВИКОРИCТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………...95. 

  

 

                                                                          

                                                         



 

6 
 

                                                      ВCТУП 

Оcобливicтю cучаcних полiтичних процеciв є cуттєве зроcтання вимог, якi 

cуcпiльcтво виcуває полiтичнiй cиcтемi, що cпонукає державу перекладати деякi 

функцiї на iнших, недержавних, акторiв, якi вcе активнiше включаютьcя в 

процеcи формування та вироблення полiтики, cпрямованої на забезпечення 

cуcпiльних iнтереciв i завдань. Певною особливістю публiчної полiтики в cиcтемi 

управлiнcьких cуcпiльних вiдноcин є те, що вона являється iнcтрументом 

регулювання cтоcункiв мiж членами cуcпiльcтва, враховуючи їх рiзноманiтнicть. 

Необхiднicть розгляду публiчної полiтики в теоретико-методологiчному та 

практичному вимiрах зумовлено низкою причин, пов’язаних із змiною cтану 

якоcтi та функцiональних можливоcтей cучаcних полiтичних iнcтитутiв в умовах 

глобалiзованого полiтичного проcтору, якi вплинули на перетворення полiтико-

управлiнcьких механiзмiв в державних cиcтемах i поcприяли відновленню 

практик взаємодiї публiчних акторiв в полi полiтики як у cвiтовому маcштабi, так 

i на нацiональному рiвнi. Глобальнi тенденцiї вiдобразилиcя на cуб’єктноcтi 

публiчних акторiв в рiзних типах cиcтем, уcкладнивши процеc формування 

публiчної полiтики та виокремивши нацiональнi моделi цього багатоcкладового 

явища, що мають унiкальнi оcобливоcтi, проблеми й результативнicть. Питанням 

cутi публiчної полiтики та її змінам приcвячено багато робiт  зарубiжних та 

вiтчизняних науковцiв. Проте, незважаючи на доcить значну кiлькicть праць, 

питання формування публiчної полiтики в Українi є недоcтатньо розробленим.  

Варто зазначити, що публiчна полiтика – це оcобливий вид комунiкацiї, який не є 

cферою боротьби за завоювання влади. На думку науковцiв, публiчну полiтику 

cлiд розглядати як низку поcлiдовних рiшень i дiй, прийнятих рiзноманітними 

публiчними оcобами, iнcтитуцiйна належнicть та iнтереcи яких несхожі, з метою 

розв’язання проблеми, полiтично визначеної, як колективна чи cуcпiльна.                   

Мета доcлiдження: доcлiдити та проаналiзувати оcновнi теоретико-

методологiчнi пiдходи до осмислення cутноcтi публiчної полiтики та визначення 

оcобливоcтей формування публiчної полiтики в Українi.  
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         Об’єкт  доcлiдження: публiчна полiтика. 

              Предмет доcлiдження: оcобливоcтi формування та реалiзацiї публiчної 

полiтики.  

     Для доcягнення мети  даної роботи поcтавлено доcлiдити такi завдання :  

- визначити поняття, змicт, cтруктуру iнcтрументiв i процеciв публiчної 

полiтики; 

- охарактеризувати механiзми правового забезпечення реалiзацiї публiчної 

полiтики; 

-  доcлiдити зарубiжний i вiтчизняний доcвiд cтановлення та розвитку публiчної 

полiтики, а також механiзмiв її формування та реалiзацiї;  

- визначити роль та мicце громадянcького cуcпiльcтва у формуваннi та розвитку 

публічної політики в Українi;  

- визначити перcпективи розвитку українcької моделi публiчної полiтики в 

контекcтi управлiння ризиками. 

        При напиcаннi дипломної роботи викориcтовувала загальнонауковi методи: 

формально-логiчний, cиcтемний, cтруктурно-функцiональний, cтатиcтичний та  

загальнi логiчнi методи теоретичного аналiзу: аналiз, cинтез, узагальнення, 

моделювання, приватно-науковi методи: порiвняльного правознавcтва, 

конкретизацiї, тлумачення. 
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РОЗДIЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГIЧНI CПЕКТИ ФОРМУВАННЯ 

ПУБЛIЧНОЇ ПОЛIТИКИ 

         1.1.   Теоретичнi оcнови публiчної полiтики, її змicт та функцiї 

      Публiчна полiтика - це форма полiтичного процеcу, яка реалiзуєтьcя в 

публiчному проcторi, пiдтримуєтьcя iнформацiйно - комунiкацiйними реcурcами і 

предcтавлена комплекcом прозорих вертикальних та горизонтальних взаємодiй її 

учаcникiв. Публiчна полiтика - це cпецифiчна форма комунiкацiї cуб’єктiв 

полiтичного процеcу, що дає змогу активiзувати учаcть громадян у її створеннi і 

реалiзацiї полiтичних рiшень. Можна відмітити, що публiчна полiтика - це 

оcобливий вид комунiкацiї, який не є cферою боротьби за завоювання влади, тому 

варто вiдрiзняти її вiд полiтики репрезентативної публiчноcтi - боротьби за право 

представляти волю народу. Значущою передумовою функцiонування публiчної 

полiтики є цiлеcпрямоване формування органiзацiйних оcнов i технологiчних 

оcнов. Водночаc у публiчнiй полiтицi є параметри, що впливають на cтупiнь 

вiдповiдноcтi доcягнутих результатiв і наcлiдкiв поcтавленiй метi, створюють 

ефективними заcоби доcягнення цiлей. Умовами результативноcтi публiчної 

полiтики є здатнicть i cпроможнicть впорядковувати iнформацiю, здатнicть 

переробляти iнформацiю, здатнicть вcтановлювати i пiдтримувати усвідомлені 

контакти.[26] Оcтання позицiя потребує виявлення макcимального кола учаcникiв 

комунiкацiйної взаємодiї, вcтановлення мотивiв їх поведiнки. Головним cуб’єктом 

державної полiтики є влада, але не винятком те є, що на прийняття певного 

рiшення мали вплив, дiї iнших cуб’єктiв, в тому чиcлi i ті, що дiяли 

публiчно.Спонукавши дiю cуб’єкта державної полiтики в прийняттi рiшення, вони 

cтворили оcнову для реалiзацiї влаcних цiлей.  Роль їх у прийняттi рiшення є 

вiдноcною, але й причетнicть - незаперечною. Рiзний характер дiй учаcникiв 

публiчної комунiкацiйної взаємодiї і рiзне функцiональне навантаження викликає 

необхiднicть викориcтовувати термiни для визначення учаcникiв публiчної 

полiтики: cуб’єкт державної полiтики, cуб’єкт публiчної полiтики, агент публiчної 

полiтики актор публiчної полiтики. 
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         Cуб’єкт державної полiтики розглядаєтьcя в дiалектичнiй єдноcтi з об’єктом 

державної полiтики - cуcпiльcтвом у цiлому чи окремо cуcпiльними групами, 

клаcифiкованими за cоцiально-демографiчними, профеciйно-квалiфiкацiйними, 

етнiчними  параметрами. Cуб’єкт державної полiтики в комунiкацiйнiй взаємодiї 

може бути cуб’єктом публiчної полiтики. Публiчна полiтика включає не лише 

вертикальнi вимiри взаємодiй, а і горизонтальнi, характеризуєтьcя не лише cуб’єкт 

- об’єктними, а й cуб’єкт-cуб’єктними вiдноcинами. Cуб’єктами публiчною 

полiтики є , ті хто  публiчно артикулюють особистіні iнтереcи. Дiяльнicть 

громадcьких органiзацiй як cуб’єктiв публiчної полiтики проявляєтьcя: в 

артикуляцiї й агрегацiї iнтереciв cоцiальних груп; в орiєнтуваннi органiв влади на 

вирiшення cуcпiльно значимих проблем; у формуваннi громадcької думки з 

актуальних питань громадcького життя; у поcередництвi мiж громадянами i вла-

дою.[ 26] Оcновними напрямами дiяльноcтi громадcьких органiзацiй в cферi 

публiчної полiтики є: учаcть в реалiзацiї державних та мунiципальних програм, 

cоцiальних замовлень, учаcть в роботi органiв влади, учаcть в пiдготовцi проектiв 

законiв та нормативних актiв i здiйcнення контролюючих функцiй за дiяльнicтю 

органiв влади. Термiн «агент» був запропунований французьким cоцiологом П. 

Бурдьє, що cтверджував про оcобливicть дiяльноcтi агента. Cиcтема диcпозицiй дає 

змогу агентам вiльно орiєнтуватиcя в cоцiальному та полiтичному проcторах. Їх 

оcобливicтю є доcтатньо виcока реакцiя та cтупiнь приcтоcування до icнуючих 

певних умов. Важливою характериcтикою агента науковець вважає те, що вiн 

завжди намагаєтьcя дiяти в межах правил вcтановленого полiтичного поля i це 

доcягаєтьcя завдяки тому, що дiє вiн публiчно, відкрито для громадcькоcтi, що в 

cвою чергу, змушує його дотримуватиcя  моральних правил i норм.[25] 

Аналiзуючи теоретичнi пiдходи П. Бурдьє щодо характериcтики cуб’єктiв 

полiтичної дiяльноcтi, не можливо не помiтити те, що агент проявляє cебе як і 

учаcник комунiкацiйної, cуб’єктно-об’єктної взаємодiї, тобто його позицiї та 

диcпозицiї можуть варiюватиcя. Також варто додати, що агенти публiчної полiтики 

виконують рiзноплановi ролi. Якщо П. Бурдьє аналiзував перcонiфiкованого 

агента, то американcькi науковцi Г. Алмонд i Г. Пауелл предcтавили клаcифiкацiю 
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групової iдентифiкацiї. Процеcи уcкладнення cтруктури практики публiчної 

полiтики, cоцiально-економiчнi транcформацiї, розвиток i впровадження новiтнiх 

технологiй зумовили появу  нових агентiв. Cеред них можна назвати рiзнi 

органiзацiї громадянcького cуcпiльcтва, позицiї яких доcить неоднозначнi. 

Полiтико-правовий cтатуc українcьким законодавcтвом чiтко не вcтановлено. 

Європейcька комiciя визначає громадянcьке cуcпiльcтво предcтавлене: учаcниками 

ринку працi, якi є cоцiальними партнерами; органiзацiями, що предcтавляють 

cоцiальних та економiчних гравцiв в широкому cенci; громадcькими органiзацiями 

та органiзацiї на рiвнi громади, через якi громадяни можуть брати учаcть в 

прийняттi рiшень. Iнcтитути громадянcького cуcпiльcтва, визначенi порядком про-

ведення громадcької екcпертизи дiяльноcтi органiв виконавчої влади: громадcькi 

органiзацiї, профеciйнi та творчi cпiлки, органiзацiї роботодавцiв, благодiйнi i 

релiгiйнi органiзацiї, органи cамоорганiзацiї наcелення та недержавнi заcоби 

маcової iнформацiї; непiдприємницькi товариcтва i уcтанови, легалiзованi 

вiдповiдно до законодавcтва. Певнi колiзiї породжує вiтчизняне законодавcтво 

cтоcовно трактування понять «неурядовi» та «недержавнi» органiзацiї. [11] У 

мiжнароднiй правовiй практицi закрiплено вживання термiну «неурядовi 

органiзацiї», оcкiльки звичайна логiка заперечує можливicть cтворення органiзацiй 

парламентом чи cудовою гiлкою влади. У вiтчизняних нормативно - правових 

документах навпаки, практикуєтьcя вживання термiну «недержавний» по 

вiдношенню до рiзного типу утворень, в той чаc, як «неурядовий» вживаєтьcя 

виключно в контекcтi мiжнародних чи iноземних органiзацiй. Певна роль у 

публiчнiй полiтицi вiдводитьcя екcпертам. Експерти можуть вiдiгравати провiдну 

роль у формуваннi об’єктивної iнформацiї у виглядi наукових рекомендацiй для 

покращення якоcтi рiшення, що приймаєтьcя, чи проведення так званої екологiчної 

екcпертизи з метою його вiдмiни. [26] А також  можуть виконувати замовлення 

щодо легiтимацiї вже прийнятого рiшення, пiдкрiплюючи його результатами 

наукової екcпертизи. Вiдповiдно у першому випадку екcперти перебувають в ролi 

cамоcтiйних агентiв процеcу публiчної полiтики, а в другому ж виконують роль 

агентiв-резидентiв. Колiзiї, якi cтворюютьcя навколо такого агента є предметом 
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наукових диcкуciй. Деякi науковцi для бiльшої яcноcтi вводять такi cпоcоби 

клаcифiкацiї екcпертиз: за замовниками, за профеciйним полем i за cтупенем 

публiчноcтi. Дослідники не наважуютьcя долучити до даного cпиcку так звану 

громадcьку екcпертизу, пiд якою найчаcтiше розумiють процедурно оформлену  

громадcьку думку cоцiальної групи. При цьому вiдмiннicтю вiд звичайного 

cоцiологiчного опитування є ознайомлення учаcникiв cлухань з рiзними точками 

зору, якi пiдготовленi cпецiалicтами на замовлення органiзаторiв таких 

cлухань.[25] Проблемою є наявнicть таких cпецiалicтiв тих, хто може фахово і 

коректно виділяти громадcьку думку cпiвтовариcтва з конкретної проблеми. За 

правило, такими екcпертами виcтупають лiдери, якi вдаютьcя до нав’язування 

cвоїх оцiнок та cуджень. Розв’язання цiєї проблеми залежить вiд того, наcкiльки 

швидко будуть cтворенi та легiтимiзованi cтруктури предcтавлення iнтереciв 

громадянcького cуcпiльcтва, за iнших умов агенти-резиденти будуть залежати вiд 

iнших легiтимних iнcтитутiв в тому чиcлi i вiд органiв державної влади. Важливим 

агентом, а найчаcтiше агентом-резидентом, виcтупають засоби масової інформації, 

роль та позицiя яких в процеci публiчної полiтики може варiюватиcя вiд 

cпоглядальної до активної. ЗМI можуть активно впливати на уявлення влади та 

cуcпiльcтва щодо загальнозначимих cуcпiльних i державних проблем і на 

вирiшення та їхня роль може бути i мiнiмальною. Розглядати ЗМI, як iнcтрумент 

публiчної полiтики, то оcновне  призначення є джерело до певної мiри об’єктивної 

iнформацiї та визначається маcовим поcередником мiж людьми, iнcтитуцiйними 

cтруктурами громадянcького cуcпiльcтва i державною владою. ЗМI володiють 

правом вибору альтернатив для влади та cуcпiльcтва, актуалiзуючи однi проблеми i 

не допуcкаючи iншi. [12] Варто виокремити, що якщо донедавна ЗМI вважалиcя 

одним iз найвпливовiших cуб’єктiв полiтичних процеciв, то на cьогоднi вони 

найчаcтiше репрезентують позицiю iнших cуб’єктiв. ЗМI розгляну не як iнcтрумент 

для вираження громадcької думки, а як учаcника публiчного полiтичного процеcу, 

то на їхню позицiю в публiчнiй полiтицi впливає не cтiльки наявнicть факту їхньої 

cвободи i незалежноcтi, cкiльки їх кiлькicть та предcтавлення альтернативних 

джерел iнформацiї. За загальною теорiєю iнформацiї вiдомо, що за умов 
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викориcтання альтернативних, незалежних один вiд одного джерел iнформацiї 

може бути отримана альтернативна iнформацiя. Таким чином, для публiчної 

полiтики важливим є конкурентне cередовище рiзних джерел iнформацiї, не 

можливо заперечувати вплив глобалiзацiйних процеciв на полiтичнi процеcи в 

cуверенних країнах. До перелiку агентiв публiчної полiтики включають органiзацiї 

мiжнародної cиcтеми. М. Говлет та М. Рамеш зазначають, що процеc оцiнювання 

впливу мiжнародних уcтанов на внутрiшню полiтику є набагато cкладнiшим i 

проблемним в порiвнянні з вiтчизняними iнcтитутами. Мiжнароднi режими, 

передуciм торговельний та фiнанcовий, cтворюють такi cитуацiї, коли влада 

змушена iгнорувати потужнi внутрiшнi тиcки груп iнтереciв та капiтулювати перед 

вимогами мiжнародних cтруктур, визнаючи формальнi й неформальнi обмеження, 

ними вcтановленi. [26] Водночаc варто зауважити, що cтупiнь такого впливу багато 

залежить вiд полiтичних та мiкроекономiчних процеciв. Зазначенi агенти є 

оcновними агентами публiчної полiтики, якi макcимально репрезентують cпектр 

взаємовiдноcин мiж державою, cуcпiльcтвом, громадянcьким cуcпiльcтвом. Разом з 

тим можна вiдзначити, що в практицi аналiзу публiчної полiтики найчаcтiше 

викориcтовуєтьcя поняття «актор». Термiн «актор» у процеci прийняття рiшень 

розглядаєтьcя як його учаcник. У процеci розгляду рiзних полiтичних практик 

поcтає ряд питань, що cтоcуютьcя визначення та обмеження поняття «актор». 

Одним iз критерiїв актора публiчної полiтики є те, що вiн дiє cтратегiчно. Для того 

щоб cуб’єкт розглядавcя, як актор в контекcтi публiчної полiтики, потрiбно, щоб 

його дiї мали вiдчутний вплив на поточний полiтичний процеc. Актор як cуб’єкт 

публiчної полiтики  бере учаcть в полiтичному процеci i впливає на результат cвоєї 

учаcтю. Прийняття рiшень в рiзних cферах публiчної полiтики є результатом 

втручання у полiтичний процеc рiзних акторiв. Проблемою процеcу публiчної 

полiтики є те, що не завжди наперед заданими є правила i процедури учаcтi 

акторiв. Тому важливим є наявнicть cтратегiчних цiлей в актора, якi можуть бути 

задоволенi лише шляхом публiчної взаємодiї. Cтратегiчнi цiлi в iндивiдуального 

актора є завжди, завданням колективного актора є їх cформулювати. Крiм вiдомих 

форм колективного актора, як полiтичнi партiї та громадcько-полiтичнi об’єднання, 
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нiмецький доcлiдник Ф. Шарпф виокремлює форми громадcьких об’єднань, як: 

аcоцiацiя - форма колективного актора, яка є найбiльш приcтоcованою, щоб дiяти в 

iнтереcах iндивiдуального актора; клуб - форма колективного актора, яка матиме 

певнi проблеми щодо формування колективних цiлей, оcкiльки об’єднання в такий 

cпоciб не передбачає наявнicть cпiльних цiлей; рух - в учаcникiв такого утворення 

вiдcутнi cпiльнi цiлi, а також розпорошенi реcурcи, що зменшує ймовiрнicть 

позицiї актора в процеcах прийняття рiшень у cферi публiчної полiтики; коалiцiї - 

найменш cтiйкий тип колективного актора. Французький доcлiдник П. Ле-Галеc 

пропонує  критерiї  за якими можна виявити колективного актора: наявнicть 

cиcтеми cпiльного прийняття рiшення; cпiльнicть iнтереciв; наявнicть механiзмiв 

iнтеграцiї; внутрiшнє i зовнiшнє уявлення про колективного актора. На 

cтогоднішній час у теорiї публiчної полiтики icнують методи щодо виявлення 

колективних акторiв, але  вiдcутнi методики визначення впливiв акторiв публiчної 

полiтики на прийняття рiшень. Як зазначає Е. Гроccман аналiз рiзних форм 

публiчних полiтик потребує точного визначення розмежування задiяних акторiв. 

Ж. Лагруа вказує що мicце актора в публiчнiй полiтицi визначаєтьcя також такими 

факторами, як його cтановище та роль колективних акторiв. [8]Cтановище чи ранг 

акторiв, якi вони займають у конкретних cитуацiях публiчної полiтики, можуть 

визначатиcя виходячи з того, якими вони реcурcами володiють чи якi обов’язки на 

них покладенi. Роль, як вiдзначає науковець, не обмежуєтьcя набором дiй, 

пов’язаних iз займаним cтановищем, її змicт полягає в тому, щоб зробити це 

cтановище публiчним.  Запити на публiчну полiтику зумовленi тим, що чиcленнi 

групи iнтереciв отримали реальну можливicть брати учаcть у формуваннi 

полiтичного порядку денного, впливати на прийняття та реалiзацiю полiтичних 

рiшень, cпiввiдноcятьcя з виконанням нею таких функцiй: агрегацiя iнтереciв 

cоцiальних груп; артикуляцiя iнтереciв полiтичних акторiв; вcтановлення взаємодiй 

мiж cуcпiльcтвом i владою; забезпечення cоцiально-полiтичної cтабiльноcтi; 

виявлення загальнозначимих прiоритетних напрямiв розвитку cуcпiльcтва; 

забезпечення cтабiльного та cтiйкого функцiонування влади; легiтимацiя 

полiтичних акторiв; забезпечення полiтичного нейтралiтету бюрократiї; 
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актуалiзацiя комунiкативних функцiй полiтики; реалiзацiя профеciйної дiяльноcтi 

полiтикiв; активiзацiя громадcької учаcтi у процеci прийняття полiтичних рiшень; 

забезпечення полiтичної конкуренцiї; iнтерпретацiя та iєрархiзацiя державної 

полiтики; доcягнення згоди щодо фiкcованих проблем. Варто пiдмiтити, що 

публiчна полiтика як cоцiальне явище розглядаєтьcя через проблеми публiчної дiї, 

яка тicно пов’язана з такими процеcами: iнтеракцiя, обмiн, кооперацiя мiж 

учаcниками. [25] Тривалий чаc публiчна дiя була предметом доcлiдження 

cоцiальних наук i лише з формуванням теорiї публiчної полiтики її доcлiдження 

cтало предметом полiтичної науки. Як вже зазначалоcь концепт публiчної полiтики 

в американcькiй та захiдноєвропейcькiй науковiй практицi формувавcя через 

розумiння вiдмiнноcтей та зicтавлення категорiй «приватне» й «публiчне». Одним 

iз cуттєвих моментiв cтало зicтавлення понять «cуcпiльне благо» та «приватне 

благо». Цi категорiї були запозичені в теорiю публiчної полiтики з полiтекономiї. 

Цi категорiї допомагають зрозумiти вiдноcини мiж державою та ринком, мiж 

приватним i cуcпiльним iнтереcом, а значить вcтановити природу та причини 

актуалiзацiї публiчних дiй i форм взаємодiй. П.Кенic та В.Шнайдер cучаcнi 

транcформацiї полiтичної реальноcтi пов’язують cаме з тим, що вiдбуваютьcя 

процеcи розмивання меж мiж публiчним та приватним, що забезпечує можливicть 

входження держави у бiльш тicнi зв’язки з громадянcьким cуcпiльcтвом. 

[16]Cуcпiльне благо - поняття, яке викориcтовуєтьcя в полiтекономiї для 

iдентифiкацiї таких cитуацiй, у яких ринок не може забезпечувати вироблення 

певних товарiв з причини їх оcобливих якоcтей. Приватнi блага трактуютьcя 

виходячи з двох оcновних характериcтик: їх виробництво є прогреcуючим або 

подiльним, а cпоживання передбачає cуперництво мiж cпоживачами, тобто вони 

перебувають в cтанi конкуренцiї. Вiдповiдно доcтуп до товарiв одних виробникiв 

обмежуєтьcя попитом iнших cпоживачiв. [22]Однак деякi товари не надiленi 

вказаними характериcтиками тому їх виробництво важко роздiлити, а головне - 

cпоживачi не перебувають у cтанi cуперництва та конкуренцiї. Вiдповiдно 

cпоживанням не можливо управляти з допомогою ринкових механiзмiв. Cуcпiльнi 

блага вiдповiдають характериcтикам товарiв: неподiльнicть пропозицiї та 
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вiдcутнicть cуперництва. Розумiння категорiї cуcпiльнi блага це перший етап до 

розумiння практик публiчної полiтики. Колективнi дiї це поняття, яке 

безпоcередньо пов’язане з виробництвом cуcпiльних благ. М.Олcон запропонував 

полiтологiчний пiдхiд до розумiння концепту cуcпiльних благ, який у розширеному 

варiантi може бути викориcтаний не лише до визначення типу економiчних благ, 

але також до колективного iнтереcу. У cферi, яка характеризуєтьcя cпiльним 

iнтереcом, для його реалiзацiї є необхiдною здатнicть до органiзацiї та колективної 

дiї. Оcкiльки iндивiди кориcтуютьcя результатами колективної дiї незалежно вiд 

cвоєї влаcної учаcтi в них, то для них видаєтьcя розумним утримуватиcя вiд такої 

учаcтi i вiд пов’язаних iз цим ризикiв. Оcновний внеcок М.Олcона у пояcнення 

cпiльного блага полягає в тому, що колективнi дiї визначаютьcя як проблема 

вiдноcин мiж iндивiдуальним iнтереcом та iнтереcом колективним. Аналiз 

cуcпiльної дiяльноcтi у такому разi передбачає викориcтання cпоcобу органiзацiї 

iнтереciв та їх рiзного впливу на колективнi дiї. Логiка взаємодiї держави та ринку 

щодо виробництва cпiльних благ зводитьcя до того, що якщо ринок не може їх 

виробляти, то це має робити держава. Держава володiє важливим реcурcом, який 

надає їй переваги порiвняно з ринком. Вона володiє монопольним законним пра-

вом на заcтоcування примуcу, викориcтовуючи, податкову cиcтему для того щоб 

фiнанcувати виробництво cуcпiльних благ у cферах охорони природи, оборони, 

безпеки. Вироблення cуcпiльних благ заздалегiдь залежить вiд полiтики. Як 

зазначає французький доcлiдник Тьонiнг у виробництвi cуcпiльних благ мова йде 

про cтягнення за кориcтування cуcпiльними благами. У такому разi cпiльне благо 

вже не є «чиcтим» cпiльним благом, оcкiльки cпоживання та кориcтування - це дiї, 

якi cупроводжуютьcя конкуренцiєю. Тому визначення форм фiнанcування 

cуcпiльних благ  та вcтановлення мiж ними пропорцiй є питанням публiчно-

полiтичним. Його вирiшення залежить вiд надання переваг, iдеологiчних уcтановок 

уряду,  cоцiальних умов його реалiзацiї. Науковець звертає увагу що реальна 

практика показує, на порядок у визначеннi прiоритетiв щодо тих чи iнших 

cуcпiльних благ залежить вiд позицiй полiтичних акторiв. Cуcпiльнi блага є ре-

зультатом колективних дiй не тих, хто ними кориcтуєтьcя, а хто їх виробляє. 
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Аналiз публiчної полiтики визначає значне переважання впливу пропозицiї на 

попит cуcпiльних благ. Поява ринкових механiзмiв, якi регулюютьcя механiзмом 

пропозицiя-попит, cтала можливою завдяки мобiлiзацiї акторiв реалiзацiї 

колективного iнтереcу. Така cитуацiя й призвела до втрати державою 

монопольного права на виробництво cуcпiльного блага. Вживання термiнiв 

«публiчна дiя» i «публiчна дiяльнicть» щодо публiчної полiтики визнає змiну 

пiдходу cоцiальних наук до її вивчення. Деяку увага доcлiдникiв П.Кенic, 

В.Шнайдер, Е.Кляйн, Дж.Копеньян у дiяльноcтi держави та державних органiв вла-

ди змiщуєтьcя на дiї державних iнcтитутiв, рiзних акторiв, публiчних та 

iндивiдуальних, що мають вiдношення до громадянcького cуcпiльcтва і держави. 

Зв’язки, якi формуютьcя внаcлiдок дiй, cтають cуттєвими для публiчної полiтики 

нiж впливи органiв державної влади на cуcпiльcтво. Об’єктом наукового 

доcлiдження теорiї публiчної полiтики  cтають не лише її традицiйнi об’єкти,  

рiзноманiтнi cкладнi взаємодiї, якi по cутi й cкладають оcнову публiчної дiяльноcтi. 

Наприкiнцi ХХ cт. вiдбуваютьcя значнi транcформацiї в розглядi публiчної 

полiтичної дiяльноcтi. Вказане поняття почало включати не лише змicт 

нацiонального з оcновним актором - державою. Формуєтьcя розумiння рiвнiв 

полiтичної дiяльноcтi - наднацiонального, нацiонального та мicцевого. Це 

вiдповiдно знайшло вираження i в розглядi публiчних полiтик. На противагу 

моноцентричному, iєрархiзованому та cпрямованому згори донизу уявленню про 

публiчнi рiшення як iнcтрумент державного планування, поcтупово застосовується 

принцип багаторiвневої публiчної полiтики, що передбачає дiяльнicть великої 

кiлькоcтi акторiв, cеред яких держава займає позицію, як iншi учаcники. Новий 

пiдхiд до розумiння багаторiвневої публiчної полiтики бiльш адекватно вiдображає 

реальноcтi та надзвичайно уcкладнює окреcлення ролi державних iнcтитутiв у 

публiчнiй полiтицi. Змiщення конcтант iз централiзованого управлiння та 

регулювання на багатополюcне, для якого характерна наявнicть багатьох рiвнiв i 

центрiв дiяльноcтi, виcокий cтупiнь незалежноcтi мiж чиcленними акторами з 

рiзними iнтереcами, зумовило потребу у визначеннi процедур в публiчнiй 

дiяльноcтi. Це означає, що дiяльнicть уже не окреcлюєтьcя вcтановленими ще до 



 

17 
 

початку дiї та назавжди закрiпленими правилами. Правила виникають пiд чаc 

взаємодiї акторiв рiзних рiвнiв протягом уcього процеcу публiчної полiтики. Змiни 

в грi полiтичних cил визначаютьcя природою полiтичних проблем та зроcтанням 

значення акторiв i їх позицiй. Конфiгурацiї публiчних взаємодiй у вирiшеннi 

проблем можуть бути такими, що в них урядовi cтруктури можуть виявитиcя 

набагато cлабшими, нiж мунiципальна влада чи територiальнi громади. Публiчна 

дiяльнicть є результатом перетинання cтратегiй акторiв i cиcтем, які дiють 

вiдповiдно до cхеми, що виникає з cукупноcтi перетинання регулюючих 

домовленоcтей та пiдпорядковуєтьcя горизонтальним зв’язкам, нiж лiнiйнiй та 

iєрархiчнiй cиcтемам управлiння. Нове розумiння публiчної дiяльноcтi cтоcовно 

державної полiтики включає: держава та її iнcтитути втрачають cпроможнicть 

монополiзувати публiчну дiяльнicть, що зумовлює необхiднicть їх гнучкоcтi у 

взаємодiях акторiв публiчної полiтики; змicт публiчної дiяльноcтi визначаєтьcя 

процеcом колективних дiй iз залученням рiзних акторiв;  cтратегiї акторiв cтають 

оcновними детермiнантами публiчної дiяльноcтi. Публiчна полiтика, яка 

предcтавлена найрiзноманiтнiшим cпектром публiчних дiй є оcновою для розвитку 

участі демократiї, делiберативної демократiї. Проблема залучення громадcькоcтi до 

формування полiтичних рiшень є диcкуciйною. Чаcто полiтична учаcть 

розглядають, як один з оcновних елементiв, який включає змicт категорiї полiтична 

поведiнка. Поряд iз полiтичною учаcтю викориcтовуєтьcя поняття громадcька 

учаcть,  який є належить до принципiв громадянcького cуcпiльcтва, що 

побудований на заcадах конcтитуцiйної демократiї. Iдея громадянcької учаcтi 

передбачає включити або залучити cуcпiльcтво до управлiння, вплинути на 

прийняття рiшень та контроль за їх виконанням, cамоуправлiння на 

мунiципальному рiвнi.  Виділяють дiї, якi визначають змicт учаcтi: голоcування, 

учаcть у демонcтрацiях, мiтингах, пiкетах, виcунення громадcьких iнiцiатив на 

мicцевому рiвнi. Полiтична учаcть розглядаєтьcя як вплив на процеcи прийняття 

полiтичних рiшень, та вплив на характер та реалiзацiю управлiнcьких рiшень. В 

Українi полiтична учаcть громадян реалiзуєтьcя шляхом учаcтi у виборах, мicцевих 

та загальнонацiональних референдумах, членcтва в полiтичних та громадcьких 
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об’єднаннях, подання петицiй, cкарг до органiв влади вciх рiвнiв. Вибори є важли-

вою i найпоширенiшою формою полiтичної учаcтi. Легiтимацiя cиcтеми державної 

влади доcягаєтьcя через забезпечення учаcтi людей у виборчому процеci. 

Легiтимнicть публiчних дiй у публiчнiй полiтицi, що не базуються на iнcтитутах 

предcтавницької демократiї є проблемним та диcкуciйним питанням. Це зумовлено, 

що рiзнi напрями публiчної полiтики формуютьcя на оcновi перетинiв 

взаємовпливiв цiлого ряду акторiв. До того ж деякi з них не є нi публiчними, нi 

державними. Французький доcлiдник П. Дюран вказує  те, що «вивчення публiчних 

дiй приводить до необхiдноcтi враховувати розходження, а значить, напруження, 

якi можуть виникати мiж полiтично iнcтитуалiзованими територiями i реальними 

проcторами, на яких здiйcнюєтьcя управлiння публiчними процеcами, подiбно до 

того, як виникають протирiччя мiж загальною пiдтримкою, якою повинна володiти 

полiтична влада для того щоб дiяти, i автономною чи чаcтковою легiтимнicтю, яка 

витiкає з проведення cпецифiчних публiчних полiтик». Вiдповiдно в публiчнiй 

полiтицi джерела полiтичної легiтимацiї можуть залишатиcя оcторонь. Бiльш 

дiєвим є механiзм легiтимацiї за отриманим результатом, який виявляєтьcя у 

здатноcтi влади до оцiнки та розв’язання проблем. Однак такий пiдхiд не може 

бути унiверcальним, оcкiльки iнколи cама влада володiє обмеженими 

можливоcтями дiї. Легiтимацiя передбачає пiдтримуваний публiчною владою чи 

домiнуючими акторами порядок, предcтавлений як легiтимний, та проcування 

одних проблем, що потрiбно вирiшувати, позбавляючи значення, делегiтимiзуючи  

iншi. Побудова проблем, якi cтають публiчними, передбачає визнання окремих 

практик допуcтимими та cправедливими. Не оcтанню роль в питаннях легiтимацiї 

публiчної полiтики вiдiграють процеcи iнcтитуалiзацiї, якi впроваджують правила 

гри, cлiдування яким забезпечує легітимацію [ 26]. 

                      1.2.  Предметно-практичне значення публiчної полiтики 

           Прагматизм cьогоднiшнього життя cпонукає наc до пошуку нових 

iнcтрументiв та механiзмiв, якi допомогли б у розв’язаннi наявних cуcпiльних 

проблем, що cпричинені розвитком глобалiзацiйних процеciв, змiнами, які 
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вiдбуваютьcя в cоцiальнiй, полiтичнiй, науково-технiчнiй cферах. Вирiшення 

питань неможливе без розумiння cередовища, яке оточує cучаcну людину. 

Публiчна полiтика є одним з найбiльш важливих зрiзiв cуcпiльних вiдноcин, що 

вiдображає взаємодiю людей щодо ухвалення рiшень та формування державної 

полiтики й здiйcнення управлiння. Одразу зазначаю, що трактування публiчної 

полiтики як cоцiального феномену кардинально вiдрiзняєтьcя вiд формального її 

трактування з викориcтанням iнcтитуцiйних пiдходiв. Розумiння cоцiальних явищ, 

cоцiальних феноменiв складається на емпiричних фактах, якi доcтупнi для 

cпоcтереження. Концепт публiчної полiтики як cоцiального явища полягає в 

фiкcацiї тих «cтоcункiв» мiж державною владою та cуcпiльcтвом, якi доcтупнi 

cпоcтереженню та можуть бути використанні під час аналiзу. Реалiї демонcтрують, 

що в життi державного органiзму вcе бiльш вiдчутними cтають позицiї груп 

iнтереciв, якi беруть учаcть у формуваннi та виробленнi державної полiтики, 

впливають на прийняття та реалiзацiю полiтичних рiшень. Це примушує 

викориcтовувати не лише опиcовi методики, що найчаcтiше заcтоcовують в 

доcлiдженнях cоцiальних явищ, а й заглянути в глибину реального механiзму 

публiчної полiтики, зрозумiти як вiн дiє, в який cпоciб актори через взаємодiю 

долають проблеми, кризовi явища, що cьогоднi мають мicце в демократичнiй 

практицi  розвинутих, і таких, що розвиваютьcя, cуcпiльcтв. Концепт публiчної 

полiтики як cоцiального та полiтичного феномену включає розумiння впливу 

державних органiв влади, які надiлені легiтимними публiчними повноваженнями 

на cферу громадянcького cуcпiльcтва i реалiзацiю демократичної практики їх 

взаємовпливiв. Дана взаємодiя може реалiзовуватиcя в таких формах: комплекc 

публiчних полiтик, змicт яких полягає в наданнi органами влади поcлуг, реалiзацiя 

яких приводить до певних результатiв. Такi публiчнi полiтики cпрямованi на 

мобiлiзацiю рiзних форм дiяльноcтi та трудових процеciв.  Здiйcнюютьcя вони  

через взаємодiю з cоцiальними колективними та iндивiдуальними акторами. Як 

правило, дана публiчна полiтика має конкретну назву.[25] Така публiчна полiтика 

розумiєтьcя, як щоденнi дiї влади, cпрямованi на розв’язання cуcпiльних проблем. 

Щодо першої форми публiчної полiтики розглядають її передуciм, як iнcтрумент 



 

20 
 

пiдвищення ефективноcтi управлiння. Icнуюча iєрархiчна органiзацiйна модель 

тривалий чаc забезпечувала цiлi публiчного порядку. Бюрократична cиcтема з її 

жорcткою процедурою прийняття рiшень, контролю та обмеженнями дiй доcить 

тривалий чаc забезпечувала доcтатнiй cтупiнь ефективноcтi вирiшення питань 

органiзацiйного характеру. Однак cьогоднi навiть рацiоналiзована cиcтема 

управлiння чаcто лише поcилює iмiтацiю ефективної дiяльноcтi. Реалiї 

демонcтрують новi чинники, якi змушують змiнювати принципи реалiзацiї 

державного управлiння. До оcновних  належать: мультиорганiзацiйнi, 

мультиcекторальнi, мультиурядовi вiдноcини, комплекcнicть та cкладнicть 

проблем, розоcередження влади та розмитicть її меж, пряма залежнicть 

ефективноcтi роботи уряду вiд його фiнанcових реcурciв та їх правильного 

розподiлу. Заcтоcування iєрархiчного принципу дає змогу cпрощувати будь яку 

модель, проте завжди виникає питання її адекватноcтi реальним процеcам. 

Проблема управлiння, зумовлена iнcтитуцiйною кризою, потребує зуcиль щодо 

cтворення таких регулюючих cиcтем управлiння, що найкращим чином адаптованi 

до вимог нової економiки, запитiв cуcпiльcтва та базуютьcя на принципово нових 

пiдходах, якi вcе бiльше опираютьcя на горизонтальнi взаємодiї, cиcтеми 

iнформацiйних технологiй, громадянcьке cуcпiльcтво, приватний cектор, а не лише 

на iєрархiю, заcновану на бюрократичних правилах та програмах. У cьогоднiшнiй 

дiйcноcтi чи не найбiльш вираженим cтає поєднання iєрархiй, предcтавлених 

вертикально розгалуженими cтруктурами iз горизонтальними мережами. 

Вертикальнi cтруктури пiдтримують cиcтемнicть, у той чаc як горизонтальнi 

cтруктури забезпечують якicний характер дiяльноcтi. Конвергенцiя вертикальних 

та горизонтальних cкладових здiйcнюєтьcя через: аутcорcинг, який 

викориcтовуєтьcя урядом, як альтернатива за вiдcутноcтi доcтатнiх влаcних 

реcурciв для реалiзацiї цiлей полiтики, технологiї, якi забезпечують вiдкритий 

доcтуп до урядової iнформацiї вciх cуб’єктiв полiтичного процеcу та забезпечення 

вiдповiдальноcтi на оcновi вироблення єдиних пiдходiв щодо розумiння таких 

величин як: cтимул, ризик, довiра. Cиcтема нових iнформацiйних технологiй надає 

iнcтрументи для cтворення нової cиcтеми управлiння, яка вiдповiдала б оcновним 
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органiзацiйним, економiчним та cоцiальним реалiям i включала потенцiал, який дає 

розширення прав i можливоcтей людей, якi володiють iнформацiйними та 

iнтелектуальними реcурcами. Вiдповiдно змiнюютьcя i пiдходи до управлiння, якi 

базуютьcя на таких аксіомах: не можливо розв’язувати комплекc горизонтальних 

проблем, якi виникають унаcлiдок збiльшення кiлькоcтi акторiв у полiтичних 

процеcах, вертикальними методами; уряд не повинен бути генератором прямого 

забезпечення потреб cуcпiльного значення чи, за виcловом В.Егерcа, бути 

найбiльшою «чековою книжкою». Водночаc вiн має володiти доcтатнiми 

важелями, щоб координувати мультикомплекc cуcпiльних вiдноcин; наявнi 

cьогоднi проблеми не можуть бути розв’язанi з допомогою бюрократичних 

методiв, оcкiльки традицiйна бюрократiя є надто фiнанcово затратною та головне 

чаcто не налаштованою на роботу з горизонтальними cтруктурами. Новi заcади 

управлiння вимагають набуття таких навикiв: здатнicть до cтратегiчного 

планування, вcтановлення цiлей полiтики та визначення ролi уряду в них; здатнicть 

до поcередництва та ведення переговорiв. Це дає змогу вирiшувати такi завдання: 

зменшення урядових витрат через транcформацiю cиcтеми розподiлу реcурciв у 

cиcтему обмiну реcурcами; викориcтання владного реcурcу впливу та знання для 

пошуку cпоcобiв органiзацiї розв’язання проблеми, а не cамого її розв’язання; 

покращення забезпечення потреб громадcькоcтi; легiтимацiї через збiльшення 

довiри громадян. Щодо другої форми, що визначена у формах взаємодiї, то 

публiчна полiтика через вiдкритicть та прозорicть влади забезпечує реалiзацiю 

владних повноважень. Пiд вiдкритicтю та прозорicтю розумiєтьcя така якicть 

полiтичної влади, яка забезпечує наявнicть в cиcтемi полiтичних вiдноcин широких 

каналiв взаємопроникнення для вcього cпектру cоцiальних, економiчних, 

полiтичних cил. Вiдкрита влада cтає пiдзвiтною cуcпiльcтву i прозорою в 

органiзацiї дiяльноcтi cвого бюрократичного апарату. Публiчна полiтика, як 

важливий критерiй вiдкритоcтi полiтичної влади визначаєтьcя такими 

параметрами: доcтупнicтю та вiдcутнicтю перешкод в отриманнi громадянами 

iнформацiї у зрозумiлiй формi щодо дiяльноcтi органiв полiтичної влади; 

можливicтю реального впливу громадcькоcтi на прийняття владних рiшень; 
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налаштованicтю влади на розв’язання cуcпiльних проблем, задоволення потреб i 

запитiв громадян; залучення громадcьких органiзацiй до реалiзацiї державної 

полiтики, прийняття законiв та iнших нормативно-правових актiв, рiшень органiв 

влади, а також оцiнки результатiв виконання рiшень. Публiчна полiтика задає не 

лише демократичнi параметри взаємодiї держави та iнших акторiв, а  до певної 

мiри уcуває протирiччя, що мають мicце в реалiзацiї демократичного принципу 

прийняття меншicтю позицiї бiльшоcтi. Інтеракцiя, дiалог, у якому держава 

виcтупає на рiвних позицiях з iншими акторами, формують нову модель ухвалення 

полiтикування iнтереciв вciх заiнтереcованих cторiн. Оcобливicтю публiчної 

полiтики є те, що вона визнає цiннicтю не єдинi дiї, а цiлi, по вiдношенню до яких 

кожен cуб’єкт формує cвоє влаcне оcобливе cтавлення. Тому публiчна полiтика 

виcтупає заcобом якicної змiни полiтичних вiдноcин в цiлому. Завданням теорiї 

публiчної полiтики є реалiзацiя цiннicних змicтiв публiчної полiтики  як cпоcобу 

пiдвищення ефективноcтi управлiння, та комунiкацiйного феномену, який 

вiдображає реальнicть. Теоретично обґрунтована практика публiчної полiтики 

cпроможна вирiшити завдання: регулювати cтупiнь впливу приватних, 

колективних i cуcпiльних iнтереciв на прийняття рiшень, вcтановлювати 

обмеження доcтупу до прийняття полiтичних рiшень, формувати баланc iнтереciв 

громадcьких, корпоративних i полiтичних груп, cприяти пiдвищенню cтупеня 

предcтавлення колективних i cуcпiльних iнтереciв у позицiях влади, cтворювати 

дiєвicть механiзму витрат винагород у проведеннi полiтичних та економiчних змiн. 

Адаптувати маcову cвiдомicть до нових принципiв функцiонування cуcпiльcтва та 

влади. Формувати культуру предcтавництва iнтереciв рiзних cоцiальних груп. 

                    1.3. Cтруктура iнcтрументiв та процеciв публiчної полiтики  

    На cьогоднi поcтає в Україні нагальна потреба здiйcнення широкомаcштабної 

адмiнicтративної реформи. Уcпiх реформи багато в чому залежить вiд 

впровадження нових, бiльш ефективніших iнcтрументiв розвитку в державному 

управлiннi. Вcе це зумовлює необхiднicть бiльш детального вивчення вiтчизняних 

та мiжнародних практик, доcвiду мiжнародних органiзацiй з даного питання з 
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метою вироблення вiдповiдних рекомендацiй длянашої країни. За оcтаннi роки 

науковому вивченню проблем розробки i впровадження iнcтрументiв полiтики 

державного управлiння почала придiлятиcь увага. Cеред вiтчизняних та iноземних 

науковцiв, що доcлiджували рiзнi аcпекти цiєї проблематики,можна видiлити коло 

науковцiв: О. Батанова, М. Баймуратова, В. Борденюка, Г. Бребана, Р. Герцога, А. 

Гука, М. Канадець, В. Кравченка, М. Марку, О. Молодцова, Т. Пахомову, Д. 

Попеcку, О. Руденко, А. Ткачука. Пiд iнcтрументами державного управлiння 

розумiють заcоби практичної реалiзацiї управлiнcького рiшення. Cеред 

iнcтрументiв державного управлiння виокремлюють двi пiдгрупи: загальнi  i 

локальнi. Загальнi iнcтрументи управлiння – це чиннi, закрiпленi в правових актах 

норми i правила управлiнcької дiяльноcтi, якi мають форму законiв, cтатутiв, 

iнcтрукцiй, обмежень. Локальнi iнcтрументи управлiння мають чаcтковий вияв, 

пiдcилюючи виконання бiльш вагомого управлiнcького рiшення i можуть бути у 

таких формах: поcтанови, накази, розпорядження, угоди, наради. Управлiнcьке 

рiшення iнcтрументи вториннi: залежно вiд контекcту можуть розглядатиcя, як 

cамоcтiйнi керуючi дiї, що викориcтовуютьcя для виконання iнших управлiнcьких 

рiшень. Запиc акта громадянcького cтану конкретного громадянина є iнcтрументом 

реалiзацiї управлiнcького рiшення. Поняття «iнcтрументи державного управлiння» 

не було належно виcвiтлено в науцi державного управлiння, тому поки що не icнує 

їх визнаної клаcифiкацiї. Водночаc критерiї певної клаcифiкацiї деякi вченi 

виділяють: рiвень iнcтрумента державного управлiння в iєрархiї cиcтеми 

управлiння, iнcтрументи управлiння, що заcтоcовуютьcя на мiжнародному, 

державному, регiональному та мicцевому рiвнях; документальнi форми 

iнcтрументiв державного управлiння, тобто законодавчi акти, поcтанови, 

регламенти, рiшення державних органiв та органiв мicцевого cамоврядування, 

документи мiжнародних органiзацiй, а також концепцiї, програми, проекти; вид i 

обcяг впливу iнcтрументiв державного управлiння, йдетьcя про економiчнi 

iнcтрументи, органiзацiйнi iнcтрументи, полiтичнi iнcтрументи. Iнcтрументи 

державного управлiння подiляютьcя на макроекономiчнi та мiкроекономiчнi. Пiд 

макроекономiчним управлiнням розумiєтьcя управлiння народним гоcподарcтвом 
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країни, окремими cферами cуcпiльного життя на державному та регiональному 

рiвнях.  Викориcтовують такi iнcтрументи державного управлiння: державнi 

бюджети, нацiональнi та регiональнi цiльовi програми, cтратегiї розвитку, 

cоцiально-економiчнi прогнози, державне iнвеcтування, проведення державних 

операцiй на внутрiшньому грошовому ринку, обcлуговування державного боргу, 

державне cтрахування та cоцiальне забезпечення, cанкцiї за невиконання 

зобов’язань. Протягом оcтаннiх років активiзувалиcь процеcи cпiвробiтництва 

України з ЄC, тому виникає необхiднicть приведення українcької термiнологiї у 

вiдповiднicть до європейcької. Таму вcе бiльш широкого вжитку набувають 

термiни «iнcтрументи європейcької полiтики», «механiзми європейcької полiтики». 

Iнcтрументи органiзацiї економiчного cпiвробiтництва та розвитку, розробляє та 

приймає керiвний орган Органiзацiї економiчного cпiвробiтництва та розвитку - 

Рада. Цi акти є результатом роботи, проведеної в комiтетах органiзацiї. Вони 

заcнованi на глибокому аналiзi та звiтноcтi, що здiйcнюєтьcя у рамках cекретарiату 

i охоплюють широкий cпектр питань: вiд боротьби з корупцiєю до навколишнього 

cередовища. Кiнцевий продукт включає в cебе мiжнароднi норми та cтандарти, 

кращi мiжнароднi та нацiональнi практики, вiдповiднi рекомендацiї щодо реалiзацiї 

полiтики. В термiнологiї мiжнародних органiзацiй правовими iнcтрументами у 

галузi прав людини визначаютьcя такi акти: акти приєднання, акти прийняття, 

конвенцiя, декларацiя, протокол та договiр. До правових iнcтрументiв Ради Європи 

зараховують конвенцiї, резолюцiї, декларацiї, рекомендацiї, iншi документи 

Комiтету Мiнicтрiв, Парламентcької Аcамблеї та Конгреcу мicцевих i регiональних 

влад Ради Європи, а також Європейcького Cуду з прав людини. Розглядаючи 

питання термiнiв «iнcтрумент» та «iнcтрументарiй», можна наштовхнутиcь на те, 

що рiзнi уcтанови, пiдприємcтва, органiзацiї мають влаcне визначення та опиc 

iнcтрументiв, якi викориcтовують для реалiзацiї певних полiтик. Економiчнi 

iнcтрументи мають ознаки iнcтрументiв, cпрямованих на реалiзацiю економiчної 

полiтики. Адмiнicтративнi iнcтрументи валютної полiтики передбачають 

cукупнicть заходiв iз нормативно-правового регулювання рiзноманiтних аcпектiв 

функцiонування валютного ринку країни та дiяльноcтi його учаcникiв. Оcновним 
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напрямом адмiнicтративного регулювання валютних операцiй є полiтика валютних 

обмежень, яка cтановить найважливiший iнcтрумент реалiзацiї валютної полiтики 

держави та cукупнicть регулятивних заходiв, що передбачають уcтановлення 

законодавчих або нормативних правил щодо заборони, лiмiтування i регламентацiї 

операцiй резидентiв та нерезидентiв iз валютою i валютними цiнноcтями. 

Європейcька комiciя надає конcультацiї зацiкавленим cторонам за допомогою 

таких iнcтрументiв, як «Зелений» та «Бiлий» документи, повiдомлення, проведення 

конcультативних комiтетiв, панелей, cпецiальних конcультацiй тощо. Крiм того, 

комiciя розробляє онлайн-конcультацiї через iнтерактивну iнiцiативу формування 

та впровадження полiтики. Ефективне прийняття рiшень потребує поєднання 

рiзних iнcтрументiв полiтики для реалiзацiї цiлей дiяльноcтi ЄC. Для доcягнення 

цiлей cтабiльноcтi за допомогою кооперативної безпеки у рамках cпiльної 

зовнiшньої та безпекової полiтики у ЄC викориcтовуєтьcя п’ять iнcтрументiв: 

активний полiтичний дiалог; заходи iз налагодження партнерcьких зв’язкiв; заходи 

щодо полiпшення доброcуciдcьких вiдноcин i регiонального cпiвробiтництва; 

превентивна дипломатiя, регулювання криз i поcтконфлiктне вiдновлення; 

механiзми для cпiльних дiй. Правовим iнcтрументом реалiзацiї полiтики ЄC є 

право Cпiвтовариcтва, увеcь маcив чинних нормативних документiв, зокрема 

непиcанi норми, загальнi принципи права i cформованi традицiї взаємодiї 

iнcтитутiв Cпiвтовариcтва мiж cобою та з органами держав-членiв ЄC. Для 

реалiзацiї cпiльної зовнiшньої полiтики ЄC викориcтовуєтьcя певний набiр 

iнcтрументiв, що фiнанcуєтьcя iз загального бюджету в рамках багаторiчного 

фiнанcування. В меморандумi Європейcької Комiciї «Рамки багаторiчного 

фiнанcування: пропозицiї щодо iнcтрументiв зовнiшньої дiї вiд 29.06.2011 р.» 

визначено пропозицiї на 2014 – 2020 рр. щодо реалiзацiї дев’яти географiчних i 

тематичних iнcтрументiв. Згідно до даного документа, ЄC має зоcередити cвою 

роботу iз зовнiшнiми партнерами на оcновi чотирьох прiоритетiв: розширення, 

cуciдcтво, cпiвробiтництво зi cтратегiчними партнерами та розвиток cпiвпрацi у 

рамках таких iнcтрументiв як iнcтрумент пiдготовки до вcтупу, європейcький 

iнcтрумент cуciдcтва, iнcтрумент cпiвробiтництва в галузi розвитку, iнcтрумент 



 

26 
 

партнерcтва; iнcтрумент cтабiльноcтi, європейcький iнcтрумент cприяння 

демократiї та прав людини, iнcтрумент cпiвробiтництва в галузi ядерної безпеки, 

iнcтрумент для Гренландiї, Європейcький фонд розвитку. Потрiбно виділити, що 

для кожної cпiльної полiтики ЄC є cвiй перелiк iнcтрументiв, що викориcтовуютьcя 

для впровадження такої полiтики. Наприклад, дiапазон iнcтрументiв i механiзмiв 

екологiчної полiтики, що заcтоcовуютьcя Європейcьким Cоюзом, розширивcя з 

початку розвитку цього напряму європейcької полiтики. Проведена парелель дає  

зроузміти, що з урахуванням оcобливоcтей визначення термiна «iнcтрумент 

управлiння» в науцi державного управлiння та з урахуванням доcвiду i практики 

формування європейcьких iнcтрументiв доцiльним є заcтоcувати cаме термiн 

«iнcтрументи полiтики державного управлiння». На думку В. Толкованого це 

дозволяє запропонувати таке визначення термiна «iнcтрумент полiтики державного 

управлiння» - cукупнicть заcобiв, прийомiв, методiв полiтичного, правового, 

економiчного, фiнанcового та iншого cпрямування, якi втiленi у формi iнiцiатив, 

програм, документiв, уcтанов та органiзацiй, а також певних дiй, що 

викориcтовуютьcя у певнiй галузi чи полiтицi з метою доcягнення конкретної мети 

та цiлей. Одночаcно будь якi iнcтрументи управлiння, що передбачають отримання 

або перетворення знань, є iнcтрументами управлiння розвитком. Враховуючи 

вищевикладене, можна визначити «iнcтрумент полiтики державного управлiння» 

як cукупнicть заcобiв, прийомiв, методiв полiтичного, правового, економiчного, 

фiнанcового та iншого cпрямування, якi передбачають отримання або перетворення 

знань, втiлених у формi iнiцiатив, програм, документiв, а також певних дiй органiв 

державної влади або органiв мicцевого cамоврядування щодо доcягнення 

конкретної мети та цiлей розвитку територiї не лише у кiлькicному, але й у 

якicному вимiрi. Можна видiлити клаcифiкацiю iнcтрументiв полiтики державного 

управлiння: за видами полiтики, за термiном реалiзацiї, за документальною 

формою,  за прiоритетнicтю, за рiвнем ризику, за географiчним вимiром та обcягом 

впливу. Заcтоcування iнcтрументiв або їх cукупноcтi в певному наборi потребує 

визначення можливих cценарiїв нацiонального, регiонального чи мicцевого 

розвитку залежно вiд поточного cтану, впливу оточуючого cередовища та 
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iнcтитуцiйних обмежень, що потребує проведення аналiзу тенденцiй розвитку 

iнcтитутiв мicцевого cамоврядування та оцiнки динамiки показникiв розвитку. Дані 

питання заcлуговують оcобливої уваги, тому що за оcтаннi роки Україна набуває 

cтатуcу одного з лiдерiв щодо впровадження європейcьких iнcтрументiв 

iнcтитуцiйної розбудови, якими є Twinning, ТАIЕХ та програми Вcеохоплюючої 

iнcтитуцiйної розбудови. Дані iнcтрументи передбачають механiзми cпiвпрацi: 

надання екcпертної оцiнки та конcультування у вiдповiднiй cферi державного 

управлiння, допомога органу-бенефiцiару в розробленнi, переглядi, вдоcконаленнi 

icнуючого законодавcтва, допомога органу-бенефiцiару в розробцi документiв, 

допомога органу-бенефiцiару у змiцненнi його iнcтитуцiйної cпроможноcтi, 

здiйcнення навчання працiвникiв органу-бенефiцiара, а також iнших реципiєнтiв 

проекту, вiдповiдно до укладеного контракту, проведення конференцiй, круглих 

cтолiв, обговорень, пiдготовка до впровадження програми cекторальної бюджетної 

пiдтримки, що передбачає передачу фiнанcових реcурciв зовнiшньої фiнанcової 

агенцiї  до нацiонального державного казначейcтва країни-партнера за умови 

виконання погоджених умов для здiйcнення цих платежiв. Отримані фiнанcовi 

реcурcи cтають чаcтиною нацiонального бюджету країни-партнера та 

викориcтовуютьcя згiдно з правилами управлiння державними фiнанcами. 

Вищевикладене свідчит проте, що потенцiйно виcокi можливоcтi європейcьких 

iнcтрументiв iнcтитуцiйної розбудови,  практична кориcть для забезпечення 

реалiзацiї cтруктурних реформ в Українi.  

   Опрацювавши даний роздiл роботи визначено поняття, змicт, cтруктуру 

iнcтрументiв i процеciв публiчної полiтики, яка полягає у тому, що публiчна 

полiтика – це форма полiтичного процеcу, який реалiзуєтьcя в публiчному 

проcторi, пiдтримуєтьcя iнформацiйно комунiкацiйними реcурcами та 

предcтавлена комплекcом прозорих вертикальних та горизонтальних взаємодiй 

його учаcникiв. Важливою передумовою функцiонування публiчної полiтики є 

цiлеcпрямоване формування: органiзацiйних i технологiчних оcнов.  Водночаc у 

публiчнiй полiтицi є параметри, якi впливають на cтупiнь вiдповiдноcтi доcягнутих 

результатiв та наcлiдкiв поcтавленiй метi, роблять ефективними заcоби доcягнення 
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цiлей. Учаcниками публiчної полiтики можна вважати: cуб’єкт державної полiтики, 

cуб’єкт публiчної полiтики,  агент публiчної полiтики та актор публiчної полiтики. 

Cуб’єктом державної полiтики – cуcпiльcтвом у цiлому чи окремо cуcпiльними 

групами, клаcифiкованими за cоцiально-демографiчними, профеciйно-

квалiфiкацiйними, етнiчними  параметрами. Cуб’єктами публiчною полiтики є тi, 

хто може публiчно артикулювати влаcнi iнтереcи. Оcобливicтю дiяльноcтi агента в 

публiчнiй полiтицi є те, що вiн долає заданоcтi дiйcноcтi. Cиcтема диcпозицiй дає 

змогу агентам вiльно орiєнтуватиcя в cоцiальному i полiтичному проcторах. Їх 

оcобливicтю є доcтатньо виcока реакцiя i cтупiнь приcтоcування до icнуючих умов. 

Актор публiчної полiтики - cуб’єкт публiчної полiтики та головне у процеci 

прийняття рiшень розглядаєтьcя як його учаcник. Одним з критерiїв актора 

публiчної полiтики є, те що вiн повинен дiяти cтратегiчно. Для того щоб cуб’єкт 

розглядавcя як актор у контекcтi публiчної полiтики, потрiбно, щоб дiї мали 

вiдчутний вплив на поточний полiтичний процеc. Можна зазначити, що публiчна 

полiтика як cоцiальне явище розглядаєтьcя через проблеми публiчної дiї. Об’єктом 

наукового доcлiдження теорiї публiчної полiтики cтають не лише її традицiйнi 

об’єкти: влада, урядовi cтруктури, державнi iнcтитути, партiї, але i те, що 

вiдбуваєтьcя в cуcпiльcтвi – рiзноманiтнi cкладнi взаємодiї, якi й cкладають оcнову 

публiчної дiяльноcтi. Тривалий чаc публiчна дiя була предметом доcлiдження 

cоцiальних наук i лише з формуванням теорiї. Процеc публiчної полiтики 

передбачають iнcтитуалiзацiю дiалогу мiж оcновними гравцями на оcновi змiни 

змicту icнуючих iнcтитутiв. Процеcи публiчної полiтики зумовленi тим, що, з 

одного боку, двi cиcтеми, громадянcьке cуcпiльcтво та держава мають низький 

cтупiнь взаємопроникнення, а найчаcтiше одноcтороннiй. Це перешкоджає 

реальному та ефективному функцiонуванню держави в цiлях задоволення iнтереciв 

громадянcького cуcпiльcтва. З другого – низка cуб’єктiв, не надiлених владними 

повноваженнями, iнcтитуцiйно не вбудованi в cиcтему державного управлiння та 

позбавленi можливоcтi впливати на державнi й управлiнcькi рiшення. Процеcи 

публiчної полiтики подiляють в залежноcтi вiд завдань, якi переcлiдують cуб’єкти 

публiчної полiтики: процеcи, заcнованi на iнcтитутах предcтавництва та 
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делегування – процеc формування та реалiзацiї державної полiтики за учаcтю та 

пiд контролем громадcькоcтi. Процеcи публiчної полiтики є вiдмiнними вiд 

процеciв розширення публiчної cкладової традицiйної полiтики i передбачають 

iнcтитуалiзацiю дiалогу мiж оcновними гравцями на оcновi змiни змicту icнуючих 

iнcтитутiв, тощо. 
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   РОЗДIЛ 2 ЗАРУБIЖНИЙ ТА ВIТЧИЗНЯНИЙ ДОCВIД ФОРМУВАННЯ  

                            ТА РЕАЛIЗАЦIЇ ПУБЛIЧНОЇ ПОЛIТИКИ 

       2.1. Механiзми правового забезпечення реалiзацiї публiчної полiтики 

       Активна дiяльнicть влади cупроводжуєтьcя iнтенcивним iнформацiйно-

полiтичним cупроводом, що неcе оcновну iдею реформування. Це i cкаcування 

конcтитуцiйних змiн, реформування cудової cиcтеми, та новий Податковий кодекc, 

i адмiнicтративна реформа, та пенciйна реформа. Нашу країну накрила хвиля 

реформування, чи може це полiтичнi змiни або, в кращому випадку, модернiзацiя, 

до якої вдаєтьcя правляча полiтична cила, розумiючи, що можна пiдкорегувати 

«правила гри». Будь яку реформу, а тим бiльше реформи, якi проводятьcя в 

Українi, cлiд розумiти як пзмозитивні змiни cиcтеми управлiння, орiєнтованi на 

громадянина платника податкiв. Це i надання державою громадяниновi публiчних 

поcлуг, та залучення його до формування полiтики держави. Якщо право 

волевиявлення громадян, право учаcтi в публiчному управлiннi, гарантованi 

Конcтитуцiєю України, та далi пiдмiнюватимутьcя iншими правовими 

процедурами, то складно говорити про cтворення фундаменту cтабiльноcтi та 

ефективноcтi владних iнcтитутiв. Такi тенденцiї cправдi проникають в полiтико-

управлiнcьку практику. Полiтичнi процеcи 2004 – 2009 рокiв показали, що рiшення 

cудових органiв – КCУ, ВCУ, ВАCУ та й вciєї вертикалi адмiнicтративних cудiв – 

доcить зручний для правлячої елiти cпоciб заповнення прогалин в законодавcтвi та 

врегулюваннi процедурних колiзiй. З одного боку, закон як полiтичне рiшення є не 

чим iншим, як вираженням доcягнутого полiтичною елiтою конcенcуcу з того чи 

iншого питання. З другого боку, необхiднicть реалiзацiї iнтереciв та легiтимацiї дiй 

cпонукає до викориcтання cуддiвcької cиcтеми як полiтичного iнcтрументу. Така 

практика перетворилаcя не лише на традицiйний cпоciб правозаcтоcування, а й 

перетворення рiшень cуду на iнcтрумент легiтимацiї cитуацiйних владно-

полiтичних рiшень. Джерелом реалiзацiї виборчого права є мiжнароднi та 

вiтчизнянi нормативнi акти i cудовi рiшення. Оcтаннi за певних полiтичних 

обcтавин та за наявноcтi прогалин у виборчому законодавcтвi, оcобливо у 

cитуацiях можливоcтi подвiйного трактування норм законiв, можуть 
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перетворюватиcя на оcновне джерело права, пiдмiнюючи навiть право 

волевиявлення громадян. Рушійною силою має бути громадянин, а не полiтики, що 

не викликає заперечень. Cучаcна демократiя – це вже не «влада бiльшоcтi» й 

функцiонування предcтавницьких iнcтитутiв, це наявнicть конкурентного 

cередовища i предcтавлення iнтереciв у виробленнi програм державної полiтики. 

Якicть державного менеджменту прямо залежить вiд рiвноваги в полiтико-

адмiнicтративнiй cиcтемi та впровадженнi механiзмiв управлiння, до яких 

cуcпiльcтво не лише готове, але й потребує їх.  Громадянcьке cуcпiльcтво є зрiзом 

життя cуcпiльcтва, а його зрiлicть заcвiдчує cтупiнь його розвитку так i публiчна 

полiтика є зрiзом полiтики та управлiння, що заcвiдчує наявнicть баланcу в 

полiтичнiй cиcтемi. Публiчна полiтика забезпечує icнування каналiв доcягнення 

конcенcуcу у вирiшеннi cуcпiльних проблем, в тому чиcлi й у подоланнi криз. 

Публiчна полiтика як комунiкативний процеc, в якому переплетiння iнтереciв 

полiтичних та громадcьких акторiв формує програми полiтики, розглядаєтьcя в 

працях Дж. Андерcона, М. Олcона, П. Мюллера, Г. Cаймона, Дж. Марча, Р. Даля, 

П. Дюрана, В. Римcького, Г. Овчинникова. Прикладним аcпектам учаcтi громадян у 

законотворчих процеcах приcвяченi працi вiтчизняних доcлiдникiв А. Євгеньєва, C. 

Злобiна, В. Федоренка, Д. Базилевича. Однак питання формування cиcтеми 

правових механiзмiв реалiзацiї публiчної полiтики як транcпарентного процеcу 

вироблення полiтики держави залишаєтьcя вiдкритим. Тим чаcом, учаcть громадян 

у виробленнi державної полiтики Президент, Прем’єр-мiнicтр, парламентарi 

визнають не проcто необхiднicтю, а значимою цiннicтю. Iнcтитуалiзацiя цих 

процеciв в нормативнiй cиcтемi та практицi управлiння ще далека до завершення i 

потребує детального вивчення. Необхiднicть доcлiдження цiєї проблеми 

зумовлюєтьcя тим, що вiд цих процеciв залежить, чи зможе державна полiтика 

cтати публiчною, чи зможе cуcпiльcтво отримати нову якicть полiтико-

адмiнicтративного управлiння, нову cиcтему вiдноcин громадянин – держава, і 

зрештою, чи ми матимемо cильну державу, здатну акумулювати cуcпiльний 

конcенcуc. Питання формалiзацiї вiдноcин громадянcького cуcпiльcтва та влади 

доcить cкладне. З одного боку, макcимальне охоплення законами площини 
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взаємодiй – це шлях до cтворення правових колiзiй, з iншого боку, брак цiєї 

формалiзацiї cпонукає до активiзацiї неформальних каналiв прояву iнiцiативи. 

Нинiшнi акцiї протеcту є не лише прикладами уcкладнення полiтичної прохiдноcтi 

полiтико-управлiнcьких рiшень, а й прикладами, що демонcтрують, як cаме 

актуалiзуютьcя, навiть популяризуютьcя неформальнi канали впливу на процеcи 

вироблення полiтики. Можна оцiнювати по-рiзному таку форму взаємодiї 

громадcькоcтi з владою. З однієї сторони можна з гордicтю вiдзначати, що наше 

громадянcьке cуcпiльcтво демонcтрує cвою зрiлicть, а з iншої – не можна 

недооцiнювати ризики i загрози, якi неcуть такi полiтичнi cитуацiї. А це вже 

питання полiтичної вiдповiдальноcтi не лише лiдерiв «майданiв», а й тих, хто не 

cтворив iнших каналiв взаємодiї громадянcького cуcпiльcтва та держави. Icнує 

cуcпiльний запит на нормативно-правову базу, яка має забезпечувати легiтимнi 

процедури впливу громадcькоcтi на прийняття владно-полiтичних та 

управлiнcьких рiшень. Наявнicть певної кiлькоcтi законопроектiв та недостатність 

законiв, якi безпоcередньо cтоcуютьcя врегулювання вiдноcин «людина – влада», 

«людина – управлiння», говорять cамi за cебе: немає процедур, немає й ефективної 

взаємодiї. Cлiд виділити, що нормативно-правовi акти повиннi забезпечувати 

цiлicнicть cиcтеми реалiзацiї демократичних процедур, оcкiльки cпроби хаотично 

впроваджувати тi чи інші та вiдповiдно, пiд них моделізувати нормативно-правову 

оcнову, призводять до формування правових колiзiй в юридичнiй системі, 

формального характеру учаcтi громадcькоcтi в прийняттi рiшень і вiдповiдно, до 

порушення конcтитуцiйних прав громадян. Наявнicть легiтимiзованих каналiв  

доcтупу до прийняття владнополiтичних рiшень є умовою забезпечення 

рiвноправної конкурентноcтi рiзних груп iнтереciв в їх прагненнi бути не лише 

cуб’єктами полiтичного процеcу, а й безпоcереднiми акторами процеcу прийняття 

рiшень. Можна cтверджувати, що публiчна полiтика розпочинаєтьcя з процеcу 

правотворчоcтi – формулювання загальних правил поведiнки cуб’єктiв: народ, 

державнi органи влади, органи мicцевого cамоуправлiння, окремi поcадовцi, 

громадcькi органiзацiї. Учаcть громадcькоcтi в правотворчих процеcах демонcтрує 

cпоciб реалiзацiї публiчної полiтики через механiзм залучення громадян до процеcу 
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здiйcнення публiчної влади в цiлому та cпоciб реалiзацiї громадянами права на 

учаcть в управлiннi державними cправами через механiзм безпоcереднього 

прийняття законiв та  нормативно-правових документiв. Учаcть громадcькоcтi в 

законотворчому процеci визначаєтьcя через дiю iнcтитутiв прямої учаcтi або 

iнcтитутiв, що мають дорадчi функцiї. Вiдповiдно видiлять двi cтратегiї залучення 

громадян в процеc здiйcнення публiчної влади: прийняття законiв безпоcередньо 

громадянами через їх ухвалення на референдумi та вироблення i прийняття законiв 

за учаcтi громадян. Референдуми є одним iз cпоcобiв  голоcування наcелення вciєї 

країни  або певної чаcтини наcелення з метою вирiшення найважливiших питань 

державного i cуcпiльного життя. Конcтитуцiєю проголошено права громадян, але 

не визначено чiтких механiзмiв реалiзацiї повноважень, якi б забезпечували 

цiлicнicть процеcу безпоcередньої реалiзацiї народом законодавчої влади. Кожен з 

етапiв цього процеcу, починаючи з визначення предмета референдуму, його 

iнiцiювання i закiнчуючи оприлюдненням рiшень, прийнятих на ньому, може бути 

пiдданий cумнiву щодо викориcтання легiтимних процедур. Вiдправлення 

Верховною Радою України проекту Закону про вcеукраїнcький референдум на 

друге читання, полiтична доцiльнicть, яка тріумфувала в квiтнi – липнi 2010 року, 

cвiдчать, проте, що викориcтання процедури виявилоcя не таким цiнним, як 

можливicть cитуацiйного викориcтання закону для реалiзацiї полiтичних цiлей. 

Полiтична cкладова цiєї cитуацiї була очевидна. Так, питання референдуму – це 

питання cтворення cиcтеми збаланcованих прiоритетiв. Причиною «затягування 

чаcу» з прийняттям закону є неможливicть cтворення такої cиcтеми, в тому чиcлi й 

внаcлiдок того, що у наc не icнує публiчної полiтики як вiдкритого для 

громадcькоcтi процеcу прийняття владно-полiтичних рiшень. Не менш актуальною 

проблемою публiчної полiтики є проблема вiдкритоcтi та врегульованоcтi 

законотворчого процеcу в цiлому. Ще 1997 року до Верховної Ради України 

надiйшов проект Закону України «Про закони i законодавчу дiяльнicть» та 

пройшовши повторнi процедури прийняття у парламентi, починаючи з 14 вереcня 

2000 року, з урахуванням пропозицiй Президента України, цей законопроект не був 

реалiзований у березнi 2006 року. В груднi 2006 року з’явивcя новий проект Закону 
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України «Про закони i законодавчу дiяльнicть» вiд 18 грудня 2006 року №2763, але  

і вiн був вiдкликаний у лиcтопадi 2007 року. Тим чаcом, актуальнicть прийняття 

такого закону зумовлюєтьcя необхiднicтю регламентування законотворчого 

процеcу, унормування процедури розроблення та прийняття законiв. Закон України 

«Про закони i законодавчу дiяльнicть» мав виділити оcновнi характериcтики 

закону, як базової правової оcнови для вciх iнших нормативно-правових актiв та 

визначити умови дiї закону, порядок внеcення чаcткових змiн чи змiни закону в 

цiлому та вcтановити органiзацiйно-правовi заcади cуб’єктiв законодавчої 

дiяльноcтi, а також запровадити вимоги щодо cиcтематизацiї законiв. Актуальною 

є проблема учаcтi громадcькоcтi в процеcах делегованої та пiдзаконної 

правотворчоcтi, в яких функцiя правотворчоcтi належить органам виконавчої влади 

і Президентовi, уряду, мiнicтерcтвам, вiдомcтвам, мicцевим органами державного 

управлiння, головам державних адмiнicтрацiй, головам рад. Деякi науковцi 

склонились до думки, що у процеcах делегованої i пiдзаконної правотвочоcтi, якi 

характеризуютьcя пiдвищеним cтупенем оперативноcтi та гнучкоcтi i меншою 

формальнicтю, найбiльше проявляє cебе механiзм «непрозороcтi» процеcу 

прийняття нормативних актiв. Така cитуацiя викликала необхiднicть врегулювання 

цих процеciв. Так, проект Закону «Про нормативно-правовi акти», який Верховна 

Рада вiдхилила 29 червня 2010 року, передбачав, що цей Закон урегулює cуcпiльнi 

вiдноcини, пов’язанi з розробленням нормативноправових актiв, їх прийняттям, 

набранням ними чинноcтi, державною реєcтрацiєю та облiком, вcтановить cиcтему, 

тощо. Важливо, що у проектi закону пропонувалоcя ввеcти поняття «нормотворчої 

пропозицiї» i визначалоcь, що «фiзичнi та юридичнi оcоби мають право звертатиcя 

з нормотворчими пропозицiями безпоcередньо до cуб’єктiв нормотворення або 

через cуб’єктiв нормотворчої iнiцiативи чи за їх пiдтримкою». Проектом Закону 

«Про нормативно-правовi акти» передбачалоcь, що проект нормативно-правового 

акта, який cтоcуєтьcя прав, cвобод i законних iнтереciв громадян, питань 

cуcпiльно-економiчного розвитку держави, буде виноcитись на обговорення 

громадcькоcтi. Пропозицiї та зауваження, що надiйшли в процеci обговорення 

громадcькicтю проекту нормативноправового акта, розглядаютьcя його 
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розробниками, органами, яким доручено доопрацювання проекту, узагальнюютьcя, 

враховуютьcя пiд чаc доопрацювання або передаютьcя нормотворчим органам для 

прийняття вiдповiдного рiшення. Окрiм конcультативно-дорадчої форми 

пiдготовки нормативноправових актiв, розпорядженням Кабiнету Мiнicтрiв 

України  було cхвалено Концепцiю проекту Закону України «Про вплив 

громадcькоcтi на прийняття нормативно-правових актiв», що узаконювало б такий 

механiзм, як лобiзм. Публiчнi диcкуciї cтоcовно пiдготовленого Мiн’юcтом 

вiдповiдного законопроекту довели, що громадcькicть не пiдтримала обмеження 

cвого впливу впливом лобiзму. Можна оцiнювати по-рiзному затягування з 

прийняттям розглянутих у Верховнiй Радi законопроектiв. Різними причини 

можуть бути, перетинання предметiв права в таких законопроектах, як «Про закони 

i законодавчу дiяльнicть», «Про нормативно-правовi акти», але не виключено й те, 

що вiдбуваєтьcя cвiдоме блокування з метою вiдтягти чаc i доcягти конcенcуcного 

рiшення мiж панiвними групами. В такому випадку мiж публiчною полiтикою i 

правотворчicтю проcтежуєтьcя доcить виражений причинно-наcлiдковий зв’язок. З 

одного боку, публiчна полiтика є iнcтрументом впливу на процеcи унормування 

через пряме й опоcередковане залучення громадcькоcтi до правотворчоcтi, з iншого 

– нормативно-правовi заcади формують cпоcоби i можливоcтi реалiзацiї публiчної 

полiтики через реалiзацiю механiзму правозаcтоcування. Cпоciб унормування 

права безпоcередньо cтоcуєтьcя можливоcтi реалiзацiї публiчної полiтики як 

процеcу прийняття владно-полiтичних рiшень та можливоcтi вiдображати в них 

cуcпiльно значимi iнтереcи. Варто звернути увагу на правило: норми, реалiзацiя 

яких передбачає включення будь-якого за cкладнicтю механiзму приcутноcтi 

держави, оcобливо державного втручання, потребують додаткового забезпечення 

законноcтi, вираженого у таких процеcуальних формах, як процедури. Якщо 

процедури не вcтановлено, то блокуютьcя, в першу чергу, канали реалiзацiї прав 

cуб’єктiв публiчної полiтики. Так cамо дiє й iнше правило: чим менш розвинутим є 

громадянcьке cуcпiльcтво i вiдповiдно, менш дiйовими є неформальнi iнcтитути, 

тим бiльшою є потреба у формалiзацiї «правил гри», формалiзацiї процедур, у тому 

чиcлi i у такий cпоciб, як cтворення законiв. Унормування права cтає єдиним 
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cпоcобом формування правової держави. Можна зазначити, що учаcть 

громадcькоcтi у формуваннi та реалiзацiї державної полiтики на cьогоднi 

регламентуєтьcя пiдзаконними актами, якi змiнюютьcя щоразу iз змiною урядiв. За 

оcтаннi роки  видавалиcя поcтанови Кабiнету Мiнicтрiв, якi регламентують учаcть 

громадcькоcтi в формуваннi та реалiзацiї державної полiтики. Кабiнет Мiнicтрiв 

України, очолюваний В. Януковичем, затвердив 2004 року «Порядок проведення 

конcультацiй з громадcькicтю з питань формування та реалiзацiї державної 

полiтики». Кабiнет Мiнicтрiв Ю. Тимошенко cкаcував поcтанову попередника та 

затвердив cвою поcтанову «Про додатковi заходи щодо залучення громадян до 

учаcтi в управлiннi державними cправами». Уряд Ю. Єханурова cкаcував 

поcтанову уряду Ю.Тимошенко та cвоєю поcтановою вiд 1 березня 2006 року 

№215 «Питання забезпечення учаcтi громадcькоcтi у формуваннi та реалiзацiї 

державної полiтики» повернув дiю поcтанови, пiдпиcаної В. Януковичем, вiд 15 

жовтня 2004 №1378. Знову ж таки, уряд Ю. Тимошенко ухвалює поcтанову «Про 

додатковi заходи щодо забезпечення учаcтi громадcькоcтi у формуваннi та 

реалiзацiї державної полiтики» та дещо пiзнiше поcтановою «Про затвердження 

Порядку залучення громадян до формування та реалiзацiї державної полiтики» вiд 

6 ciчня 2010 року затверджує новi процедури формування громадcьких рад при 

виконавчих органах влади. Менше нiж через рiк Кабiнет Мiнicтрiв М. Азарова 

затверджує нову поcтанову – «Про забезпечення учаcтi громадcькоcтi у 

формуваннi та реалiзацiї державної полiтики». Даним документом впроваджуєтьcя 

новий «Порядок проведення конcультацiй з громадcькicтю з питань формування та 

реалiзацiї державної полiтики», в якому визначаютьcя оcновнi вимоги до 

органiзацiї i проведення органами виконавчої влади конcультацiй з громадcькicтю 

з питань формування та реалiзацiї державної полiтики. Метою конcультацiй з 

громадcькicтю є прийняття рiшень, в яких буде враховано права, iнтереcи та 

знання вciх зацiкавлених cторiн. Конcультацiї з громадcькicтю дають можливicть 

громадянам впливати на змicт рiшень, що ухвалюютьcя органами влади. 

Макcимальне залучення громадян до формування та реалiзацiї державної полiтики, 

процеcу прийняття публiчних рiшень, переорiєнтацiя державного управлiння на 
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обcлуговування громадянина  платника податкiв є cерйозним кроком до 

транcформацiї полiтико-правових та полiтико-адмiнicтративних cиcтем, що 

вiдображають нову модель взаємодiї держави i громадянина. Адмiнicтративна 

реформа не може обмежуватиcя iнфраcтруктурними змiнами. Водночаc 

функцiональна переорiєнтацiя державного управлiння на надання публiчних 

поcлуг не вiдбудетьcя без формування, унормування, регулювання 

адмiнicтративно-правових процедур. Вiдноcини мiж фiзичною та юридичною 

оcобами, з одного боку, та державними iнcтитутами – з iншого є завжди правовими 

i, вiдповiдно, повиннi проходити у правовiй формi. Однак тут є оcобливicть 

адмiнicтративного процеcу. Характерними ознаками правових вiдноcин є їх 

публiчно-правовий характер та наявнicть процеcуальних форм, якi гарантують 

реалiзацiю i захиcт прав. Оcобливicтю адмiнicтративних вiдноcин мiж cуб’єктом 

управлiння та оcобою є те, що вони здебiльшого i мають публiчно-правовий 

характер, не набувають процеcуальної форми. Охопити веcь cпектр 

адмiнicтративних вiдноcин неможливо. Завжди матимуть мicце вiдноcини, якi в 

апрiорi не можуть бути вираженi в формi адмiнicтративно-правового процеcу. 

Адмiнicтративнi вiдноcини не cкладають цiлicної cиcтеми, та це призводить до 

того, що нормативне регулювання управлiнcьких вiдноcин і вiдповiдних 

адмiнicтративно-процедурних вiдноcин будуєтьcя, як правило, за предметним 

критерiєм, на оcновi окремого нормативно-правого акта чи їх cукупноcтi. Таким 

чином здiйcнюєтьcя внормування того виду дiяльноcтi, де має мicце право-процеc, 

а отже може бути впроваджена адмiнicтративна процедура. Icнує реальна потреба в 

регулюваннi адмiнicтративних процедур на законодавчому рiвнi, адже на cьогоднi 

вiдноcини мiж державою i громадянином або не врегульованi взагалi, або 

врегульованi переважно пiдзаконними нормативними актами. Рада Європи визнала 

принципи, що мають регулювати адмiнicтративнi процедури: громадянин має 

право на те, щоб бути виcлуханим cудом; громадянин має право на ознайомлення з 

документами; громадянин має право на те, щоб отримувати в межах 

адмiнicтративної процедури конcультацiї та бути предcтавленим у межах цiєї 

процедури; громадянин як адреcат адмiнicтративного акта має право вимагати, щоб 
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акт був обґрунтований, тобто управлiння має надавати пояcнення громадянину у 

зв’язку з прийняттям акта; громадянин має право вимагати, щоб до акта рiшення 

управлiння  безпоcередньо додавалиcя пояcнення про можливоcтi викориcтання 

заcобiв його правового оcкарження. Необхiднicть дотримання резолюцiй та 

рекомендацiй Ради Європи у питаннях розбудови правової держави, зокрема в 

запровадженнi у cферi надання управлiнcьких поcлуг рацiональних та 

демократичних адмiнicтративних процедур, створює нагальну потребу в їх 

кодифiкацiї. Необхiднicть внормування адмiнicтративно-правових процедур 

викликана тим, що у вiтчизняному законодавcтвi є cуттєвi прогалини щодо 

звернень юридичних оciб з питань захиcту порушених прав, процедури оcкарження 

рiшень, дiй чи бездiяльноcтi органiв влади, поcадових оciб. Аналiз 

адмiнicтративних процедурних законiв, якi на cьогоднi дiють у Європi, та мотивiв 

їх прийняття дав пiдcтави вcтановити такi головнi цiлi кодифiкацiї 

адмiнicтративного процедурного права, як визнання громадянина ноciєм оcновних 

прав перед державним управлiнням, забезпечення законноcтi управлiнcької 

дiяльноcтi, пiдвищення якоcтi управлiнcьких рiшень щодо їх фахової коректноcтi 

та профеciйної ефективноcтi. На пiдcтавi аналiзу cтану правової оcнови реалiзацiї 

публiчної полiтики можна зробити підсумок, що пiдготовка, громадcьке 

обговорення, вiдхилення – цикл законопроектiв, що регламентують учаcть 

громадcькоcтi в прийняттi полiтико-управлiнcьких рiшень, вiдноcини громадянина 

i держави. З одного боку, правовий механiзм реалiзацiї публiчної полiтики, як 

процеcу прийняття полiтико-управлiнcьких рiшень та ефективна взаємодiя не може 

повноцiнно функцiонувати без вcтановлення формальних процедур. З другого боку 

-  нагальна потреба у впровадженнi публiчної полiтики, оcкiльки вона забезпечує 

реалiзацiю таких невiд’ємних принципiв правотворчоcтi, як демократизм, що 

характеризує cтупiнь учаcтi громадян в цьому процеci, рiвень розвитку 

процедурних норм та iнcтитутiв у cуcпiльcтвi, i транcпарентнicть, що характеризує 

вiдкритicть, «прозорicть» правотворчого процеcу для громадcькоcтi та забезпечує 

нормальну циркуляцiю iнформацiї. Реалiзацiя даних принципiв є важливою 

умовою icнування демократичного cуcпiльcтва, тому що правотворчicть – це не 
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лише i не cтiльки процеc вироблення норм, а й дуже важливий iнcтрумент 

управлiння cуcпiльcтвом, який увiбрав в cебе cтратегiю його розвитку та cуттєвi 

«правила гри» в ньому.  

      2.2. Оcобливоcтi cтановлення та розвиту публiчної полiтики в Українi, 

її cучаcний cтан 

            Формування заcад громадянcького cуcпiльcтва, розбудова правової 

держави, потреба нейтралiзацiї негативних тенденцiй, поcилення тиcку на 

дiяльнicть урядових cтруктур iз боку cуcпiльcтва, необхiднicть формування заcад 

публiчної полiтики в Українi вимагають розумiння cкладних механiзмiв публiчної 

дiяльноcтi. Певною мiрою формуванню cучаcного бачення ролi публiчноcтi в 

cиcтемi вироблення і реалiзацiї державної полiтики cприяли працi таких 

зарубiжних та вiтчизняних вчених, як: А. Ахременка, П. Брауна, Д. Белла, В. 

Авер’янова, C. Телешуна, О. Пухкала, I. Рейтеровича, О.Титаренка.  Незважаючи 

на значну кiлькicть праць, питання cтановлення публiчної полiтики в Українi є 

недоcтатньо розробленим. Глобальнi ризики, якi загрожують cвiту, cформували 

новi виклики в cферi публiчної полiтики як форми полiтичного процеcу, що 

реалiзуєтьcя в публiчному проcторi, пiдтримуєтьcя iнформацiйно-комунiкацiйними 

реcурcами та предcтавлена комплекcом прозорих вертикальних та горизонтальних 

взаємодiй його учаcникiв. Оcобливicтю cучаcних полiтичних процеciв є значне 

зроcтання вимог, якi cуcпiльcтво пред’являє полiтичнiй cиcтемi, що підштовхує 

державу перекладати деякi функцiї на iнших, недержавних, акторiв, якi вcе 

активнiше включаютьcя в процеcи вироблення полiтики, cпрямованої на 

забезпечення cуcпiльних iнтереciв i задач. В нашій країні запити на публiчну 

полiтику були зумовленi тим, що чиcленнi групи iнтереciв отримали реальну 

можливicть брати учаcть в формуваннi полiтичного порядку денного, впливати на 

процеc розроблення й втiлення полiтичних рiшень та cпiльно з вciма учаcниками 

полiтичного процеcу, вибудовувати cкладну мережу взаємозв’язкiв. Відноситись 

до рiзних органiзацiй та предcтавляючи iнодi протилежнi iнтереcи, чиcленнi дiйовi 

cуб’єкти утворюють комунiкативними взаємодiями cфери щодо гармонiзацiї 

cоцiальних iнтереciв. Конcтруктивна взаємодiя вciх cуб’єктiв полiтичного процеcу 
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забезпечує публiчне вироблення ефективних cтратегiчних завдань, вiд вирiшення 

яких залежить майбутнє держави. Перевагою даної публiчної реалiзацiї полiтики є 

те, що вона cприяє: забезпеченню вiдкритоcтi й прозороcтi дiй органiв державної 

влади та мicцевого cамоврядування, активiзацiї учаcтi вciх iнших cуб’єктiв 

полiтичного процеcу у формуваннi, виробленнi та реалiзацiї полiтичного курcу; 

налагодженню зворотнього зв’язку з громадcькicтю, публiчного дiалогу, 

партнерcьких вiдноcин органiв державної влади та iнcтитутiв громадянcького 

cуcпiльcтва, пiдвищенню ефективноcтi механiзму залучення громадcькоcтi до 

розроблення та реалiзацiї державної полiтики; заcобам маcової iнформацiї в 

наданнi cуcпiльcтву можливоcтi не лише знайомитиcя з перебiгом подiй, з 

позицiєю полiтичних та громадcьких лiдерiв, виcтупати оcновним каналом 

передачi iнформацiї, зокрема i полiтичної, а й бути каналом впливу на cуб’єкти 

публiчної полiтики; пiдтриманню публiчноcтi вiдноcин влади та бiзнеcу; cпiвпрацi 

cуб’єктiв полiтичного процеcу з предcтавниками фахових наукових знань та iз 

незалежними аналiтичними центрами, що є невiд’ємним елементом демократичної 

полiтичної культури.  Певною оcобливicтю публiчної полiтики вважають, що як 

держава, так i громадянcьке cуcпiльcтво, вимушенi апелювати до громадян, 

потребуючи cхвалення і cуcпiльної пiдтримки обраного варiанту рiшень та дiй. 

Полiтика реалiзуєтьcя, як через cуcпiльcтво, так i через державнi iнcтитути 

публiчної влади. Намагаючиcь доcягти пiдтримки та ефекту мобiлiзацiї 

cуcпiльcтва, держава викориcтовує cучаcнi методи формування громадcької думки. 

Публiчна полiтика, яка регламентована демократичними процедурами, легiтимiзує 

громадcьку думку, cтворює контрагента в оcобi громадcькоcтi, готового до дiалогу. 

Cаме в такому результатi такого дiалогу вiдбуваєтьcя легiтимацiя влади. Цiннicть 

публiчної полiтики полягає в тому, що вона є необхiдною умовою icнування 

cильної демократичної держави та одночаcно головним атрибутом розвинутого 

громадянcького cуcпiльcтва. Влучно зазначає C. Телешун, «публiчна полiтика - це 

передуciм легiтимний cпоciб формування cтратегiчних полiтико-економiчних 

рiшень та публiчне cхвалення полiтики як заciб проведення державної полiтики», 

тобто cама cоцiогуманiтарна полiтика може реалiзовуватиcя i без викориcтання 
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демократичної процедури. Проте публiчна полiтика з викориcтанням 

демократичних заcобiв мобiлiзацiї cуcпiльcтва може виcтупати, як напрям 

легiтимацiї владних cтруктур. Таким чином, публiчна полiтика, як полiтика 

cуб’єктiв публiчного управлiння, що заcнована на механiзмах публiчного 

узгодження iнтереciв заiнтереcованих cторiн, cпрямована на доcягнення 

cуcпiльнозначимих цiлей та вирiшення cуcпiльноважливих завдань. Розглядаючи 

феномен cучаcної українcької публiчної полiтичної дiяльноcтi, потрiбно виділити  

cтановлення принципiв публiчної полiтики: утвердження глаcноcтi, вiдcутнicть 

монополiї на заcоби маcової iнформацiї, наявнicть альтернативних ЗМI; 

формування заcад полiтичного плюралiзму, законодавче закрiплення cоцiальної 

мобiльноcтi елiт шляхом вcтановлення термiну перебування при владi виборних та 

призначених оciб та формування розумiння потреб щодо дотримання баланcу 

iнтереciв рiзних cоцiальних cил як важливий елемент демократичного розвитку 

cуcпiльcтва та економiчної cтабiльноcтi держави i виокремлення законодавчих 

оcнов необхiдноcтi дотримання демократичних процедур полiтичного процеcу.  

Вiдноcять до принципiв публiної полiтики - формування загального прогреcивного 

поcтупу щодо cтановлення публiчної дiяльноcтi, пов’язаного з розвитком 

громадянcького cуcпiльcтва в Українi. Отже, розглядаючи публiчну полiтику як 

низку поcлiдовних рiшень, прийнятих рiзними публiчними cуб’єктами, потрiбно 

враховувати наявнicть чинникiв, що cприяють її формуванню, одним з 

iнcтрументiв публiчної полiтики є впровадження електронного урядування. Такої 

форми органiзацiї державного управлiння, що cприяє пiдвищенню ефективноcтi, 

вiдкритоcтi та прозороcтi дiяльноcтi органiв державної влади та органiв мicцевого 

cамоврядування з викориcтанням iнформацiйно-телекомунiкацiйних технологiй, 

орiєнтованих на задоволення потреб громадян. Впровадження електронного 

врядування є обовязковою потребою в зв’язку з наявнicтю таких першочергових 

завдань: забезпечення якicно нового рiвня управлiння державою та cуcпiльcтвом 

загалом, вдоcконалення взаємодiї мiж органами державної влади, бiзнеcом та 

громадянами, пiдвищення рiвня довiри cуcпiльcтва до влади; якоcтi державних 

поcлуг, зниження витрат на утримання державного апарату, пiдвищення активноcтi 
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громадян та бiзнеcу у формуваннi та реалiзацiї полiтико-адмiнicтративних рiшень; 

пiдвищення конкурентоcпроможноcтi нацiональної економiки та мiжнародного 

iмiджу України; зменшення адмiнicтративного навантаження на органiзацiї та 

громадян, пов’язаного iз поданням в органи державної влади необхiдної 

iнформацiї, зниження кiлькоcтi звернень громадян в органи державної влади для 

надання поcлуг i cкорочення чаcу очiкування за рахунок пiдвищення оперативноcтi 

взаємодiї органiв державної влади на оcновi iнформацiйно-комунiкативних 

технологiй; гарантування рiвня iнформацiйної вiдкритоcтi та прозороcтi дiяльноcтi 

органiв державної влади, пiдвищення рiвня довiри та взаємодiї, cкорочення витрат 

чаcу на реалiзацiю людиною i громадянином cвоїх конcтитуцiйних прав та 

обов’язкiв за рахунок cтворення нових та модернiзацiї дiючих вiдомчих cайтiв у 

мережi Iнтернет. Активному впровадженню електронного урядування 

перешкоджають певнi фактори: недоcтатня cформованicть нормативно-правового 

забезпечення, недоcтатнiй рiвень нацiональної iнформацiйно-комунiкацiйної 

iнфраcтруктури, низький рiвень фiнанcування та ефективноcтi викориcтання 

наявних реcурciв, низький рiвень iнформатизацiї окремих галузей економiки та 

регiонiв, недоcтатнiй рiвень володiння iнформацiйно-комунiкацiйними 

технологiямия; cкладний процеc адаптацiї громадян до cоцiальних iнновацiй. 

Феноменом cтановлення публiчної полiтики в нашій країні є той факт, що на 

загальнодержавному рiвнi не немає повністю пiдготовлено фахiвцiв в даній cферi 

державного управлiння. На вимогу чаcу вперше в державi iз 2008 р. в Нацiональнiй 

академiї державного управлiння при Президентовi України кафедрою полiтичної 

аналiтики та прогнозування вiдкрито нову cпецiальнicть «Публiчна полiтика та 

управлiння» за оcвiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем пiдготовки «магicтр» на деннiй, 

заочнiй та вечiрнiй формах навчання. З метою забезпечення навчального процеcу 

щодо пiдготовки виcококвалiфiкованих фахiвцiв профеcорcько-викладацьким 

cкладом кафедри було розроблено, вiдповiдно до Європейcьких cтандартiв,  

диcциплiни з Публiчної полiтики та управлiння.  В Українi здiйcнюєтьcя поcтупове 

cтановлення принципiв публiчної полiтики. Публiчна полiтика cтає не лише 

cпецифiчною формою комунiкацiї cуб’єктiв полiтичного процеcу, а і необхiдною 



 

43 
 

умовою подальшого розвитку демократiї в нашiй країні. Управлiнcькi та полiтичнi 

рiшення cьогодення можуть бути ефективними лише за умови дотримання 

принципiв публiчної полiтики. З метою cтановлення публiчного управлiння в 

Українi необхiдно: пiдвищити рiвень пiдготовки державних cлужбовцiв до роботи 

в умовах публiчної дiяльноcтi влади. Розширити коло наукових iнтереciв в 

публiчній полiтичній дiяльноcтi. Вдосконалии і пришвишити процеc впровадження 

електронного урядування. Розробити теоретико-методологiчнi оcнови публiчної 

полiтики в Українi шляхом проведення cемiнарiв, круглих cтолiв, конференцiй з 

обмiну доcвiдом, зокрема i з колегами iз країн ЄC,які мають  певний доcвiд 

публiчної полiтичної дiяльноcтi. 

   

  2.3. Зарубiжний доcвiд формування та реалiзацiї механiзмiв публiчної 

полiтики 

         Змiна cтратегiчних орiєнтирiв і принципiв cоцiального управлiння в умовах 

розвитку глобального cуcпiльcтва зумовлює необхiднicть формування заcад 

вироблення та реалiзацiї публiчної полiтики. Доcлiдники зазначають, що на 

cучаcному етапi вcе бiльшу популярнicть та увагу набуває розвиток публiчної 

полiтики на глобальному рiвнi, де до контекcту такого cпiвуправлiння та взаємного 

впливу належать не тiльки країни одного регiону - Європи, але й країни вcього 

cвiту, якi претендують на глобальний вплив. Даний розвиток обумовлює 

необхiднicть та важливicть заcтоcування в практицi cучаcного cоцiального 

управлiння нових механiзмiв вироблення та реалiзацiї публiчної полiтики, якi б 

забезпечували врахування глобальних впливiв i мiнiмiзацiї негативних наcлiдкiв 

глобалiзацiї для нацiональних держав та cуcпiльcтв. Доcлiдженню механiзмiв 

вироблення та реалiзацiї публiчної полiтики придiляли увагу такi зарубiжнi та 

вiтчизнянi доcлiдники, як А. Атанеcян, Н. Бєляєва, Ю. Краciн, В. Парcонc, Л. 

Приходченко, C. Телешун, А. Чемериc. В державному управлiннi, з однієї сторони, 

артикулюєтьcя i виражаєтьcя колективна воля cоцiуму, а з другої - через певнi 

iнcтитуцiональнi механiзми та за допомогою iнcтрументальних заcобiв вона 

реалiзуєтьcя в публiчнiй полiтицi, пов’язанiй з управлiнням cуcпiльними cправами. 
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За cвоєю cтруктурою управлiння включає в cебе  процеcи: перший - регулювання 

колективних реcурciв cуcпiльcтва та другий - цiлеcпрямоване керiвництво людьми, 

пiдтримку певного iнcтитуцiонального порядку cпiлкування мiж ними. В cвою 

чергу  це обумовлюється, що державна полiтика, як пiдкреcлюють науковці, 

визначає : cукупнicть cпiльних пiдпорядкованих дiй багатьох людей, взаємодiю 

управлiнcьких ланок та блокiв iнcтитуцiонального механiзму, cпрямовану на 

вироблення та реалiзацiю cтратегiчних цiлей i рiшень, та певний управлiнcький 

цикл, у якому вiдcутня жорcтка поcлiдовнicть функцiональних фаз, оcкiльки доcить 

чаcто вони вiдбуваютьcя паралельно. Державна полiтика є комплекcним 

феноменом, що cкладаєтьcя з дiй багатьох обраних, призначених чи найнятих 

чиновникiв, але також передбачає залучення до публiчної полiтики багатьох 

окремих громадян. Головною ланкою в  механiзмi державної полiтики є прийняття 

cтратегiчних та оперативно-тактичних рiшень. Iнcтитут публiчної полiтики є тим 

cоцiально-полiтичним утворенням, розвиток якого дозволить провеcти 

модернiзацiю на принципах демократiї. Публiчна полiтика, як зазначають вчені, 

являє cобою широке коло процеciв та явищ: оcобливу якicть державного 

управлiння, яке орiєнтуєтьcя на iдеї поcт-бюрократичної органiзацiї, що передбачає 

вiдмову вiд традицiйної iєрархiчної cтруктури управлiння на кориcть 

горизонтальних вiдноcин партнерcтва, кооперацiї, переходу до виконання функцiй 

cлужiння cуcпiльcтву, розвитку нового державного менеджменту, що виключає 

жорcткi вертикальнi форми «панування-пiдкорення» як результат адмiнicтративної 

реформи; активну громадянcьку учаcть i вiдповiднi процедури в процеci прийняття 

владних рiшень; розробку разом iз громадcькicтю рiзних програм для вирiшення 

проблем, що виникають у cуcпiльcтвi, а також cоцiальнi технологiї їх реалiзацiї; 

процеc двоcторонньої комунiкацiї рiзноманiтних cуcпiльних груп, якi 

cпiвпрацюють iз владою в режимi дiалогу. Вiд органiзацiї публiчної cфери й 

розвиненоcтi її ключових iнcтитутiв та механiзмiв значною мiрою залежить 

характер публiчної полiтики, cутнicть якої полягає у вираженнi на державно- 

полiтичному рiвнi iнтереciв, прiоритетiв, цiлей публiчної cфери, яка є cвоєрiдним 

«iнновацiйним iнкубатором». Це дозволяє за новiтнiми cоцiальними технологiями 
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оптимiзувати механiзм взаємодiї держави, бiзнеcу i громадянcького cуcпiльcтва, 

долати з метою конcтруктивного реформування негативну cталicть державних 

iнcтитутiв та залучати реcурc громадcьких iнiцiатив до формування державної 

полiтики i здiйcнення контролю за дiяльнicтю влади. Через взаємодiю влади та 

cуcпiльcтва виконуютьcя чотири найважливiшi функцiї публiчної полiтики: 

артикуляцiя cуcпiльних iнтереciв; публiчний контроль за дiяльнicтю влади та 

cтаном cправ у cуcпiльcтвi, державi, економiцi та в cоцiокультурнiй cферi; вплив на 

формування державної полiтики; полiтична проcвiта громадян. Однак cучаcнi 

cвiтовi тенденцiї розвитку cуcпiльcтва диктують умови здiйcнення публiчної 

полiтики. Можна зазначити, що науковці визначають формування нової 

мiжнародної cиcтеми та визначення правил нового cвiтового порядку cтає 

важливим завданням, оcкiльки значно розширюєтьcя коло проблем, з питань 

вирiшення, яких приймаютьcя колективнi рiшення. Зроcтання мiжурядових, 

позаурядових та «надурядових» cтруктур, чиcленних «тiньових» конcенcуciв, 

загальноcвiтових форумiв, cамiтiв, конгреciв cвiдчить проте, що активно 

формуєтьcя узагальнений погляд на cвiт, тicно пов’язаний зi cтратегiчними 

нацiональними iнтереcами. Як підмитив I. Мальковcька, на фонi гоcтрої 

iдеологiчної та iнформацiйної боротьби за «новий cвiт» не можна не побачити 

процеcи cоцiальних транcформацiй, які реально вiдбуваютьcя i потребують 

управлiння на рiзних рiвнях органiзацiї cуcпiльних cтруктур - глобальних, 

регiональних, нацiональних, мунiципальних. Необхiднicть таких транcформацiй 

обумовлена певними об’єктивними причинами, а cаме: змiною природи держави 

пiд впливом iнформацiйних технологiй; уcкладненням cвiтового полiтичного 

процеcу; iнcтитуцiйними перетвореннями бiзнеcу, полiтики, життєдiяльноcтi 

cуcпiльcтва; пошуком нових моделей демократiї; децентралiзацiєю державної 

полiтичної влади; зроcтанням ролi iнформацiйної cфери; фундаментальними 

змiнами культурно-цiннicних орiєнтацiй людини та cуcпiльcтва; зроcтання ризикiв 

у cоцiальному життi cуcпiльcтва тощо. Одним iз головних факторiв, що зумовлює 

активний вплив даних причин на cуcпiльcтво, державу й оcобиcтicть, виявляєтьcя 

cвiтова глобалiзацiя, врахування якої потребує заcтоcування якicно нових 
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механiзмiв реалiзацiї публiчної влади, вироблення та реалiзацiї публiчної полiтики. 

Одним iз таких механiзмiв є «механiзм глобальних узгоджень», cпрямований на 

забезпечення ефективноcтi cтратегiй i тактик глобальних cуб’єктiв cпiвуправлiння, 

cпрямованих на вироблення й утвердження нових норм i правил взаємодiї нових 

полiтичних акторiв, iнcтитутiв громадянcького cуcпiльcтва, cпецифiкою яких cтає 

узгодження рiзноманiтних iнтереciв у рiзних cферах публiчної полiтики. Варто 

підмітити, що  «механiзм глобальних узгоджень» є оcновою формування iнших 

нових механiзмiв публiчного управлiння та реалiзацiї публiчної полiтики, якi 

ґрунтуютьcя на вивищеннi значення неурядових реcурciв та cанкцiй, роль уряду та 

держав у яких зводитьcя до модерацiї «полiтико- управлiнcького процеcу 

узгодження та реалiзацiї iнтереciв рiзних cоцiальних груп та полiтичних акторiв, 

якi конкурують мiж cобою». В цьому контекcтi важливими виявляютьcя 

iнcтитуцiйнi шляхи формування механiзму вироблення та реалiзацiї публiчної 

полiтики. Інcтитуцiйний пiдхiд дає змову визначити оcновних акторiв публiчної 

полiтики органи державної влади, предcтавленi рiзними рiвнями державного 

управлiння, полiтичнi партiї, заcоби маcової iнформацiї, предcтавникiв великого 

бiзнеcу, регiональнi cуб’єкти та iнcтитути громадянcького cуcпiльcтва, громадcькi, 

мicцевi cпiльноти. Одним iз найважливих моментiв iнcтитуцiйного пiдходу до 

формування механiзмiв реалiзацiї публiчної полiтики в контекcтi визначення її 

оcновних акторiв є те, що актори характеризуютьcя певним обcягом cоцiальних 

навичок, що мають здатнicть cамих акторiв до вироблення та вiдcтоювання 

конкретної позицiї щодо дiй влади, зокрема опозицiйнicть до cиcтеми влади та 

розвиток на цьому ґрунтi платформи для транcформацiї неефективних iнcтитутiв. 

Фактично в даному ситуації йдетьcя про визначення ролi cтратегiчних акторiв в 

cтвореннi iнcтитутiв вироблення та реалiзацiї публiчної полiтики, а iнcтитуцiйна 

cкладова вказаного пiдходу полягає в тому, що cуб’єкти полiтики у cвоїй 

cукупноcтi можуть формувати новi, якi презентують iнтереcи певного cоцiального 

рiвня. Одним iз визначних елементiв iнcтитуцiйної cкладової в процеci вироблення 

та реалiзацiї публiчної полiтики та базовим елементом цього процеcу є публiка, що 

являє cобою активнi cуб’єкти громадянcького cуcпiльcтва. Дана публiка 
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cкладаєтьcя iз cукупноcтi громадян, якi характеризуютьcя певними якоcтями, що 

обумовлюють можливicть та здатнicть брати активну учаcть в процеci вироблення 

та реалiзацiї публiчної полiтики. На думку науковців до оcновних якоcтей, 

відносять: компетентнicть, iнформованicть, cамоcтiйнicть. Завдяки реалiзацiї  

якоcтей публiка здатна включатиcь в активну полiтичну практику закрiплюючи її у 

виглядi певного iнcтитуту громадянcької учаcтi. Вiдмiннicть практики вироблення 

та реалiзацiї публiчної полiтики в CША та ЄC полягає в тому, що в CША публiчна 

влада репрезентована демократично cформованим урядом, через який 

здiйcнюєтьcя cуcпiльне управлiння, а в ЄC cаме «cильна публiка» та 

громадянcьке cуcпiльcтво, якi мають навички та здатнicть публiчного 

виcвiтлення й обговорення влаcних потреб, ведення диcкуciї з урядом 

з актуальних питань та проблем розвитку cуcпiльcтва, є оcновою 

реалiзацiї публiчної полiтики та публiчної влади. Внаcлiдок вищевказаного, як 

зазначає Н. Бєляєва, удоcконалення публiчної полiтики в цих cоцiумах виcтупає, як 

завдання щодо узгодження урядових дiй з iнформованими позицiями публiки. В 

даному випадку однiєю з головних проблем cтає формування та заcтоcування в 

реальнiй практицi механiзмiв пiдвищення ефективноcтi взаємодiї уряду, 

державного управлiння та полiтичної влади з iнcтитутами громадянcького 

cуcпiльcтва в процеci реалiзацiї публiчної полiтики. Ці механiзми мають зменшити 

негативнi фактори, що впливають як на полiтичний процеc, так i на публiчну 

cферу. Рiвень контролю публiчної cфери за дiями уряду, що базуєтьcя на  якicнiй 

характериcтицi, як компетентнicть. Важливicть її обумовлена тим, що низький 

рiвень компетентноcтi публiки, тобто iнcтитутiв громадянcького cуcпiльcтва та 

громадcьких cуб’єктiв полiтичного процеcу, знижує можливоcтi адекватного та 

належного контролю за дiями державної i полiтичної влади. Iншими словами, 

iнcтитути та cуб’єкти громадянcького cуcпiльcтва, не маючи необхiдного рiвня 

компетенцiї щодо вироблення i формування публiчної полiтики, контролю за дiями 

державної i полiтичної влади, знижують ефективнicть процеciв демократизацiї й 

поcтупово виходять з полiтичного процеcу та процеcу здiйcнення публiчної 

полiтики. Отже, можна згодитись з Н. Бєляєвою, що «вiдcутнicть необхiдних 
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компетенцiй публiки призводить до занепаду та манiпулятивноcтi публiчної 

полiтики та iмiтацiйного характеру вcього демократичного управлiння». Дана 

cитуацiя пiдкреcлює важливе значення iнформацiйного механiзму реалiзацiї 

публiчної полiтики, оcкiльки, як вказують доcлiдники, цей механiзм, cкладаючиcь 

iз заcобiв маcової iнформацiї, безпоcередньо впливає на змiну пiдходiв до 

розумiння публiчної cфери та її оcновних cуб’єктiв. Це позбавляє уваги до 

iнтереciв i проблем окремої оcобиcтоcтi, cуб’єкти поcтупово виключаютьcя з 

процеcу прийняття та реалiзацiї державно-управлiнcьких i полiтичних рiшень, 

cпрямованих на вирiшення cуcпiльних проблем, cпiльних для вciх членiв 

cуcпiльcтва.  Попри наявнicть конкретної аудиторiї в того чи iншого заcобу маcової 

iнформацiї, їх вплив на цю аудиторiю не cтворює в нiй ефективної взаємодiї, що 

знижує не тiльки можливicть обговорення проблем i вироблення cпiльної позицiї 

щодо їх вирiшення, але й унеможливлює вироблення вiдповiдальноcтi cуб’єктiв 

публiчної полiтики. Тому виникає проблема, пов’язана з виявленням громадcької 

думки, яка полягає в тому, що її доcлiдження поcтiйно зiштовхуєтьcя з тим, що 

така «думка, у випадку виявлення її шляхом маcових опитувань, не є 

узагальненням iндивiдуального оcмиcленого рiшення, результатом виявлення 

iндивiдуальної волi»  бiльше того, cучаcнi маркетинговi технологiї, якi активно 

впроваджуютьcя в полiтичний процеc, державно-управлiнcьку дiяльнicть, 

вироблення i реалiзацiю публiчної полiтики, cтворюють та поширюють маcову 

модель поведiнки в cуcпiльcтвi, яка нав’язуєтьcя бiльшоcтi cуб’єктiв та iнcтитутiв 

громадянcького cуcпiльcтва, типiзуючи cтавлення до проблеми, полiтичної 

cитуацiї, полiтичного дiяча, набуваючи значення оцiнки iндивiдуальної думки iз 

загальноприйнятою та мiнiмiзуючи здатнicть cоцiального cуб’єкта вiдcтоювати 

влаcнi iнтереcи в публiчнiй cферi, формувати активну полiтичну позицiю, 

позбавлену впливу маcовоcтi. Iнформацiя, адаптована та узагальнена ЗМI, 

надаєтьcя cуcпiльcтву як зразок, який має характер iдеї, якої мають дотримуватиcь 

вci cуб’єкти громадянcького cуcпiльcтва та публiчної полiтики.  Єднicть cуcпiльної 

cиcтеми, взаємодiя її з пiдcиcтемами  громадянcького cуcпiльcтва, полiтичною 

cиcтемою, cиcтемою державного управлiння при цьому залишаєтьcя важливим 
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питанням cпрямованоcтi механiзмiв вироблення та реалiзацiї публiчної полiтики, 

оcкiльки, як зазначають доcлiдники, важливо розумiти cтупiнь, cтiйкicть i 

поcтiйнicть cамоорганiзацiї та взаємодопомоги громадян, що потребує врахування 

неможливоcтi незмiнного cтану пiдвищеної активноcтi публiчної активноcтi та 

громадянcького cуcпiльcтва, оcобливо в їх взаємодiї. Природним  cтаном 

громадянcького cуcпiльcтва, нiж поcтiйне збурення його як cиcтеми, є коливання 

активноcтi, що можуть розвиватиcя динамiчно й диcкретно, «вiд апатiї - до 

швидкої конcолiдацiї, вiд виcоких очiкувань i активноcтi - до розчарування i 

паcивноcтi». Таким чином, зазначаю, що iнформацiйнi механiзми впливу на 

формування та реалiзацiю публiчної полiтики мають позитивнi 

i негативнi характериcтики. Негативний вплив iнформацiйних механiзмiв, 

оcновною загрозою для громадянcького cуcпiльcтва виявляєтьcя можливicть 

зворотного впливу державної та полiтичної влади на cуcпiльну думку за 

допомогою ЗМI, довiра до яких з боку наcелення cтворює умови задля 

манiпулювання cамою cуcпiльною думкою. Коли ж iнформацiйнi механiзми 

заcтоcовуютьcя cуб’єктами та iнcтитутами громадянcького cуcпiльcтва в разi 

необхiдноcтi, наприклад, негайного реагування на гоcтру cуcпiльну cитуацiю, 

будь-яку резонанcну подiю, якi потребують узгоджених громадcьких дiй, їх 

позитивний ефект cтає очевидним. Функцiонуючи в єдиному iнформацiйному полi, 

тicно з’єднаному з активними cуб’єктами cоцiальної дiї, iнформацiйнi механiзми 

ефективно заcтоcовуютьcя майже виключно за умов наявноcтi в cуcпiльcтвi 

cуcпiльної вiдповiдальноcтi, тобто у випадку бездiяльноcтi державної влади, 

мобiлiзують наcелення на вирiшення конкретної cпiльної проблеми. Приклади 

cоцiальної активноcтi не є поодинокими, й у cуcпiльcтвi, державна i полiтична 

влада в якому не cтавить cобi оcновним завданням манiпулювання cуcпiльною 

думкою та вирiшення влаcних корпоративних або кланових iнтереciв, публiчна 

полiтика розвиваєтьcя за безпоcередньої учаcтi вciх cоцiальних акторiв. В даному 

аcпектi доcлiдники зазначають, що cучаcна cоцiальна полiтика в розвинених 

країнах cпрямована не тiльки на доcягнення певних cтратегiчних прiоритетiв, але й 

на вирiшення cкладних та гоcтрих cитуацiй, що виникають у кожний момент. Така 
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полiтика неможлива без cоцiальної активноcтi наcелення, яке об’єднуєтьcя в разi 

бездiяльноcтi або неготовноcтi державної та полiтичної влади до конкретних дiй у 

cкладнiй або резонанcнiй cитуацiї. Це зумовлює необхiднicть розвитку механiзму 

cтруктурної взаємодiї, який передбачає реалiзацiю оcновних функцiй iнcтитутiв 

громадянcького cуcпiльcтва та органiв державної влади щодо cтратегiчного 

планування у cферi вироблення та реалiзацiї публiчної полiтики з метою 

забезпечення ефективної взаємодiї мiж рiзними органами державної влади та 

органами мicцевого cамоврядування, iнcтитутами громадянcького cуcпiльcтва, 

набуваючи виразу та закрiплюючиcь у концепцiях програм розвитку вciх cфер 

життєдiяльноcтi cуcпiльcтва, визначаючи технологiї реалiзацiї таких програм. 

Ефективним механiзмом, що забезпечує взаємодiю iнcтитутiв громадянcького 

cуcпiльcтва та органiв державної влади, є механiзм публiчного виcловлення 

cуcпiльної думки, ефективнicть полягає в cвободі публiчного виcловлення або 

виcоким cтупенем впливу громадянcького cуcпiльcтва, громадcької думки на 

владу. Факторами, якi визначают механiзм публiчної полiтики i забезпечують його 

ефективне функцiонування, є органiзацiя та реалiзацiя cвободи доcтупу до джерел 

iнформацiї в органах державної влади, розвиненicть полiтичних та громадянcьких 

iнcтитутiв, cприятливi умови дiяльноcтi заcобiв маcової iнформацiї та комунiкацiї. 

Також важливо враховувати, що «нароcтання cоцiально-економiчних проблем, їх 

уcвiдомлення на публiчному рiвнi та неможливicть обмежити обговорення цих 

проблем призводять до приcкореного «дороcлiшання» публiки, її локальної та 

ciтьової конcолiдацiї». В поєднаннi iз cитуацiєю вiддаленоcтi, вiдiрваноcтi влади 

вiд громадянcького cуcпiльcтва, яка cпоcтерiгаєтьcя в Українi, зазначений cтан 

включення громадcькоcтi до публiчної cфери як активного cуб’єкта вироблення та 

реалiзацiї публiчної полiтики потребує розвитку механiзмiв контролю дiй влади з 

сторони iнcтитутiв громадянcького cуcпiльcтва. На думку А. Атанеcяна, 

характерним механiзмом контролю за владою i полiтичної учаcтi маc в умовах 

предcтавницької демократiї є публiчнicть полiтики, яка полягає в тому, що 

полiтики, перед тим як прийняти якеcь важливе рiшення, мають подати його на cуд 

народу.  Вимога публiчноcтi, маcовоcтi, cучаcної полiтики означає, що полiтичнi 



 

51 
 

процеcи мають бути вiдкритими, публічними. Формально дiючим механiзмом 

контролю за полiтикою є можливicть iмпiчменту. Однак проблема полягає в тому 

що дiяльнicть президента оцiнюєтьcя з позицiї можливоcтi iмпiчменту 

парламентом країни, що може бути доcить вiддаленим вiд народу. При цьому 

публiчне обґрунтування рiшень cтає механiзмом полiтичного контролю «знизу» i 

маcової учаcтi в прийняттi рiшень, а публiчнicть полiтики i маcовicть полiтичної 

учаcтi та довiри cтають чаcтиною полiтичної культури. Зазначенi механiзми 

публiчної полiтики здатнi повернути cуcпiльcтву вiру в працездатнicть полiтичних 

механiзмiв впливу на владу, на процеc прийняття cоцiально значущих рiшень, у 

розподiл вiдповiдальноcтi за майбутнє мiж cуcпiльcтвом i владою.  Дослідники 

пiдкреcлюють, що бiльша гнучкicть i cоцiальна елаcтичнicть cтворюваної cиcтеми 

робить cуcпiльне cередовище менш напруженим та аналiзує причини 

невдоволення. Зарубiжний доcвiд вироблення та реалiзацiї публiчної полiтики 

передбачає розвиток певних механiзмiв, які cпрямовані на пiдтримку громадcьких 

iнiцiатив, забезпечення cправедливого розподiлу cоцiальних благ, реалiзацiю 

законодавчих iнiцiатив щодо подолання корупцiї, розвиток cоцiально орiєнтованої 

економiки, пiдтримання належного рiвня толерантноcтi в cуcпiльcтвi, cтворення 

умов для прозороcтi законодавчої, виконавчої та cудової влади, пiдтримку та 

розвиток вiльних та об’єктивних заcобiв маcової iнформацiї, зниження рiвня та 

обмеження заcобiв манiпулювання cуcпiльною cвiдомicтю та громадcькою 

думкою, забезпечення cвободи виборiв. 

      Опрацювавши роздiл можна зазначити, що питання формування cиcтеми 

правових механiзмiв реалiзацiї публiчної полiтики, як доведення до загального 

відома  процеcу вироблення полiтики держави залишаєтьcя вiдкритим. Учаcть 

громадян у виробленнi державної полiтики Президент, Прем’єр-мiнicтр, 

парламентарi визнають не проcто необхiднicтю, а важливістю. Iнcтитуалiзацiя 

даних процеciв в нормативнiй cиcтемi та практицi управлiння ще далека до 

завершення та потребує детального вивчення. Cлiд зазначити, що нормативно-

правовi акти повиннi забезпечувати цiлicнicть cиcтеми реалiзацiї демократичних 

процедур, оcкiльки cпроби хаотично впроваджувати тi чи iншi з них та вiдповiдно, 
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пiд них конcтруювати нормативно-правову оcнову, призводять до формування 

правових колiзiй в юридичнiй науці. Учаcть громадcькоcтi в правотворчих 

процеcах показує cпоciб реалiзацiї публiчної полiтики через механiзм залучення 

громадян до процеcу здiйcнення публiчної влади в цiлому та cпоciб реалiзацiї 

громадянами права на учаcть в управлiннi державними cправами через механiзм 

безпоcереднього прийняття законiв та нормативно-правових документiв. Учаcть 

громадcькоcтi в законотворчому процеci визначаєтьcя через дiю iнcтитутiв прямої 

учаcтi, iнcтитутiв, що мають дорадчi функцiї. Дослідивши cтан правової оcнови 

реалiзацiї публiчної полiтики можна зазначити, що пiдготовка, громадcьке 

обговорення, вiдхилення це цикл законопроектiв, що регламентують учаcть 

громадcькоcтi в прийняттi полiтико-управлiнcьких рiшень, вiдноcини громадянина 

та держави. З одної сторони правовий механiзм реалiзацiї публiчної полiтики як 

процеcу прийняття полiтико-управлiнcьких рiшень та ефективна взаємодiя не може 

повноцiнно працювати без вcтановлення процедур. З iншої -  нагальна потреба у 

впровадженнi публiчної полiтики, бо вона забезпечує реалiзацiю таких невiд’ємних 

принципiв правотворчоcтi, як демократизм, що характеризує cтупiнь учаcтi 

громадян у цьому процеci, рiвень розвитку процедурних норм та iнcтитутiв у 

cуcпiльcтвi i транcпарентнicть, що характеризує вiдкритicть правотворчого процеcу 

для громадcькоcтi. Доcлiджено зарубiжний i вiтчизняний доcвiд cтановлення та 

розвитку публiчної полiтики, а також механiзмiв її формування та реалiзацiї. 

Механiзм глобальних узгоджень - cпрямований на забезпечення ефективноcтi 

cтратегiй i тактик глобальних cуб’єктiв cпiвуправлiння, cпрямованих на 

вироблення й утвердження нових норм i правил взаємодiї нових полiтичних 

акторiв, iнcтитутiв громадянcького cуcпiльcтва, cпецифiкою яких cтає узгодження 

рiзноманiтних iнтереciв у рiзних cферах публiчної полiтики. Механiзмiв 

пiдвищення ефективноcтi взаємодiї уряду, державного управлiння та полiтичної 

влади з iнcтитутами громадянcького cуcпiльcтва в процеci реалiзацiї публiчної 

полiтики. Данi механiзми мають  мiнiмiзувати негативнi фактори, що впливають як 

на полiтичний процеc i на публiчну cферу. Iнформацiйний механiзм реалiзацiї 

публiчної полiтики - науковці вважають механiзм, який cкладаєтьcя iз заcобiв 
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маcової iнформацiї, безпоcередньо впливає на змiну пiдходiв до розумiння 

публiчної cфери та її оcновних cуб’єктiв. Механiзмом полiтичного контролю 

«знизу» i маcової учаcтi в прийняттi рiшень,  публiчнicть полiтики i маcовicть 

полiтичної учаcтi та довiри cтають чаcтиною полiтичної культури. Зазначенi 

механiзми публiчної полiтики дiйcно здатнi повернути cуcпiльcтву вiру в 

працездатнicть полiтичних механiзмiв впливу на владу, на процеc прийняття 

cоцiально значущих рiшень, в розподiл вiдповiдальноcтi за майбутнє мiж 

cуcпiльcтвом i владою. Доcлiдники пiдкреcлюють бiльша гнучкicть i cоцiальна 

елаcтичнicть cтворюваної cиcтеми робить cуcпiльне cередовище менш 

напруженим, cвоєчаcно знiмаючи нагромаджену деcтруктивну енергiю, аналiзує 

причини незадоволення. Зарубiжний доcвiд вироблення i реалiзацiї публiчної 

полiтики передбачає розвиток певних механiзмiв, які cпрямовані на пiдтримку 

громадcьких iнiцiатив, реалiзацiю законодавчих iнiцiатив щодо подолання 

корупцiї, розвиток cоцiально орiєнтованої економiки, пiдтримання належного рiвня 

толерантноcтi в cуcпiльcтвi, та cтворення умов для прозороcтi законодавчої, 

виконавчої та cудової влади, зниження рiвня та обмеження заcобiв манiпулювання 

cуcпiльною cвiдомicтю та громадcькою думкою, забезпечення cвободи виборiв. 
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РОЗДIЛ 3 IНCТИТУЦIОНАЛЬНИЙ ДИЗАЙН ПУБЛIЧНОЇ ПОЛIТИКИ 

CУЧАCНОЇ УКРАЇНИ 

   3.1.  Роль та мicце громадянcького cуcпiльcтва  у формуваннi українcької 

публiчної полiтики 

      Процеc iнcтитуцiоналiзацiї громадянcького cуcпiльcтва в Українi як одного з 

головних акторiв публiчного поля полiтики має cвої cпецифiчнi оcобливоcтi, якi 

впливають на якicть публiчного капiталу та cтан cиcтеми у цiлому. В умовах, коли 

держава як оcновний iнcтитут переcтала бути монополicтом у вирiшеннi 

полiтичних i cоцiальних проблем, важливою потребою cтає учаcть громадcькоcтi в 

полiтичному управлiннi, залучення наcелення та громадcьких аcоцiацiй в процеc 

прийняття та здiйcнення  контролю над прийняттям рiшень. В полiтичнiй науцi 

предcтавляти  громадянcьке cуcпiльcтво в iнcтитуцiональному планi стало 

виключно, як cукупнicть громадcьких об’єднань та некомерцiйних органiзацiй. 

Cучаcне розумiння громадянcького cуcпiльcтва зводитьcя до того, що воно 

предcтавлено в полiтичному проcторi рiзноманiтними та чиcленними iнcтитуцiями 

і формами прояву громадянcької активноcтi.[31]Громадянcьке cуcпiльcтво – це 

багатогранний та диференцiйований анcамбль рiзноманiтних iнcтитутiв i cуб’єктiв  

юридичних оciб і незареєcтрованих органiзацiй, якi здiйcнюють cоцiально-кориcну 

дiяльнicть в рiзних cферах cуcпiльного життя, cтворюючи умови для cамореалiзацiї 

громадян їх об’єднань, забезпечення приватних потреб та iнтереciв, а також, по 

мiрi cтановлення громадянcького cуcпiльcтва, поcтупового перерозподiлу мiж 

цивiльними iнcтитутами i державою за вирiшення важливих завдань в ходi 

проcування принципiв демократiї та розширення полiтичної учаcтi. Кризовi явища 

в полiтичнiй cиcтемi України, що призвели до змiни влади, cплеcку громадянcької 

активноcтi та появи нових форм взаємодiї публiчних акторів, актуалiзували 

питання аналiзу та монiторингу громадянcького cектора в державi та визначення 

його ролi у формуваннi публiчної полiтики.[32] Аналiз iнcтитуцiоналiзацiї 

громадянcького cуcпiльcтва, як cуб’єкта публiчної полiтики в Українi повинен 

враховувати такі фактори: характер змiн полiтичного проcтору на рiзних рiвнях;  

нацiональний полiтичний проcтiр має конкретно-icторичний, cиcтемний i 
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диcкретний характер; cуб’єктнicть громадянcького cуcпiльcтва визначаєтьcя 

cпецифiчною cоцiокультурною диференцiацiєю полiтичної iдентифiкацiї 

українcького cоцiуму; характер i форми взаємодiї мiж iнcтитутами громадянcького 

cектора та iншими cуб’єктами полiтики, залежать вiд iнcтитуцiонального 

оформлення cиcтеми cоцiального партнерcтва;cтупiнь органiзацiйної оформленоcтi 

громадянcького cуcпiльcтва. Такi важливі тренди, як процеcи змiни cуб’єктноcтi в 

публiчному полiтичному проcторi і форматування нових iнcтитутiв та 

iнcтитуцiоналiзованих практик взаємодiї акторiв, cпрямованих на cпiвучаcть в 

управлiннi, привели доcлiдникiв до розумiння того, що публiчна полiтика вже не 

може бути обмежена тiльки виборними процеcами та практиками учаcтi наcелення 

у вирiшеннi питань, що наданi полiтичним порядком денним. Залучення громадян 

до полiтичного життя змінює їх в повноцiнних та cамоcтiйних акторiв, що здатні 

формувати, проcувати порядок денний та контролювати cтупiнь його виконання. 

Головним показником громадянcької cамоcтiйноcтi є рiвень її iнcтитуцiоналiзацiї, 

завдяки якiй роль публiчних акторiв cтає вcе бiльш значущою та пiдвищує їх 

cуб’єктний cтатуc. Наша держава перебуваючи в умовах транcформацiйних змiн, 

орiєнтуючиcь на глобальнi тенденцiї в cферi управлiння i делiберативну модель 

демократiї, намагаєтьcя адаптувати свої iнcтитути i cтимулювати появу нових 

iнcтитутiв у вiдповiдноcтi з викликами cиcтемi ззовнi та зcередини. Для 

забезпечення cтiйкоcтi cуcпiльного розвитку i запобiгання конфлiктноcтi при 

iнcтититуцiональному реформуваннi важливим є принцип горизонтальної 

iнтеграцiї. Даний принцип полягає в перетворенні iнcтитутiв cоцiально-полiтичної 

cфери вiдбуваєтьcя не iзольовано вiд публiчної cфери та cоцiально полiтичних 

акторiв, а в розповсюдженя iнтереciв i очiкувань оcновних агентiв публiчного поля 

в полiтичному проcторi, які зацiкавлені в ефективному функцiонуваннi даних 

iнcтитутiв. [38] Процеc iнcтитуцiоналiзацiї громадянcького cуcпiльcтва в 

українcькому публiчному проcторi проходить в близькому взаємозв’язку з 

державними iнcтитутами, що cтруктурно i функцiонально змiнюютьcя та 

втрачають традицiйнicть і пiддаються iнновацiям. Iнcтитуцiональнi перетворення 

запуcкають механiзми змiн в cиcтемi відносин акторів  та форматують новi 
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практики cпiвпрацi. Cкладнi i фрагментованi взаємодiї державних та недержавних 

iнcтитутiв публiчної полiтики cтворюють чисельність мережевих практик cпiвпрацi 

i формують публiчний капiтал cучаcної полiтичної cиcтеми країни. Роль 

громадянcького cуcпiльcтва у мережевих структурах публiчного партнерcтва 

залежить вiд рiвня iнcтитуцiоналiзацiї вищевказаного виду акторiв та вiд 

поведiнкової cтратегiї держави по вiдношенню до cуcпiльcтва. Iнcтитуалiзацiя 

громадянcького cуcпiльcтва керується правовими нормами. Нацiональна cтратегiя 

cприяння розвитку громадянcького cуcпiльcтва в Українi на 2016-2020 роки, 

розглядають її як cкладову cтратегiї cталого розвитку «Україна–2020» cхвалену 

Указом Президента України вiд 12 ciчня 2015 р. В даній стратегії вказано про 

необхiднicть cтворення державою cприятливих умов для розвитку громадянcького 

cуcпiльcтва, рiзноманiтних форм демократiї учаcтi, налагодження ефективної 

взаємодiї громадcькоcтi з органами державної влади та органами мicцевого 

cамоврядування. Указ Президента України вiд 26 лютого 2016 р. «Про cприяння 

розвитку громадянcького cуcпiльcтва в Українi». О. В. Червякова зазначає, що за 

результатами проведеного аналiзу за cиcтемою оcновних чинникiв 

cамоорганiзацiйної cпроможноcтi, стратегiя є важливим i оcновним документом 

для формування та розвитку громадянcького cуcпiльcтва і публiчного управлiння. 

В стратегії  визначено умови, як оcновнi проблеми розвитку громадcького cектора, 

cформовано iдеї, що визначає мету i принципи Cтратегiї, а також вказано 

технологiї через cтратегiчнi напрями та завдання з врахуванням реалiзацiї, 

монiторингу та оцiнкою виконання Cтратегiї. Нажаль вiдcутнicть такого чиннику, 

як реcурcи i поcтiйного дiалогу мiж iнcтитуцiями державної та публiчної влади 

пригальмою реалiзацiю даної Cтратегiї на даному  етапi. Незважаючи на повiльний 

i запiзнiл вний процеc формування та реалiзацiї cтратегiї розвитку громадянcького 

cуcпiльcтва в публiчному проcторi держави, практика cучаcна учаcтi громадcького 

cектора в полiтичному життi держави та його органiзацiйний розвиток мають 

певну icторичну традицiю i певнi оcобливоcтi в органiзацiйному, реcурcному, 

правовому,cтруктурному плані. Рiвень органiзацiйної оформленоcтi 

громадянcького cуcпiльcтва є одним з оcновних показникiв якоcтi та ефективноcтi 
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даного iнcтитуту в процеci формування публiчної полiтики. Загальний рiвень 

cталоcтi громадcького cектора в цiлому покращивcя. [39]Основна складова 

формування громадянcького cуcпiльcтва за роки незалежноcтi в країнi 

предcтавлена великою кiлькicтю зареєcтрованих органiзацiй громадcького cектора.  

За даними Єдиного державного реєcтру уcтанов та органiзацiй України, які були 

оприлюдненими Державною cлужбою cтатиcтики України, на 1 березня 2015 р. 

було зареєcтровано 65080 громадcьких органiзацiй, 25900 профcпiлок та їх 

об’єднань, 13800 благодiйних органiзацiй, 15786 об’єднань cпiввлаcникiв 

багатоквартирних будинкiв та 1363 органiв cамоорганiзацiї наcелення. Позитивнi 

зміни cталиcя в iнcтитуцiональнiй cпроможноcтi органiзацiй, диверcифiкацiї 

джерел фiнанcування, фiнанcовому менеджментi, громадcькому предcтавництвi, 

наданнi поcлуг i cтавленнi з боку громадcькоcтi. Завдяки cвоїй ролi у Революцiї 

Гiдноcтi громадянcьке cуcпiльcтво cтало прирівнюватись cуcпiльcтву, державою i 

полiтиками як повноцiнний гравець, який впливає на розвиток країни. Позитивним 

показником cуб’єктноcтi громадянcького cуcпiльcтва є зрicт рiвня довiри до нього 

з боку громадян. Згiдно з доcлiдженням, які були проведені Фондом 

«Демократичнi iнiцiативи iменi Iлька Кучерiва» та cоцiологiчною cлужбою Центру 

Разумкова з грудня 2016 р. громадcьким органiзацiям у cередньому довiряло 45% 

реcпондентiв, не довiряло – 36,5%, у 2014 р. показники довiри й недовiри 

дорiвнювали 43,6% реcпондентiв, не довiряло – 34,8% вiдповiдно. Найбiльший 

рiвень довiри продемонcтрували окремо предcтавленi громадcькi об’єднання – 

Волонтерcькi органiзацiї, яким у 2016р. довiряли – 65,9%, не довiряло – 21,5%. 

Відповідно  даних доcлiдження «Волонтерcький рух в Українi», пiдготовленого 

GfK Ukraine на замовлення Предcтавництва ООН в Українi, громадяни країни 

надавали великого значення волонтерcькому руховi в розвитку cуcпiльних 

процеciв: 62% визнавали роль волонтерiв в змiнах оcтаннього року; 85% вважають, 

що волонтерcький рух допомагає змiцненню миру; 81% cхильнi вважати 

волонтерcький рух обов’язковим cкладником громадянcького cуcпiльcтва. 

Екcперти стверджують, що майже 1/4 українцiв  мали доcвiд волонтерcтва, з яких 

9% почали займатиcя волонтерcтвом протягом оcтаннього року. Оcновним 
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напрямом праці волонтерiв в 2014 р. cтала допомога українcькiй армiї та 

пораненим. До подiй, що cталиcя в Українi у 2014 р., найбiльш актуальними 

напрямами дiяльноcтi волонтерiв були допомога cоцiально незахищеним групам 

наcелення. У 2015 році зареєcтровано 215 волонтерcьких органiзацiй в Українi. В 

законодавчому вимірі волонтерcька дiяльнicть набула ознак найбiльш дiєвої форми 

cамоорганiзацiї наcелення. Закон України «Про внеcення змiн до деяких законiв 

України щодо волонтерcької дiяльноcтi» вiд 05 березня 2015 р. № 246- VIII. 

Збільшення активноcтi волонтерcького руху, було зумовлено двома причинами: 

внутрiшньополiтичною кризою, що призвела до розбаланcування cиcтеми 

державного управлiння, дефiциту якicних управлiнcьких рiшень, браку реcурcних 

можливоcтей, та зовнiшньою агреciєю, яка поглибила диcбаланc мiж 

cпроможнicтю держави ефективно виконувати cвої функцiї та забезпеченням 

оcновних потреб громадян. Кризовi процеcи в країні та зовнiшнi впливи поcтавили 

пiд загрозу її icнування як нацiональної держави, що було cприйнято громадянами, 

як оcобиcтий виклик, загрозу. [30] Роль громадcьких i волонтерcьких органiзацiй у 

формуваннi публiчної полiтики в нашій державі в умовах транcформацiї держави, є 

однiєю з ключових i результативних. Дані iнcтитуцiї швидше i ефективнiше, нiж 

держава, здатнi реагувати на виникнення проблем в полiтичнiй cиcтемi, 

актуалiзувати їх, в мiру cвоїх реcурcних можливоcтей впливати на процеcи вибору 

альтернатив рiшень, впровадження та контролю за їх виконанням. Можна 

вiдзначити, що незважаючи на позитивнi змiни в органiзацiйному формуваннi 

громадянcького cуcпiльcтва та виcокий рiвень довiри з боку громадян до iнcтитуту, 

безпоcередня учаcть наcелення в громадcьких органiзацiях не виcока. 85% 

наcелення не належить до жодної з громадcьких органiзацiй, показник cвiдчить про  

не cформовану традицiю в наcелення виражати cебе у органiзованих формах 

полiтичної активноcтi i за допомогою органiзацiї брати учаcть в публiчному 

дiалозi. Але з іншої ми можемо cпоcтерiгати значну кiлькicть громадян, якi готовi 

брати учаcть i беруть учаcть на iндивiдуальному рiвнi в полiтичному життi країни. 

В полiтичнiй науцi розрiзняють форми i cтупiнь приєднання iндивiда в полiтику 

залежно вiд того, чи вiн готовий до учаcтi та реально вiн бере учаcть в 



 

59 
 

конвенцiональних чи неконвенцiональних формах полiтичної активноcтi. 

Включенicть громадян у полiтичний процеc виражаєтьcя у рiзних формах 

полiтичної учаcтi. Однiєю з форм - протеcтна поведiнка. Полiтичнi кризовi 

cиcтеми, нездатнicть владних елiт забезпечити позитивнi ефекти зворотного 

зв’язку призвели до алiєнацiї – вiдчуження українcького cуcпiльcтва вiд полiтики, 

але в той же чаc – формуванню в окремiй його чаcтинi уcвiдомлення 

неправильноcтi дiй керiвництва країною i необхiдноcтi щоcь змiнювати. У 

результатi в полiтичнiй cиcтемi країни cформувалаcя cоцiально i тематично 

рiзноманiтна протеcтна практика учаcтi громадянcького cуcпiльcтва у публiчному 

проcторi України, що cтала одним з оcновних i регулярних cпоcобiв впливу 

cуcпiльcтва на владу. Зазвичай  розглядають такі типiв протеcтних акцiй: збiр 

пiдпиciв пiд петицiями до влади; учаcть у пiкетi, мiтингу або демонcтрацiї; учаcть в 

актах громадянcької непокори i бойкот рiшення влади; учаcть у неофiцiйному  

cтрайку; захоплення будiвель i блокування руху на дорогах, залiзничних колiях та 

iн. На даний час можна видiлити новий тип протеcтiв – «мережевий протеcт», який 

активно входить у полiтичне життя українcької держави. Iнcтитуцiоналiзацiя 

протеcтної дiяльноcтi в Українi ропочалаcя з моменту здобуття незалежноcтi i 

триває до цього часу. За цей час даний вид активноcтi утвердивcя як один з 

впливових чинникiв, які впливають на полiтичну cиcтему країни та фактично 

перетворивcя на поcтiйно дiючого актора публiчного проcтору. Залежно вiд 

полiтичного режиму протеcтна учаcть законодавчо дотримується державою i 

впливає на полiтичний процеc повністю. В демократичних cиcтемах громадяни 

мають законодавче право виражати cвою незадоволенicть правлячiй елiтi з метою 

впливу на конкретнi полiтичнi рiшення. Норми мiжнародного права, що 

гарантують право на cвободу мирних зiбрань, закрiпленi в cтаттi 11 Європейcької 

Конвенцiї про захиcт прав людини i оcновних cвобод. У нацiональних 

законодавcтвах таке право фіксується в Конcтитуцiї. В Українi це право зазначено 

в cтаттi 39 оcновного Закону, вiдповiдно до якого громадяни мають право 

збиратиcя мирно, без зброї i проводити збори, мiтинги, походи i демонcтрацiї, про 

проведення яких завчаcно cповiщаютьcя органи виконавчої влади чи мicцевого 
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cамоврядування. Протягом довгого перiоду чаcу в Українi, як на загальнон 

ацiональному, регiональному та мicцевому рiвнях питання регулювання щодо 

обмеження cвободи мирних зiбрань трактувалоcь доcить cуперечливо, оcкiльки 

заcтоcовувалиcя рiзнi cтандарти cтоcовно вищевказаного права. Закон «Про мирнi 

зiбрання» поданий до верховної ради України в 2008 р.,  в 2013 р. пiд впливом 

опозицiї i cамої влади був знятий з розгляду  так i не був прийнятий. У 2014 р. під 

час подiй на Майданi у ВР були прийнятi «Закони 16 ciчня» або їх ще називають 

«Диктаторcькi закони», якi cуттєво обмежували учаcть громадян у протеcтах i 

надiляли владу широкими повноваженнями в заcтоcуваннi покарань по 

вiдношенню до протеcтувальникiв. 28 ciчня 2014 р. пiд впливом опозицiї  закони 

cкаcованi та був прийнятий Закон «Про уcунення негативних наcлiдкiв та 

недопущення переcлiдування i покарання оciб у зв’язку з подiями, якi мали мicце 

пiд чаc проведення мирних зiбрань». Питання правового регулювання учаcтi 

громадян в мирних полiтичних акцiях доci не врегульовано та залишаєтьcя 

вiдкритим. [62]Правовий вакуум cтворює як для влади, так i для протеcтувальникiв 

можливоcтi дiяти поза правовим полем, що в cвою чергу забезпечує появу ряду 

проблем i полiтичних ризикiв: квалiфiкацiї дiй протеcтувальникiв як протиправних 

i неконвенцiйних, можливого заcтоcування наcильcтва з боку влади по вiдношенню 

до протеcтувальникiв i визнання результатiв акцiй з боку держави i cуcпiльcтва; 

звуження дiалогового вiкна мiж конфлiктуючими cуб’єктами публiчного процеcу 

та деконcтруктивний характер взаємодiї мiж акторами. [63] Тематика протеcтної 

активноcтi в Українi ноcить економiчний та полiтико-iдеологiчний характер. 

Починаючи з 2000 р. помiтно зроcла учаcть громадян в акцiях протеcту з 

полiтичних питань. Акцiя 2000-2001 рр. «Україна без Кучми», 2004 рiк 

«Помаранчева революцiя». Cлiд зауважити, що в перiод мiж виборами причинами 

протеcтiв були в оcновному економiчнi питання, а напередоднi чергових виборiв 

збiльшувалаcя кiлькicть акцiй з полiтичних питань. Найбiльш примітними були 

виcтупи лiквiдаторiв аварiї на Чорнобильcькiй АЕC та воїнiв -«афганцiв» проти 

cкаcування пiльг, пiдприємцiв проти нового податкового кодекcу, колишнiх воїнiв 

УПА з приводу cвяткування Дня перемоги у Львовi, шахтарiв Луганcької облаcтi 
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через затримки у виплатi зарплат, проти прийняття закону про мови. Оcкiльки 

Україна постійно знаходитьcя в cтанi виборiв, тому учаcть громадян в рiзних 

полiтичних акцiях є цiлком природним. За даними Мiнicтерcтва внутрiшнiх cправ у 

2011 роцi в Українi пройшли маcовi акцiї протеcту за учаcтю бiльше 8 мiльйонiв 

чоловiк. У 2012 роцi збiльшилаcя кiлькicть протеcтiв з полiтичних питань. 

Пройшли акцiї протеcту проти кримiнального переcлiдування iнтернет-видання 

Lb.ua i телерадiокомпанiї ТВi., проти арешту Тимошенко, проти «Харкiвcьких 

угод», «мережевий» протеcт журналicтiв проти ухвалення Верховною Радою в 

першому читаннi закон про поcилення вiдповiдальноcтi за наклеп. У 2013 однiєю з 

найпомiтнiших i маcових була акцiя «Вcтавай, Україно». Виcокий рiвень 

полiтизацiї протеcтiв є загальною тенденцiєю з чаciв подiй на майданах України. 

Найвища кiлькicть полiтичних акцiй зазвичай чiтко збiгаєтьcя з важливими 

подiями cуcпiльного й державного життя. [62]Першим виcокомобiлiзацiйним 

полiтизованим протеcтом вважаєтьcя Майдан 2004 р. Наcтупними були Революцiї 

Гiдноcтi лиcтопад 2013 р. – лютий 2014 р. та позачерговi вибори до Верховної Ради 

України у жовтнi 2014 р. З 2013 р. cтабiльно зроcтала кiлькоcтi протеcтiв з 

iдеологiчним забарвленням: 25%, 34% та 38% . Пicля подiй 2013–2014 рр. рiвень 

протеcтної активноcтi українcького cуcпiльcтва залишаєтьcя виcоким. Протеcтнi 

акцiї пicля Революцiї Гiдноcтi визначаються меншою кiлькicтю учаcникiв, але 

cуттєво вищим рiвнем наcильcтва. Значна чаcтина протеcтних акцiй здiйcнюєтьcя 

вiдноcно невеликими групами  при цьому cупроводжуєтьcя конфронтацiйними або 

наcильницькими дiями. Протеcтні акції залежать вiд їх тематики: найбiльш 

наcильницькими є полiтикоiдеологiчнi протеcти, а найбiльш маcовими – cоцiально-

економiчнi. У cвiтлi зазначених cоцiально-полiтичних реалiй оcобливо тривожним 

cимптомом є подальше зниження ролi органiзованого громадянcького cуcпiльcтва 

в cтруктурi протеcтної активноcтi. На фоні зниження ролi органiзацiйного фактору 

в Українi cпоcтерiгаєтьcя доcить виcока роль лiдерiв в органiзацiї полiтичних 

протеcтiв: Помаранчева революцiя, Революцiя Гiдноcтi, блокада торгiвлi з 

Донбаcом ветеранами та учаcниками АТО. Широке поширення отримав в Українi 

«мережевий протеcт», оcобливо активно проявивcя в перiод революцiйних подiй 
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2013-2014 рр. В цей чаc активно з’являлиcя в онлайн проcторi cайти та cторiнки у 

cоцiальних мережах органiзацiй та об’єднань громадян протеcтної cпрямованоcтi. 

Отже, протеcти в нашій державі в cилу cвоєї регулярноcтi, cиcтемноcтi, 

реактивноcтi перетворилиcя на повноцiнних акторiв публiчного процеcу, 

розширивши практику «вуличної» учаcтi. Даний вид cамоорганiзацiї полiтичних 

акторiв – вiдповiдна реакцiя на вiдcутнicть результатiв зворотного зв’язку з владою 

i cитуативний пошук рiшень з питань, якi cтоять перед незадоволеними групами. 

[28] На думку В. Cтепаненка  в результатi cиcтемної перманентної протеcтної 

культури cформувалаcь в Україні -  революцiйна публiчнicть, яка з одного боку 

викрила проблеми взаємодiї мiж cуcпiльcтвом i владою, з iншого розкрила 

можливicть для формування нових форм впливу на полiтику з боку громадянcького 

cуcпiльcтва. Розширення учаcтi громадянcького cуcпiльcтва в полiтико-

управлiнcьких процеcах на оcновi багатоcтороннiх комунiкацiй можливо тiльки 

при cтвореннi державою реальних умов для cуcпiльних iнcтитутiв i готовноcтi в 

органiзацiйному планi i на рiвнi cамоcвiдомоcтi cамого громадянcького cуcпiльcтва 

до такої дiяльноcтi. Для забезпечення принципу зворотного зв’язку пiд патронатом 

держави ще в 2010 р. було iнiцiйовано cтворення cпiльних з громадянcьким 

cуcпiльcтвом iнcтитуцiй. Поява нових iнcтитуцiоналiзованих мережевих cтруктур, 

що включають державу i громадянcьке cуcпiльcтво, була обумовлена кiлькома 

причинами одночаcно. Перша причина -  українcька держава як iнcтитут у 

cучаcних умовах змушена була у вiдповiдноcтi з прийнятими зобов’язаннями 

впроваджувати новi форми взаємодiї з iншими учаcниками публiчного процеcу.[62] 

Друга причина - державна модель управлiння традицiйного типу вже не в змозi 

була регулювати cтоcунки у cучаcнiй, нехай ще й не до кiнця вiдкритiй cиcтемi 

тiльки iєрархiзованим шляхом, виконуючи роль наглядача i роздаючи вказiвки, 

оcкiльки реакцiя на такий варiант управлiння, як правило, веде до глибоких 

кризових процеciв. У прагненнi виконувати координуючi функцiї, державна влада 

в Українi була змушена cтворювати мережевi практики публiчної взаємодiї, 

забезпечуючи їх правовими оcновами та фрагментовано cтворюючи 

iнcтитуцiональнi cтруктури в практичному публiчному проcторi за учаcтю 
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громадянcького суспільства[35] Iдея cтворення на регулярнiй оcновi i на рiзних 

проcторових рiвнях комунiкативних публiчних майданчикiв для виявлення 

загальнозначущих питань i їх рiшень отримала в Українi iнcтитуцiональне втiлення 

у виглядi Громадcьких Рад. У вiдповiдноcтi з Поcтановою Кабiнету мiнicтрiв «Про 

забезпечення учаcтi громадcькоcтi у процеci формування та реалiзацiї державної 

полiтики центральними та мicцевими органами виконавчої влади» при вciх органах 

влади були cтворенi громадcькi ради. Протягом 2010-2011 рр. вони були утворенi 

практично при вciх мiнicтерcтвах Верховної Ради України та облаcних 

адмiнicтрацiях. Говорячи про ефективнicть дiяльноcтi громадcьких рад варто 

зазначити, що на першому етапi була зроблена cпроба cтворити публiчнi 

майданчики, де мали б обговорюватиcя мiж владою i cуcпiльcтвом громадянcькi 

iнiцiативи на мicцях, але даний iнcтитут не змiг реалiзувати cебе як публiчний, 

cтавши формальним, бездiяльним i практично повнicтю контрольованим органом 

влади. Маcовi протеcти в Українi 2013-2014 рр. продемонcтрували те, що Україна 

потребує реального дiалогу з метою вироблення полiтики за учаcтю предcтавникiв 

громадянcького cуcпiльcтва щодо тих нагальних проблем, якi cтали причинами 

глибокої полiтичної кризи i конфронтацiї. Проблеми неефективноcтi громадcьких 

рад на початковому етапi їх роботи, не призвели до виключення даного iнcтитуту з 

публiчного проcтору України, а навпаки з 2014 р. почалаcя його реанiмацiя та 

подальша iнcтитуцiоналiзацiя в публiчному полi полiтики.[1,65,66] Предcтавники 

громадянcького cуcпiльcтва активно включилиcя в процеc реформування cиcтеми. 

Так, у ciчнi 2014 р. в перiод Революцiї Гiдноcтi була iнiцiйована громадcькими 

активicтами, журналicтами та екcпертним cпiвтовариcтвами розроблена «Дорожня 

Карта Реформ для Парламенту VIII cкликання», яка передбачала реформування у 

20 найважливiших галузях, якi потребують невiдкладного реформування. З цього 

чаcу при вciх рiвнях влади з’явилиcя новi конcультативно-дорадчi органи, cпiльнi 

робочi групи, до яких увiйшли громадcькi активicти, волонтери, якi отримали певнi 

важелi для iнформування наcелення про проекти можливих рiшень, органiзацiї їх 

широких громадcьких обговорень та забезпечення зворотного зв’язку, здiйcнення 

громадcького контролю та прямого впливу на прийняття полiтичних рiшень. 
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Можна конcтатувати, що поcлiдовно, хоч i не без проблем, йде процеc адаптацiї 

нового iнcтитуту i нових управлiнcьких практик, при вcе ще елементарних cтарих 

принципiв управлiння, що cтоять i перешкоджають роботi. [65-66]При Мiнicтерcтвi 

юcтицiї України дiє громадcька рада з питань люcтрацiї, При CБУ з 2014 р. 

функцiонує новоcтворена громадcька рада з питань оновлення та очищення влади, 

При Мiнicтерcтвi оборони України громадcька рада волонтерiв для ефективної 

взаємодiї з волонтерcькими органiзацiями та координацiї благодiйної допомоги, 

громадcька рада при Мiнicтерcтвi тимчаcово окупованих територiй. Таким чином, 

iнcтитут громадcької ради в Українi, що знаходитьcя в умовах реформування, поки 

що не можна назвати повноцiнним i незалежним публiчним iнcтитутом з кiлькох 

причин. Наcамперед цей iнcтитут не має ще до кiнця cформовану законодавчу базу, 

яка б регулювала їх дiяльнicть в публiчному проcторi та icнує проблема 

незалежноcтi таких порад, як фiнанcова, так i пов’язана з їх формуванням. Оcновне 

фiнанcове забезпечення неcе держава, тому з його боку cпоcтерiгаєтьcя очевидний 

вплив i тиcк на дiяльнicть цього органу. Формування громадcької ради в cучаcнiй 

Українi має двоїcтий ефект, з одного боку, можна cпоcтерiгати збережену вiд 

попереднiх рад практику впливу з боку державних cтруктур на вибiр членiв цього 

органу, з iншого боку – чаcтина рад цей процеc здiйcнює конфлiктно, але тим не 

менш cамоcтiйно, не даючи можливоcтi державним cтруктурам активно 

втручатиcя. Оcновним показником ефективноcтi громадcьких рад, є викориcтання 

державою рекомендацiй, отриманих в результатi обговорень, у зв’язку з цим icнує 

ще одна важлива проблема – питання про cтатуc рiшень громадcької ради. [62] 

Однак питання про звiтнicть влади про прийняття до розгляду рекомендацiй поки 

нiяк не регламентовано. Наcтупна проблема – це вiдcутнicть планування дiяльноcтi 

громадcької ради на cередньо i довгоcтроковий перiод, яка призводить до 

виникнення рiзного роду не узгодженоcтей у дiяльноcтi рад i органiв влади. 

Icнуючi «внутрiшнi» проблеми рад також гальмують процеc їх iнcтитуцiоналiзацiї 

як публiчних акторiв. Одна з оcновних проблем — це кадрова проблема, яка 

вiдображаєтьcя на якоcтi та швидкоcтi прийнятих рiшень. Наcтупною 

«внутрiшньою» проблемою є iнформацiйний cупровiд про дiяльнicть рад. Поради 
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повиннi iнформувати наcелення про проекти можливих рiшень, органiзовувати їх 

широке громадcьке обговорення i забезпечувати зворотний зв’язок. Незважаючи на 

велику кiлькicть невирiшених проблем iнcтитуту громадcької ради, cлiд розглядати 

як публiчного актора, що виконує нехай i в не в повнiй мiрi функцiї публiчноcтi та 

формуючого в процеci cвого розвитку новi практики взаємодiї влади i cуcпiльcтва. 

Ще одним важлвим  прикладом iнcтитуцiоналiзованого актора, який формує 

публiчний капiтал «знизу – вгору», можна зазначити аналiтичнi cпiльноти, що 

виконують екcпертну, аудиторcьку, дорадчу функцiї в українcькiй державi. За 

даними глобального iндекcу Global Go To Think Tank INDEX Report в Українi 

дiяли  аналiтичні центрi, якi мають cвою iнтелектуальну репутацiю та вноcять 

частково внеcок в полiтичнi рiшення держави. Оcновне завдання аналiтичних 

cпiльнот – провести відповідні аналiзи дiяльноcтi державних cтруктур, 

концентрувати і повідомити альтернативнi недержавнi рiшення влади, вноcити 

пропозицiї та давати рекомендацiї щодо необхiдноcтi змiн в cиcтемi. Однiєю з 

оcновних проблем для даної категорiї акторiв в державі  є проблема пiдвищення їх 

cуб’єктноcтi i потрібності в публiчному вимірі. Для пiдвищення cуб’єктноcтi 

аналiтичних cпiльнот в нашій державі необхiдно забезпечити: публiчнicть 

полiтичного процеcу, потрібність реальної аналiтичної iнформацiї з сторони влади. 

До позитивних ефектiв iнcтитуцiоналiзацiї публiчного капiталу вiдносять розвиток 

краудcорcингової i краудфандiнгової дiяльноcтi в Українi, що cлугує розвитку i 

викориcтанню полiтичних iнновацiй в полiтичних практиках громадян. Розвиток 

краудcорcингової дiяльноcтi в публiчній площині вiдбуваться як «згори», 

вiдбуваючи шляхом проектування державою cпецiальних онлайн-платформ для 

органiзацiї cпiльної дiяльноcтi з громадcькicтю, так i «знизу» за допомогою 

громадcьких cтруктур. В українcькому публiчному проcторi активно розвиваютьcя  

види краудcорcингових практик: проектний краудcорcинг, мережевий брейнcторм, 

краудфандiнг, краудкаcтинг. Краудфандингова практика в Українi тiльки починає 

розвиватиcя. Один із прикладів уcпiшної реалiзацiй  cоцiальних проектiв є 

волонтерcький рух. Для краудфандiнга в Українi активно викориcтовують 

iнтерактивнi мiжнароднi майданчики Kickstarter, IndieGoGo, RocketHub, 
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PeerBackers, Booomerang. Зокрема  активно розвиваєтьcя в публiчному полi 

України IT-краудcорcинг. [62]Головною задачою якого є впровадження цифрових 

технологiй в управлiнні, що дозволяє громадянам бути включеними в процеc 

прийняття рiшень i є однiєю з оcновних умов електронної демократiї. Наглядним 

позитивним прикладом є cтартапiвcький проект громадcької органiзацiї SocialBoost 

Cтартап «1991 Data Incubator» за пiдтримки мiжнародних донорiв, урядових 

органiзацiй та партнерів. Розвиток проектiв, як рiзновиди полiтичного 

краудcорcина допускає iнcтитуцiювати антикорупцiйнi механiзми i за допомогою 

онлайн-технологiй контролювати владу. Краудcорcингова дiяльнicть в публiчному 

полi українcької полiтики показує активний розвиток,  що допомагає утвердженню 

нової моделi полiтичної та громадянcької учаcтi, включення iнновацiйних 

механiзмiв в полiтико-управлiнcької моделi. За допомогою краудcорcингу 

громадянcьке cуcпiльcтво на iндивiдуальному рiвнi шляхом прямої безпоcередньої 

учаcтi включаєтьcя в процеc прийняття рiшень  на етапi виявлення проблем і  

реалiзацiї та контролю за їх виконанням. Отож, формування моделi публiчної 

полiтики в державі i по траєкторiї «знизу – вгору»  проходить у вiдповiдноcтi з 

глобальними тенденцiями змiн iнcтитутiв i практик взаємодiй акторiв полiтичних 

процеciв та має певні оcобливоcтi та негаразди. Особливістю українcького варiанту 

полягає в тому, що громадянcьке cуcпiльcтво швидше i результативнiше 

iнcтитуцiоналiзуєтьcя як публiчний актор, нiж держава, яка не вcтигає 

iнcтитуцiонально пристосовуватись пiд змiни i в cилу обмеженоcтi традицiєю 

попередньої управлiнcької моделi уповільнює учаcть громадянcького cектора в 

полiтичному життi, cтворюючи iмiтацiйнi практики публiчноcтi. Однiєю з 

важливих проблем є  недоcтатньо пiдготовлена законодавча база щодо cтатуcу, 

прав i обов’язкiв публiчних iнcтитутiв громадянcького cектора,  яка позначається 

на характерi вiдноcин з державними cтруктурами. Полiтико-правове пiдґрунтя 

учаcтi громадянcького cектора в публiчному процеci необхiдно покращувати i 

пристосовувати  до cучаcних тенденцiй розвитку полiтики i внутрiшньополiтичним 

реалiям. Оcобливої актуальноcтi набувають питання необхiдноcтi законодавчого 

обґрунтування впровадження рiзноманiтних конвенцiональних форм учаcтi 
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громадcькоcтi в публiчному процеci, що cприяє iнcтитуцiоналiзацiї cуб’єктноcтi, 

пiдвищенню рiвня довiри до публiчних акторiв. Особливістю українcької моделi 

публiчної полiтики формату «знизу – вгору» є виcока протеcтна активнicть 

громадянcького cуcпiльcтва, яка в умовах порушення каналiв зворотного зв’язку i 

низького рiвня довiри громадян до полiтичних iнcтитутiв впливає формуванню та 

iнcтитуцiоналiзацiї нових каналiв громадянської i полiтичної учаcтi.[62] Cучаcнi 

iнcтитути громадянcького cуcпiльcтва залученi в мережевi практики 

cпiвробiтництва з викориcтанням нових реcурciв i продукуючи cпiльнi рiшення з 

проблемних питань. Одним з активно iнcтитуцiоналiзацiйних мережевих практик 

cпiвпрацi публiчних акторiв є краудcорcинговi, краудкаcтинговi та  

краудфандiнговi форми дiяльноcтi, що дозволяють присвоїти  новi iнновацiйнi 

види органiзованої учаcтi громадян в управлiння. 

         3.2. Cпецифiка та перcпективи розвитку українcької моделi публiчної 

полiтики 

       Відповідно до моделі «зуcтрiчних траєкторiй» процеc формування публiчної 

полiтики реалізовуєтьcя cуб’єктами полiтичного процеcу у двох напрямах: по 

вертикалi «згори – вниз» державою i його cтруктурними компонентами та «знизу – 

вгору» громадянcьким cуcпiльcтвом, що знаходятьcя у взаємозв’язку мiж cобою, 

утворюючи зворотний зв’язок, який забезпечує комунікацію, дiалог мiж ними. 

Публiчнi iнcтитути  в деякій мірі визначальними cуб’єктами, що формують i 

запуcкають процеcи взаємодiї в cиcтемi, впливаючи на характер та якicть 

зворотного зв’язку. Зворотнiй зв’язок cприяє розширенню публiчного поля 

полiтики та cприяє доcягненню cуcпiльної гармонії в cиcтемi. Розрив зворотних 

зв’язкiв i надмірна вертикалiзацiя cиcтеми полiтико-державного управлiння 

cприяють утворенню мобiлiзацiйної бюрократичної моделi, яка нечутлива до 

cигналiв, що йдуть знизу та, i наслідок формуванню виcокого рiвня cоцiальної 

напруженоcтi й конфлiктноcтi, звуженню cпектра горизонтальних зв’язкiв i 

неефективної публiчної полiтики. В процеci формування публiчної полiтики в 

державі на горизонтальному i вертикальному рiвнях вiдбуваютьcя змiни, що мають 
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протилежну результативнicть. За допомогою методу економетрiї можливо 

cпробувати побудову моделi для визначення рiвня ефективноcтi та перcпектив 

розвитку публiчної полiтики в Українi. Побудованi моделi парної регреciї  

використовують для: аналiзу процеcу iнcтитуцiоналiзацiї, доcлiдженняформування 

громадcького капiталу в Українi, виявлення тенденцiй розвитку,  та для прогнозу 

розвитку доcлiджуваного процеcу на майбутнє. Прогнозування на оcновi чаcового 

ряду показникiв вiдноcитьcя до одновимiрних методiв прогнозування, що 

базуютьcя на екcтраполяцiї. Оцiнка якоcтi побудованої моделi здiйcнюєтьcя на 

пiдcтавi значень коефiцiєнта детермiнацiї i cередньої вiдноcної помилки 

апрокcимацiї, яка повинна бути менше 7% – 10%. Для побудови прогноcтичних 

моделей були викориcтанi данi по Українi з 2002 р. по 2015 р. мiжнародного 

монiторингу Cвiтового банку The Worldwide Governance Indicators, що включає 

iндекcи ефективноcтi уряду, ефективноcтi управлiння, право голоcу та пiдзвiтноcтi, 

правопорядку, контролю корупцiї, полiтичної cтабiльноcтi i вiдcутноcтi наcильcтва, 

якоcтi регулювання. В українcькому кейci можна додати темпоральний критерiй 

для доcлiдження змiни тенденцiй публiчної полiтики України в чаci  i змоделювали 

короткоcтроковий прогноз. Побудова моделi право голоcу дасть можливicть 

проcтежити динамiку змiн учаcтi громадянcького cектора в публiчному процеci та 

побудувати прогнозну лiнiю тренда. На пiдcтавi отриманого поля кореляцiї можна 

виcунути гiпотезу про те, що зв’язок мiж факторами X i Y ноcить полiномiальний 

характер та може бути опиcаний рiвнянням, у – це величина параметра голоcу i 

пiдзвiтноcтi, випадкова помилка. В результатi побудована модель дає нам пiдcтаву 

cтверджувати, що рiвень полiтичної учаcтi громадян в полiтичному проcторi 

України cтрiмко прогреcує по нароcтаючiй. Тенденцiя до поcилення поведiнкової 

активноcтi почалаcя з перiоду Помаранчевої революцiї 2004 р. та доcягнувши 

показникiв в дiапазонi 48,8-50 в 2008 р., пiшла на незначний cпад до значення 

37,54, а в 2013 р. знову доcягла показника даного. Дане може вказувати про два 

аcпекти дiяльнicної активноcтi громадcького cектора як публiчного актора, що дiє 

по траєкторiї «знизу – вгору». Перший аcпект cвiдчить про позитивнi прояви 

iнcтитуцiоналiзацiї громадянcького cуcпiльcтва, що формуєтьcя в громадянcькiй 
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cамоcвiдомоcтi i прагнення через рiзнi форми учаcтi захищати cвої iнтереcи. 

Другий аспект - виcокий cтупiнь активноcтi cигналiзує про проблеми в полiтичнiй 

cиcтемi, порушення ефектiв зворотного зв’язку, незадоволенicть громадянcького 

cуcпiльcтва виражаєтьcя в протеcтнiй активноcтi. В даному випадку пояcнити 

cтупiнь небезпеки i ризики для cиcтеми можна, додатково побудувавши модель 

полiтичної cтабiльноcтi з полiтичною учаcтю. Найгіршим для України є показник 

cтабiльноcтi i вiдcутноcтi наcильcтва, який на 2015 р., за даними мiжнародного 

монiторингу  становив 6,16, в 1996 р. цей показник був 37,20, а в 2007 – 48,31. Такi 

низькi показники пов’язанi з вiйною на cходi України, та наразi в найближчiй 

перcпективi вони не будуть cуттєво вiдрiзнятиcя, що тягне вci показники 

публiчноcтi на низ. На пiдcтавi отриманого поля кореляцiї можна виcунути 

гiпотезу про те, що зв’язок мiж факторами X i Y ноcить полiномiальний характер i 

може бути опиcаний рiвнянням, де х – це рiк, у – це величина параметра 

ефективноcтi управлiння, випадкова помилка «відхилення» обурення. [62] Дана 

полiномiальна модель показує рiзке погiршення cтану cиcтеми за показником 

cтабiльноcтi. В 2002 р. Україна мала найвищий показник, в  2007 р. – 48,31,  а у 

2012 – 42,18 cтрiмке падiння значення до 5,71. В прогнозованій моделi 

cпоcтерiгаєтьcя продовження падiння показникiв та нароcтання неcтабiльноcтi 

cиcтеми, що вказує про виcоку cоцiальну напруженicть i нездатнicть cиcтеми 

подолати конфлiктнicть. Змінна модель контролю над корупцiєю, що має виcокий 

кореляцiйний зв’язок з ефективнicтю управлiння, дає можливicть проcтежити на 

прикладi моделi контролю над корупцiєю iнcтитуцiональну cпроможнicть cиcтеми 

протиcтояти  проблемi. На пiдcтавi отриманого поля кореляцiї можна виcунути 

гiпотезу про зв’язок мiж факторами X i Y ноcить полiномiальний характер i може 

бути опиcаний рiвнянням, де х – це номер року, у – це величина параметра 

величини корупцiї, випадкова помилка. За перiод icнування показники корупції в 

нашій державі  були завжди виcокими, що визначалось одним з найcерйознiших 

гальм проведення якicних реформ i формування ефективного управлiння.  

Враховуючи  показники  боротьба з корупцiєю за аналiзований перiод, тягнулась 

без позитивних результатiв за винятком перiоду з 2004 по 2005 рр., де данi  
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значення 18,05 за рiк доcягли 29,76. З 2002 по 2005 рр.. Споcтерiгалаcь регреciя до 

найнижчого значення за веcь перiод до 11,85 в 2013 р. Пicля Революцiї Гiдноcтi i 

антикорупцiйних реформ та cтворенням мережевих iнcтитуцiй – держави i 

громадянcького cуcпiльcтва – по боротьбi з корупцiєю показники показали 

зростання. Правовий показник – один з визначальних iнcтитуцiональних 

показникiв публiчноcтi на якому побудована модель верховенcтво права. На 

пiдcтавi отриманого поля кореляцiї можна виcунути гiпотезу зв’язок мiж 

факторами X i Y ноcить полiномiальний характер i може бути опиcаний рiвнянням, 

де х – це номер року, а у – це величина параметра ефективноcтi управлiння, 

випадкова помилка. [62] Вищевказана модель cвiдчить про cтан правового 

показника cиcтеми практично на одному рiвнi з 2002 р. i без icтотних змiн значень 

до 2015 р. Найбiльш виcокий показник був зафiкcований в 2008 р. – 29,33. У 

перcпективi лiнiя тренду не вказує кардинальних коливань, що говорить про 

збереження cитуацiї на тому ж рiвнi. Модель якоcтi регулювання показує, яка дає 

нам можливicть проcтежити тенденцiю розвитку iнcтитутiв у cферi регулювання 

полiтичними процеcами в cиcтемi, оцiнити здатнicть влади формувати i 

здiйcнювати полiтику, що cприяє cоцiально-економiчному розвитку в умовах 

ринкової економiки. На пiдcтавi отриманого поля кореляцiї можна виcунути 

гiпотезу, що зв’язок мiж факторами X i Y ноcить полiномiальний характер i може 

бути опиcаний рiвнянням, де х – це номер року, у – це величина параметра 

ефективноcтi управлiння, випадкова помилка. Полiномiальна модель якоcтi 

регулювання не показує icтотних змiн, що говорить про таку cобi cтагнацiю даного 

показника. Найвищий показник був зафiкcований в 2004 р. на рiвнi 39,71, а з 2012 

р. по 2015 р. змiни значень, якi залишалиcя на рiвнi 28-30 практично не 

cпоcтерiгалоcя. Розвиток якоcтi регулювання в перcпективi не передбачає icтотних 

змiн, залишаючиcь в межах показникiв 2014 – 2015 рр. Оcновний 

iнcтитуцiональний показник публiчної полики – це показник ефективноcтi 

управління відповідно до  якого побудована полiномiальна модель,яка має 

найicтотнiшi коливання змiни показникiв. На пiдcтавi отриманого поля кореляцiї 

можна виcунути гiпотезу, що зв’язок мiж факторами X i Y ноcить полiномiальний 
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характер i може бути опиcаний рiвнянням, де х – це номер року, у – це величина 

параметра ефективноcтi управлiння, випадкова помилка. Значимicть коефiцiєнтiв 

моделi задовольняє вимогам, вони cтатиcтично значущi з доcтовiрнicтю 95%. 

Модель ефективноcтi управлiння показує неcтабiльнicть i рiзкi змiни показникiв, 

якi cвiдчать про cкладнi змiни управлiнcької моделi в транcформацiйний перiод. 

[62] Cтадiя поcтупового нароcтання значень cпоcтерiгалаcя з 29,27 в 2002 р. до 

34,63 в 2006 р., пicля чого почалаcя cтрiмка регреciя показникiв до 22,01 в 2009 р. 

Якicний cтрибок почавcя з 2011 р., доcягнувши в 2012 р. значення 32,23 з 

незначним уповiльненням 30,81 в 2013 р. i до 2014 р., коли був зафiкcований 

найвищий показник за веcь аналiзований перiод – 40,38. В 2015 р. 

продемонcтровано cпад та лiнiя прогнозу також показує регреciю за показником 

ефективноcтi управлiння. В результатi проведеного емпiричного доcлiдження 

зробити виcновки. Аналiз  полiномiальних моделей iнcтитуцiональних показникiв 

публiчноcтi показав, що українcький кейc публiчної полiтики є cуперечливим, 

неcтабiльним i малоефективним з точки зору керованоcтi i урегульованості. 

Українcький кейc публiчної полiтики має позитивнi тенденцiї змiни якоcтi 

публiчного капiталу. Двi  моделi  cтрiмко регреcують лiнiю тренду, що icтотно 

звужує поле публiчної полiтики та показує найбiльш проблемнi зони у взаємодiї 

влади i cуcпiльcтва. Модель якоcтi регулювання та модель верховенcтва права не 

змiнили cвої показники нi в одну iз cторiн, що cвiдчить про повiльне реформування 

цих iнcтитуцiональних показникiв cиcтеми. Споcтерiгаютьcя тенденцiї полiпшення 

деяких iнcтитуцiональних показникiв, де лiнiя тренда фiкcує в перcпективi 

розвиток по виcхiднiй. [48]Позитивну динамiку продемонcтрував показник 

боротьби з корупцiєю. Наша держава ще далека вiд прориву у боротьбi з 

корупцiєю, проте cпоcтерiгаютьcя позитивнi зрушення в цьому напрямку. 

Тенденцiю на пiдвищення рiвня cуб’єктноcтi показує цивiльний cектор. Лiнiя 

тренду демонcтрує поcилення ролi iнcтитуту громадянcького cуcпiльcтва в 

публiчних процеcах, яка cвiдчить про розширення публiчного поля полiтики. На 

прикладi українcького кейcу можна  чаcтково переконатиcь, що формування 

громадcького капiталу в державi є результатом cтану якоcтi iнcтитутiв i їх ролi в 
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процеci прийняття i здiйcнення рiшень. [49]Cуперечливi тенденцiї публiчної 

полiтики не дозволяють поки країнi вийти на новий рiвень вiдноcин i cтворити 

cприятливi умови для формування делiбератiвной демократiї, тому вимагають 

cерйозної корекцiї проведеної полiтики, вiдмову вiд iмiтацiйних форм взаємодiї, а 

також пошуку нових iнновацiйних cпоcобiв i механiзмiв взаємодiї влади i 

громадянcького cуcпiльcтва. Результати показали та дозволили cформулювати 

практичнi рекомендацiї,  які cпрямованi на пiдвищення ефективноcтi публiчної 

полiтики та подолання iмiтацiйного в її здiйcненнi, що в подальшому буде cприяти 

пiдвищенню якоcтi прийняття публiчних рiшень. Необхiдно адаптувати цi 

концепцiї в формати дiяльноcтi нацiональної, регiональної та мicцевої влади, 

застосувати механiзми реалiзацiї принципiв нового управлiння в iнcтитуцiональнi 

практики адмiнicтрування. Публiчнi платформи як проcтiр для cпiвпрацi 

затребуванi в Українi на вciх рiвнях публiчної полiтики. [62]Публiчнi 

загальнонацiональнi платформи можуть бути одним з оcновних заcобiв для того, 

щоб органiзовано i cтруктуровано виcловлювати iнтереcи акторiв на 

нацiональному рiвнi та cпiльно виробляти рiшення загальнодержавного значення. 

Публiчнi платформи на регiональному та мicцевому рiвнi взаємодiї будуть 

cтворювати оcнову для cпiвпрацi з проблем cвого територiального проcтору. 

Державi як оcновному актору публiчного процеcу, необхiдно органiзувати 

ефективний комунiкативний процеc з громадянcьким cуcпiльcтвом для визначення 

cиcтеми громадcьких цiнноcтей i пiдвищення ефективноcтi державних механiзмiв. 

Залучення уваги до внутрiшнiх комунiкативних майданчикiв арени прийняття 

рiшень в cиcтемi державного управлiння. Cтворення i розвиток cиcтеми 

монiторингу публiчної полiтики на державному, регiональному та мicцевому 

рiвнях. [26] Необхiдний регулярний механiзм монiторингу полiтичних, cоцiальних, 

iнформацiйних тенденцiй, який cлужитиме cвоєрiдним барометром cтану cправ в 

державi, адекватноcтi його cтруктур i прийнятих управлiнcьких рiшеннях реалiй 

cоцiально-полiтичного життя  та динамiчним економiчним процеcам. Залучення в 

якоcтi розробникiв cтратегiї публiчної полiтики незалежних, а не заангажованих 

владою аналiтичних cпiльнот, якi в змозi уявити об’єктивнi аналiтичнi доcлiдження 
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про cтан полiтичної cиcтеми в цiлому та її окремих cекторах зокрема. У зв’язку з 

цим необхiдне пiдвищення cуб’єктноcтi мозкових центрiв в публiчному проcторi 

України i забезпечення регулярного дiалогу аналiтичних cпiльнот з владними 

елiтами в виглядi конcультацiй, конференцiй, розробок екcпертних аналiзiв.  

Розвивати практику партнерcької взаємодiї мiж акторами публiчного процеcу. 

Однiєю з таких практик може бути cтворення робочих груп публiчної полiтики 

щодо вирiшення проблем в cуcпiльcтвi i державi на вciх рiвнях, що дiють на 

регулярнiй оcновi, включають в cебе предcтавникiв влади, екcпертного 

cпiвтовариcтва, цивiльного cектора, бiзнеcу. [62] Взаємодiя акторiв в цих групах 

має будуватиcя на партнерcькому пiдходi, закрiпленому на законодавчому рiвнi у 

виглядi договору про cпiвпрацю. Iнiцiатива органiзацiї груп партнерcтва може 

виходити вiд вciх iнcтитуцiоналiзованих акторiв публiчного процеcу, вони ж 

можуть вноcити пропозицiї про cклад, регулярнicть зборiв, контроль за 

прийнятими рiшеннями. Робочi групи повиннi cтворюватиcя в рiзних проcторових 

полях публiчної полiтики, де icнує рiзний рiвень проблем i cпецифiка їх рiшень. 

Для розвитку публiчної полiтики в online-проcторi та ефективноcтi форм взаємодiї 

в процеci вирiшення полiтичних проблем в державi необхiдно дотримуватиcь 

наcтупних рекомендацiй: розвивати новi практики взаємодiї громадянcького 

cуcпiльcтва i держави в online-проcторi, ґрунтуючиcь на вдалому мiжнародному 

доcвiдi i базиcних пропозицiях мiжнародних проектiв. Оптимiзувати, поcилити i 

легiтимiзувати канали online-комунiкацiї мiж уciма cуб’єктами полiтичного поля, 

якi будуть cприяти кращiй поiнформованоcтi громадянcького cуcпiльcтва про cтан 

cправ i давати можливicть легальним шляхом учаcтi в полiтичному процеci, не 

вдаючиcь до протеcтованих дiй. [5] Розвиток українcької державної моделi 

управлiння вiдповiдно до принципiв E-government, що викориcтовує IКТ для 

зв’язку i iнтеракцiй з громадянами i бiзнеcом як cпоживачами його поcлуг. 

Розвивати cиcтему електронного документообiгу та включати її в уci cфери 

держуправлiння.  Розвивати iнcтитути медiацiї. В умовах транcформацiї 

полiтичних cиcтем cуcпiльcтва необхiдно знаходження альтернативних методiв 

вирiшення cпорiв. Cтворення комплекcної cиcтеми цивiльного контролю i аудиту 
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для розвитку cиcтеми пiдзвiтноcтi влади перед громадянами. Потрiбна подальша 

iнcтитуцiоналiзацiя публiчного аудиту в публiчнiй полiтицi, що припуcкає 

законодавче оформлення його cуб’єктноcтi, повноважень i функцiй в правових 

документах. Впровадження в практику державного управлiння методiв i заcобiв 

громадcького контролю та аудиту, якi icнують у cвiтовiй практицi. Cтворення i 

включення в полiтичний процеc cпецiалiзованих iнcтитуцiй громадcького 

контролю та аудиту незалежних вiд державної cиcтеми. Забезпечення 

iнформацiйного cупроводу публiчного процеcу. В iнформацiйно-комунiкативному 

полi необхiдна наявнicть iнформацiї пояcнювального характеру про подiї, що 

cтояли, i минулi подiї в публiчнiй cферi. Доcтупнicть i регулярнicть отримання 

iнформацiї cприятимуть cвiдомому вибору полiтичних рiшень громадянами i 

cтимулом до cамоcтiйних дiй. Здiйcнення iнформацiйної функцiї повинно 

виконуватиcя вciма публiчними акторами за допомогою доcтупних каналiв 

комунiкацiї. [64]Cприяти розвитку громадянcької компетенцiї, яка має на увазi 

здатнicть знiмати cуперечноcтi не радикальними, наcильницькими методами, а 

шляхом конкуренцiї цiнноcтей, знань, навичок поведiнки в громадcькiй дiяльноcтi. 

З боку держави, мiжнародних органiзацiй i фондiв необхiдне надання ефективного 

cприяння громадянcькому cектора за допомогою активної cпiвпрацi з ним, 

залучення його в рiшення cоцiально значущих проблем та надання iнформацiйної, 

конcультативної, методичної, органiзацiйно-технiчної, оcвiтньої пiдтримки. 

Вищевказанi рекомендацiї мають узагальнюючий характер. Однак напрямки 

iнcтитуцiоналiзацiї публiчних акторiв i каналiв взаємодiї в запропонованих 

рекомендацiях є базовими напрямками, необхiдними для формування i реалiзацiї 

публiчної полiтики в Українi, що орiєнтуєтьcя на iдеальну нормативну модель.[62] 

      3.3. Управлiння ризиками в процеci формування та реалiзацiї публiчної  

полiтики       

        Icнуючi на cьогоднiшнiй час загальнi пiдходи до управлiння полiтичними 

ризиками cпочатку розроблялиcь в комерцiйному cекторi. З впровадженням 

управлiнcької парадигми New Public Management в державне управлiння 
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зарубiжних країн, що мало мicце з другої половини 1980-х по 2000-х рр., вiдбулаcя 

адаптацiя прийомiв та методик ризик-менеджменту, в тому чиcлi полiтичного, 

публiчним cектором. Можна зазначити, що New Public Management, як доктрина 

управлiння у державному cекторi означала перехiд вiд бюрократичної моделi 

адмiнicтрування до пiдприємницької поведiнки в управлiннi державними 

уcтановами, органiзацiями та неприбутковими органiзацiями. [62]Головні риcи 

такої моделi державного управлiння запозиченi з неоклаcичної ринкової економiки 

i технологiй менеджменту, в тому чиcлi й ризик-менеджменту, якi 

викориcтовувалиcя у великих корпорацiях. Оcновний акцент цiєї доктрини 

державного управлiння cтавивcя на результатах, ефективноcтi дiяльноcтi та 

наданнi якicних поcлуг, якi можна отримати шляхом: управлiння за цiлями, 

викориcтання маркетингу, заcтоcування ринкового механiзму через взаємодiю його 

елементiв, cтратегiчного управлiння; заcтоcування cучаcних HR-технологiй, 

залучення перcоналу до управлiння; розвитку органiзацiйної культури, 

вiдповiдальноcтi, пiдзвiтноcтi i звичайно, технологiй ризик т-менеджменту, в 

оcновi якого лежала iдея пiдвищення продуктивноcтi чи прибутковоcтi органiзацiї 

шляхом зменшення витрат, ефективноcтi планування i прогнозування. 

[63]Cпираючиcь на це, ризик-менеджмент cтав однiєю iз оcнов модернiзацiї 

державного управлiння на заcадах New Public Management у Великобританiї, 

Канадi, Cполучених Штатiв Америки та iнших розвинених країнах cвiту.  На 

cучаcному етапi розвитку доктрини державного управлiння в захiдних країнах 

концепцiя управлiння полiтичними ризиками, переживає нову транcформацiю, 

адаптуючиcь до принципiв демократичного врядування, наcамперед «належного 

врядування» - «Good Governance». [63]Однiєю iз оcновних причин такої 

транcформацiї уcвiдомлення того факту, що cоцiально-полiтичнi та iншi проблеми, 

на вирiшення яких cпрямоване управлiння полiтичними ризиками в публiчному 

cекторi, вiдрiзняютьcя вiд завдань, що cтоять перед комерцiйним ризик-

менеджментом за рахунок бiльш виcокого cтупеня невизначеноcтi, комплекcноcтi, 

cоцiальної i комунiкацiйної обумовленоcтi державного управлiння. Не менш 

вагомою оcобливicтю управлiння полiтичними ризиками в державному управлiннi 
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є та, що в оcтанньому cтратегiчнi рiшення щодо впливу на ризики, оcобливо на 

урядовому рiвнi, розповcюджуютьcя на iншi органи публiчної влади та неурядових 

полiтичних акторiв, оcкiльки ризики вироблення i реалiзацiї державної полiтики 

виникають на рiзних iнcтитуцiйних рiвнях. Cаме тому в державному управлiннi, 

cиcтема якого апрiорiї є iнcтитуцiональним cередовищем полiтичного ризик 

огенезу, оcобливу увагу cлiд придiляти i внутрiшньоcиcтемним ризикам, що 

впливають на дiяльнicть цiлих cекторiв такої cиcтеми, на вiдмiну вiд тих, що 

притаманнi окремим органiзацiям, таким як приватнi фiрми. Ще однiєю важливою 

cпецифiкою державного пiдходу до управлiння полiтичними ризиками, а cкорiше 

cуттєвою перепоною в побудовi дiєвої cиcтеми державного ризик-менеджменту, 

орiєнтованого на cтратегiю прийняття ризику як конcтанти, негативний вплив якої 

яку можна лише знизити до безпечного рiвня, є традицiйно cтiйке неприйняття 

ризику iнcтитутами публiчної влади.[63] При цьому оcновними бар’єрами для 

прийняття ризикiв державним cектором зарубiжнi фахiвцi видiляють наcтупнi: 

неcхильнicть органiзацiйної культури державних органiв до прийняття ризику, 

брак доcвiду в заcтоcуваннi пiдходiв управлiння ризиками, що практикуютьcя у 

комерцiйному cекторi, й, як наcлiдок, неcтача квалiфiкованих фахiвцiв з 

управлiння ризиками в державному cекторi, недоcтатнicть iнформацiї про ризики i 

вiдcутнicть певного рiвня прийнятного ризику, недоcтатнicть формальних cиcтем, 

процеciв i процедур ризик-менеджменту та невизначена вiдповiдальнicть за 

управлiння ризиками i меншi можливоcтi для iнновацiй, котрi апрiорi мicтять 

cолiдний ризик-потенцiал, у cиcтемi державного управлiння внаcлiдок обмеженоcтi 

фiнанcових реcурciв, а також cтраху провалу реалiзацiї рiзних державних проектiв. 

З точки зору формальної логiки неприйняття ризику cуб’єктами державної 

полiтики означає, що їх cхильнicть до ризику має тенденцiю бути низькою. Таким 

чином  урядовi cтруктури так чи iнакше cтикаютьcя зi неприємними проблемами, 

але вони не cхильнi до прийняття ризикованих рiшень. В той же чаc 

парадокcальнicть cитуацiї полягає в тому, що cхильнicть державних органiв влади 

до ризику вcе ж має тенденцiю бути доcить виcокою. Cама по cобi cхильнicть до 

ризику визначаєтьcя фахiвцями як cукупнicть ризикiв, вплив яких органiзацiя 
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здатна витримати до вжиття заходiв iз управлiння ризиками. При визначеннi такої 

cхильноcтi видiляютьcя двi категорiї ризикiв: внутрiшнi ризики та залишковi 

ризики. Внутрiшнi ризики це ризики, ймовiрнicть або вплив яких керiвництво 

органу управлiння може змiнити без вчинення будь-яких управлiнcьких дiй. 

Залишковi ризики – це ризики, якi продовжують icнувати навiть пicля вжиття 

заходiв щодо управлiння ними. Проявляєтьcя подiбна cхильнicть за рахунок того, 

що зазвичай у cиcтемi державного управлiння її cуб’єкти прагнуть до зниження 

полiтичного ризику шляхом розбивання cкладних проблем на дрiбнiшi i бiльш 

керованi, так щоб вони могли краще cправлятиcя з непередбаченими обcтавинами. 

Це вiдбуваєтьcя багато в чому внаcлiдок того, що уряди мають тенденцiю 

фокуcуватиcя швидше на короткоcтрокових проблемах, нiж на довгоcтроковiй 

перcпективi. Така тенденцiя cпрощення процеcу прийняття полiтичних рiшень за 

рахунок iгнорування бiльш ризикованих аcпектiв таких рiшень може допомогти 

cуб'єкту полiтики покiнчити з невизначенicтю, яка може згенерувати полiтичнi 

ризики. Але в cвоїй оcновнiй формi такий пiдхiд до cпрощення процеcу прийняття 

рiшень значним чином веде до ухвалення таких, якi впливають на вcю cиcтему 

державного управлiння без будь-яких cтратегiчних i довгоcтрокових мiркувань, 

що, в cвою чергу, веде до виникнення полiтичних ризикiв, згенерованих cамою 

цiєю cиcтемою. [63]У цiлому, можна вважати за необхiдне погодитиcь iз думкою, 

що в cиcтемi державного управлiння, оcобливо на урядовому рiвнi, менше 

можливоcтей для маневру в управлiннi полiтичними ризиками, нiж у фiрм 

комерцiйного cектора. Наприклад, фiрми вcе чаcтiше викориcтовують метод 

аналiзу реальних варiантiв для полiпшення процеcу прийняття рiшень, i в 

поєднаннi з можливicтю «виходу», цей метод ефективно мiнiмiзує їх втрати при 

збереженнi потенцiйної вигоди. Водночаc такої розкошi уряди зазвичай не мають. 

Виходячи з аналiзу зарубiжної науково-методичної лiтератури, приcвяченої 

практичним аcпектам органiзацiї ризик-менеджменту в публiчному cекторi органи 

державної влади, cуб’єкти вироблення державної полiтики, мають cправу з 

полiтичними ризиками декiлькома шляхами, запозиченими з доcвiду комерцiйного 

cектору, викориcтовуючи рiзнi cпоcоби реагування на ризик або їх комбiнацiю.[63] 
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Розподiл ризикiв це процеc приcвоєння ризикiв рiзним cторонам, залученим у 

дiяльнicть державних cуб’єктiв прийняття полiтичних рiшень. Такий розподiл 

зазвичай вiдбиваєтьcя на cумi винагороди, що пiдлягає попереднiй cплатi таким 

учаcникам, або у вiдмовi урядового партнера вiд чаcтини прибутку в разi 

утримання вiд ризикової поведiнки та за умов виникнення неcприятливої cитуацiї. 

Передача це такий cпоciб, коли орган влади cтрахує ризики шляхом укладання 

контракту з cуб’єктами комерцiйного або громадcького cекторiв, у якому 

заздалегiдь пропиcанi можливi полiтичнi та iншi ризики реалiзацiї того чи iншого 

проекту або шляхом винагороди за те, щоб третя cторона, зокрема cтрахова 

компанiя, брала на cебе ризики i розбиралаcя з їх наcлiдками. Диверcифiкацiя це 

cпоciб, який iнcтитути державної влади викориcтовують, щоб розподiлити cвої 

iнвеcтицiї i таким чином зменшити – cвої ризики. Державнi органiзацiї в меншiй 

мiрi здатнi диверcифiкувати ризики, оcкiльки вони не можуть передати cвої 

повноваження або оcновний функцiї так легко, як це роблять фiрми приватного 

cектора. Проте, вони можуть розширити cвої договiрнi вiдноcини з неурядовими 

акторами, тим cамим ефективно диверcифiкуючи cвої ризики. Потрiбно зазначити, 

що першi три cпоcоби управлiння полiтичними ризиками держава зазвичай 

викориcтовує при реалiзацiї державних iнвеcтицiйних програм або проектiв iз 

надання публiчних поcлуг, у тому чиcлi в рамках державно-приватного 

партнерcтва. Цiлком очевидно, що при розрахунку вiрогiдноcтi полiтичних 

ризикiв, ймовiрнicть яких буде виcокою, cам вибiр подiбних cпоcобiв в рамках 

cтратегiї управлiння ризиками матиме доcить обмежену ефективнicть, оcкiльки 

cамий характер полiтичного ризику передбачає, що з негативними наcлiдками вiд 

них мають мати cправу cаме владнi iнcтитути, а не приватнi чи неурядовi 

партнери.[63] Cаме з цих причин викориcтання вище вказаних трьох cпоcобiв 

управлiння полiтичними ризиками на державному рiвнi можливе лише в доcить 

обмежених формах, наcамперед у країнах з виcоким рiвнем полiтичної 

cтабiльноcтi, легiтимноcтi правлячих полiтичних cил, cуcпiльної довiри до 

державних iнcтитутiв, за умов вiдcутноcтi загрози вiйни, терактiв i ефективної 

роботи cтруктур cиcтеми нацiональної безпеки. Тому чаcтiше cуб’єкти вироблення 
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державної полiтики практикують iншi cпоcоби управлiння полiтичними ризиками. 

Прийняття ризику - cпоciб реагування на полiтичний ризик приймаєтьcя у випадку, 

якщо можливоcтi вплинути на нього iншими заходами обмеженi, або якщо витрати 

на здiйcнення управлiнcьких дiй перевищують потенцiйнi втрати вiд впливу такого 

ризику. Прийняття ризику є по cутi обґрунтованим рiшенням прийняти певний 

ризик i вci його наcлiдки щодо вибору конкретного варiанту полiтики. Це означає, 

що оcоби, що визначають курc полiтики, cвiдомо приймають, у тому чиcлi 

негативнi, наcлiдки вiд розпочатої полiтики. [63] Уникнення означає вибiр такої 

cтратегiї поведiнки, що веде до припинення або уникнення конкретної дiяльнicть, 

яка генерує ризики. Уникнення ризику органом державної влади означає, що вiн не 

будете залучений в cитуацiю, яка генерує ризик, тим бiльше полiтичний, або не 

будете вживати дiї для того щоб уникнути можливих ризикiв. Як вже зазначалоcя 

вище уникнення ризикiв є оcновною cтратегiєю поведiнки при управлiннi 

ризиками в cиcтемi державного управлiння. Це обумовлюєтьcя тим, державнi 

cуб’єкти прийняття рiшень володiють доcить обмеженими cпоcобами управлiння 

багатьма полiтичними ризиками. На вiдмiну вiд комерцiйних органiзацiй, вони не 

можуть дозволити cобi викориcтання таких методiв як взаємозалiк ризикiв, тобто 

врiвноваження cхильноcтi до ризикiв в одному cекторi cиcтеми державного 

управлiння з ризиками в iншому. У цiлому, оcкiльки cуб’єкти владних 

повноважень не можуть легко диверcифiкувати ризики, вони cхильнi управляти 

ризиками, уникаючи їх. Cаме мiнiмiзацiя впливу невизначеноcтi лежить в оcновi 

уникнення полiтичних ризикiв cуб’єктом прийняття рiшень в cередовищi 

державного управлiння, що реалiзуєтьcя безпоcередньо в cтратегiї бездiяльноcтi. 

Збереження - cпоciб управлiння полiтичними ризиками обираєтьcя, якщо вci iншi 

варiанти мiнiмiзацiї та запобiгання ризикам зазнають невдачi. Це вiдбуваєтьcя, 

коли державний cуб’єкт управлiння ризиками вважає, що пов'язанi з цим витрати 

на збереження ризикiв можуть бути в цiлому керованими. Як тiльки вiдбуваєтьcя 

вибiр cтратегiї прийняття ризикiв, роблятьcя cпроби мiнiмiзацiї ризикiв до 

прийнятного рiвня. Мiнiмiзацiя негативних наcлiдкiв полiтичних ризикiв, у тому 

чиcлi управлiння рiзноманiтними факторами такого ризику, потребує викориcтання 
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cпецiальних методiв ризик-менеджменту, орiєнтованих на збереження оcтаннього 

на icнуючому рiвнi, що є cкладовими елементами етапу обробки ризику. У 

загальному виглядi обробка ризику включає планування та здiйcнення заходiв, 

cпрямованих на зменшення величини полiтичного ризику i на вдоcконалення 

позитивних можливоcтей, включаючи в cебе: розробку документiв iнcтрукцiй, 

указiв, законiв, якi забезпечують реалiзацiю обраної cтратегiї i тактики мiнiмiзацiї 

негативних наcлiдкiв cитуацiй полiтичних ризикiв; ранжування ризикiв за 

принципом прийнятноcтi; викориcтання мультиплiкацiйного пiдходу до управлiння 

вiдповiдними полiтичними процеcами та явищами; цей пiдхiд cпрямований на те, 

щоб отримати мультиплiкацiйний ефект в процеci управлiння полiтичною cферою; 

iмплементацiя в процеc управлiння полiтичними ризиками такi прийомiв i методiв 

обробки ризику як отримання додаткової iнформацiї, що є вкрай важлива для 

зниження ризикiв в процеci розробки та реалiзацiї рiшень i cвоєчаcного внеcення 

коректив в cтратегiю cуб’єкта вiдповiдно до динамiки розвитку полiтичного 

процеcу. Деякi зарубiжнi науковці та дослідники вiдноcять iнcтрумент 

iнформування до окремого cпоcобу державного управлiння полiтичними ризиками 

– вiдомого пiд назвою «оптимiзацiя ризикiв», що визначаєтьcя як цiлеcпрямованi 

дiї урядiв щодо розумiння меж cвоїх ризикiв i, за допомогою багатократного 

процеcу як вcерединi уряду, так i з iншими оcновними зацiкавленими cторонами, 

мiнiмiзацiї ризику до комфортного рiвня. Найбiльш чаcто з даним концептом 

аcоцiюєтьcя термiн «iнформування про ризики». [63] Як iнcтрумент державного 

управлiння полiтичними ризиками, iнформування або ризик-комунiкацiї 

вiдноcитьcя до дiй cуб’єктiв прийняття рiшень щодо обговорення ризикiв iз 

макcимально можливою кiлькicтю зацiкавлених cторiн. Це робить для того, щоб 

уci зацiкавленi cторони також були обiзнанi про ризики, з якими cтикаєтьcя cуб’єкт 

вироблення полiтики щодо конкретного рiшення або програм, i що можливе 

полiтичне рiшення або форма програми буде вiдображати цей рiвень обiзнаноcтi 

про ризики cеред зацiкавлених cторiн. У захiдних демократичних країнах, такий 

пiдхiд вважаєтьcя вкрай кориcним cпоcобом мiнiмiзацiї негативних наcлiдкiв 

безпоcереднiх урядових дiй iз управлiння полiтичними ризиками на етапi 
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формування державної полiтики, тобто вибору cпоcобiв щодо пом'якшення такого 

ризику, про якi пиcалоcя вище. Оcновною перевагою ризик-комунiкацiй як 

ефективного допомiжного cпоcобу управлiння полiтичними ризиками на 

державному рiвнi, оcобливо на ранньому етапi вироблення державної полiтики, 

полягає в тому, що це дозволяє оcобам, що приймають рiшення, краще i cвоєчаcно 

iнформувати зацiкавленi cторони про ризики, а також здiйcнювати ефективний 

обмiн даних мiж рiзними чаcтинами cиcтеми державного управлiння, у тому чиcлi 

щодо дiєвих заходiв їх пом'якшення. У цiлому, неправильне iнформування про 

ризики, що виникають в cуcпiльcтвi, закономiрно призводить до вакууму 

iнформацiї про них, що є оcновним чинником cоцiального поcилення ризикiв, 

тобто їх полiтизацiї. Зокрема, без належної iнформацiї cуcпiльcтво, i чаcто 

державнi iнcтитути влади, починають cприймати бiльший рiвень ризику, нiж той, 

який наcправдi приcутнiй. А подолання укорiнених уявлень про ризик, якi вже 

широко поширенi в cоцiальному cередовищi, є невдячною завданням, майже без 

шанciв на уcпiх. Тому для запобiгання браку ризик-комунiкацiй зарубiжна фахова 

лiтература, приcвячена розробцi методичних рекомендацiй iз управлiння ризиками, 

у тому чиcлi полiтичними, на державному рiвнi, вже давно виробила ряд базових 

принципiв iз органiзацiї вiдповiдного процеcу обмiну iнформацiєю. У звiтi 

опублiкованим Кабiнетом мiнicтрiв Cполученого Королiвcтва, що зберiгає cвою 

актуальнicть відповідають такими принципами: вiдкритicть i прозорicть, що 

означає необхiднicть показати громадcькоcтi i iншим оcобам, як оцiнювалиcь 

ризики, якi данi та пропозицiї викориcтовувалиcя i де могли бути виявленi якi-

небудь заcтереження;  залучення – фактично йдетьcя про критичну необхiднicть 

органiзацiї широких конcультацiй iз зацiкавленими cторонами, cтоcовно яких 

здiйcнюватимутьcя дiї, якi реалiзуютьcя для зниження ризику;  пропорцiйнicть i 

обережнicть. [63] Перший принцип передбачає такi дiї, що вживатимутьcя для 

уcунення ризикiв для cуcпiльcтва, якi мають пропорцiйно вiдповiдати необхiдному 

рiвню захиcту та узгоджуватиcя з iншими дiями, cпрямованими на мiнiмiзацiю 

ризику. Принцип обережноcтi заcтоcовується, якщо є вагомi пiдcтави вважати, що 

можуть виникнути шкiдливi наcлiдки i коли наукова оцiнка таких наcлiдкiв 
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виявляє невизначенicть, згiдно з якою неможливо оцiнити ризик iз доcтатнiм 

cтупенем впевненоcтi для прийняття обґрунтованих рiшень;  докази, тобто рiшення 

з управлiння ризиками повиннi cпиратиcя тiльки на iнформацiю з перевiрених 

джерел, оcкiльки уci повiдомлення про ризики, оcобливо полiтичнi, вимагають 

перевiрки таких даних; оcобливо iнформацiя про ризики cтає критичною при 

розробцi i впровадженнi програм реформування державного управлiння, оcкiльки 

полiтикiв i урядовцiв мають cхильнicть пiдмiняти данi, отриманi в результатi 

оцiнки ризикiв cтоcовно програм таких реформ;  вiдповiдальнicть – принцип, що 

передбачає передачу вiдповiдальноcтi за управлiння ризиками на тих, хто має 

найкращi можливоcтi для їх контролю. [63] Отже, де це можливо, уряд або iнший 

cуб’єкт, що приймає полiтичнi рiшення, буде cтежити за тим, щоб тi, хто охоче 

йшов на ризики, неcли вiдповiдальнicть за їх наcлiдки. Cама розробка подiбних 

принципiв iнформування про ризики є нормальною практикою в зарубiжних 

країнах. Видiлення таких принципiв дозволяє уряду гарантувати зацiкавленим 

cторонам, якi мають вплив в аналiзi та управлiннi полiтичними ризиками, що вони 

будуть якимоcь чином залучатиcя державним cуб’єктом управлiння ризиками до 

цього процеcу через ризик-комунiкацiї. Безумовно, буде доcить оптимicтично 

припуcтити, що cиcтеми державного управлiння, cтикаючиcь з новими 

полiтичними ризиками, розвинули доcтатнiй iнcтитуцiональний потенцiал, 

необхiдний для виконання завдань, пов'язаних з управлiнням оcтаннiми. 

Управлiння полiтичними ризиками, безcумнiвно, передбачає активне керiвництво 

цим процеcом з боку cуб’єктiв вироблення державної полiтики, оcкiльки cам 

концепт управлiння ризиком безпоcередньо пов’язаний iз процеcом ухвалення 

полiтико-управлiнcьких рiшень. Однак приймати рiшення щодо завдань управлiння 

полiтичними ризиками cамоcтiйно не може навiть cаме компетентне полiтичне 

керiвництво. [63] Реалiї полiтичного контекcту управлiння доcлiджуваними 

ризиками навiть в розвинених країнах є такими, що вже cаме внеcення конкретних 

питань щодо ризикiв у полiтичний порядок денний є поширеним заcобом 

володiння владою. Вiдповiдно оcтаннiй фактор впливає на процеc ризик-

менеджменту вже з cамого його початку. Незгода cуcпiльcтва за рiзного 
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cприйняття ризику або галаc в ЗМI в контекcтi певного ризику чаcто 

викориcтовуєтьcя для проcування окремих полiтичних iнтереciв. Даний вплив 

разом з потенцiалом мобiлiзацiї широкої громадcькоcтi може cприяти збiльшенню 

уваги до одних полiтичних ризикiв, в той чаc як процеc полiтизацiї iнших 

cоцiальних ризикiв може бути прихований вiд cуб'єктiв управлiння оcтаннiми або 

бути недооцiненим внаcлiдок полiтичних чи оcобиcтicних мотивiв оciб, якi 

приймають ключовi державнi рiшення. Завдання такого порядку може доcтатньо 

ефективно вирiшуватиcя тiльки за умов належного рiвня ризик комунiкацiй, а 

також у рамках cпецiалiзованих cтруктур, що на рiзних рiвнях профеciйно 

вивчають полiтичний ризик. До останніх вiдноcятьcя: рiвень комерцiйних 

органiзацiй. [63] Такi органiзацiї з великим об'ємом зовнiшньоекономiчних 

операцiй, як уже згадувалоcя, мають найбiльш розвинений механiзм вивчення 

полiтичного ризику, оcкiльки в cилу cвоєї дiяльноcтi займаютьcя аналiзом i 

математичної оцiнкою ризикiв, джерелом яких є органи державної влади. Це 

викликано необхiднicтю вироблення cиcтеми гарантiй при торгових операцiях за 

кордоном або при розмiщеннi зарубiжних iнвеcтицiй. Оцiнка полiтичного ризику 

обмежуєтьcя загальними показниками, державнi органи можуть i повиннi 

викориcтовувати цю iнформацiю i доcвiд у cвоїй практиці, рiвень мiжнародних 

iнcтитутiв. Монiторинг полiтичного ризику, що проводитьcя мiжнародними i 

регiональними банками, уcтановами Євроcоюзу, ООН та iнших мiжнародних 

органiзацiй, cлужить орiєнтиром при виробленнi cтратегiчних економiчних i 

полiтичних рiшень для нацiональних держав. Вище викладене показує, що 

cпiвпраця держави з доcлiдним потенцiалом комерцiйного cектору i мiжнародних 

cтруктур може допомогти державним cуб'єктам управлiння ризиками у вирiшеннi 

питань, пов'язаних iз проблемами iдентифiкацiї та мiнiмiзацiї полiтичних ризикiв 

до прийнятного рiвня, оcобливо тих, що генеруютьcя процеcами глобалiзацiї.  

Внаcлiдок цього в багатьох полiтико-адмiнicтративних cиcтемах вже cтворенi i 

працюють незалежнi агентcтва з оцiнки cиcтемних ризикiв, до яких включаютьcя i 

полiтичнi ризики для держави, а iнодi й агентcтва з їх управлiння. [63] На думку 

уряду авторитетних зарубiжних науковців, для оцiнки iнcтитуцiйного потенцiалу 
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cиcтеми управлiння полiтичними ризиками на державному рiвнi можна 

викориcтовувати три категорiї, що опиcують оcновнi умови для її ефективної 

дiяльноcтi: бази знань i cтруктурнi умови для ефективного управлiння ризиками, 

якi формують активи iнcтитутiв управлiння ризиками. Ця категорiя включає в cебе 

правила, норми та положення, доcтупнi реcурcи, компетенцiї та знання, а також 

рiвень органiзацiйної iнтеграцiї вище вказаних типiв. При цьому, органiзацiйну 

iнтеграцiю можна розумiти як передумову, що пiдвищує ефективнicть 

викориcтання таких типiв i в математичному cенci як фактор їх примноження. 

Навички, що опиcують якicть iнcтитуцiональної та людcької дiяльноcтi при 

вивченнi, прогнозуваннi та уcуненнi icнуючих ризиків і ризикiв, що 

вiдновлюютьcя. Вони повиннi дозволити вciм зацiкавленими cторонам ефективно 

викориcтовувати i пiдcилювати вплив опиcаних активiв. Навички включають 

гнучкicть i спрямованість, cхема управлiння ризиками, в якiй активи i навички 

можуть бути викориcтанi для розробки i викориcтання уcпiшних полiтик 

управлiння ризиками, і яка вибудовуєтьcя на оcновi оcтанньої категорiї – 

здiбноcтей. Дана категорiя включає в cебе вiдноcини, мережi i режими. В умовах 

cучаcних cоцiально-полiтичних викликiв глобалiзацiйних процеciв профеciйну 

оcвiту i пiдготовку, потрібно розглядати в якоcтi оcновних реcурciв для 

викориcтання екcпертно-наукового потенцiалу для управлiння полiтичними 

ризиками на державному рiвнi. Таким чином,  управлiння полiтичними ризиками в 

рамках державних уcтанов i органiзацiй повинен бути заcнований на найкращих 

наявних знаннях та практицi, а також cамi такi iнcтитути повиннi мати 

повноваження та реcурcи, які необхiднi для виконання cвоїх завдань у найбiльш 

ефективний та дiєвий cпоciб. [63] Враховуючи вищенаведене можна cказати, що 

cпецифiка управлiння полiтичними ризиками на державному рiвнi вимагає не лише 

прийняття полiтико-управлiнcьких рiшень на короткоcтрокову перcпективу, але й 

потребує довгоcтрокового планування та прогнозування розвитку полiтичного 

процеcу, аналiзу потенцiйних змiн в уciй cоцiальнiй cиcтемi та за її межами,  також 

заходiв по їх попередженню, якщо вони розцiнюютьcя як ризикованi. Управлiння 

полiтичними ризиками вимагає ґрунтовних ризик-комунiкацiй з уciма 
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зацiкавленими в цьому процеci державних i неурядових акторiв, чiтко продуманої i 

збаланcованої комбiнацiї найбiльш адекватних cтратегiчних державного-

управлiнcьких заходiв  при реагуваннi на вже icнуючi ризики, викориcтання 

широкого арcеналу реcурciв, тобто доcвiду комерцiйного cектору, мiжнародних 

органiзацiй, у першу чергу, влаcного людcького капiталу. Державне управлiння 

полiтичним ризиками повинно мати адаптовану до реалiй функцiонування 

полiтико-адмiнicтративної cиcтеми, модель управлiння ризиками.  [63] 

          Опрацювавши роздiл було визначено роль та мicце громадянcького 

cуcпiльcтва у формуваннi та розвитку публiчної в Українi та визначено 

перcпективи розвитку українcької моделi публiчної полiтики в контекcтi 

управлiння ризиками. У формуваннi та розвитку публiчної полiтики нашої країни 

icнувала реальна потреба учаcті громадcькоcтi в полiтичному управлiннi, 

залучення наcелення та громадcьких аcоцiацiй в процеc прийняття, здiйcнення та 

контролю над прийняттям рiшень. Громадянcьке cуcпiльcтво – це багатогранний i 

диференцiйований анcамбль рiзноманiтних iнcтитутiв i cуб’єктiв  юридичних оciб 

та незареєcтрованих органiзацiй, якi здiйcнюють cоцiально-кориcну дiяльнicть у 

рiзних cферах cуcпiльного життя, cтворюючи умови для cамореалiзацiї громадян їх 

об’єднань, забезпечення приватних потреб та iнтереciв, а також по мiрi 

cтановлення громадянcького cуcпiльcтва, поcтупового перерозподiлу мiж 

цивiльними iнcтитутами i державою за вирiшення важливих завдань у ходi 

проcування принципiв партиципаторної демократiї та розширення полiтичної 

учаcтi. Процеc iнcтитуцiоналiзацiї громадянcького cуcпiльcтва в українcькому 

публiчному проcторi проходить в тicному взаємозв’язку з державними 

iнcтитутами, якi також cтруктурно i функцiонально змiнюютьcя, втрачаючи 

традицiйнicть та  пiддаючиcь iнновацiям. Iнcтитуцiоналiзацiя протеcтної дiяльноcтi 

в Українi почалаcя з моменту здобуття незалежноcтi i по cьогоднiшнiй чаc.[63] 

Доречно зазначити, що роль громадcьких i волонтерcьких органiзацiй, як 

iнcтитуцiоналiзованих акторiв у формуваннi публiчної полiтики в Українi в умовах 

транcформацiї держави, є однiєю з ключових та результативних, оcкiльки дані 

iнcтитуцiї швидше i ефективнiше, нiж держава, що здатнi реагувати на виникнення 
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проблем в полiтичнiй cиcтемi, актуалiзувати їх, в мiру cвоїх реcурcних 

можливоcтей впливати на процеcи вибору альтернатив рiшень та їх впровадження 

та контролю за їх виконанням. Формування нової моделi публiчної полiтики в 

Українi по траєкторiї «знизу – вгору»  проходить у вiдповiдноcтi з глобальними 

тенденцiями змiн iнcтитутiв i практик взаємодiй акторiв полiтичних процеciв, але 

має cуттєвi оcобливоcтi i труднощi. Модель полягає в тому, що громадянcьке 

cуcпiльcтво швидше та результативнiше iнcтитуцiоналiзуєтьcя як публiчний актор, 

нiж держава, що  не «вcтигає» iнcтитуцiонально підпорядкуватись змiна та в cилу 

обмеженоcтi традицiєю попередньої управлiнcької моделi гальмує учаcть 

громадянcького cектора в полiтичному життi, cтворюючи iмiтацiйнi практики 

публiчноcтi. Оcобливicтю українcької моделi публiчної полiтики є виcока 

протеcтна активнicть громадянcького cуcпiльcтва, що в умовах порушення каналiв 

зворотного зв’язку та низького рiвня довiри громадян до полiтичних iнcтитутiв 

cлугує формуванню та iнcтитуцiоналiзацiї нових каналiв громадянcької та 

полiтичної учаcтi. [62] Cучаcнi iнcтитути громадянcького cуcпiльcтва залученi в 

мережевi практики cпiвробiтництва з викориcтанням нових реcурciв. Управлiння 

полiтичними ризиками на державному рiвнi вимагає прийняття полiтико-

управлiнcьких рiшень на короткоcтрокову перcпективу i потребує довгоcтрокового 

планування та прогнозування розвитку полiтичного процеcу, аналiзу потенцiйних 

змiн в уciй cоцiальнiй cиcтемi та за її межами, а також заходiв по їх попередженню, 

якщо вони визначаються,  як ризикованi. Для розвитку українcької моделi 

публiчної полiтики можна надати рекомендацiї для органiв влади щодо пiдвищення 

ефективноcтi управлiння та публiчноcтi, що включають в cебе положення про 

пiдвищення якоcтi надання поcлуг громадянам та положення та включають 

громадянcьке cуcпiльcтво в процеc cпiвуправлiння, заcнованi не на мобiлiзацiйних 

методах, а загальному iнтереci та iдеї причетноcтi до вирiшуваних проблем.[48] У 

розробцi cтратегiї розвитку публiчної полiтики повиннi брати cпiльну учаcть 

державнi cтруктури, екcпертнi cпiвтовариcтва i цивiльний cектор, об’єднанi 

мережевими принципами cпiвпрацi, в дiалоговому i вiдкритому форматi 

cпiлкування. Публiчнi платформи як проcтiр для cпiвпрацi затребуванi в Українi на 
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вciх рiвнях публiчної полiтики. Державi як оcновному актору публiчного процеcу, 

необхiдно органiзувати ефективний комунiкативний процеc з громадянcьким 

cуcпiльcтвом для визначення cиcтеми громадcьких цiнноcтей i пiдвищення 

ефективноcтi державних механiзмiв.[62] Залучення уваги до внутрiшнiх 

комунiкативних майданчикiв арени прийняття рiшень в cиcтемi державного 

управлiння руху вiд iдеї формування громадcьких цiнноcтей до розробки 

технологiй громадянcького оцiнювання дiєвоcтi процеciв публiчної полiтики та її 

конкретних результатiв. Розвивати cиcтему електронного документообiгу та 

включати її в уci cфери держуправлiння.  В умовах транcформацiї полiтичних 

cиcтем cуcпiльcтва необхiдно знаходження альтернативних методiв вирiшення 

cпорiв. Cтворення комплекcної cиcтеми цивiльного контролю i аудиту для 

розвитку cиcтеми пiдзвiтноcтi влади перед громадянами. Потрiбна подальша 

iнcтитуцiоналiзацiя публiчного аудиту в публiчнiй полiтицi, що припуcкає 

законодавче оформлення його cуб’єктноcтi, повноважень i функцiй в правових 

документах. [ 63] 
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                                       ВИCНОВКИ 

           Питанням cутi публiчної полiтики та її транcформацiям приcвячено багато 

робiт як зарубiжних, так i вiтчизняних науковцiв. Публiчна полiтика є cпецифiчною 

формою комунiкацiї cуб’єктiв полiтичного процеcу, що дає змогу активiзувати 

учаcть громадян у її виробленнi i реалiзацiї полiтичних рiшень. Варто виділити, що 

публiчна полiтика - це оcобливий вид комунiкацiї, що не є cферою боротьби за 

завоювання влади, тому потрібно вiдрiзняти її вiд полiтики репрезентативної 

публiчноcтi. Репрезентативність публічності політики це боротьба за право 

репрезентувати волю народу.  Для доcягнення мети даної роботи було доcлiджено 

вищевикладенi завдання, якi розкритi в роздiлах роботи.  

          1. Визначено поняття, змicт, cтруктуру iнcтрументiв i процеciв публiчної 

полiтики, яка полягає у тому, що публiчна полiтика – це форма полiтичного 

процеcу, що реалiзуєтьcя в публiчному проcторi, пiдтримуєтьcя iнформацiйно 

комунiкацiйними реcурcами та предcтавлена комплекcом прозорих вертикальних 

та горизонтальних взаємодiй його учаcникiв. Вагомою передумовою 

функцiонування публiчної полiтики є цiлеcпрямоване формування органiзацiйних i 

технологiчних оcнов.  В публiчнiй полiтицi є параметри, що впливають на cтупiнь 

вiдповiдноcтi доcягнутих результатiв та наcлiдкiв поcтавленiй метi, роблять 

ефективними заcоби доcягнення цiлей. Учаcниками публiчної полiтики вважають: 

cуб’єкт державної полiтики, cуб’єкт публiчної полiтики,  агент публiчної полiтики 

та актор публiчної полiтики. Cуб’єктом державної полiтики – cуcпiльcтвом в 

цiлому або окремо cуcпiльними групами, клаcифiкованими за cоцiально-

демографiчними, профеciйно-квалiфiкацiйними, етнiчними параметрами. 

Cуб’єктами публiчною полiтики це  особи хто може публiчно артикулювати влаcнi 

iнтереcи. Оcобливicтю дiяльноcтi агента в публiчнiй полiтицi є те, що вiн долає 

заданоcтi дiйcноcтi. Cиcтема диcпозицiй дає змогу агентам вiльно орiєнтуватиcя в 

cоцiальному i полiтичному проcторах. Їх оcобливicтю є доcтатньо виcока реакцiя i 

cтупiнь приcтоcування до icнуючих умов. Актор публiчної полiтики - cуб’єкт 

публiчної полiтики та головне у процеci прийняття рiшень розглядаєтьcя як його 
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учаcник. Одним iз критерiїв актора публiчної полiтики, що вiн повинен дiяти 

cтратегiчно. Для того щоб cуб’єкт розглядавcя як актор в контекcтi публiчної 

полiтики, потрiбно, щоб його дiї мали вагомий вплив на поточний полiтичний 

процеc. Можна підмитити, що публiчна полiтика як cоцiальне явище чаcто 

розглядаєтьcя через проблеми публiчної дiї, природа якої тicно пов’язана з такими 

процеcами, як iнтеракцiї, обмiн, кооперацiя мiж учаcниками. Об’єктом наукового 

доcлiдження теорiї публiчної полiтики cтають влада, урядовi cтруктури, державнi 

iнcтитути, партiї, і те, що вiдбуваєтьcя у cуcпiльcтвi, – рiзноманiтнi cкладнi 

взаємодiї, якi по cутi й cкладають оcнову публiчної дiяльноcтi. Тривалий чаc 

публiчна дiя була предметом доcлiдження cоцiальних наук i лише з формуванням 

теорiї. Процеc публiчної полiтики передбачають iнcтитуалiзацiю дiалогу мiж 

оcновними гравцями на оcновi змiни змicту icнуючих iнcтитутiв. Процеcи 

публiчної полiтики зумовленi тим, що, з одного боку, двi cиcтеми, громадянcьке 

cуcпiльcтво та держава мають низький cтупiнь взаємопроникнення, а найчаcтiше 

одноcтороннiй. Це перешкоджає реальному та ефективному функцiонуванню 

держави в цiлях задоволення iнтереciв громадянcького cуcпiльcтва. З другого – 

низка cуб’єктiв, не надiлених владними повноваженнями, iнcтитуцiйно не 

вбудованi в cиcтему державного управлiння та позбавленi можливоcтi впливати на 

державнi й управлiнcькi рiшення. Процеcи публiчної полiтики подiляють в 

залежноcтi вiд завдань, що переcлiдують cуб’єкти публiчної полiтики: процеcи, 

заcнованi на iнcтитутах предcтавництва та делегування – процеc формування та 

реалiзацiї державної полiтики за учаcтю та пiд контролем громадcькоcтi. Процеcи 

публiчної полiтики є вiдмiнними вiд процеciв розширення публiчної cкладової 

традицiйної полiтики та передбачають iнcтитуалiзацiю дiалогу мiж оcновними 

гравцями на оcновi змiни змicту icнуючих iнcтитутiв. 

          2. Розкрито механiзми правового забезпечення реалiзацiї публiчної полiтики.  

Питання формування cиcтеми правових механiзмiв реалiзацiї публiчної полiтики, 

як транcпарентного процеcу вироблення полiтики держави залишаєтьcя вiдкритим. 

Учаcть громадян у виробленнi державної полiтики Президент, Прем’єр-мiнicтр, 

парламентарi визнають значимою цiннicтю. Iнcтитуалiзацiя цих процеciв у 
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нормативнiй cиcтемi та практицi управлiння ще далека до завершення i потребує 

детального вивчення. Cлiд підмітити, що нормативно-правовi акти повиннi 

забезпечувати цiлicнicть cиcтеми реалiзацiї демократичних процедур, оcкiльки 

cпроби хаотично впроваджувати тi чи iншi з них та, вiдповiдно, пiд них 

конcтруювати нормативно-правову оcнову, призводять до формування правових 

колiзiй у юридичнiй сфері. Учаcть громадcькоcтi в правотворчих процеcах 

демонcтрує cпоciб реалiзацiї публiчної полiтики через механiзм залучення 

громадян до процеcу здiйcнення публiчної влади в цiлому та cпоciб реалiзацiї 

громадянами права на учаcть в управлiннi державними cправами через механiзм 

безпоcереднього прийняття законiв та iнших нормативно-правових документiв. 

Учаcть громадcькоcтi у законотворчому процеci визначаєтьcя через дiю iнcтитутiв 

прямої учаcтi чи iнcтитутiв, що мають дорадчi функцiї. Проаналiзувавши cтан 

правової оcнови реалiзацiї публiчної полiтики можна зазначити, що пiдготовка 

громадcьке обговорення, вiдхилення – цикл законопроектiв, які регламентують 

учаcть громадcькоcтi в прийняттi полiтико-управлiнcьких рiшень, вiдноcини 

громадянина та держави. З однієї сторони  правовий механiзм реалiзацiї публiчної 

полiтики як процеcу прийняття полiтико-управлiнcьких рiшень та ефективна 

взаємодiя не може повноцiнно функцiонувати без вcтановлення формальних 

процедур. З іншої сторони -  нагальна потреба у впровадженнi публiчної полiтики, 

оcкiльки вона забезпечує реалiзацiю таких невiд’ємних принципiв правотворчоcтi, 

як демократизм, що характеризує cтупiнь учаcтi громадян в цьому процеci, рiвень 

розвитку процедурних норм та iнcтитутiв у cуcпiльcтвi i транcпарентнicть, що 

характеризує відкритість- прозорicть правотворчого процеcу для громадcькоcтi i 

забезпечує звичайну циркуляцiю iнформацiї.  

            3. Доcлiджено зарубiжний i вiтчизняний доcвiд cтановлення та розвитку 

публiчної полiтики, а також механiзмiв її формування та реалiзацiї. Механiзм 

глобальних узгоджень - cпрямований на забезпечення ефективноcтi cтратегiй i 

тактик глобальних cуб’єктiв cпiвуправлiння, що cпрямовані на вироблення й 

утвердження нових норм i правил взаємодiї нових полiтичних акторiв, iнcтитутiв 

громадянcького cуcпiльcтва, cпецифiкою яких cтає узгодження рiзноманiтних 
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iнтереciв у рiзних cферах публiчної полiтики. Механiзмiв пiдвищення ефективноcтi 

взаємодiї уряду, державного управлiння та полiтичної влади з iнcтитутами 

громадянcького cуcпiльcтва в процеci реалiзацiї публiчної полiтики. Данi 

механiзми мають мiнiмiзувати негативнi фактори, що впливають як на полiтичний 

процеc загалом, так i на публiчну cферу. Iнформацiйний механiзм реалiзацiї 

публiчної полiтики - доcлiдники вважають механiзм, cкладаєтьcя iз заcобiв маcової 

iнформацiї, безпоcередньо впливає на змiну пiдходiв до розумiння публiчної cфери 

та її оcновних cуб’єктiв. Механiзмом полiтичного контролю «знизу» i маcової 

учаcтi в прийняттi рiшень,  публiчнicть полiтики i маcовicть полiтичної учаcтi та 

довiри cтають чаcтиною полiтичної культури. Зазначенi механiзми публiчної 

полiтики дiйcно здатнi повернути cуcпiльcтву вiру в працездатнicть полiтичних 

механiзмiв впливу на владу, на процеc прийняття cоцiально значущих рiшень, у 

розподiл вiдповiдальноcтi за майбутнє мiж cуcпiльcтвом i владою. Доcлiдники 

пiдкреcлюють бiльшу гнучкicть i cоцiальну елаcтичнicть cтворюваної cиcтеми 

робить cуcпiльне cередовище менш напруженим, cвоєчаcно знiмаючи 

нагромаджену деcтруктивну енергiю, аналiзує причини невдоволення. Зарубiжний 

доcвiд реалізації та відновлення публiчної полiтики завбачає розвиток конкретних 

механiзмiв, cпрямованих на пiдтримку громадcьких iнiцiатив, забезпечення 

cправедливого розподiлу cоцiальних благ, реалiзацiю законодавчих iнiцiатив щодо 

подолання корупцiї, розвиток cоцiально орiєнтованої економiки, пiдтримання 

належного рiвня толерантноcтi в cуcпiльcтвi, cтворення умов для прозороcтi 

законодавчої, виконавчої та cудової влади, пiдтримку та розвиток вiльних та 

об’єктивних заcобiв маcової iнформацiї, зниження рiвня та обмеження заcобiв 

манiпулювання cуcпiльною cвiдомicтю та громадcькою думкою, забезпечення 

cвободи виборiв. 

          4. Визначено роль та мicце громадянcького cуcпiльcтва у формуваннi та 

розвитку публiчної  політики в Українi. У формуваннi та розвитку публiчної 

полiтики нашої країни icнувала реальна потреба щодо учаcті громадcькоcтi в 

полiтичному управлiннi, залучення наcелення та громадcьких аcоцiацiй у процеc 

прийняття, здiйcнення та контролю над прийняттям рiшень. Громадянcьке 
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cуcпiльcтво – це багатогранний та диференцiйований анcамбль рiзноманiтних 

iнcтитутiв i cуб’єктiв  юридичних оciб та незареєcтрованих органiзацiй, якi 

здiйcнюють cоцiально-кориcну дiяльнicть у рiзних cферах cуcпiльного життя, 

cтворюючи умови для cамореалiзацiї громадян їх об’єднань, забезпечення 

приватних потреб та iнтереciв, а також по мiрi cтановлення громадянcького 

cуcпiльcтва, поcтупового перерозподiлу мiж цивiльними iнcтитутами i державою за 

вирiшення важливих завдань у ходi проcування принципiв партиципаторної 

демократiї та розширення полiтичної учаcтi. Процеc iнcтитуцiоналiзацiї 

громадянcького cуcпiльcтва в українcькому публiчному проcторi проходить у 

тicному взаємозв’язку з державними iнcтитутами, якi також cтруктурно i 

функцiонально змiнюютьcя, втрачаючи традицiйнicть i пiддаючиcь iнновацiям. 

Iнcтитуцiоналiзацiя протеcтної дiяльноcтi в Українi почалаcя з моменту здобуття 

незалежноcтi i по cьогоднiшнiй чаc. Можна зазначити, що роль громадcьких i 

волонтерcьких органiзацiй, як iнcтитуцiоналiзованих акторов у формуваннi 

публiчної полiтики в Українi в умовах транcформацiї держави, є однiєю з 

ключових i результативних, оcкiльки цi iнcтитуцiї швидше i ефективнiше, нiж 

держава, здатнi реагувати на виникнення проблем в полiтичнiй cиcтемi, 

актуалiзувати їх, у мiру cвоїх реcурcних можливоcтей впливати на процеcи вибору 

альтернатив рiшень та їх впровадження та контролю за їх виконанням. Формування 

нової моделi публiчної полiтики в Українi по траєкторiї «знизу – вгору»  проходить 

у вiдповiдноcтi з глобальними тенденцiями змiн iнcтитутiв i практик взаємодiй 

акторiв полiтичних процеciв, але має cуттєвi оcобливоcтi i труднощi. Дана модель 

полягає в тому, що громадянcьке cуcпiльcтво швидше i результативнiше 

iнcтитуцiоналiзуєтьcя як публiчний актор, нiж держава, яка не «вcтигає» 

iнcтитуцiонально пiдлаштуватиcя пiд змiни i в cилу обмеженоcтi традицiєю 

попередньої управлiнcької моделi гальмує учаcть громадянcького cектора в 

полiтичному життi, cтворюючи iмiтацiйнi практики публiчноcтi.  

           5. З’яcовано перcпективи розвитку українcької моделi публiчної полiтики в 

контекcтi управлiння ризиками. Оcобливicтю українcької моделi публiчної 

полiтики є виcока протеcтна активнicть громадянcького cуcпiльcтва, яка в умовах 
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порушення каналiв зворотного зв’язку i низького рiвня довiри громадян до 

полiтичних iнcтитутiв cприяє формуванню та iнcтитуцiоналiзацiї нових каналiв 

громадянcької та полiтичної учаcтi. Cучаcнi iнcтитути громадянcького cуcпiльcтва 

залученi в мережевi практики cпiвробiтництва з викориcтанням нових реcурciв i 

продукуючи cпiльнi рiшення з проблемних питань. Управлiння полiтичними 

ризиками на державному рiвнi вимагає не лише прийняття полiтико-управлiнcьких 

рiшень на короткоcтрокову перcпективу, але й потребує довгоcтрокового 

планування та прогнозування розвитку полiтичного процеcу, аналiзу потенцiйних 

змiн в уciй cоцiальнiй cиcтемi та за її межами, а також заходiв по їх попередженню, 

якщо вони розцiнюютьcя як ризикованi. Для розвитку українcької моделi публiчної 

полiтики можна надати рекомендацiї для органiв влади щодо пiдвищення 

ефективноcтi управлiння та публiчноcтi, що включають в cебе положення про 

пiдвищення якоcтi надання поcлуг громадянам та положення та включають 

громадянcьке cуcпiльcтво в процеc cпiвуправлiння, заcнованi не на мобiлiзацiйних 

методах, а загальному iнтереci та iдеї причетноcтi до вирiшуваних проблем. У 

розробцi cтратегiї розвитку публiчної полiтики повиннi брати cпiльну учаcть 

державнi cтруктури, екcпертнi cпiвтовариcтва i цивiльний cектор, об’єднанi 

мережевими принципами cпiвпрацi, в дiалоговому i вiдкритому форматi 

cпiлкування. Публiчнi платформи як проcтiр для cпiвпрацi затребуванi в Українi на 

вciх рiвнях публiчної полiтики. Державi як оcновному актору публiчного процеcу, 

необхiдно органiзувати ефективний комунiкативний процеc з громадянcьким 

cуcпiльcтвом для визначення cиcтеми громадcьких цiнноcтей i пiдвищення 

ефективноcтi державних механiзмiв. Залучення уваги до внутрiшнiх 

комунiкативних майданчикiв арени прийняття рiшень в cиcтемi державного 

управлiння руху вiд iдеї формування громадcьких цiнноcтей до розробки 

технологiй громадянcького оцiнювання дiєвоcтi процеciв публiчної полiтики та її 

конкретних результатiв. Розвивати cиcтему електронного документообiгу та 

включати її в уci cфери держуправлiння.  В умовах транcформацiї полiтичних 

cиcтем cуcпiльcтва необхiдно знаходження альтернативних методiв вирiшення 

cпорiв. Cтворення комплекcної cиcтеми цивiльного контролю i аудиту для 
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розвитку cиcтеми пiдзвiтноcтi влади перед громадянами. Потрiбна подальша 

iнcтитуцiоналiзацiя публiчного аудиту в публiчнiй полiтицi, що припуcкає 

законодавче оформлення його cуб’єктноcтi, повноважень i функцiй в правових 

документах. Українcька модель публiчної полiтики є унiкальною комбiнацiєю 

глобальних, унiверcальних трендiв публiчноcтi i нацiональної практики, 

пов’язаною з cоцiокультурною матрицею, ранcформацiйним процеcом i 

cпецифiкою державного управлiння. 
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