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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах стрімких соціальних трансформацій націо!

нального і глобального масштабів, сучасна держава, ви!

робляючи та реалізуючи політику спрямовану на ефек!

тивне розв'язання назрілих суспільних проблем, змуше!

на вступати у взаємодію з іншими суб'єктами політич!

ного процесу. Державна політика, залишаючись базо!

вим компонентом політико!управлінської діяльності, в

нових умовах зазнає потужного впливу інститутів гро!

мадського суспільства та бізнесу і піддається суттєвим

трансформаціям. Політика держави яка формується на

базі узгоджених в публічній сфері суспільних інтересів,

цілей та завдань, все більше набуває ознак публічності.

Все це актуалізує дослідження феномену публічної полі!

тики, зокрема необхідність пошуку методологічної осно!

ви для з'ясування змісту та співвідношення понять "пуб!

лічна політика" та "державна політика", які досить час!

то підмінюють одне інше в наукових дискурсах. Від те!

оретичного і практичного вирішення питань державна

політика чи публічна політика, державне управління чи

публічне управління, багато залежить і визначення мо!

делі розвитку нашої держави та суспільства. Це ціннісні

орієнтири, які завжди відіграють ключову роль під час

прийняття політичних та політико!управлінських рішень.
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У статті розглянуто теоретико�методологічі засади дослідження поняття "публічна політи�
ка", що є коцептуально спільного та відмінного між поняттями "публічна політика" і "державна
політика". Розкрито зв'язок публічної політики та державного управління і запропоновано нау�
кові підходи до окреслення змісту публічної політики.

This article examines the theoretical and methodological bases of research the concept of "public
policy" is defined unity and conceptual differences between the concepts of "public policy" and "
state policy", reveals the relationship of public policy and public administration, and scientific
approaches proposed to outline the content of public policy.
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Нинішній період становлення української держав!

ності характеризується активним розвитком інститутів

громадянського суспільства, які прагнуть не лише впли!

вати на інститути державної влади, а й бути безпосеред!

німи її творцями. Вітчизняні науковці наголошують, що

успіх у досягненні дійсної незалежності України зале!

жить, насамперед, від усвідомлення, по!перше, необхі!

дності побудови прямих і зворотних зв'язків між дер!

жавою і суспільством, тобто цілісної системи держав!

но!організованого і керованого українського суспіль!

ства, і, по!друге, пріоритетної залежності національної

держави від українського суспільства, а не навпаки.

Наразі актуалізується необхідність розвитку публічної

політики як відкритого прозорого процесу прийняття

владних політико!управлінських рішень, відкритого для

всіх суб'єктів, заінтересованих у вирішенні суспільно

значущих проблем [1].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Публічна політика із середини ХХ ст. поступово ста!

вала предметом глибокого наукового аналізу. Особли!

ва увага дослідженню публічної політики приділяється

в США, Канаді та країнах Західній Європі. Публічна полі!
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тика там розглядається не просто як реальність політич!

ного життя, а як механізм формулювання та розв'язан!

ня суспільних проблем. Акцент робиться на тому, що

головними у цих процесах є системна взаємодія різно!

манітних суб'єктів, переплетіння інтересів яких і фор!

мує предметне поле публічної політики [2, с. 186]. Се!

ред зарубіжних науковців, які займаються вивченням

публічної політики, слід виділити Дж. Андерсона, Ю. Га!

бермаса, В. Парсонса, Л. Пала, К. Паттона, Д. Савіцкі,

Х. Коулбетча, П. Кньопфеля, К.Ларю, Ф. Варона, Н. Бє!

ляєву, Ю.А. Красина, Л. Сморгунова, О. Сунгурова,

Н. Шматко.

В Україні вивченням проблем становлення публіч!

ної політики займається чимало науковців і практиків,

зокрема представників неурядових організацій. На сьо!

годні із суттєвих здобутків українських науковців мож!

на виокремити праці О. Дем'янчука, С. Телешуна, С. Сит!

ник, І. Рейтеровича, С. Вирового, М. Карпа, О. Мельник,

А. Кузнєцова. Загальним підсумком напрацювань вітчиз!

няних дослідників є низка підходів до розуміння змісту

публічної політики: системи відносин, взаємодії держав!

них і суспільних суб'єктів, програми дій публічної вла!

ди, механізму управлінського впливу тощо. Проте уні!

фікації підходів та усталеного трактування цього понят!

тя поки!що не відбувається.

Дослідження публічної політики нерозривно пов'я!

зане із вивченням публічної сфери. На думку багатьох

вчених, громадянське суспільство включає в себе по!

стійно виникаючі асоціації, організації та рухи, які ре!

зонують з тим, що відбувається у сфері приватного жит!

тя, посилюючи і посилаючи все це в публічну сферу.

Таким чином громадянське суспільство безпосередньо

пов'язується із публічною сферою. Як зазначає Ю.Га!

бермас, комунікативна структура публічної сфери збе!

рігається лише завдяки енергійному громадянському

суспільству [2, с. 58].

Зауважимо, що підходи до розуміння публічної по!

літики у США та Західній Європі дещо відрізняються.

Так концепт публічної політики в США розуміється, го!

ловним чином, через дії держави, державного апарату,

урядових чиновників (ближче до поняття public admi!

nistration). Це багато в чому пояснюється демократич!

ними традиціями, розвиненими демократичними інсти!

тутами, високим рівнем децентралізації політичної си!

стеми США, політичного плюралізму та конкуренції. В

той час як публічна політика в європейській традиції —

це не тільки вироблення і реалізація управлінських

рішень державою, а й демократична участь різних груп

за інтересами, державних і недержавних політичних ак!

торів у політико!управлінському процесі, досягнення

комплексного бачення соціальної проблеми з дотриман!

ням процедур узгодження інтересів перед безпосеред!

ньою політичною дією уряду [3, с. 76—77].

НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ

Серед науковців досі тривають дискусії та навіть су!

перечки з приводу того, "що таке публічна політика?",

"що таке публічна, а що таке державна політика?", "в

чому єдність та відмінність між публічною і державною

політикою" "чи є зв'язок між публічною політикою та

державним управлінням?" Варто зауважити, що коли

з'явилися перші переклади англомовної літератури з

державного управління, виникало багато проблем з пе!

рекладом поняття "public policy". В наукових досліджен!

нях політологів, соціологів, фахівців з державного уп!

равління зустрічаються різні варіанти перекладу вищез!

гаданого терміну — державна, публічна, суспільна, гро!

мадська політика тощо. Сьогодні науковці лише набли!

жаються до розуміння, що дискусії з приводу дослівно!

го перекладу терміну є абсолютно непродуктивними,

адже тут важливим є розуміння не форми, а змісту зав!

дяки якому відбувається її формування. Поняття публі!

чної політики та державної політики, публічного управ!

ління та державного управління часто ототожнюються,

що нівелює сучасні стандарти вироблення та реалізації

політики держави. Досі малодослідженими залишають!

ся такі аспекти проблеми, як: усталене визначення пуб!

лічної політики, процедури здійснення публічної політи!

ки, нормативно!правове регулювання взаємодії держав!

них і суспільних суб'єктів публічної політики, легітима!

ція всіх суб'єктів публічної політики, вплив інституцій!

ного середовища в якому здійснюється публічна полі!

тика тощо.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою статті є аналіз сутності публічної політики,

наукове обгрунтування взаємозв'язку, взаємозалеж!

ності і взаємообумовленості понять "публічна політика"

та "державна політика", а також концептуальних

відмінностей між цими поняттями. Для досягнення мети

поставимо три основні завдання: дослідити зміст понять

"публічна політика" та "державна політика"; з'ясувати

концептуальний взаємозв'язок між публічною політи!

кою та державним/публічним управлінням; встановити

науково!практичне співвідношення понять "публічна

політика" та "державна політика", їх єдність та відмін!

ність.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Ми вже згадували про те, що перед вітчизняними на!

уковцями в галузі державного/публічного управління

часто постає проблема коректного перекладу терміну

public policy. У більшості мов посткомуністичних країн

не існує адекватного перекладу англійського слова

policy. Найближчий еквівалент і термін, який зазвичай

використовується перекладачами — це термін "політи!

ка" (іноді політичне управління). Але в англійській мові

використовуються, як мінімум, три слова, котрі можна

перекласти на українську як "політика" — politics, polity

і policy. Politics — це політичний процес, боротьба за

доступ до влади, завоювання урядових функцій у держа!

ві, polity — це система політичного порядку, рolicy —

це сукупність політичних цілей, курсів, програм публіч!

ної влади, і її спрямований вплив на вирішення суспіль!

них проблем.

Російські вчені виділяють в англійській мові чотири

терміни, що розмежовують різні аспекти політики як

такої: 1) власне політична сфера (politics); 2) політич!

ний устрій (polity), що є близьким до понять політичної

системи та політичної спільноти; 3) політичний курс,

свідомо вироблена стратегія в політико!управлінській

галузі (policy); 4) сфера політичного управління, підкон!

трольна громадськості (public policy) [4, с. 72—73].

В. Тертичка зазначає, що термін public є найбільш

дискусійним. Для аналізу політики, на його думку, уста!

леним є вживання (із варіантів перекладу терміну public:

державна, публічна, громадська, суспільна, національ!

на, цивільна) терміну "державна", хоча в процесі ста!
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новлення громадянського суспільства відбувається пе!

рехід до впровадження терміну "суспільна" (замість дер!

жавна) й, відповідно: суспільна політика (public policy).

Вчений цим терміном підкреслює, що політика прово!

диться в суспільстві, для суспільства і в умовах розбу!

дови громадянського суспільства [5, с. 12]. Відразу за!

уважимо, що поняття "суспільна" по відношенню до

політики, на нашу думку, є значно ширшим ніж поняття

"державна", і дещо ширшим ніж "публічна", тому більш

адекварним перекладом терміну public в контексті пол!

ітичної сфери суспільства є "публічна" політика.

На думку О. Дем'янчука, в умовах демократії, коли

рівень розвитку громадянського суспільства достатньо

високий, державна влада поступається частиною своїх

повноважень на користь органам самоуправління, і в

цьому разі справді має сенс говорити про "публічну вла!

ду" як поєднання державної влади і громадського са!

моврядування. В такому контексті публічна політика є

ширшим поняттям, оскільки вона охоплює не лише дер!

жавну політику, а й політику, яку здійснюють (чи можуть

здійснювати) недержавні організації, об'єднання дер!

жавних і громадських органів або навіть приватні струк!

тури й агенції. На відміну від тоталітарного режиму, в

демократичному суспільстві неурядовий сектор суспіль!

ного життя відіграє значну роль в ініціюванні, розробці

та впровадженні політики в інтересах окремих груп на!

селення, регіонів чи всієї нації в цілому, тобто "публі!

ки". Тому вживання терміна "публічна політика" замість

терміна "державна політика" є більш узагальнюючим [6,

с. 31—32].

Отже, можемо дійти висновку, що серед вітчизняних

дослідників відсутній однозначний підхід щодо перекла!

ду терміну "public policy" на українську мову. Це зумов!

лено як певними лінгвістичними особливостями англійсь!

кої та української мов, так і самим концептом публічної

політики, який поступово трансформується, а його харак!

теристики змінюються під впливом взаємодії демокра!

тичної держави з громадянським суспільством.

Наукове обгрунтування концепту публічної політи!

ки займає одне з провідних місць у політичній та дер!

жавно!управлінській науці. Так, Т. Парсонс у своїй фун!

даментальній праці "Публічна політика: вступ до теорії

й практики аналізу політики" зазначає, що публічна полі!

тика зосереджується на суспільстві і його проблемах.

Вона пов'язана із тим, як ці проблеми визначаються й

формулюються, яке місце вони займають у порядку ден!

ному політичної діяльності й політичного управління, і

наскільки ефективно державна влада здійснює заходи

чи утримується від них [7, с. 17]. Група європейських

науковців визначає публічну політику як зв'язок по!

слідовних рішень чи діяльності, прийнятих різними пуб!

лічними, а інколи й приватними, дійовими особами, ре!

сурси, інституційна приналежність і інтереси яких є

різними, з метою розв'язання проблеми, політично ви!

значеної як колективна [8, с. 44].

На думку російської дослідниці Н. Шматко, публічна

політика є симбіозом політичної дії, наукової рефлексії та

акту мас!медійної комунікації. За великим рахунком, вона

здійснюється в порядку інтервенції до сфери політики ек!

спертів, аналітиків, фахівців у галузі соціальних наук, інте!

лектуалів, публіцистів та журналістів. Історично конкрет!

на сукупність соціальних обставин, що виступає умовою

можливості публічної політики, змінила сам зміст поняття

"політика". Все це дозволяє говорити про публічну полі!

тику як про інший стан поля політики [9, с. 106].

У навчальному посібнику "Основи публічної політи!

ки та управління", який був підготовлений групою

українських дослідників (С.О. Телешун та ін.), дається

наступне визначення: "публічна політика — це форма

політичного процесу, який реалізується в публічному

просторі, підтримується інформаційно!комунікаційними

ресурсами та представлена комплексом прозорих вер!

тикальних і горизонтальних взаємодій його учасників"

[10, с. 54]. Вітчизняний науковець О. Лазарєва зазна!

чає, що публічна політика є інтегративною категорією,

якою позначають різноманітні аспекти політичної діяль!

ності у державно!управлінській сфері, зокрема: участь

різноманітних соціальних верств у суспільно!політично!

му житті; професійну діяльність політиків; наукову реф!

лексію з приводу політичних рішень; багатоманітність

проявів мас!медійної комунікації; особливості легіти!

мації влади у суспільній свідомості. Публічна політика

реалізується у публічному просторі та забезпечує за до!

помогою певного набору засобів взаємодію владних

інститутів з громадянами у державному управлінні [11,

с. 122]. Н. Конон визначає публічну політику у широко!

му розумінні як відкриту, гласну, доступну для участі

сферу суспільного життя, в якій суб'єкти політичних

відносин взаємодіють один з одним, а у вузькому як

взаємодію держави, влади, інститутів громадянського

суспільства, бізнесу, різноманітних соціальних груп з

приводу реалізації суспільних інтересів, виробництва,

розподілу і використання суспільних ресурсів і благ [12,

с. 656].

Загальним підсумком наукових здобутків зарубіж!

них і вітчизняних учених у сфері дослідження публічної

політики є напрацювання низки підходів до тлумачення

поняття "публічна політика", проте уніфікації підходів

не відбувається. Наведемо основні з цих підходів:

— публічна політика — як транспарентний процес

прийняття політичних, політико!управлінських рішень,

де ступінь публічності визначається наявністю каналів

доступу заінтересованих груп до цього процесу;

— публічна політика — як цілеспрямований вплив,

який здійснюють структури публічної влади. Таке зна!

чення публічної політики найчастіше вживається в кон!

тексті реалізації публічного управління;

— публічна політика — як програма, що містить

стратегії розвитку держави. Вживається тоді, коли

йдеться про галузеву політику (у сфері охорони здоро!

в'я, освіти, промислова політика тощо);

— публічна політика — як визначений курс дії пуб!

лічної влади. Таке значення може мати місце в контексті

реалізації певної ідеології правлячого класу;

— публічна політика — публічна діяльність, репре!

зентована у публічній сфері активність політичних та не!

політичних акторів, які через взаємодію прагнуть реа!

лізовувати власний інтерес. Діяльність держави прояв!

ляється у сфері задоволення соціальних запитів, відпо!

відно публічна діяльність здійснюється з метою оп!

тимізації та раціоналізації управлінських рішень;

— публічна політика — форма політичного проце!

су, який реалізується у публічному просторі, підтри!

мується інформаційно!комунікаційними та іншими ви!

дами ресурсів, представлений цілісним комплексом вер!

тикальних і горизонтальних взаємодій його учасників

[13, с. 186—187];

— публічна політика — як механізм підтримки публіч!

ного порядку. У такому контексті можна послатися на

праці американського вченого Ервінга Гоффмана, який
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стверджував, що взаємодіючи у суспільстві люди вироб!

ляють способи підтримки, руйнування та відновлення пуб!

лічного порядку, який є базовим для підтримки соціаль!

ного порядку — політичного та економічного.

Останній підхід розуміння публічної політики через

публічний порядок, на наш погляд, є достатньо перспек!

тивний, щоб розуміти сучасні політичні процеси та пе!

редбачати їх подальший розвиток. Навіть за відсутності

чіткого визначення самого поняття "публічний порядок",

його зміст є зрозумілим як для політологів, так і для

юристів та державних управлінців, оскільки включає такі

параметри як державний устрій, суспільний устрій, гро!

мадянські права і свободи.

Таке розмаїття визначень публічної політики зумов!

лює інтерес до подальшого вивчення питання походжен!

ня, становлення та організації публічної політики. По!

няття "публічна політика" є системним явищем. Саме

вона зосереджується на тому, яким чином відбувається

взаємодія суспільства і держави у вирішенні тих або

інших проблем і як, з позиції посилення функціонуван!

ня громадянського суспільства, організовує свою ді!

яльність публічна влада (державна і самоврядна) задля

реалізації суспільно значущих інтересів і потреб.

Особливістю сучасного розвитку суспільних наук є

їх значне дроблення, виокремлення нових підгалузей

наук та відокремлення галузей. Що таке політична

наука? Що таке наука з державного управління?

Відповіді на ці питання не є усталеними і відображають

традиції національних шкіл.

Так, згідно з визначенням, затвердженим Амери!

канською асоціацією політичної науки (APSA), політич!

на наука (political science) вивчає органи влади, публіч!

ну політику, політичні процеси та системи, політичну по!

ведінку. Підгалузями політичної науки є політична тео!

рія, політична філософія, політична ідеологія, політе!

кономія, політична психологія, політичні дослідження

та аналіз, порівняльна політика, міжнародні відносини

та інше. У Британській енциклопедії "Британіка" [14]

зазначається, що політична наука займається систем!

ним вивченням управління шляхом застосування емпі!

ричних та наукових методів аналізу. Традиційним пред!

метом вивчення політичної науки є держава, її органи

та інститути. Проте сучасний спектр предмета політичної

науки значно ширший і охоплює дослідження всіх соці!

альних, культурних та психологічних чинників, які взає!

мно впливають на роботу уряду і політичного організ!

му. "Британіка" дає також визначення державному уп!

равлінню як процесу реалізації політики органів держав!

ної влади (government policies), зокрема, це плануван!

ня, організація, керівництво, координація та контроль

державних операцій. Під державним управлінням маєть!

ся на увазі передусім реалізація державної політики, в

основному, з боку виконавчої влади. Таким чином, дер!

жавне управління має справу з управлінням державни!

ми програмами.

Російські вчені часто цитують Вудро Вільсона, який

сказав, що державне управління є найпізнішим плодом

політичної науки. Відповідно російська наукова тради!

ція розглядає державне управління і політику (public

administration and policy) як галузь політичної науки,

предметом якої є організація та діяльність державних

органів та пов'язаних із ними установ з приводу задо!

волення суспільних інтересів. Разом з тим у Росії дер!

жавне управління та політику формально відносять до

економічних та юридичних дисциплін [13, с. 189].

Чи це самостійні наукові напрями, чи державне

управління є підгалуззю політичної науки або управлі!

нської науки — все це є предметом наукових дискусій.

Прихильність науковця до тієї чи іншої позиції часто виз!

начається його схильністю збільшувати чи, навпаки,

зменшувати вододіл між політикою та управлінням, виз!

начати, чи є дихотомія між поняттями "політика" та "дер!

жавне управління". Так, до 30!х рр. ХХ ст. вважалося,

що політична наука відіграє важливу роль у визначенні

інтелектуального простору державного управління. Три!

валий час домінував інструментальний підхід, який ви!

значав, що політичну науку та державне управління по!

в'язує політична система, зокрема процеси "входу" та

"виходу" з неї. Й до сьогодні серед науковців є достат!

ньо категоричні твердження, які зауважують, що дер!

жавне управління є міждисциплінарним гібридом, у яко!

му найбільше запозичень саме з політичної науки [13,

с. 189].

З початку 70!х років минулого століття з'являється

концепція під назвою "публічного політичного підходу"

до управління ("public policy approach" to administ!

ration). Концепція розглядає, якою мірою кожна стадія

в розробці і здійсненні політики впливає на її загальну

форму. Природа самого процесу прийняття рішень по!

чинає визначати зміст державного управління. Можли!

во, саме цей період можна умовно вважати часом "на!

родження" теорії публічної політики, яка пов'язала по!

літику з державним управлінням та стала предметом для

дослідження в межах відповідних наукових галузей. Тим

більше, що більшість зарубіжних дослідників переко!

нані в тому, що історично публічна політика виникла на

хвилі дискусій підвищення ефективності державного

управління і, головне, з розширенням можливостей

участі громадянського суспільства в політичному про!

цесі [15, с. 9].

З цього часу увага науковців концентрується на ви!

робленні публічної політики, яка представлена склад!

ним переплетінням політичних та управлінських про!

цесів, у результаті яких відбувається прийняття політич!

них та політико!управлінських рішень. Політична скла!

дова процесу прийняття рішень — це взаємодія політич!

них акторів, внаслідок якої схвалюється те чи інше

рішення, а управлінська — це технічне, інформаційно!

аналітичне, інтелектуальне забезпечення процесу. Схе!

ма вироблення публічної політики практично співпадає

з процесом прийняття політико!управлінських рішень.

Вона вибудовується, починаючи з ідентифікації пробле!

ми, визначення цілі, збору і аналізу інформації, обран!

ня тієї чи іншої моделі рішення, формулювання альтер!

нативних варіантів рішення, обрання (ухвалення) най!

більш ефективного варіанта рішення, доведення рішен!

ня до виконавців, його реалізація, контроль за виконан!

ням рішення, оцінка результатів. Отже, публічна по!

літика націлена на вирішення суспільних проблем, що

потребують розв'язання, і реалізується органами пу!

блічного управління шляхом застосування відповідних

механізмів та ресурсів.

 Публічна політика як системне явище, як процес,

як інструмент та механізм не може бути повноцінно роз!

критою в межах лише політичної науки чи науки дер!

жавного управління. Концепції та теорії, які використо!

вуються для розкриття природи публічної політики, її

аналізу як процесу, належать до різних галузей знання.

Зокрема для дослідження суспільства, публічної сфе!

ри, процесів вироблення і реалізації публічної політики
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успішно застосовуються теорії та концепції політичної

науки (групової політики, заінтересованих груп, політич!

ного лобіювання, політичних мереж тощо), соціологіїі і

психології (ресурсної залежності, інституціональна, по!

ведінкова тощо), економічної науки (колективної дії,

суспільного вибору, ігор, трансакційних витрат), менед!

жменту. Перші з них пояснюють публічну політику як

результат взаємодії груп інтересів, визначають плю!

ралізм та корпоративізм як основні моделі вироблення

та реалізації такої політики, мотиви залучення недер!

жавних акторів до вироблення публічної політики. Другі

описують механізми впливу на прийняття політико!

управлінських рішень, політичної комунікації держави,

бізнесу та суспільства, політичну активність недержав!

них акторів, зацікавлених у задоволені власних потреб.

Названі теорії пояснюють також поведінку недержав!

них акторів (інститутів громадянського суспільства) у

взаємодії з державою з врахуванням поведінки інших

як конкурентів у впливі на формування публічної по!

літики

Складне переплетіння політики та управління, яке й

створило публічну політику, сьогодні знаходить своє

відображення в сучасних концепціях врядування Gover!

nance, New Public Governance, Good Governance, у яких

публічна політика виступає як ціль і водночас як резуль!

тат державного управління. Термін "публічна політика"

застосовується для означення державної політики країн

Європейського Союзу, яка є результатом сумісної діяль!

ності національних та наднаціональних органів управл!

іння. Принципи здійснення державного управління, виз!

начені Білою Книгою, базуються саме на засадах публ!

ічної політики, яка передбачає взаємодії державних, не!

державних акторів та наднаціональних структур. Саме

такий механізм формує публічні майданчики для прий!

няття політичних рішень, спрямованих на досягнення

суспільно значимих цілей [13, с. 191].

Як співвідноситься поняття "публічна політика" з по!

няттям "державна політика"? Що є спільного та

відмінного між поняттями "державна політика" та "публ!

ічна політика"? По!перше, механізми формування — у

публічній політиці — це завжди механізми, які забезпе!

чують можливості представлення та узгодження позицій

заінтересованих сторін у прийнятті політичного, політи!

ко!управлінського рішення. Наприклад, для амери!

канців державна політика ("public policy") є "публічною",

оскільки ці механізми вже закладені в так званій плю!

ралістичній моделі формування державної політики. Чи

є "державна політика" та "публічна політика" одним і

тим самим поняттям? Відповідь на це запитання дає

аналіз самого механізму прийняття рішень та програм

(вироблення політики), зокрема таких параметрів, як:

— спосіб, у який актуалізується проблема і набуває

статусу суспільно значимої;o наскільки заінтересовані

сторони мають можливість користуватися каналами до!

ступу до прийняття рішень;

— чи є ці канали;

— чи існують зворотні зв'язки між суб'єктом і об'єк!

том прийняття рішень тощо.

Тобто "державна політика" і "публічна політика" мо!

жуть як ототожнюватися, так і становити різні поняття

залежно від механізму їх вироблення.

По!друге, публічна політика спрямована на забез!

печення суспільного інтересу (на відміну від таких варі!

антів, як "державний інтерес", "корпоративний інтерес",

"приватний інтерес"). За певних політичних режимів дер!

жава може блокувати та "відмовлятися" від санк!

ціонування певних суспільних інтересів і вони ніколи не

набувають статусу публічного інтересу. Завдання пу!

блічної політики — створити механізми виявлення і забез!

печення суспільного інтересу. Важливо також зазначи!

ти, що публічна політика завжди пов'язана з реалізацією

владних повноважень з моменту формування пробле!

ми політики з метою визначення характеру політичного

рішення, аж до результатів оцінки його реалізації. На!

приклад, розуміння того, що влада вдається до публіч!

ної політики лише у сферах охорони здоров'я, довкіл!

ля, у сферах науки та освіти тощо, де чітко виражений

суспільно значущий контекст, є не правильним, оскіль!

ки, по суті, відбувається заміна поняття соціогуманітар!

ної політики на публічну. Публічна політика означає ле!

гітимний спосіб формування та публічне схвалення полі!

тики. Тобто та ж сама соціогуманітарна політика може

реалізовуватися без використання демократичних про!

цедур, а головне, не відповідати суспільним інтересам.

По!третє, "державна політика", "державне управ!

ління" нині піддаються суттєвим трансформаціям під впли!

вом нових структур суспільних взаємодій (мереж), гло!

балізації (глобальне управління), інформаційних техно!

логій (електронне врядування). Публічна сфера набу!

ває значимості як платформа взаємодій та вироблення

суспільних інтересів, формулювання суспільних цілей та

завдань. Державна політика перестає бути державною

як такою і набуває ознак публічності в тому розумінні,

що держава визнається актором, що діє та вибудовує

свою політику і здійснює управління в публічній сфері.

Тут акцентуємо увагу на тому, що "публічність" у кон!

тексті розгляду поняття "публічна політика" — це не

просто "політика, винесена на публіку, на публічне об!

говорення". "Публічність" передбачає здійснення різних

видів діяльності для досягнення суспільних цілей. Відпо!

відно публічність інтересу означає, що його суб'єктом

(носієм) є суспільство як органічне ціле. Найбільшою

мірою спільності володіють інтереси всього суспільства

(суспільні інтереси). Вони відображають базові потре!

би людей і в багатьох обумовлюються необхідністю соці!

ального розвитку. Отже, публічність політики має місце

тоді, коли вона спрямована на досягнення суспільних

цілей та забезпечення суспільних інтересів [13, с. 193].

Значення публічної сфери для формування публіч!

ної політики відзначає більшість науковців. Еспен Мое,

досліджуючи розвиток таких європейських країн, як

Нідерланди, Великобританія, Франція та Німеччина,

відмітив, що саме публічна сфера, а не громадянське

суспільство відіграла вирішальну роль у стабільності

розвитку та процвітанні країн західного світу. Цікавим

є те, що автор акцентує увагу на тому, що сформованість

громадянського суспільства ще не означає обов'язко!

ве формування публічної сфери. Просування інтересів

самоорганізованих автономних груп, які й представля!

ють громадянське суспільство, є необхідною, але не до!

статньою умовою формування публічної сфери. Вона

формується тоді, коли створюються умови публічного

дискурсу [16].

Російський соціолог В.М. Якимець визначає публіч!

ну сферу поряд з розвиненістю та демократичністю су!

спільства основними критеріями оцінки публічної полі!

тики. Стан публічної сфери вимірюється дослідником

за такими параметрами, як: наявність системи дієвих ме!

ханізмів діалогу між державою та суспільством при

прийнятті значимих рішень; наявність інструментів фор!
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мування влади та лобіювання суспільних інтересів; міс!

цеве самоврядування, яке наділене реальною владою,

повноваженнями та засобами їх реалізації; ефективне

надання виконавчою владою послуг у сферах освіти,

культури, охорони здоров'я; здійснення ефективного

управління державним майном; ефективний нагляд та

контроль у виконавчої влади; ефективне нормативне ре!

гулювання у виконавчої влади; прийняття законодавчою

владою законів, які захищають права та інтереси ви!

борців; соціально відповідальний бізнес. У той час як

оцінка демократичності суспільства включає такі пара!

метри, як: підтримка громадянських ініціатив і розви!

ток громадського контролю; прихильність до мирного

вирішення конфліктів в інтересах усіх сторін; дієвість

законів із приборкання корупції; економіка, де поважа!

ють право власності, забезпечують рівні можливості,

гарантії для знедолених; конституційний захист прав

меншин; верховенство закону, яке захищене незалеж!

ною судовою владою; вільні та плюралістичні ЗМІ; ре!

гулярні вільні та чесні вибори. В.М. Якимець пропонує

таке визначення публічної політики — "це діяльність, яка

характеризується системною взаємодією держави,

бізнесу, некомерційного співтовариства, різноманітних

соціальних, професійних груп та верств, громадських

об'єднань з приводу "реалізації особистих та суспіль!

них інтересів; виробництва, розподілу та використання

суспільних ресурсів та благ з урахуванням волевиявлен!

ня населення певних територій" [17]. Аналізуючи доро!

бок науковців, можна стверджувати, що структуру пуб!

лічної політики складають публічна сфера, публічність,

суспільний інтерес, публічність інтересу.

Не можна залишити поза увагою рекомендації, які

дав один з найбільш відомих американських дослідників

публічної політики Джеймс Андерсон. Пояснюючи, чим

саме "публічна політика" різниться від "державної полі!

тики", він зазначає, що окремі напрями публічної по!

літики формуються урядовими структурами та чиновни!

ками. Дослідник вказує на те, що публічна політика, по!

перше, завжди пов'язана з цільовими або зорієнтова!

ними на досягнення цілі діями. По!друге, публічна полі!

тика складається з певних цільових дій, прийнятих уря!

довими чиновниками протягом певного періоду часу, а

не з дискретних рішень. По!третє, публічна політика ви!

никає завжди у відповідь на політичні запити [18, с. 10—

13]. Відповідно публічна політика зорієнтована на ре!

зультат і в цьому виявляється її інструментальний харак!

тер.

ВИСНОВКИ
Досліджуючи сутність понять "публічна політика" та

"державна політика", можна дійти висновку, що нині

серед дослідників відсутня одностайність щодо пере!

кладу терміну "public policy" на українську мову. Це зу!

мовлено як лінгвістичними особливостями англійської

та української мов, так і самим концептом публічної пол!

ітики, який перебуває у трансформації, що призводить

до поступової зміни його характеристик. При тому всьо!

му, що багато науковців намагалися сформулювати

чітке визначення, все ж таки слід визнати, що зміст по!

няття "публічна політика" може варіюватися залежно від

конкретного контексту.

Можна погодитися з вітчизняними науковцями

С. Телешуном, С. Ситник та І. Рейтеровичем, які запро!

понували власне тлумачення терміна "публічна політи!

ка", яке, на наш погляд, найбільш точно передає його

зміст. Отже, публічна політика — це політика органів

державного управління, заснована на механізмах пуб!

лічного узгодження інтересів заінтересованих сторін та

спрямована на досягнення суспільно значимих цілей та

вирішення суспільно важливих завдань. Публічна по!

літика та публічне управління нероздільні, тому що пуб!

лічна політика представлена складним переплетінням

політичних та управлінських процесів, у результаті взає!

модії яких відбувається прийняття політичних та політи!

ко!управлінських рішень. У методологічному вимірі пуб!

лічна політика, на нашу думку, виступає своєрідною

інституційною матрицею публічного управління.

Щодо співвідношення понять "державна політика"

і "публічна політика" то вони можуть як ототожнювати!

ся, так і становити різні поняття залежно від механізму

їх вироблення. Державна політика перестає бути дер!

жавною як такою і набуває ознак публічності в тому ро!

зумінні, що держава визнається актором, що діє та ви!

будовує свою політику і здійснює управління в публічній

сфері. На нашу думку, публічна політика є ширшим по!

няттям, оскільки вона охоплює не лише державну полі!

тику, а й політику, яку здійснюють (чи можуть здійсню!

вати) недержавні організації, об'єднання державних і

громадських органів або навіть приватні структури й

агенції.

Перспективи подальших наукових розвідок. Вивчен!

ня публічної політики зумовлено особливістю сучасних

політичних процесів, які характеризуються значним зро!

стання вимог, які суспільство пред'являє до політичної

системи. В умовах, коли органи державної влади не зав!

жди здатні адекватно реагувати на існуючі запити су!

спільства, держава все частіше починає перекладати

деякі функції на недержавних акторів. Наразі актуалі!

зується необхідність розвитку публічної політики як

відкритого прозорого процесу прийняття владно!пол!

ітичних рішень. Тенденція активного включення всіх заі!

нтересованих суб'єктів у процеси вироблення політики,

спрямованої на забезпечення суспільних інтересів і зав!

дань, стає дедалі відчутною. У цій ситуації зростає не!

обхідність вивчення механізмів вироблення та реалізації

публічної політики, з'ясування процесів перетворення

державної політики в публічну.
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