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ВСТУП 
 
Нагальною проблемою українського суспільства є відсутність науково 

обґрунтованої державної політики та реального механізму впровадження дер-
жавно-політичних рішень. Нагальною передовсім тому, що експертно-аналі-
тичне забезпечення державної політики дає змогу виробити оптимальне в пев-
них умовах державно-політичне рішення та мінімізувати його очікувані й не 
передбачувані негативні наслідки.  

Висновок очевидний: сьогодні нам потрібний більш сучасний тип про-
фесійного знання, який можна було б застосовувати з більшою користю для опти-
мізації процесу прийняття державно-політичних рішень. При виробленні дер-
жавної політики маємо справу зі складними, здебільшого якісними, а не кіль-
кісними проблемами, тому більшу увагу приділяємо саме політиці, саме полі-
тичним явищам. Тож експертно-аналітичне забезпечення державної політики – це 
міждисциплінарне явище, левову частку якого становлять політичні проблеми. 

Важливим для розбудови й нормального функціонування нашої держави 
було б також запровадження в усіх основних адміністративних установах поса-
ди експерта-аналітика, котра б за статусом була близькою до вищих посадових 
осіб, які відповідають за визначення основних напрямів діяльності установи. 
Формально експерти-аналітики виконують функцію радників вищого керів-
ництва, встановлюючи з ним відносини співробітництва та довіри. Експертно-
аналітичне забезпечення державної політики покликано внести в загальний 
процес прийняття державно-управлінських рішень свіжі ідеї, орієнтацію на 
майбутнє та систематичність. 

Специфікою експертно-аналітичного забезпечення державної політики в 
Україні є також її спрямування на задоволення потреб лише вищих органів дер-
жавної влади та ігнорування потреб супроводу управлінських рішень регіо-
нальних і місцевих органів влади. Окрім того, значною є проблема неви-
користання експертно-аналітичної діяльності при обґрунтуванні важливих нау-
кових та господарських проектів. 
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1. РОЗРОБКА, АНАЛІЗ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 

 
Розгляд питання розробки аналізу та інформаційного забезпечення 

державної політики варто розпочати зі з’ясування що являє собою державна 
політика. Державна політика в будь-якій сфері є відповіддю на практичні 
проблеми осмислення та контролювання суспільства як комплексного явища. 
Навколо визначення поняття “державна політика” виникає багато суперечок. 
Це пов’язано з багатоаспектністю та багатогранністю даного явища. В най-
більш загальному вигляді державну політику розуміють як основні принципи, 
норми та діяльність зі здійснення державної влади. 

Західний дослідник Л.Пал визначає державну політику як “напрям дії або 
утримання від неї, обраний державними органами для розв’язання певної 
проблеми або сукупності взаємно пов’язаних проблем” [12, с. 22]. Такі західні 
дослідники як Л.Пал, Б.Гогвуд та Л.Ган зазначають, що державну політику 
необхідно відрізняти від щоденних рішень, які приймають держані органи [12, 
с. 22-23; 3, с. 34-35]. По-перше, державна політика має більший масштаб, ніж 
рішення, вона (політика) являє собою послідовність рішень. По-друге, якщо 
рішення можуть виробляти самі організації, окремі агенти, то державна політика 
звичайно передбачає взаємодію багатьох агентів і організацій та вироблення 
складних взаємозв’язків між ними. Дослідження державної політики передбачає 
простеження множинних зв’язків між багатьма індивідами, групами та орга-
нізаціями. І хоча накопичення рішень протягом певного часу може скласти певну 
політику, майже завжди впровадження тієї чи іншої політики носить 
цілеспрямований характер. Окрім того, варто зазначити, що державна політика не 
завжди поширюється на все суспільство, часто вона регулює окремі сфери, що 
передбачає вплив на визначену суспільну групу, а отже, вона називається 
державною, в першу чергу, завдяки своєму походженню. 

Л.Пал зауважує, що “законодавча влада не є нині єдиним джерелом 
державної політики”, “майже кожну політику можна пов’язати з певним 
законодавчим актом, але справжній зміст політики часто визначається 
агентством з делегованими повноваженнями” [12, с. 23]. 

Хоча вироблення державної політики має усвідомлений характер, 
результати її можуть відрізнятися від запланованих цілей. Причиною цього 
можуть слугувати різні ситуації. По-перше, політика може проявлятися 
несподіваним для виробників способом через трудність розміщення окремих 
осіб та організацій на відповідне із заявленою політикою місце, таким чином 
повернувши її в якийсь інший напрям. По-друге, на політику впливає широка 
система владних стосунків, незалежно від того, що думають і який намір мають 
творці політики. Такий стан справ при аналізі державної політики має 
підштовхнути нас до дослідження не лише впливу державної політики, а й 
врахування при цьому цілей та намірів, які закладають в державну політику її 
виробники [3, с. 38; 12, с. 26-27]. 

Згадані вище вчені також наголошують на тому, що державна політика – 
це не завжди дії, а також утримання від дії. Безперечно, що не у всіх випадках, 



6 
 

не у всіх періодах історичного поступу і не у всіх сферах суспільного життя 
вимагається активне втручання держави, інколи необхідним є продумане 
утримання від дій. Таким чином, така бездіяльність є утриманням від втручання 
на основі ґрунтовних наукових досліджень, зокрема процедур моніторингу та 
оцінювання в тій чи іншій сфері суспільного життя. Тобто, політика може 
складатися з переліку того, що не робиться, а не лише з того, що має бути 
зроблено [3, с. 37; 12, с. 27-28]. 

Ще однією цікавою особливістю державної політики, на якій акцентують 
увагу Б.Гогвуд і Л.Ган є те, що її цілі можуть визначатися ретроспективно з 
метою раціоналізації урядом своїх попередніх дій [3, с. 38]. Тобто, цілі, що 
лежать в основі державної політики, зазвичай ідентифікуються на початковій 
стадії процесу її вироблення, однак вони можуть змінюватися з часом і в деяких 
випадках визначатися лише ретроспективно. 

Цікавою є концепція Дж. Андерсена, який зазначає, що державна полі-
тика пов’язана із цілезорієнтованими діями; вона з’являється у відповідь на 
політичні вимоги; вона включає в себе те, що уряд дійсно робить, а не те, що 
він має намір зробити; вона має базуватися на законі і бути авторитетною [22,  
с. 6-8]. Американський політолог Г.Пітерс висловлює думку, що державна 
політика являє собою відносини між урядом та приватними особами, які 
характеризуються втручанням уряду в життя громадян [24, с. 4]. 

Узагальнюючи підходи до визначення державної політики західними 
вченими, варто розглянути трактування даного поняття наведені Е.Янг і Л.Куінн: 

• державна політика – це дії, що їх реалізує владний орган, який має 
законодавчі, політичні та фінансові повноваження це робити; 

• державна політика – це реакція держави на реальні життєві потреби чи 
проблеми, тобто державна політика намагається реагувати на конкретні потре-
би або проблеми суспільства чи суспільних груп, наприклад, громадян, 
недержавних організацій чи органів влади; 

• державна політика зорієнтована на досягнення цілі, тобто вона 
намагається досягти кількох визначених цілей у спробі розв’язати або розгля-
нути певні проблеми чи потреби в конкретному суспільстві; 

• державна політика – це курс дій, тобто не одне окреме рішення, дія чи 
реакція, а ретельно розроблений підхід або стратегія; 

• державна політика – це рішення щось робити або рішення нічого не 
робити, що означає, що визначена політика може призвести до дій у спробі 
розв’язати проблему або може базуватися на переконанні, що проблему буде 
розв’язано в рамках поточної політики, а отже, не призвести до жодних дій; 

• державна політика здійснюється одним або групою акторів, тобто по-
літику може реалізовувати один представник влади, владний орган або багато 
гравців; 

• державна політика передбачає обґрунтування дій, тобто визначена 
політика, як правило, містить пояснення логіки, на якій вона ґрунтується; 

• державна політика – це рішення, що вже ухвалене, а не намір чи 
обіцянка [21, с. 5-6]. 
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Власне наведені вище положення не є дефініціями поняття “державна 
політика”, адже не дають цілісного уявлення про даний процес. Вони радше є її 
характеристиками, основними моментами, які допомагають нам зрозуміти суть 
державної політики, виокремивши її складові, склавши до купи які, ми зможемо 
отримати цілісну картину цього багатоаспектного явища. 

Російський дослідник В.Холопов зазначає, що державна політика в певній 
сфері – це система взаємопов’язаних, послідовних управлінських впливів, які 
об’єднані єдиною метою, об’єктом і принципами діяльності [19, с. 77]. В під-
ручнику “Державна політика і управління” за редакцією Л.Сморгунова ми 
знаходимо визначення державної політики як “політичного процесу управ-
лінського впливу, головним чином, інститутів виконавчої влади держави на 
основні сфери суспільства, що спирається на безпосереднє застосування дер-
жавних владних повноважень як при розробці, так і при здійсненні стратегії і 
тактики регулюючого і організуючого впливу на всі компоненти і аспекти 
функціонування і розвитку економіки, соціальної сфери та інших підсистем 
суспільства шляхом розміщення ресурсів, розподілу, перерозподілу суспільних 
благ та інших заходів” [4, с. 67]. Ще один вчений Г.Атаманчук визначає 
державну політику як сукупність цілей та завдань, які практично реалізуються 
державою, і засобів, що використовуються при цьому [2, с. 57]. Виходячи з 
вищезазначеного, можна зробити висновок, що державну політику слід 
розглядати як один із видів державно-управлінської діяльності. 

Державна політика розробляється з урахуванням багатьох обставин та 
умов вищими органами державної влади за участю інших суб’єктів політики – 
партій, громадських організацій, університетів та дослідницьких центів, 
впливових діячів бізнесу, культури і науки. Виходячи з суті державної полі-
тики, яка визначається як цілеспрямована діяльність органів державної влади 
по вирішенню суспільних проблем, досягненню і реалізації суспільнозначимих 
цілей розвитку суспільства чи його окремих сфер [10, с. 4], її всеосяжного 
характеру та визначального впливу на життя громадян, важливе значення має 
наукове забезпечення державної політики. Воно полягає у проведенні 
фундаментальних та прикладних досліджень, у формуванні наукових центрів, 
дослідницьких груп, спеціальних фондів, що займаються вивченням актуальних 
суспільних проблем і виробленням рекомендацій для органів державної влади. 

Російський вчений Г.Атаманчук зазначає, що зміст державної політики 
являє собою оптимальний синтез об’єктивних тенденцій суспільного розвитку 
та суб’єктивних суджень людей про свої інтереси в ньому. В кожній державі 
політика формується під впливом багатьох обставин, є збігом певних факторів, 
буває досить кон’юнктурною та персоніфікованою. Сенс державної політики 
він зводить до модернізації матеріального та духовного виробництва і 
соціальних умов життя на базі науково-технічного прогресу, розвиток людини 
та взаємовигідний розподіл праці з іншими державами [2, с. 57-59]. 

Синтезуючи наведені вище підходи спробуємо дати комплексне визна-
чення даного поняття. Державна політика – це діяльність органів державної 
влади з управління та керівництва суспільством на основі єдиних цілей, 
принципів та методів (здіснення), яка передбачає розробку, законодавче 
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закріплення та впровадження державних цільових програм в різних сферах 
суспільного життя з метою вирішення нагальних проблем чи задоволення необ-
хідних потреб суспільства. Вагоме місце в державній політиці належить 
структуруванню інтересів різних груп населення та пошуку компромісу між 
ними, адже кінцеве рішення має максимально наближати суспільний гаразд. 

Поряд з поняттям “державної політики” часто вживається поняття 
“державні програми” або “державні цільові програми”, тому варто пояснити 
даний термін. Російський дослідник В.Лобанов зазначає, що цільові програми – 
це пов’язаний ресурсами, виконавцями і строками здійснення комплекс нау-
ково-дослідних, дослідно-конструкторських, виробничих, соціально-еконо-
мічних, організаційно-господарських та інших заходів, що забезпечують ефек-
тивне вирішення завдань в сфері державного, економічного, екологічного, 
соціального і культурного розвитку держави [10, с. 73]. Державні цільові 
програми – це один із основних способів впровадження державних рішень в 
життя. Вони покликані забезпечити необхідну концентрацію економічних, 
фінансових та виробничих ресурсів на пріоритетні напрямки розвитку держави. 
Отже, створення державних програм дозволяє: по-перше, сконцентрувати 
ресурси для вирішення певної проблеми; по-друге, об’єднати зусилля всіх 
зацікавлених організацій; по-третє, поставити довгострокові цілі і розробити 
стратегію на довготривалий період. 

Виокремлюють такі різновиди державних цільових програм: за 
державним статусом – міждержавні, загальнонаціональні, регіональні, місцеві; 
за функціональною орієнтацією – соціальні, економічні, науково-технічні та ін.; 
за строками реалізації – короткострокові, середньострокові, довгострокові. 

На основі вище зазначеного ми можемо прийти до висновку, що дер-
жавна цільова програма – це законодавчо закріплений план дій органів дер-
жавної влади, що передбачає здійснення управлінської діяльності, спрямованої 
на досягнення (поставлених) цілей державної політики в тій чи іншій сфері 
суспільного життя. Статус, зміст і процес розробки цільових програм 
визначається відповідними нормативно-правовими актами, в її розробці та 
реалізації приймають участь органи виконавчої, законодавчої влади, а також 
наукові установи та громадські організації. 

Можна виокремити ряд принципів дотримання яких забезпечить успішність 
державних цільових програм, а саме: 1) орієнтація програми на кінцевий резуль-
тат, який формується у вигляді сукупності цілей і завдань; 2) побудова програми у 
вигляді окремих блоків, пов’язаних із взаємозалежними видами діяльності, що 
складають програмну структуру; 3) розуміння програми як цілісного об’єкта 
управління незалежно від відомчої приналежності елементів, що її складають; 4) 
системний підхід до управління програмою на всіх етапах її реалізації; 5) 
забезпечення програми як єдиного об’єкта управління необхідними кадровими, 
матеріальними, фінансовими та іншими ресурсами. 

Важливим є поєднання загальнонаціональних цільових програм з регіо-
нальними та місцевими, налагодження співпраці між центральними, місцевими 
органами управління та місцевим самоврядуванням. Це, в свою чергу, 
передбачає: визначення управлінських структур, що відповідають за зв’язок з 
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регіональними; планування державної політики на регіональному рівні; 
формування управлінських структур на регіональному та місцевому рівнях; 
створення ефективної комунікації з регіонами. 

Варто зазначити, що будь-яка державна програма лише виграє, якщо до її 
розробки та реалізації будуть залучені громадські організації та рухи, а також 
приватні структури, які володіють кваліфікованим персоналом та фінансовими 
ресурсами. Але при цьому варто пам’ятати про загрозу використання 
державних засобів у вузькогрупових інтересах. 

Можна виокремити наступні етапи розробки та впровадження державних 
цільових програм: 

1) Виявлення проблеми. Передбачає уточнення змісту проблеми та 
обґрунтування необхідності її вирішення.  

2) Розробка концепції вирішення проблеми. Формування загальної кон-
цепції, визначення альтернатив та обґрунтування найбільш ефективних варіан-
тів вирішення проблеми.  

3) Підготовка рекомендацій. Передбачає розробку конкретних пропо-
зицій з вирішення проблеми, визначення споживачів програми та проведення 
фінансово-економічного аналізу.  

4) Прийняття рішення. Передбачає прийняття рішення органами дер-
жавної влади щодо початку розробки програми.  

5) Розробка проекту програми. Передбачає організаційну роботу з роз-
робки проекту програми: визначення основних цілей і завдань, строки та етапи 
реалізації, ресурси і виконавці.  

6) Розробка заходів програми. Передбачає роботу зі складання безпо-
середнього змісту програми з визначенням необхідних ресурсів (в першу чергу 
фінансових).  

7) Проведення експертизи складеної програми.  
8) Узгодження проекту програми із зацікавленими суб’єктами.  
9) Рішення відповідного органу державної влади про прийняття і 

початок реалізації програми.  
10) Реалізація програми. Передбачає затвердження відповідальних за 

здійснення програми, розподіл завдань і ресурсів, здійснення заходів перед-
бачених програмою, а також фінансування програми в процесі її реалізації.  

11) Моніторинг та оцінка програми. Передбачає контроль за реа-
лізацією програми, оцінку її результатів та наслідків. 

На сьогодні в Україні ефективність багатьох державних програм є дуже 
низькою через недостатнє фінансування, слабкий контроль та невмілу реалі-
зацію, відсутність механізмів моніторингу, їх оцінки та аналізу соціального 
ефекту від їх реалізації, слабкого науково-методичного забезпечення. 

В основі вироблення державної політики лежать базові інтереси 
суспільства, стратегічні потреби відповідного етапу розвитку держави, що 
виражаються політичними лідерами та елітами у формі основних принципів і 
стратегічних цілей, котрі знайшли відповідну суспільну підтримку. Сутність 
державної політики полягає в тому, що вона є діяльністю органів державної 
влади по досягненню певних цілей та вирішенню суспільних проблем. Держава 



10 
 

прагне впливати чи безпосередньо управляти різними сферами суспільного 
життя шляхом використання правових, адміністративних, економічних чи 
політичних інструментів. В державній політиці в концентрованому вигляді 
виражаються інтереси соціальних класів і груп, які захищає державна влада [5, 
с. 115]. А під виробленням державної політики можна розуміти сукупність 
стадій, факторів, умов, діяльності суб’єктів політики і груп впливу в ході 
вибору стратегічних цілей та їх закріплення у відповідних документах [4, с. 80]. 

З політико-соціологічної точки зору державна політика є цілісною 
системою, в зміст якої входять субстанційні (державна влада), людські (со-
ціальні суб’єкти – керівники держави та її основних інститутів, клас профе-
сійних управлінців і політичні експерти), інституційні (система органів держав-
ної влади і аналітичні центри) і процесуальні компоненти (відображають струк-
турні зв’язки соціальних суб’єктів та органів державної влади з приводу полі-
тико-управлінського впливу на суспільство). 

Основу державної політики складають стратегічні орієнтири розвитку 
країни. В державі важливим є момент загального інтересу і волі більшості 
громадян. Безперечно, кожна особа може мати свою думку щодо державних 
рішень, від негативного до позитивного, але виконувати їх просто необхідно. 
Державна політика повинна закріплюватися державними органами, бути 
відомою і зрозумілою суспільству. 

Найбільш важливу роль в здійсненні державної політики відіграють вико-
навчі органи влади, законодавчі органи влади і громадські об’єднання та 
організації. Таким чином створюється “залізний трикутник”, який об’єднує всіх 
учасників, в якому кожний відіграє відведену йому роль, виконуючи певні 
функції. Разом вони можуть суттєво впливати на розробку та реалізацію дер-
жавної політики в певній сфері, відстоюючи свої інтереси. Необхідним є враху-
вання об’єктів політики, тобто соціальних прошарків, груп, організацій, окремих 
громадян, на яких розповсюджується дана державна політика, впливаючи на їх 
поведінку, цінності і позиції. Громадські об’єднання та організації якраз і покли-
кані виконувати в цьому трикутнику функції артикулювання та агрегування 
інтересів об’єктів політики. 

Результативність державної політики багато в чому залежить як від того, 
в якій мірі органи державного управління дотримуються основоположних адмі-
ністративних цінностей, які є характерними для демократичних держав, до 
яких, в першу чергу, належать: надійність, прозорість, підзвітність, відповідаль-
ність, адаптивність, ефективність державних структур, так і від якості аналізу 
проблеми і розроблених альтернатив. Можливості державного апарату в об’єк-
тивному та ефективному аналізі суспільних проблем і розробці якісних 
альтернатив, які покликана вирішувати державна політика багато в чому є 
обмеженими політичною кон’юнктурою, партійною приналежністю тих чи 
інших державних діячів, лобістським впливом та ін. Тому, абсолютно логічним 
і виправданим є залучення “фабрик думок” до процесу вироблення державної 
політики, особливо це стосується використання наукового потенціалу вищих 
навчальних закладів і дослідницьких інститутів.  
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Можна виокремити п’ять етапів вироблення державної політики: перший 
етап (ініціювання політики) – визначення та аналіз суспільних проблем, 
формування цілей і пріоритетів державної політики – виокремлюють два види 
суспільних проблем: ті, які знаходяться під контролем влади і вирішуються 
владою, і ті, які виникають в суспільстві, але поки що не отримали політичної 
уваги; другий етап (формування політики) – розробка державної політики, що 
передбачає узгодження інтересів, цілей і засобів їх досягнення; третій етап 
(прийняття політики) – законодавче закріплення та визначення джерел фінан-
сування державної політики, що передбачає закріплення розробленої політики в 
ряді рішень і програм; четвертий етап (реалізація політики) – виконання та 
моніторинг державної політики, що передбачає комплекс заходів з впровадження 
прийнятих рішень і програм; п’ятий етап (оцінка політики) – оцінка та 
регулювання державної політики, яка спрямована на перевірку ефективності та 
якості виробленої державної політики, наслідком даного етапу може бути або 
корегування політики, або відмова від впроваджуваної політики [Див.: 4; 6; 10].  

На кожному з етапів вироблення державної політики необхідним є 
використання експертно-аналітичних процедур, які були розглянуті в першому 
розділі. На етапі ініціювання політики застосовується процедура визначення 
та структурування проблеми, яка покликана допомогти у виявленні неявних 
припущень, визначенні причин, відображенні можливих цілей синтезу 
конфліктуючих поглядів і розробці альтернативних варіантів політики. На етапі 
формулювання політики застосовується процедура прогнозування, яка покли-
кана надати політико-релевантні знання стосовно майбутньої кон’юнктури, яка, 
можливо, складеться внаслідок прийняття альтернативної політики. Прогно-
зування може вивчати вірогідні, потенційні й нормативно значимі перспективи, 
оцінювати наслідки існуючих і запропонованих політичних програм, визначати 
майбутні вірогідні обмеження на шляху досягнення поставлених цілей і 
оцінювати політичну здійсненність різних варіантів стратегії. На етапі 
прийняття політики застосовується процедура рекомендування, яка покликана 
надавати політико-релевантні знання про вигоди й витрати альтернатив 
політики, рекомендації допомагають оцінити рівні ризику, встановити зовнішні 
й надлишкові моменти, визначити критерії вибору й міру адміністративної 
відповідальності за впровадження політики. На етапі реалізації політики 
застосовується процедура моніторингу, яка покликана надавати політико-
релевантні знання стосовно наслідків уже прийнятої політики, моніторинг 
допомагає оцінювати ступінь відповідальності, виявляти незаплановані на-
слідки державних стратегій і програм, визначати перешкоди та обмеження у 
процесі реалізації і локалізувати (знайти, відшукати, встановити) джерела 
відповідальності за відхилення від політичних програм. На етапі оцінки 
політики застосовується процедура оцінювання, яка покликана надавати 
політико-релевантне знання стосовно розходжень між очікуваною й реальною 
дієвістю політики, оцінювання також може допомогти прояснити й дати 
критичну оцінку цінностей, якими керується політика, а також адаптувати або 
по-новому сформулювати політику та закласти основи реструктуризації 
проблем [6, с. 38-41]. 
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Відповідно до змісту та етапів вироблення політики вчені виокремлюють 
ряд вимог до якості даного процесу. По-перше, процес вироблення політики 
має включати чітко визначені результати (тобто чітко окреслені цілі), на досяг-
нення яких спрямована дана політика, а також враховувати майбутні наслідки 
політики. По-друге, процес вироблення політики має враховувати фактори, що 
знаходяться поза державною юрисдикцією та контролем. По-третє, коли в 
процесі вироблення політики виникає потреба в перегляді встановлених 
способів вирішення проблем, він має бути інноваційним, гнучким та креатив-
ним, крім того, де це є можливим, процес вироблення політики має бути 
відкритим для критики і пропозицій. По-четверте, поради та рішення в процесі 
вироблення політики мають спиратися на політико-релевантну інформацію з 
різноманітних джерел. По-п’яте, процес вироблення політики має враховувати 
вплив і реагувати на потреби всіх осіб, які прямо чи опосередковано впливають 
на політику. По-шосте, процес вироблення політики має включати цілісний 
погляд, що виходить за інституційні рамки урядових стратегічних цілей і 
заснований на моральних етичних і правових факторах політики. По-сьоме, 
будь-яка державна політика має постійно контролюватися; перманентний 
моніторинг забезпечує оперативне її корегування. По-восьме, систематичне 
оцінювання ефективності політики є запорукою успішного вирішення 
державних проблем. По-дев’яте, процес вироблення політики має бути 
побудований на способах і процесах постійного вивчення впровадження 
політики та процесів її формування [4, с. 82-83]. 

Українські вчені зазначають, що дослідження державної політики – це 
аналіз розвитку, управління, впровадження й оцінювання політичних ініціатив, 
рішень та дій, процес обґрунтованого навчання або вдосконалення на підставі 
врахування і вивчення помилок та недоліків. Дослідження державної політики 
зосереджене на повсякденному політичному житті та його змісті з 
удосконаленням цілей [7, с. 4]. 

Експертно-аналітичне забезпечення державної політики передбачає 
виявлення фактів і тенденцій, прогнозування та підготовку рекомендацій щодо 
конкретних дій з урахуванням наявних ресурсів, поставлених цілей та 
пріоритетів. Експертно-аналітична діяльність спрямована на визначення 
пріоритетів державної політики, розробки концепцій діяльності, що відбивали б 
найактуальніші соціально-правові аспекти суспільного буття. 

Як зазначає дослідник В.Данн, розробка та аналіз державної політики 
передбачають відповідь на п’ять питань: яким є характер проблеми? які сучасні 
й минулі програми були розроблені для розв’язання даної проблеми і якими 
були їх наслідки? наскільки корисними є ці наслідки в контексті розв’язання 
проблеми? які альтернативи можна застосувати для розв’язання проблеми і 
якими є їх імовірні майбутні наслідки? які альтернативні варіанти слід задіяти 
для розв’язання проблеми [6, с. 34]? 

Експертно-аналітична робота багато в чому спрямована на розширення 
окресленої виробниками політики проблеми. Важливо по-іншому поглянути на 
проблему і, відповідно, поставити інші питання при її визначенні. Експерт 
повинен бачити різні грані проблеми, змінюючи та розширяючи постановку 
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питань, що дозволить побачити, що ситуація не настільки проста і лінійна, 
якою вона здавалася спочатку. 

Визначаючи суспільні проблеми необхідно пам’ятати, що “проблеми не 
існують в світі самі по собі – вони створюються, формуються і формулюються” 
[19, с. 77]. “Проблеми сіють у головах громадян інші громадяни, керівники, 
інституції та органи державної влади, що є важливою частиною політичного 
маневрування” [18, с. 128]. Одна й та сама ситуація може бути інтерпретована 
по-різному: як проблемна, що вимагає впливу та уваги з боку органів влади та 
громадськості чи як сукупність явищ та подій, що не потребують управ-
лінського впливу і не є шкідливими для суспільства. Окрім того, в одній та той 
самій ситуації різні люди чи групи людей вбачають різні проблеми – відповідно 
до їх власного світосприйняття та їх власних інтересів. Однакові факти дуже 
часто різними суб’єктами політики інтерпретуються по-різному. І, здебільшого, 
така ситуація пов’язана не з суперечливістю фактів, а з тим, що суб’єкти 
політики дотримуються суперечливих припущень щодо людської природи, 
держави й можливості соціальних змін через державну діяльність. Отже, 
важливе значення для ініціювання державної політики має спосіб визначення 
проблеми, її окреслення та трактування. Відповідно, яке завдання ми перед 
собою поставимо, таке і будемо вирішувати. Проблеми рідко постають у 
повністю визначеному вигляді; вони, скоріше, структуруються в різноманітні 
способи по мірі того, як аналітик безперервно аналізує їх знову й знову. 

Аналіз проблем, що постають перед державою передбачає вивчення 
таких елементів проблемної ситуації: 1) зміст подій чи явищ, що зачіпають 
інтереси суспільства чи держави; 2) характер організацій і соціальних груп, 
пов’язаних з даною проблемою, що володіють відповідними ресурсами; 3) 
ступінь участі і форми залучення цих соціальних груп і організацій в процес 
вироблення державної політики; 4) особливості політичного процесу і меха-
нізму зворотного зв’язку. 

Важливо максимально охопити всі аспекти відповідної проблеми, визна-
чити всіх безпосередніх та опосередкованих суб’єктів, яких зачіпає відповідна 
проблема чи процес її вирішення, встановити їх цілі, стимули та інтереси. Слід 
також пам’ятати, що в “політичній діяльності так само беруть участь люди, що 
переслідують особисті інтереси. Але в світі не існує жодного суспільства, де 
вони могли б це робити відверто й винятково, тож якщо ми хочемо зрозуміти 
лише те, в якій спосіб вони переслідують особисті інтереси, маємо встановити 
як ідеї громадського інтересу впливають на їхню стратегію, спрямовану на 
задоволення особистих інтересів” [18, с. 27]. 

Ядро державної політики складає загальний інтерес. Загальний інтерес або 
громадський інтерес можна визначати по-різному: по-перше, як спільність 
особистих інтересів – того, що кожний прагне для себе; по-друге, як особливі цілі 
в ім’я громади; по-третє, як цілі, щодо яких досягнуто загальної згоди; по-
четверте, як питання, важливі для громади як утворення (існування громади 
загалом) [18, с. 27]. Державна політика має бути спрямована на узгодження 
одиничних інтересів із загальним інтересом для досягнення суспільного гаразду. 

В.Лобанов зазначає, що визначивши суспільні проблеми необхідно 
провести їх аналіз, який передбачає: 1) визначити зміст і характер реальної 
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проблеми; 2) виявити межі, масштаб і тенденції розвитку проблеми; 3) провести 
аналіз факторів, які впливають на проблему; 4) встановити основні причини 
виникнення проблеми; 5) проаналізувати і уточнити основні цілі і результати 
державної політики в цій області; 6) дослідити законодавство і нормативні акти, 
що стосуються даної проблеми; 7) вивчити потенційні вигоди та витрати для 
різних соціальних груп і учасників реалізації політики; 8) класифікувати 
проблеми для уточнення сфер прийняття рішень; 9) виокремити аспекти 
проблеми, яким необхідно приділити особливу увагу [10, с. 27]. 

В загальному, аналіз суспільних проблем передбачає вивчення таких 
аспектів: виникнення проблем, їх артикуляція в політиці, можливі дії щодо їх 
вирішення, пріоритети дій та необхідна система реалізації рішень. 

В процесі аналізу проблеми вивчають її структуру, що включає 
проблемний об’єкт, проблемні умови, проблемні цілі. Необхідно класифікувати і 
виявити всі аспекти проблеми взаємовідносин між основними чинниками і на 
основі проведеного дослідження побудувати “дерево проблем”, починаючи з 
головної проблеми і переходячи потім до проблем першого, другого і третього 
рівнів. Побудова “дерева цілей” дозволяє комплексно поглянути на проблемну 
ситуацію, встановити характер проблем, а також надає можливість їх 
ранжування, що в сукупності допомагає визначити істинні причини проблеми і, 
відповідно, розробити систему ефективних дій щодо їх вирішення. Таким 
чином, аналіз проблеми (або її структурування) політики створює нове знання 
про межі проблеми, умови, що сприяють її виникненню, дії, які слід вжити для 
її розв’язання. Окрім того, структурування проблеми здійснюється протягом 
всього процесу експертно-аналітичного забезпечення державної політики. 

Розробка державної політики починається з визначення основних цілей та 
пріоритетів держави в сфері, яка потребує державного регулювання та впливу 
для вирішення проблем. Спочатку подається опис проблем, а потім 
проводиться їх аналіз з використанням кількісних та якісних методів. 

Російський дослідник В.Лобанов зазначає, що показники, які впливають 
на встановлення пріоритетності тих чи інших проблем повинні враховувати:  
1) серйозність та невідкладність вирішення проблеми для суспільства;  
2) ступінь залучення населення в цю проблему, тобто скільки людей вона 
прямо чи опосередковано зачіпає і який рівень соціальної напруженості в 
суспільстві; 3) наслідки для різних областей людської життєдіяльності в 
короткостроковій та довгостроковій перспективі, якщо цю проблему не 
вирішувати; 4) об’єм ресурсів, необхідних для її вирішення [10, с. 30]. 

Вибір пріоритетів нерозривно пов’язаний з процесом визначення цілей 
державної політики, що є одним із найголовніших завдань органів державного 
управління. Держава, в особі її органів, повинна точно знати куди рухається і 
чого повинна досягти в кінці цього шляху. Цілі державної політики можуть 
бути різноманітними: за часом можна виокремити довгострокові, 
середньострокові та короткострокові цілі; за масштабом вони можуть бути 
стратегічними і тактичними, а також за іншими критеріями. 

При осмисленні цілей політики, корисно зіставляти цілі й завдання. Цілі 
виражають широкі наміри, а завдання виявляють конкретні наміри, тобто цілі опи-
сують кінцевий результат в загальному, а завдання визначають комплекс опе-
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рацій, необхідних для того, щоб чогось досягти. Експерт-аналітик повинен визна-
чити, які множини альтернатив політики стосуються процесу реалізації цілей. 

У зв’язку з наявністю великої кількості цілей, виникає проблема побу-
дови ієрархії цілей та їх ранжування за важливістю та актуальністю. Один із 
методів структурування цілей – побудова “дерева цілей”. В загальному вигляді 
цей процес включає в себе визначення загальнонаціональних цілей, на основі 
яких формуються цілі та пріоритети в конкретних сферах суспільного життя. 
Отже, постійним завданням держави є раціоналізація державної політики, що 
означає визначення кола пріоритетних галузей, сфер, проблем і цілей, яким 
необхідна державна підтримка і стимулювання на основі заданих критеріїв – 
економічних, політичних, соціальних і технічних. 

Аналізуючи проблеми державної політики можна прийти до висновку, що 
проблеми політики в одній сфері часто впливають на проблеми в інших сферах. 
Суспільні проблеми не є незалежними одна від одної, вони представляють собою 
частини цілих систем проблем. Отже, проблеми необхідно розглядати як нероз-
дільні та невимірні окремо від цілої системи, складовими частинами якої вони є.  

Проблеми політики є суб’єктивними, вони являють собою продукт мис-
лення, який виникає у результаті трансформування досвіду в людське суджен-
ня. Проблеми не існують окремо від індивідів і груп, які їх визначають, а це 
означає, що не існує ніяких природних станів суспільства, що самі по собі 
конституюють проблеми політики. Проблеми політики є дуже динамічними, 
існує велика кількість можливих шляхів її розв’язання, що залежить від того, 
яким чином дана проблема буде визначена.  

На етапах ініціювання та формування політики експертно-аналітичне 
забезпечення зводиться до аналізу ситуації, тенденцій розвитку і створення 
сценарію протікання реальних подій. Далі необхідно визначити інтереси, цілі та 
пріоритетні напрямки державної політики. І, на кінець, запропонувати план чи 
програму дій досягнення поставлених цілей, розподіливши завдання та повно-
важення серед виконавчих органів державної влади. 

В ідеалі при розробці державної політики має бути декілька аль-
тернативних варіантів. На думку В.Лобанова, важливість альтернативних 
варіантів полягає в тому, що при їх розробці враховується весь можливий 
спектр думок та суджень, а також створюються передумови для вибору най-
більш оптимального шляху вирішення проблеми [10, с. 32]. Джерелами аль-
тернатив можуть бути опитування експертів і цільових груп, наукові дослі-
дження та експерименти, порівняльний аналіз та аналогії і т.д. У визначенні 
політичної стратегії роль розробника альтернативного курсу відіграють 
політична опозиція чи громадські організації, які пропонують свої варіанти 
вирішення проблеми. Рішення про вибір певної альтернативи залежить від 
критеріїв (економічних, політичних, соціальних, технічних, показників резуль-
тативності), на основі яких він робиться. 

Розглядаючи альтернативи політики, необхідно намагатися зробити різні 
варіанти взаємовиключними, тобто уникати варіантів, які є варіаціями тієї самої 
ідеї. Зважаючи на те, що до ідеалу завжди необхідно прагнути, але майже 
неможливо його досягти, то треба шукати альтернативний варіант державної 
політики, який є найздійсненнішим і найреалістичнішим у даних умовах. 
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Вчені формулюють декілька методик, які допомагають обрати кінцевий 
варіант: 1) порівняти всі альтернативи за витратами та вигодами; за витратами та 
результатами, витратами та ефективністю, витратами та позаекономічними 
обмеженнями; 2) визначити основний варіант на основі згоди більшості 
політичних чи соціальних груп; 3) обрати шляхом голосування; 4) проранжувати 
цілі та результати політики, а потім оцінити альтернативи з точки зору 
споживачів; 5) обрати рішення, з яким згодна більшість громадян [10, с. 32-33]. 

Західні дослідниці Е.Янг та Л.Куінн виокремлюють п’ять оціночних крите-
ріїв, за допомогою яких можна обрати найкращу альтернативу політики: 1) резуль-
тативність, передбачає відповідь на питання в якій мірі цей варіант державної 
політики приведе до бажаних результатів; 2) ефективність, передбачає відповідь 
на питання як цей варіант політики подіє на цільові групи; 3) справедливість, 
передбачає відповідь на питання чи є справедливим розподіл витрат і вигід між 
цільовими групами; 4) здійсненність, передбачає відповідь на питання чи існують 
відповідні політичні, адміністративні й законодавчі умови, що дозволяють 
ефективне й результативне впровадження цього варіанта політики; 5) гнучкість, 
передбачає відповідь на питання чи можна цей варіант змінювати відповідно до 
інших можливих ситуацій і чи піддається він вдосконаленню [21, с. 14]. 

Сутність експертно-аналітичної діяльності в процесі розробки державної 
політики полягає у відповіді на три питання: Якими є потенційні проблеми і 
причини їх виникнення? Якими мають бути рішення і як порівняти альтернативні 
варіанти? Якою повинна бути стратегія політики, щоб вона могла реалізуватися в 
конкретному політичному та соціально-економічному середовищі? 

Справедливо зазначає В.Лобанов, що державна політика – це, перш за 
все, політичний процес, і необхідним є її аналіз з точки зору вирішення суспіль-
них проблем і оцінки ефективності, з урахуванням потреб суспільства і полі-
тики, а також розуміння тих обмежень, які накладають на неї існуюча полі-
тична ситуація і соціально-економічне середовище [10, с. 33]. 

В державній політиці першочергове значення мають питання, що 
стосуються формування та оцінки потреб для побудови певної ієрархії завдань. У 
зв’язку з обмеженістю ресурсів держава не може одночасно забезпечити задово-
лення всіх потреб суспільства, необхідним є визначення пріоритетів на кожному 
історичному етапі розвитку держави. Як результат – влада використовується для 
диференціації різних потреб: задоволення деяких з них є нагальним, інші 
класифікуються як особиста справа кожного громадянина, а треті взагалі 
вважаються незначними або, навіть, негідними і їх реалізація забороняється.  

Російські вчені зазначають, що при формуванні державної політики не 
існує формул, які б дозволили підрахувати який з інтересів заслуговує більшої 
підтримки в порівнянні з іншим. Державна політика намагається вирішити 
проблеми, що не мають точної відповіді, вирахуваної за допомогою певного 
алгоритму. Вона займається питаннями, що не мають однозначного вирішення 
з точно вираженими критеріями оптимальності. Головне її завдання – знайти 
рішення проблеми, можливо, і не найкраще, але, у всякому випадку, прийнятне 
для більшості. Відповідно, політичний процес неминуче супроводжується і 
конфліктами, і пошуком консенсусу [11, с. 278]. 



17 
 

Особливу увагу при розробленні державної політики необхідно звернути 
на суб’єктів політики, на їхні цілі, роль, інтереси, стиль поведінки, сильні на 
слабкі сторони. Впровадження державної політики має прямий вплив на 
суспільство, що передбачає участь в її розробленні великої кількості акторів. До 
цих акторів (особи, групи тиску або структури) можуть належати державні 
установи, радники з державної політики, недержавні організації, суспільні 
групи і окремі громадяни. Ядром даного кола акторів є відповідний державний 
орган чи установа, що призначена займатися вирішенням певної суспільної 
проблеми чи задоволенням певної потреби суспільства. 

Вивчення суб’єктів державної політики передбачає: 1) аналіз всіх осіб, 
структур та організацій, які приймають участь в процесі розробки та реалізації 
державної політики; 2) вивчення їх відношення до проблеми і мотивації 
діяльності; 3) визначення основних ресурсів, якими вони володіють і аналіз 
здатності ефективно їх використовувати; 4) аналіз їхнього місця в загальному 
механізмі прийняття державно-політичних рішень; 5) розробку та оцінку різних 
варіантів дій кожного з цих акторів [10, с. 36]. 

Отже, політичний експерт-аналітик повинен вивчати існуючу проблему та її 
контекст, сукупність умов, факторів і причин її виникнення, сформулювати 
декілька альтернативних варіантів політики, максимально об’єктивно оцінити їх 
наслідки на основі певних чітко окреслених критеріїв і запропонувати найкращий 
варіант вирішення проблеми з урахуванням поставлених політичних цілей. В 
центрі експертно-аналітичної діяльності знаходиться процес прийняття рішення і 
вивчення всього комплексу питань, пов’язаних з даною проблемою. 

Можна виокремити декілька основоположних принципів експертно-
аналітичної діяльності, які дозволяють покращити механізм і систему розробки та 
прийняття рішень в сфері державної політики, а саме: 1) точне і правильне 
визначення проблеми, причин та факторів її виникнення; 2) аналіз необхідності 
державних рішень, тобто в якій мірі вони необхідні та відповідають природі 
проблеми, можливі вигоди та витрати, існування альтернативних варіантів 
вирішення проблеми; 3) вибір оптимальних форм та напрямків дії державних 
органів влади, що передбачає порівняння різних форм дії органі державної влади у 
відповідності з вигодами та витратами, механізмами розподілу і адміні-
стративними вимогами; 4) наявність правової основи для державної політики та 
рішень, тобто існування законодавства, відповідальності всіх учасників та їх 
повноваження; 5) рівень і кількість державних органів влади, які несуть 
відповідальність за реалізацію державної політики, механізм координації та 
узгодження їхніх дій; 6) вивчення співвідношення вигід та витрат і їх оцінка 
відповідно кожного альтернативного проекту та рішення; 7) забезпечення 
прозорості розподілу державних ресурсів для суспільства, включаючи витрати та 
вигоди для кожної соціальної групи; 8) ясність і доступність інформації для 
населення про цілі, завдання і дії органів державної влади з вирішення проблем; 9) 
система консультування і можливість викласти свою позицію з даного питання 
для окремих громадян чи громадських організацій; 10) наявність механізмів 
досягнення згоди і єдності з питань державної політики між різними політичними 
силами і соціальними групами [10, с. 34-35]. 
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В.Данн виокремлює три підходи до аналізу державної політики: емпі-
ричний, оцінювальний та нормативний. Емпіричний підхід зосереджується, 
насамперед, на описові причин і наслідків певних державних програм. У цьому 
випадку головне питання стосується фактів (чи існує дещо?), а різновид ство-
реної інформації має дескриптивний характер. Оцінювальний підхід зосере-
джується, головним чином, на визначенні вартості або цінності певної полі-
тики. У цьому випадку питання стосується цінності (чого воно варте?), а різно-
вид створеної інформації має оцінювальний характер. А нормативний підхід 
зосереджується на рекомендаціях щодо майбутніх способів дії, що можуть 
розв’язати проблеми державної політики. У цьому випадку питання стосується 
дії (що слід зробити?), а різновид створеної інформації має рекомендаційний 
характер [6, с. 84-85]. 

На плечі експертів покладається забезпечення двох найважливіших компо-
нентів вироблення державної політики, які присутні майже на кожному з етапів 
даного процесу – збір та аналіз інформації і розробка варіантів розвитку подій. 

Проведення аналітичних досліджень безпосередньо спирається на проце-
си збору та обробки первинної інформації. Халатне відношення до цих процесів 
спричиняє низьку вірогідність та об’єктивність їхніх результатів. Як зазначають 
українські вчені, з урахуванням ознак інформації (вид, актуальність, тематика, 
джерело інформації) проводиться її первинна обробка, мета якої – мінімізувати 
обсяг матеріалів для зменшення трудомісткості операцій при наступному 
проведенні аналітичних робіт, спростити процедуру пошуку та відбору необ-
хідної інформації для кожного аналітичного дослідження, систематизувати 
інформацію за ступенями важливості та актуальності [14, с. 239]. 

Отже, інформація представляє собою дані, що інтерпретуються й струк-
туруються з метою досягнення певної цілі або наміру. Аналізуючи ці дані, екс-
перти-аналітики перетворюють їх в знання. Першочерговим в аналізі інформації є 
оцінювання правдоподібності того, що певна державна політика матиме певні 
наслідки, а потім встановлюється імовірність того, що цей ефект відбудеться 
випадково. Ідея правдоподібності пов’язана з тим, що в реальному житті майже 
неможливо стверджувати, що здійснення конкретної політики призведе до тих чи 
інших конкретних результатів. І, як не парадоксально, але саме дискусія навколо 
політики, заперечення щодо способу розв’язання проблеми і результату, уможлив-
люють достовірне знання про те, чи є дана політика необхідною або достатньою 
умовою настання відповідного наслідку. Таким чином, експерти-аналітики 
виробляють за допомогою аргументів знання, що являють собою оптимально 
правдоподібні твердження про наслідки політики в конкретному контексті. 

Для комплексного інформаційного забезпечення державної політики 
необхідно забезпечити потребу в п’яти різновидах інформації:  

1. Інформація про проблему, яку необхідно вирішити. Змістом даного 
різновиду інформації є аналіз передумов проблеми і висунення ідей, реалізація 
яких може розв’язати проблему. Важливо чітко формулювати проблему, адже 
неправильна інформація призведе до неадекватних і шкідливих рішень. 

2. Інформація про концепцію (шляхи) вирішення проблеми. Це інфор-
мація про позитивні і негативні наслідки різних альтернатив політики, а також 
визначення найбільш підходящого варіанту. Аналітик має відштовхуватися не 
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лише від умов, що сприяють виникненню проблеми, а й спиратися при вироб-
ленні способів вирішення проблеми на досвід (свій або чужий), інтуїцію, 
креативність і проникливість. 

3. Інформація про дії щодо впровадження розробленої політики (реко-
мендації). Це інформація про заходи спрямовані на досягнення цінних резуль-
татів у майбутньому, які створюються через прогнозування та оцінювання очі-
куваних наслідків діяльності. 

4. Інформація про наслідки політики. Це прогнозування здійснення за-
планованих дій та їх наслідків, а також фактичне спостереження за здійсненням 
політики і фіксація результатів.  

5. Інформація про ефективність політики. Це міра вирішеності почат-
кової проблеми запропонованою політикою (висуненою ідеєю).  

Для ефективного експертно-аналітичного забезпечення державної політи-
ки дуже важливим є формування розвиненої інформаційної бази, яка буде слу-
гувати основою підготовки аналітичних доповідей, записок, оглядів та інших 
документів. Слушно зауважують українські вчені, що для проведення аналі-
тичних досліджень необхідно підтримувати в актуальному стані, як мінімум, 
такі групи баз даних: 

1. Група баз даних із законодавчими й нормативно-правовими 
документами. Це має бути не просто сукупність нормативно-правових актів в 
одному каталозі, а оброблені й проаналізовані нормативно-правові акти. 

2. Група баз даних зі статистичною інформацією та аналітичними 
матеріалами, отриманими за результатами безпосередньої обробки статистики. 

3. Група баз даних, що містять результати аналітичних досліджень. Ці 
бази даних містять аналітичну інформацію, що відбиває регіонально 
обстановку або ілюструє результати конкретного дослідження. 

4. Група довідкових баз даних. Ця група містить списки науково-
експертних і прогностичних організацій, окремих експертів, аналітичних 
центрів, фірм-постачальників масивів інформації, державних і комерційних 
організацій, профіль роботи яких пов’язаний з аналітичною діяльністю. 

5. Група баз даних оперативної інформації з матеріалів преси різних 
рівнів [14, с. 239-240]. 

Важливим завданням для держави є створення та розвиток баз даних в кон-
кретних сферах суспільного життя (наприклад Інформаційний центр освітянських 
ресурсів та Інформаційна служба державного кримінального судочинства в 
Канаді), які даватимуть змогу впливати на думки та дії виробників державної 
політики за допомогою інформування їх про нові дослідження в тій чи іншій 
сфері. 

Інформаційне забезпечення державної політики має бути максимально 
повним. Як правило, лише в найпростіших ситуаціях особа чи орган, що прий-
має рішення можуть самостійно скористатися наявною інформацією та отри-
мати невистачаючу. Здебільшого, чиновник чи політичний діяч не володіють 
достатньою компетенцією для того, щоб всесторонньо проаналізувати питання і 
не упустити ні одного важливого варіанту вирішення проблеми. Виходом з 
даної ситуації є залучення експертів, що є фахівцями в даному питанні. Ідеаль-
ними експертами є наукові співробітники чи науково-дослідницькі організації. 
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Такий розподіл функцій між владою та наукою може забезпечити об’єк-
тивність, комплексність та ґрунтовність процесу вирішення суспільних проб-
лем, а також максимізувати ефективність державного управління. 

Як зазначає канадський дослідник В.Данн, політико-релевантна інфор-
мація є основою для розробки теоретичних тверджень будь-якого роду, 
відправною точкою логічних аргументів, що підтверджують правдоподібність 
теоретичних тверджень всупереч критичним зауваженням, сумнівам або 
контрдоказам [6, с. 34]. Для забезпечення державної політики важливим є не 
стільки своєчасне ознайомлення з первинною інформацією, скільки випере-
джаюче виявлення проблемних ситуацій та прогноз розвитку подій. Загалом, 
експертно-аналітична діяльність має забезпечувати необхідну якість прийнятих 
управлінських рішень за рахунок раціонального використання інформаційних 
ресурсів та інформаційних технологій. 

Для інформаційного забезпечення державної політики важливим є систе-
матичність визначення кола питань, які виникають у процесі діяльності дер-
жавних органів (споживачів інформації), їх аналіз та прогнозування тенденцій 
розвитку. Результатом такої діяльності є вторинні документи (огляди, щорічні 
доповіді, аналітичні довідки), що є інформаційною моделлю проблеми і містять 
вивідне знання у вигляді висновків, рекомендацій та прогнозів. Експертно-
аналітичні діяльність (за допомогою експертно-аналітичних технологій) повин-
на надавати інформаційні фрагменти у системному вигляді, що дозволяє 
створити цілісну картину того, що відбувається, й спрогнозувати майбутню 
діяльність різних структур, сил, груп інтересів. Інформаційні бар’єри, що 
перешкоджають отриманню потрібної інформації та дефіцит часу в діяльності 
державних органів зумовлюють необхідність інформаційно-аналітичних 
досліджень [14, с. 232-234].  

Варто не погодитися з думкою російського дослідника В.Холопова про 
те, що робота експертів починається лише після ідентифікації проблеми [Див.: 
19]. Адже експерти, науково-освітні заклади, фабрики думок та інші установи 
відповідного спрямування безпосередньо піднімають питання про необхідність 
вирішення тих чи інших суспільно важливих проблем, шукають шляхи їх 
вирішення, здійснюють постійний моніторинг суспільного життя та запускають 
деліберативний процес із нагальних проблем, тим самим спонукаючи державу 
на їх вирішення. Експертно-аналітична діяльність здійснює забезпечення 
державної політики на кожному з етапів її вироблення. 

Майстерність експерта-аналітика полягає в умінні подати конкретну 
проблему в систематизованому вигляді, відкинути “інформаційне непотріб”, ви-
значити головні причини її виникнення, вказати коло інтересів замовника і по-
тенціал його ресурсів щодо її вирішення. Досягається це за рахунок обробки яко-
мога більшого числа джерел інформації про проблему – статистичних і соціо-
логічних даних, психологічних характеристик учасників подій, історичних, еконо-
мічних та інших складових. Матеріал, вироблений експертами-аналітиками пови-
нен бути зрозумілим посадовим особам, змістовним, але невеликим за обсягом. 

Необхідно навести вимоги, яким повинна відповідати інформація, яку на-
дають експертно-аналітичні структури державним органам в процесі забезпе-
чення державної політики. Інформація повинна бути достовірною, актуальною, 
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своєчасною, проблемно-орієнтованою, аналітичною та мати прогностичний 
характер; за мінімального обсягу повинна мати максимальну повноту даних, 
містити їхню оцінку, обґрунтовані висновки й рекомендації. 

Загалом, процес інформаційного забезпечення державної політики умов-
но можна уявити як сукупність таких стадій: 1) загальне ознайомлення з проб-
лемою, постановка завдання та формулювання мети; 2) формування понятійно-
категоріального апарату дослідження. Зважаючи на міждисциплінарних харак-
тер експертно-аналітичних досліджень, слід пам’ятати, що якщо ситуація 
описується в термінах однієї науки, то існує небезпека того, що отримані вис-
новки можуть бути несумісні з результатами опису, отриманими в термінах 
іншої дисципліни; 3) збір фактів, створення емпіричної бази – передбачає нако-
пичення критичної маси інформації, яка дасть можливість зробити правильні 
висновки; 4) тлумачення фактів; 5) формулювання та перевірка гіпотез; 6) фор-
мулювання висновків; 7) безпосередній виклад матеріалів, оформлення аналі-
тично-інформаційного документу. 

Експертно-аналітичні структури мають постійно взаємодіяти з інфор-
маційним середовищем, регулювати рух інформації, аналізувати тенденції і на 
цій основі розробляти рекомендації для прийняття управлінських рішень [14,  
с. 236]. Експертно-аналітичне забезпечення державної політики вимагає режи-
му цілеспрямованого пошуку та подання у відповідному вигляді інформації, 
необхідної для аналізу та вибору альтернатив. 

Можна виокремити три взаємопов’язані вимоги до роботи експертів: по-
перше, вони повинні представляти різні дисципліни; по-друге, експерти мають 
забезпечити комплексність вирішення проблеми, необхідним є врахування всіх 
можливих наслідків та проявів того чи іншого вирішення проблеми в різних 
сферах суспільного життя; по-третє, експерти повинні розробляти коротко-, 
середньо- та довгострокові прогнози пропонованих варіантів. Слід завжди 
пам’ятати, що будь-яка масштабна політика неминуче здійснює вплив на інші 
сфери і наслідки можуть бути досить суттєвими. 

Комплексність вирішення проблеми передбачає наявність у державної 
політики багатьох цілей. Ця багатоманітність призводить до того, що наявної 
інформації не достатньо для дійсно цілісної та раціональної державної 
політики. Відповідно, необхідним є проведення спеціальних наукових дослі-
джень, орієнтованих на проблему, яку покликана вирішити відповідна дер-
жавна політика. Також необхідно пов’язати відповідну політику з тими, що вже 
реалізуються і зачіпають суміжні сфери на загальнодержавному, регіональному 
чи місцевих рівнях. Відповідно, ігнорування узгодження політики може при-
звести до нейтралізації результатів однієї політики іншою, чи, навпаки, до 
дублювання одна одної. 

В.Данн виокремлює три класи проблем державної політики: 
1. Добре структуровані – це проблеми, що передбачають одного або 

декілька виробників рішень і невеликий набір альтернатив політики. Харак-
терним для цього класу проблем є одностайність з боку суб’єктів політики 
щодо цілей, які чітко впорядковані згідно з пріоритетами виробників рішень. 
Наслідки кожної альтернативи або відомі з повною впевненістю, або в межах 
прийнятного ризику.  
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2. Помірно структуровані – це проблеми, що передбачають одного або 
декількох виробників рішень і, відповідно, обмежений набір альтернатив 
політики. Характерним для цього класу проблем є також одностайність щодо 
цілей, які чітко впорядковані згідно з пріоритетами осіб, але наслідки 
альтернатив політики є непевними і імовірність помилки дуже важко оцінити. 

3. Погано структуровані – це проблеми, які здебільшого передбачають 
велику кількість виробників рішення, чиї пріоритети є невідомими й 
невпорядкованими. Характерним для цього класу проблем є конфлікт між 
суперечними цілями суб’єктів державної політики. Альтернативи політики та їх 
наслідки можуть бути невідомими, а оцінка ризику неможлива. При розв’язанні 
погано структурованих проблем неможливо обрати єдину альтернативу 
політики, яка буде більш пріоритетною, ніж інші [6, с. 166-168]. 

Більшість проблем, які необхідно вирішувати в державній політиці є погано 
структурованими. Одностайність щодо цілей і неконфліктність пріоритетів 
трапляється рідко, оскільки розробка державної політики, зазвичай, передбачає 
конфлікти між конкуруючими суб’єктами. У зв’язку зі складністю визначення і 
формулювання проблеми та обмеження в отриманні інформації, складно 
визначити повний спектр альтернативних варіантів розв’язання проблеми.  

Важливим елементом розробки державної політики є аналіз факторів 
реалізованості політики і оцінка її здійсненності. При проведенні аналізу 
реалізованості запропонованої політики необхідно звертати увагу на такі 
аспекти: 1) в якій мірі процес виконання може вплинути на рівень витрат, 
результати політики та строки її реалізації; 2) при порівнянні альтернативних 
варіантів необхідно враховувати критерії реалізованості чи ступінь складності 
виконання всіх чи найбільш важливих заходів; 3) в робочих програмах слід 
закладати відповідні механізми чи заходи, що дозволяють покращити процес 
виконання політики і тим самим удосконалити запропоновані варіанти. 

Аналіз реалізованості державної політики передбачає дослідження таких 
важливих факторів: 

1. Кількість структур і організацій, що беруть участь в процесі виконання 
державної політики і без яких не можна досягти успіху в роботі. Зрозуміло, що 
чим більше організацій приймають участь в реалізації політики, тим більше 
перешкод може виникнути на її шляху.  

2.  Необхідність прийняття чи зміни нормативно-правової бази держави 
та вірогідність їх проходження через відповідні державні органи. Відповідно, 
все це може розтягнути процес реалізації державної політики в часі. 

3. Наявність соціальних груп та прошарків, чиї інтереси можуть 
зазнавати утиску з боку відповідної державної політики. Зрозуміло, що це може 
викликати їх супротив і політичний тиск на органи державної влади. 

4. Існування впливових офіційних чи неофіційних осіб і груп, яким дана 
державна політика може загрожувати втратою влади, престижу чи певних пільг, 
особливо якщо вони володіють значними ресурсами. 

5. Необхідність особливих знань та навичок у державних службовців при 
реалізації державної політики. 
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6. Загальний об’єм необхідних ресурсів, що є необхідними для 
успішного здійснення державної політики, а також їх резерв у випадку 
неблагополучного розвитку подій. 

7. Рівень суспільної та політичної згоди, відносини між державними 
структурами і соціальними групами, а також необхідність публічного обго-
ворення відповідної політики і державних рішень. 

8. Рівень свідомості державних службовців, їх сприйняття політики і 
ступінь зміни форми поведінки відповідно до державних програм [10, с. 43-44].  

Методика оцінки здійсненності держаної політики допомагає аналітикові 
робити прогнози стосовно можливого впливу суб’єктів політики через підтримку 
або супротив впровадженню в життя різних альтернатив політики. Поведінку 
суб’єктів політики необхідно прогнозувати разом із наслідками державної полі-
тики, що дасть змогу адекватно враховувати організаційні і політичні фактори, які 
впливають на прийняття та практичну реалізацію державної політики. 

Оцінка здійсненності зосереджує увагу на трьох аспектах політичної й 
організаційної поведінки. По-перше, позиція конкретного суб’єкта державної 
політики в певному питанні. Тут аналітик оцінює імовірність того, що різнома-
нітні суб’єкти демонструватимуть підтримку, опозицію або індиферентність по 
відношенню до кожного з двох або більшої кількості альтернатив політики. 
Позиції кодуються як підтримка (+1), опозиція (-1) або індиферентність (0). Потім 
робиться суб’єктивна оцінка ймовірності того, що кожен суб’єкт дотриму-
ватиметься закодованої позиції. Оцінка (варіює від 0 до 1,0) вказує на важливість 
цього питання для кожного суб’єкта. По-друге, оцінка наявних ресурсів (престиж, 
легітимність, бюджет, персонал і доступ до інформації та комунікаційних мереж) 
доступних кожному суб’єкту політики в процесі дотримання свої відповідних 
позицій. Шкала наявності ресурсів, виражена як частка, варіює в межах від 0 до 
1,0. По-третє, оцінка відносної пріоритетності кожного суб’єкта згідно з його 
ресурсами. Відносна пріоритетність ресурсів виступає як міра впливу суб’єктів і 
надає інформацію щодо розміру політичних і організаційних ресурсів, доступних 
кожному суб’єкту державної політики [6, с. 273-274]. 

Оцінка здійсненності державної політики сприяє тому, що аналітик ро-
бить експліцитні суб’єктивні судження, а не трактує політичні та організаційні 
питання у вільній формі. Також вона дає змогу систематично розглядати 
чутливість позицій щодо тих чи інших питань і наявних ресурсів по 
відношенню до змін в альтернативах політики. Але існує і ряд слабких сторін 
застосування оцінки здійсненності державної політики, які необхідно знати і 
враховувати при її проведенні. Вона не забезпечує систематичного способу 
виявлення припущень і аргументів, що лежать в основі суб’єктивних суджень. 
Крім того, вона виходить із припущення про незалежність позицій суб’єктів 
державної політики і їх одночасність, що є нереалістичним, адже, таким чином 
ігнорують процеси формування коаліцій протягом певного часу і той факт, що 
позиція одного суб’єкта часто детермінується змінами в позиції іншого. 

Ефективним експертно-аналітичним методом, що дозволяє ще на почат-
ковій стадії вивчити питання результативності виконання політики, є розробка 
сценаріїв вірогідного розвитку державної політики. В них дається опис майбут-
ніх подій та прогнозується поведінка основних учасників. Зазвичай розробля-
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ються декілька варіантів сценаріїв з урахуванням різноманітних умов і аналізом 
сприятливих та несприятливих факторів. Суть розробки сценаріїв полягає в 
тому, щоб визначити основних учасників реалізації, простежити певні законо-
мірності та проаналізувати умови їх діяльності, визначити форми і характер дій 
та поведінки учасників, спрогнозувати проміжні та кінцеві результати і, на 
кінець, вибудувати “траєкторію” розвитку подій. 

Прогнозування в державній політиці спрямоване на оцінку трьох соціаль-
них станів в майбутньому: альтернативні, правдоподібні і нормативні. Альтер-
нативні – це майбутні соціальні стани, що можуть здійснитися, на відміну від 
соціальних станів, які врешті-решт насправді здійсняться. Те, що буде в 
майбутньому ніколи не є певним, доки він насправді не здійсниться, й існує багато 
потенційних майбутніх станів. Правдоподібні – це майбутні соціальні стани, що 
на основі припущень про казуальність у природі суспільстві вважаються 
вірогідними, якщо виробники політики не втрутяться з метою переорієнтації 
плину подій. Нормативні – це потенційні і правдоподібні майбутні стани, що 
узгоджуються з уявленням аналітика про майбутні потреби, цінності й можливості 
[6, с. 216-217]. Тобто, якщо потенційні – це сукупність всіх вірогідних альтер-
нативних станів майбутнього, а правдоподібні – це найбільш вірогідний варіант з 
сукупності альтернативних станів за незмінності умов і невтручання з боку 
суб’єктів політики, то нормативні – це програмовані стани, що відповідають 
відповідним потребам суспільства і здатні забезпечити необхідні результати. 

Необхідність експертно-аналітичних досліджень в процесі прийняття 
державно-політичних рішень не викликає сумніву. Адже тільки всебічний та 
змістовний аналіз розвитку ситуації може дозволити приймати компетентні 
рішення на будь-якому рівні управлінської ієрархії. 

Важливим етапом експертно-аналітичного супроводу державної політики 
є обґрунтування політики. В.Данн виокремлює шість елементів, з яких 
складаються аргументи щодо політики: 

• Політико-релевантна інформація. Політико-релевантна інформація 
створюється комплексними методами і складає факти, якими оперує аналітик. 
Інформація стосовно проблем політики, майбутностей політики, дій щодо полі-
тики, наслідків політики і дієвості політики може надаватися в різноманітних 
формах (статистичного узагальнення, як експертні висновки, як виражена 
цінність чи потреба). Ця політико-релевантна інформація, у якій би формі вона 
не була виражена, є відправною точкою всіх аргументів щодо політики. 

• Твердження щодо політики. Твердження щодо політики є висновком, 
виведеним із аргументу щодо політики. Твердження щодо політики, як пра-
вило, є предметом розходжень або конфліктів між різними сегментами 
суспільства. Якщо твердження щодо політики висуваються після представлення 
інформації, воно передбачає зворот “таким чином”. Отже, твердження щодо 
політики є логічним висновком із політико-релевантної інформації. 

• Підстава. Підстава – це припущення аргументу щодо політики, яке 
дозволяє аналітику переходити від політико-релевантної інформації до твер-
дження щодо політики. Підстава може містити припущення декількох різновидів: 
авторитарних, інтуїтивних, аналіцентричних, казуальних, прагматичних і 
ціннісно-критичних. Функція підстави полягає в тому, щоб довести політико-
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релевантну інформацію до твердження, стосовно якого існує розходження або 
конфлікт, забезпечуючи таким чином мотив до прийняття цього твердження. 

• Підтвердження. Підтвердження підстави складається з додаткових 
припущень або аргументів, що їх можна використати на підтримку підстав, які не 
приймаються. Підтвердження підстав також може приймати різноманітні форми, 
у тому числі наукових законів, апеляцій до авторитету експертів або етичних й 
моральних принципів. Підтвердження підстав дозволяє експерту-аналітику 
відступити на один крок назад і висловити фундаментальні припущення. 

• Контрдоказ. Контрдоказ – це другий висновок, припущення або 
аргумент, що формулює умови, за яких вихідне твердження є неприйнятним 
або може бути прийнятним лише із застереженням. У сукупності своїй 
твердження щодо політики й контрдокази складають сутність проблем 
політики, тобто розходження між різними сегментами суспільства і способів 
урядових дій стосовно них. Розгляд контрдоказів допомагає аналітикові 
передбачити заперечення і слугує систематичним засобом критичної оцінки 
власних тверджень, припущень і аргументів. 

• Кваліфікатор. Кваліфікатор виражає міру впевненості аналітика 
стосовно твердження щодо політики. В аналізі політики варіанти часто 
виражаються мовою ймовірності (можливо, дуже вірогідно). Якщо аналітик 
абсолютно впевнений стосовно твердження, тобто якщо висновки є абсолютно 
детерміністичними за характером і не мітять будь-яких помилок, немає 
необхідності у будь-яких кваліфікаторах [6, с. 89-90]. 

Обґрунтування політики дає нам можливість трансформувати 
інформацію в знання, перетворити політико-релевантну інформацію у 
правдоподібні переконання. Аргументи щодо політики надають можливість 
аналітикові застосовувати комплексні методи у спосіб, що є відкритим для 
критики, самокритичним і орієнтованим на розв’язання проблем, а не на 
виправдання улюблених альтернатив державної політики. 

Важливе місце в експертно-аналітичному забезпеченні державної 
політики належить процедурі надання рекомендацій. За допомогою якої 
аналітик продукує інформацію про вірогідність того, що майбутні способи дії 
призведуть до наслідки, які представляють цінність для певного індивіда, групи 
або суспільства в цілому. Аналітик трансформує інформацію щодо майбутніх 
станів політики в інформацію про дії, що призведуть до бажаних результатів. 

Визначивши альтернативи аналітик повинен обрати найкращу. У най-
простішій формі вибір може бути представлений як процес мислення, що охоплює 
три взаємопов’язані компоненти: 1) визначення проблеми, що потребує 
вирішення; 2) вироблення альтернатив і порівняння їх наслідків для розв’язання 
проблеми; 3) рекомендація альтернативного варіанту, що матиме кращий 
результат. Простий вибір можливий за умови наявності одного виробника 
рішення, впевненості в наслідках вибору і негайності результатів. В реальному 
житті існує велика кількість виробників рішень щодо розробки, прийняття та 
реалізації державної політики. Наслідки вибору мало коли відомі на сто відсотків. 
Особи, що впливають на вибір тієї чи тієї альтернативи і зазнають зворотного 
впливу, часто мають різні цілі та пріоритети, які необхідно узгоджувати. В 
державній політиці майже ніколи не буває швидких результатів, наслідки 
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прийнятих рішень проявляються через довгі проміжки часу. Проблема полягає в 
тому, що ми не можемо розробити задовільну рекомендацію, яка поєднує цілі та 
пріоритети всіх суб’єктів державної політики у значній кількості моментів часу. 

Зважаючи на те, що більшість варіантів вибору політики є мульти-
раціональними, оскільки вони мають велику кількість раціональних основ, то 
рекомендації, які розробляють аналітики при обґрунтуванні варіантів розв’я-
зання проблеми повинні відповідати таким критеріям: 

1. Критерію результативності, який означає, що дана альтернатива 
передбачає отримання необхідного (позитивного) результату, тобто виконає 
поставлену мету. 

2. Критерію ефективності, який визначає кількість зусиль, необхідних 
для забезпечення відповідного рівня результативності. Ефективність 
представляє собою взаємини між результативністю й зусиллями, витраченими 
на досягнення поставлених цілей. 

3. Критерію адекватності, який позначає міру, до якої будь-який даний 
рівень результативності задовольняє потреби, що спричинили виникнення 
проблеми. Критерій адекватності визначає очікування стосовно сили відношень 
між альтернативами політики та цінними наслідками. За різних умов критерій 
адекватності буде різним: 

- Так, наприклад, за фіксованих витрат й змінюваної ефективності, коли 
максимально припустимі бюджетні витрати мають результатом витрати 
фіксовані, мета полягає в тому, щоб максимізувати результативність у межах 
наявних ресурсів. За цих умов застосовується аналіз рівних витрат, тут аналітик 
порівнює альтернативи, що змінюються з огляду на результативність, але 
витратні частини їх трактуються як однакові. У даному випадку найбільш 
адекватною політикою є та, що максимізує виконання завдань, не виходячи за 
межі фіксованих витрат.  

- За фіксованої результативності і змінних витрат, коли рівень цінних 
кінцевих продуктів є фіксованим, мета полягає в тому, щоб мінімізувати витрати. 
За таких умов застосовується аналіз рівної результативності, тут аналітик 
порівнює альтернативи, що змінюються з огляду на витрати, але чия 
результативність є рівною. У даному випадку найбільш адекватною політикою є 
та, що мінімізує витрати й водночас досягає фіксованого рівня результативності. 

- За змінюваних витрат й змінюваного результату застосовується аналіз 
змінюваних витрат і змінюваної результативності, тут витрати й результативність 
можуть вільно варіювати. У даному випадку найбільш адекватною політикою є та, 
що максимізує відношення результативності до витрат. 

- За фіксованих витрат і фіксованої результативності використовують 
аналіз рівних затрат і рівної результативності. За таких умов аналітики не лише 
обмежені вимогами, згідно з якими витрати не повинні перевищувати певний 
рівень, але також обмежені необхідністю задоволення альтернатив заздалегідь 
визначеному рівню результативності.  

4. Критерію справедливості, який стосується розподілу результатів і зу-
силь між різними групами суспільства. Критерій справедливості тісно пов’я-
заний із суперечними уявленнями про правосуддя або честь, а також з 
етичними конфліктами, що оточують відповідний базис розподілу ресурсів в 
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суспільстві. За таких обставин аналітик повинен розглянути фундаментальне 
питання: яким чином політика може максимізувати добробут суспільства, а не 
просто добробут окремих індивідів або груп? Можна спробувати максимізувати 
індивідуальний добробут усіх одночасно, але, безперечно, це є неможливим. 
Можна захистити мінімальний рівень добробуту деяких осіб (підвищити його), 
продовжуючи захищати осіб, що знаходяться в найгіршому становищі. Але тут 
з’ясовується, що більшість рішень щодо політики передбачають надання послуг 
особам, матеріальний стан яких покращується, за рахунок оподаткування тих, 
матеріальний стан яких погіршується. Можна також максимізувати чистий 
добробут припускаючи, що сукупні вигоди можуть бути використані (а можуть 
і не бути використані) для компенсації аутсайдерам. Окрім вище зазначеного 
можна максимізувати добробут за рахунок перерозподілу. У даному випадку 
аналітик намагається максимізувати вигоди перерозподілу для обраних груп 
суспільства. Загалом, жоден із запропонованих критеріїв справедливості не є 
повністю задовільним. Адже суперечливі погляди на раціональність суспіль-
ства в цілому або адекватність правових норм, що гарантують право власності, 
не можуть бути примирені просто через звернення до формальних економічних 
принципів або до формальних філософських засад. 

5. Критерію відповідності альтернативи потребам конкретних груп і 
прошарків суспільства, який з’ясовує чи дійсно критерії результативності, ефек-
тивності, адекватності і справедливості відображають потреби конкретних груп. 

6. Критерію доцільності, який з’ясовує ціну завдань державної політики і 
логічність припущень, що лежать в основі цих завдань. Цей критерій піднімає 
питання: чи є висунуті завдання доцільними для суспільства? [6, с. 301-308]. 

Таким чином, для того щоб зробити рекомендацію щодо політики, 
аналітик повинен визначити, які альтернативи є найбільш цінними (корисними) 
і чому. Осердя рекомендацій складає твердження про дію, відповідаючи на 
питання: що слід робити? Отже, рекомендації передбачають варіанти обґрун-
тованого вибору між двома або більшою кількістю альтернатив. В основі 
розроблення рекомендацій лежить комплексна модель вибору, яка заснована на 
альтернативних припущеннях щодо: множинності суб’єктів, що впливають на 
державну політику; ризику, який випливає з самої природи державної політики 
і суспільства загалом; і наслідків, що проявляються з плином часу. Для того, 
щоб підвищити точність рекомендацій необхідно провести аналіз правдопо-
дібності, який являє собою процедура тестування рекомендацій шляхом проти-
ставлення їх суперечним твердженням (необґрунтованість, неефективність, 
нерезультативність, виключення, невідповідність потребам, нелегальність, 
нездійсненність, несправедливість, недоцільність і хибне формулювання).  

При розробці державної політики необхідним є знання теоретичних під-
ходів до аналізу політики, які слугують відправними точками для дослідження 
процесу вироблення державної політики. Основні підходи представлені такими 
школами: 1) інституціоналізм розглядає державну політику як результат 
діяльності державних інститутів, що використовують певні адміністративні 
процедури та механізми; 2) концепція політичного процесу представляє 
державну політику як результат політичної діяльності чи політичного циклу, 
що має фіксовані етапи з вирішення суспільних проблем; 3) теорія груп оцінює 
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державну політику як результат групової боротьби, постійного конфлікту між 
різними групами в суспільстві та владі і одночасно пошуку консенсусу з 
конкретних питань політики; 4) теорія раціоналізму розглядає державну 
політику як планомірну діяльність держави з досягнення оптимальних суспіль-
них цілей на основі розроблених наукових технологій управління та аналізу; 5) 
теорія еліт розглядає державну політику як результат діяльності політичної та 
адміністративної еліт, їх вподобань і вибору цілей та пріоритетів; 6) теорія 
поступових кроків репрезентує державну політику як послідовну і поетапну 
діяльність державної бюрократії з еволюційної зміни існуючого стану справ, 
тобто як невеликі варіації зі зміни поточного стану справ для адаптації до 
зовнішнього середовища; 7) теорія ігор розглядає державну політику як раціо-
нальний вибір в конкурентній боротьбі двох найбільш впливових сторін в 
суспільстві чи владі; 8) теорія суспільного вибору досліджує державну політику 
з точки зору діяльності індивідів, на основі усвідомлення власних інтересів і 
прийняття відповідних рішень, котрі повинні принести їм певну вигоду; 9) 
теорія відкритих систем оцінює державну політику як результат відповіді 
політико-адміністративної системи на запити та потреби відповідних структур 
та факторів зовнішнього середовища [10, с. 14-15]. 

Безперечно, існує багато переваг і недоліків у кожного із зазначених 
підходів, але вони дають основу для цілеспрямованого аналізу багаточисельних 
питань суспільного розвитку і стратегії розвитку політики. Необхідним також є 
розроблення методики вибору певної концепції при аналізі конкретної проблеми. 

В цілому державна політика має володіти такими характеристиками:  
1) реагувати на зміни що відбуваються в суспільстві, державі та міжнародних 
відносинах; 2) мати комплексний характер і розглядати будь-яку проблему у вза-
ємозв’язку з іншими проблемами та процесами; 3) бути ефективною, результатив-
ною і моральною; 4) користуватися підтримкою і довірою зі сторони населення.  

Аналіз державної політики, який здійснюють експерти-аналітики має 
носити комплексний характер. Він передбачає постійне дослідження фактів, 
продукування узагальнень і вироблення рекомендацій. Комплексність аналізу 
передбачає проведення як ретроспективних, так і перспективних досліджень, 
що, в свою чергу, забезпечує безперервний моніторинг і оцінку державної 
політики. За допомогою ретроспективного аналізу ми осмислюємо проблему 
(головним є питання про характер проблеми), а за допомогою перспективного 
аналізу знаходимо спосіб її вирішення (головне питання – вибір альтернативи, 
реалізація й управління способом розв’язання проблеми). 



29 
 

2. ЗАПОБІГАННЯ ТА МІНІМІЗАЦІЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ 
ПОЛІТИЧНИХ РИЗИКІВ 

 
Дослідження політичних ризиків в усіх сферах людської діяльності набуло в 

наш час виняткового науково-теоретичного і практичного значення. Середовище, 
у яке постійно “занурена” людина, його складна і суперечлива екзистенційність, 
динамічність і багатоваріантність породжують феномен ризику. Виникають 
соціальні, політичні проблеми та конфлікти, створюючи ситуації, за яких ризики є 
неминучими. Становлення глобальної світогосподарської системи, ускладнення 
коеволюційних зв’язків, перехрещення інтересів різних політичних акторів на 
різному соціальному ґрунті та багато інших факторів, що посилюють 
нерівнозначність та невизначеність політики, ясно і однозначно вказують на 
зростання венчурного характеру діяльності органів влади і управління в будь-якій 
державі. Тому передбачення і виявлення ризикованих ситуацій, а також вчасні дії, 
спрямовані на їх усунення або мінімізацію негативних наслідків є необхідною 
умовою подальшого існування та розвитку суспільства. 

Реалізація державної політики та цільових програм може супроводжуватися 
багатьма негативними чинниками, що здійснюють прямий чи непрямий вплив на 
результати політики. Ризики можливі лише в умовах невизначеності, коли на 
процес чи діяльність здійснюють вплив різні за своїм складом і характером сили і 
фактори, виявити та оцінити які досить складно, а інколи просто неможливо. 

В умовах зростання політичної та економічної нестабільності в світі для дер-
жавних діячів важливо вміти адаптуватися до загроз і мінімізувати негативні нас-
лідки політичних ризиків при реалізації державної політики чи прийнятті рішень.  

На нашу думку, слушним є запропонований О.Соколовим поділ сучасних 
досліджень ризиків на дві великі групи, а самі підходи до його визначення на – 
з позиції діяльності та з позиції вірогідності [16, с. 10].  

Деякі вчені трактують ризики як вірогідність певних обмежень в ході 
бажаних подій та їх небажаних наслідків, пов’язаних з тими чи іншими втратами. 
Вірогідність, в загальному, можна визначити як оцінку об’єктивної можливості 
того, що подія відбудеться. Зазвичай, термін “вірогідність” використовують для 
оцінки перспектив тих чи інших подій. Вірогідність виникає при розгляді суджень 
як оцінки правильності висновків за умови правильності засновків. Вірогідності 
виступає як міра суб’єктивної впевненості відносно того чи іншого результату 
розвитку подій, дозволяє виразити відношення суб’єкта до питання про істинність 
чи хибність деяких висловлювань. Тобто вірогідність виражає логічне відношення 
між двома висловлюваннями. Міра достовірності гіпотетичних суджень визна-
чається наявними в розпорядженні даної людини інформації, її знань, переконань, 
поглядів на світ і т.д. Вірогідність в дослідженнях політичного ризику майже не 
можливо виразити в кількісному вигляді.  

Під ризиком розуміється можлива небезпека втрат, що витікає зі специ-
фіки різних явищ природи та видів діяльності людини. Значна кількість 
дослідників розглядає ризики з точки зору діяльності суб’єкта в середовищі, яке 
характеризується деяким ступенем невизначеності. Так, російський вчений 
О.Альгін визначає ризики як “діяльність, яка пов’язана з подоланням неви-
значеності в ситуації неминучого вибору, в процесі якої є можливість якісно та 
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кількісно оцінити вірогідність досягнення очікуваного результату, невдачі та 
відхилення від цілі” [1, с. 7]. Під діяльністю тут слід розуміти постійну, 
структуровану, накопичувану активність індивідуального чи колективного 
суб’єкта на різних екзистенційних рівнях соціальної системи, спрямовану на 
задоволення його (суб’єкта) потреб [16, с. 22]. 

Дослідник державної політики В.Лобанов визначає ризик як потенційну 
можливість різних за характером і змістом збитків в результаті певних дій при 
розвитку ситуації в даному напрямку [10, с. 37]. Загалом, ми можемо визначити 
ризики як будь-яку активність (діяльність) в умовах невизначеності за 
необхідності зробити вибір, коли в результаті цих дій можливі відхилення від 
виконання поставлених цілей чи виникнення небажаних наслідків. 

Невизначеність можна охарактеризувати як ситуацію недостатнього рівня 
знань чи недостовірності знань суб’єкта про навколишній світ. Лише в процесі 
пізнання можливим є здобуття нових знань для особистості, тобто можливості 
зняття тієї невизначеності, котра лежить в основі будь якої ризикованої діяльності. 
Знання дають нам можливість подивитися на світ навіть з точки зору інших людей, 
тобто дають нам можливість впливати на ступінь невизначеності, залучаючи досвід 
інших людей. Але людина в процесі пізнання має справу не з об’єктивним світом, а 
зі світом в тому його вигляді як він нею чуттєво сприймається та осмислюється. 
Таким чином, знання – це продукт активності суб’єкта, і при розгляді питання 
впливу знання на зниження невизначеності як ключового фактору ризикованої 
діяльності дуже важливо розуміти якість цього продукту. Практика – це одночасно і 
реалізація знань, і основний критерій істинності цього знання, відповідно, суб’єкт 
стає ключовою фігурою в розгляді питання ризикованої діяльності [16, с. 22]. 

Вчені виокремлюють декілька типів невизначеності: 1) структурна 
невизначеність, характеризується відсутністю інформації про дану систему в 
цілому, явище, подію, їх основні параметри; 2) невизначеність вимірювання, 
тобто неможливість точно визначити чи змінити показники і характеристики, 
що описують систему; 3) невизначеність результату, тобто неможливість 
точно передбачити кінцевий результат і всі наслідки дій. 

Російський вчений В.Лобанов зазначає, що невизначеність, в першу 
чергу, це відсутність повної інформації про минулі, теперішні та особливо 
майбутні події, тенденції, умови і цінності, що безпосередньо впливає на 
діяльність організацій чи індивідів. Тому, продовжує автор, одним із основних 
засобів зі зниження рівня ризику є зменшення невизначеності у внутрішньому 
та зовнішньому середовищах [10, с. 37]. 

Ризики – це показник неминучих помилок цілеспрямованої активності 
людини, форма розплати за не прорахованість нею своїх дій і самі неадекватні 
дії в постійно змінюваному соціальному середовищу. Таким чином, ризики 
можна вважати постійним компонентом діяльності людини. 

Враховуючи, що людина діє в природно-антропогенному середовищі, 
ризики виникають як в результаті впливу на активність людини різних зовнішніх 
(природних) факторів, так і в наслідок різного роду суб’єктивних причин.  

Сповнена протиріч природа ризиків проявляється в зіткненні об’єктивно 
існуючих ризикованих дій з їх суб’єктивною оцінкою. Так, людина, яка реалізує ви-
бір, здійснюючи ту чи іншу дію, може вважати їх ризикованими, а іншими людьми 
вони можуть розцінюватися як обережні, позбавлені будь-якого ризику і навпаки.  
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Ряд авторів виходять з того, що ризики – категорія об’єктивна, котра 
дозволяє регулювати відносини між людьми, колективами, організаціями і 
іншими суб’єктами суспільного життя. При цьому ризики розглядається як 
поняття, котре являє собою можливу небезпеку випадкової появи негативних 
наслідків. Ризики – це небезпека появи неприємних наслідків, відносно яких 
невідомо, настануть вони чи ні. 

Досить широко в літературі висвітлюється і суб’єктивна концепція. Вона 
виходить з того, що ризики завжди суб’єктивні, оскільки виступають як оцінка 
людиною вчинку, дій, як свідомий вибір з урахуванням альтернатив. Суб’єк-
тивна концепція орієнтована на суб’єкт дії, враховує можливі наслідки, вибір 
варіантів поведінки, що обумовлює накладання певних зобов’язань чи звіль-
нення від них. Оскільки, з точи зору цієї концепції визначення ризиків пов’я-
зане з волею та свідомістю людини, то ризики – це вибір варіантів поведінки з 
урахуванням небезпеки, загрози можливих наслідків.  

На думку В.Черкасова, найбільш правильний підхід – це суб’єктивно-
об’єктивний, своєрідний синтез, оскільки основним аргументом для його 
обґрунтування є визнання того факту, що оскільки людина, група, колектив і 
так далі в процесі діяльності включаються в суб’єктивні відносини, то і сама 
діяльність має як суб’єктивну, так і об’єктивну сторони [20, с. 66]. 

Таким чином, ризики завжди пов’язані з вибором певних альтернатив і з 
розрахунком вірогідності їх результатів – в цьому проявляється їх суб’єктивна 
сторона. Разом з тим, величина ризиків не тільки суб’єктивна, але й об’єктивна, 
оскільки вона є формою якісно-кількісного вираження реально існуючої 
невизначеності. Об’єктивність ризиків полягає в тому, що поняття відображає 
реально існуючі явища, процеси, сторони діяльності. І, що дуже важливо, ризи-
ки існують незалежно від того, усвідомлюють його наявність чи відсутність, 
враховують чи ігнорують його. 

В науковий дискурс специфіковане поняття “ризиків” ввів американець 
Ф.Найт, вперше запропонувавши розрізняти поняття “невизначеності” та 
“ризиків”, трактуючи останні як вимірювану невизначеність (в той час як сама 
невизначеність виміряною бути не може). 

Р.Мертон розглядав ризики у зв’язку з поняттям “непередбачуваних 
наслідків соціальних дій”; К.Ясперс в контексті планування, в якого, як він думав, 
завжди є невидима межа, яка не дає можливості передбачити майбутнє і дії 
суб’єкта; К.Попер вбачав у ризиках показник непередбачуваності майбутнього; 
Дж.Аткінсон трактує ризики як перевагу, яку надає суб’єкт найбільш важко-
досяжним цілям; Н.Луман пов’язує наявність ризиків з виробленням рішення. 

Мають місце і досить радикальні підходи до розуміння цього явища. Одні 
вчені вважають, що ризики існують не стільки реально, скільки в свідомості 
людини, інші, наприклад М.Єфімов і А.Мозкова, переконані, що “немає систем, 
котрим був би іманентно притаманні ризики” [15, с. 81], і, відповідно, ризики 
або існують у формі викривленого “сприйняття”, чи в кращому випадку вони 
фрагментарні та обмежені в своєму розповсюдженні. Тому, у ризиків існує не 
більше ніж ілюзорна, віртуальна сутність.  

Спрощуючи ідеї, що склалися довкола розуміння категорії “ризиків”, 
російський вчений А.Соловйов виокремлює три найбільш авторитетні підходи 
[186, с. 287]: класичний, некласичний та модерністський. 
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Класичний підхід (Дж.Міль) трактує ризики як вірогідність понесення 
суб’єктом втрат залежно від обраної ним стратегії дій. За такого підходу поряд 
з негативним сприйняттям ризиків присутній і відтінок, який дозволяє 
розглядати його як певний каталізатор успіху. 

Некласичний підхід (А.Маршал, А.Пінчу) розглядає ризики як показник 
відхилення від поставлених суб’єктом цілей. Тут ризики виступають своє-
рідним маркером неспівпадіння кількісних та якісних параметрів запланованої 
та реально здійсненої діяльності. 

Зовсім інше розуміння ризиків пропонує модерністський підхід (У.Бек, 
Е.Гідденс), котрий трактує його не як виключний випадок, як результат невдалих 
дій людини, а як органічний елемент повсякденності, наслідок здійснення 
сучасних зв’язків та відносин, які піддані впливу деяким характерним для 
сучасності трансформаціям. Ризики є атрибутивної рисою сучасності, їх наявність 
обумовлена принциповою неможливістю управляти цілим рядом ситуацій, котрі 
здатні поставити під питання існування людства. Ризики з потенційно можливої 
величини втрат перетворюються у всеохоплюючий і постійно присутній в 
повсякденності компонент загрози людської життєдіяльності в цілому.  

Російський вчений О.Соколов пропонує розуміти під ризиками постійну, 
структуровану, накопичувану активність індивідуального чи колективного 
суб’єкту на різних рівнях соціальної системи в ситуації (невизначеності), 
недостатності знань суб’єкта про середовище його діяльності чи можливої 
недостовірності (хибності) цього знання, спрямованої на задоволення його 
(суб’єкта) потреб [16, с. 35]. Якщо говорити про політичні ризики, то в даному 
випадку необхідно локалізувати проблему на одному з рівнів соціальної системи – 
політичному, а всю багатоманітність потреб суб’єкта до політичних потреб. 

Таким чином, політичні ризики можна визначити як постійну, струк-
туровану, накопичувану активність індивідуального чи колективного суб’єкта в 
політичній системі суспільства в ситуації (невизначеності), недостатності знань 
суб’єкта про середовище його діяльності чи можливої недостовірності (хибності) 
цього знання, спрямованої на задоволення політичних потреб суб’єкта.  

На думку українського вченого В.Кривошеїна, “у загальному плані 
політичні ризики – це імовірність настання небажаних наслідків можливих 
політичних та інших рішень, пов’язаних з політичними подіями, які можуть 
завдати збитків їх учасникам у реалізації відповідних інтересів” [9]. 

Можна виокремити такі основні підходи до визначення політичних 
ризиків в західній політичній науці: 

• політичні ризики як дії національного уряду, що перешкоджають 
проведенню ділових операцій, змінюють умови угод або проводять конфіс-
кацію власності іноземних компаній (В.Вестон, Б.Сорж) [26, с. 32]; 

• політичні ризики як зміни в умовах проведення операцій іноземними 
компаніями, що виникають у ході політичного процесу (Д.Джодіс) [25, с. 5]; 

• політичні ризики як непередбачувані обставини, які виникають у 
політичному середовищі та приймають форму обмежень у проведенні операцій 
(С.Кобрін) [26, с. 40]; 

• політичні ризики як комплекс внутрішньодержавних та міжнародних, 
конфліктних та інтеграційних подій і процесів, котрі можуть (або не можуть) 
привести до змін в урядовій політиці всередині країни або в інших країнах, що 
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може вилитися в несприятливі умови або ж додаткові можливості для фірми 
(Г.Райс, І.Махмауд) [13]. 

Отже, на Заході проблеми політичних ризиків більше пов’язують з 
економічною і технічною сферами діяльності. 

Політичні ризики природнім шляхом виникають в умовах плюралізму, 
політичної конкуренції, суперництва і боротьби. Виходячи з цього, можна 
виокремити такі їх властивості: 

• Універсальність даного виду ризиків проявляється, перш за все, в 
тому, що він присутній при політичних рішеннях будь-якого рівня, починаючи 
з революційних перетворень всього суспільства і закінчуючи голосуванням 
окремого виборця. 

• Політичні ризики колективні, так як обумовлюються не стільки 
індивідуальними якостями політиків і технологіями влади, скільки груповими 
політичними інтересами. 

• Ієрархічність політичних ризиків проявляється на рівні наслідків 
прийняття тих чи інших політичних рішень. 

• Політичні ризики дуже суб’єктивні, оскільки залежать не лише від об’єк-
тивних обставин середовища, в якому вони формуються, але й від суб’єктивного 
сприйняття та інтерпретації отриманої інформації чи подій, що сталися. 

• Даний вид ризиків може виступати як самостійний фактор політики чи бути 
елементом інших видів ризику – соціального, комерційного, інвестиційного, еко-
логічного і так далі. В цьому проявляється багатоплановість політичних ризиків. 

Такими є основні властивості політичних ризиків. Але при їх вивченні 
необхідно враховувати, що в соціально-політичному середовищі вони прояв-
ляються не явно. Одним з головних симптомів політичних ризиків можна назвати 
рівень суспільних безладів (забастовок, демонстрацій і т.д.), стабільність уряду 
(вірогідність збереження ним влади), політичний плюралізм, рівень етнічних та 
релігійних протиріч, стиль керівництва осіб, які приймають рішення в політиці 
(рівень націоналізації, корупції), роль сили в утриманні влади, організованість, 
вплив зовні, спадковість, антиконституційні дії та соціальні конфлікти.  

Вчені виокремлюють декілька рівнів політичних ризиків, а саме: мега- ; 
макро- і мікрорівні. 

Існування мегарівня (глобального) політичних ризиків пов’язано із 
загальносвітовими процесами, тенденціями, які здійснюють негативний чи пози-
тивний вплив на світову економіку, політичну стабільність в різних державах. 
Факторами глобального політичного ризику є екологічна небезпека, ріст цін на 
енергоресурси, міжнародна криза заборгованості, недосконалий механізм регулю-
вання валютних курсів, міжнародні тенденції руху капіталів, ріст інфляції, світова 
торгівля наркотиками, ріст тероризму. Для управління глобальним рівнем полі-
тичних ризиків, регулювання наслідків, пов’язаних з їх факторами створюються і 
функціонують різні інститути та організації (Рада голів урядів передових держав 
світу, Міжнародний валютний фонд, Міжнародна фінансова корпорація, 
Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародна асоціація розвитку). 

Внутрішньодержавні політичні ризики прийнято аналізувати на двох рівнях.  
Мікроризики (локальні ризики) постають у вигляді вірогідності політичних 

змін, котрі можуть торкнутися окремих суб’єктів політичної чи економічної 
діяльності компаній, які діють на території даної держави. Наявність цього рівня 
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ризиків обумовлено тим, що всі суб’єкти мають неоднакові рівні локального ризику 
в одній і тій же державній чи регіональній ситуації. Оцінка та аналіз локальних 
ризиків необхідні для уникнення чи зменшення можливих втрат, котрі можуть бути 
наслідками негативного впливу політичних факторів в державі. Економічні та 
політичні суб’єкти повинні оцінювати конкретні політичні ризики саме для себе, 
тому що вони багато в чому залежать від стратегії та тактики, що проводять дані 
суб’єкти. На відміну від локальних ризиків, макроризики (державні) розпов-
сюджується на всіх суб’єктів життєдіяльності держави. Мікро- та макроризики 
відносно автономні, але в той же час взаємопов’язані та взаємодіють один з одним. 
В цьому одна з причин того, що аналіз і оцінка макроризиків завжди повинні бути 
первинними відносно дослідження локального рівня політичних ризиків. 

В деяких роботах пропонується поділ макро- та мікроризиків на 
екстралегальні та легально-урядові [13]. Така класифікація здійснюється на 
основі двох типів подій. 1) Дії урядових структур, які впроваджують державну 
політику (легально-урядовий рівень). Прикладами даного виду є: на рівні 
макроризиків – зміни інвестиційного законодавства); на рівні мікроризиків – 
прийняття законодавчого акту, котрий стосується діяльності якоїсь однієї 
фірми. 2) Дії політичних сил, які знаходяться поза існуючими легітимними 
структурами держави розташування (екстралегальний ризик). Приклади: 
макроризики – революція, військовий переворот, мікроризики – тероризм. 

Політичні ризики обумовлюються великою кількістю факторів невизна-
ченості, викликаних, в першу чергу, недостатньою раціональністю політики, 
складністю та обширністю цієї області. Умовно їх можна поділити на: 1) інфор-
маційні, до яких відноситься відсутність чіткої та повної інформації про всі 
поточні політичні процеси, недостатність аналізу політичної ситуації в цілому, 
неадекватна реакція влади на неї, відсутність чіткого підрахунку здобутків та 
втрат, нерозумінням та ігноруванням інтересів інших учасників політичних дій і 
т.д.; 2) соціальні, викликані нестабільністю, агресивністю та радикалізмом 
впровадженого політичного курсу, діяльністю окремих політичних інститутів, 
низькою підтримкою населення впровадженої політики, політичними, етнічними та 
іншими конфліктами, безробіттям, тяжким економічним становищем, наявністю 
багатьох невирішених соціальних проблем; 3) персональні, пов’язані з особистістю 
політика, нестабільністю його поведінки, схильність до автономії без врахування 
колективного характеру політичних дій, підвищеною схильністю до ризику; однак, 
слід відмітити, що деякі політики більш ефективні саме в незвичних та небезпечних 
ситуаціях, відчувають задоволення в них, а інколи самі їх і створюють; 4) правові – 
дуже часто політичні ризики виникають внаслідок правового та морального 
нігілізму, невиконання прийнятих умов політичної взаємодії та комунікації, 
порушення вимог закону та норм угод, які мають морально-політичний характер; 5) 
економічні – причиною політичних ризиків також можуть стати: відсутність 
необхідних грошових ресурсів для проведення тих чи інших реформ, відсутність 
розвинутої та стабільної економічної інфраструктури, неліквідність державних 
акцій підприємств, відсутність чіткої економічної програми, відсутність прямих 
інвестицій в державу, необдумана валютно-кредитна політика; 6) випадкові – 
поряд з вище перерахованими факторами одним з джерел політичних ризиків ви-
ступає безпосередня випадковість політики, котра призводить до появи не-
передбачених та небажаних подій (хвороба, відставка, природні катастрофи і т. д.). 
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Як зазначає російський вчений А.Соловйов, особливим джерелом і проя-
вом ризиків є специфічний стан управлінської ситуації, який можна визначити 
як кризу. Криза є випадком особливого хаотичного режиму розвитку соціуму. 
Вона характеризує вищу область невизначеності знань про управлінську ситуа-
цію в поєднанні з різким дефіцитом часу, який відведений на прийняття 
рішення по виходу з неї [17, с. 298].  

Дослідження політичних ризиків при експертно-аналітичному забезпеченні 
державної політики передбачає чотири етапи: 1) виявлення і аналіз чинників 
ризику; 2) вимірювання та оцінка ризику; 3) прогнозування політичних ризиків; 4) 
мінімізація негативних наслідків політичних ризиків та їх попередження. 

На першому етапі проводиться підбір і класифікація системи чинників: по-
літичних, економічних та інших, а також визначення їх структури залежно від ці-
лей і завдань суб’єкта. Здійснюється збір інформації про об’єкт відповідно до об-
раної структурної моделі. На основі зібраної та певним чином опрацьованої інфор-
мації створюється банк даних. Він дає змогу виявити конкретні чинники (змінні) 
політичних ризиків, які пов’язані з діяльністю певних об’єктів чи із зовнішніми 
обставинами, визначити структуру цих чинників і провести їх класифікацію. 

Джерелами ризиків можуть бути внутрішні та зовнішні причини. 
Завдання аналізу полягає у виявленні сукупності чинників, котрі можуть нега-
тивно впливати на процес чи об’єкт, і з наступною розробкою превентивних 
заходів із захисту від впливу цих негативних факторів. 

На другому етапі визначається ступінь значущості визначених раніше 
чинників та їх “вага”. Аналітик розділяє чинники ризику на основні і додаткові, 
відомі та маловідомі. 

В.Лобанов зазначає, що для того, щоб оцінити ризики, необхідно обрати 
критерії чи показники ризиків. Потім визначити рівень ризику (великий, 
середній, малий) і порівняти ризики за декількома альтернативними варіантами 
державної політики чи рішенням, тобто провести порівняльний аналіз ризиків. 
Зазвичай, всі ризики відносять до трьох груп залежно від ступеня збитків і 
розміру шкоди: прийнятний рівень ризику, критичний рівень ризику, 
катастрофічний рівень ризику [10, с. 36]. 

Існує багато різноманітних методів оцінки ризику – від використання 
інтуїції та досвіду до застосування математичних методів і моделей. Для оцінки 
ризику необхідно враховувати кількісні та якісні характеристики ризикованої 
ситуації. Економічна ефективність ризикованого рішення може бути оцінена за 
допомогою кількісних показників. Якісна оцінка ризику передбачає врахування 
соціально-правових, політичних, психологічних, моральних наслідків рішення 
чи політики, що приймається. 

Третій етап – етап прогнозування політичних ризиків, він включає в себе 
розробку найбільш вірогідних сценаріїв розвитку ситуації та її наслідків. На 
думку ряду російських вчених, проведення даної процедури пов’язане з 
різноманітними труднощами, а саме: 

• По-перше, складності, обумовлені наявністю “кордонів прогнозу”. Го-
ризонт прогнозу – час, який визначає наскільки далеко можна зазирнути в май-
бутнє даних ситуацій. В багатьох випадках існує “горизонт передбачуваності”, за 
який людина практично не може зазирнути. Непередбачуваність є не прикрим 
прорахунком людського розуму, а внутрішньою характеристикою складної си-
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стеми. Одна з причин існування горизонту прогнозу пов’язана з тим, що в теорії 
катастроф називають “критичністю системи”. Існують особливі критичні стани 
системи, в межах яких відбуваються біфуркації (з’являються декілька можливих 
варіантів її розвитку з даної точки) та посилюється ріст флуктуацій (відхилень від 
стабільного стану, стану рівноваги). Оскільки стан системи нестабільний, остільки 
створюється можливість різноманітної множинності поведінки нелінійних систем, 
котрі не вкладаються в єдину теоретичну схему. Тому, поведінку систем, які 
знаходяться в області нестабільності, не можна прогнозувати спираючись лише на 
попередній досвід. 

• Інша складність пов’язана з тим, що важко прогнозувати наслідки 
перспектив розвитку соціальних систем за допомогою традиційних методів 
гуманітарних дисциплін. Справа в тому, що прогнози зазвичай базуються не на 
строгій теорії, а на особистих схильностях і передбаченнях конкретного 
дослідника-аналітика. 

• Наступна складність прогнозування пов’язана з його протиріччями: 
те, що вважається хорошим на тимчасових відрізках в 5-7 років, може бути 
далеко не кращим рішенням для 10-20 років і згубним – для 40-60 років.  

• Для країн пострадянського простору, зокрема й України, можна назвати 
ще одну складність прогнозування в процесах антикризового управління – 
“організаційно-управлінську”. Мається на увазі, що система управління, окрім 
відносно передбачуваних ділових зв’язків, включає великий спектр досить важко 
передбачуваних особистих зв’язків. В нинішній системі управління існують 
структури, які засновані на закритих механізмах перерозподілу грошей, фондів, 
сфер впливу, замовлень, на розкраданні бюджетних коштів. В цій системі діють 
такі елементи як знайомства, родові зв’язки, кумівство, кланові інтереси 
управлінців, чиновників, олігархів. А особисті зв’язки відрізняються від ділових, в 
тому числі і за ступенем прогнозування [4, с. 354-355].  

Процедура прогнозування політичних ризиків, як вже зазначалося, включає 
в себе розробку можливих сценаріїв розвитку політичної ситуації з обґрунтуван-
ням наслідків, які можуть виникнути. Зазвичай, розробляється чотири сценарії: 
перший – передбачає стратегію та тактику поведінки замовника при найбільш вда-
лому розвитку подій; другий – при вдалих умовах в цілому; третій сценарій роз-
глядає конкретні кроки замовника в тому випадку, якщо умови діяльності не пов-
ністю будуть відповідати тому, що очікується як “вдалі умови в цілому”; в чет-
вертому сценарії розглядаються події, котрі можуть призвести до катастрофічних 
наслідків, якщо розвиток політичної та економічної ситуації буде невдалим.  

Члени експертної групи, які займаються розробкою сценаріїв, таємним 
голосуванням визначають вірогідність розвитку подій по кожному сценарію. 
Потім сценарій, що отримав найбільшу кількість голосів, знову ставиться на 
таємне голосування в цій групі. Основні ідеї сценарію, який отримав більшість 
голосів, відображаються в доповіді для замовника. 

Заключним етапом дослідження є процедура мінімізації негативних 
наслідків політичних ризиків та їх попередження. Після того як визначені та 
вивчені потенційні ризики, постає потреба у формуванні захисного механізму і 
розробки попереджувальних заходів, які знижують ступінь ризику, що дозволяє 
не лише їх завчасно виявляти, але й локалізовувати і попереджувати на різних 
стадіях процесу. В найзагальнішому вигляді цей етап включає планування та 
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здійснення заходів, спрямованих на зменшення величини ризику і на 
вдосконалення позитивних можливостей, а також контроль та моніторинг ризиків. 

Процедура мінімізації негативних наслідків політичних ризиків може 
включати в себе: 1) розробку документів (інструкцій, указів, законів), які забез-
печують реалізацію обраної стратегії і тактики мінімізації негативних наслідків 
ситуацій політичних ризиків; 2) мінімізація негативних наслідків політичних 
ризиків передбачає необхідність ранжування ризиків за принципом прийнят-
ності; 3) для мінімізації негативних наслідків політичних ризиків раціонально 
використовувати мультиплікаційний підхід до управління відповідними 
політичними процесами та явищами; цей підхід спрямований на те, щоб 
отримати збільшуючий (мультиплікаційний) ефект в процесі управління 
політичною сферою; 4) для мінімізації негативних наслідків політичних ризиків 
можливі також такі прийоми і методи як отримання додаткової інформації, 
ухилення, локалізація; “ухилення” включає в себе відмову від ризикованих 
проектів, неперевірених партнерів; “локалізація” реалізується через створення 
спеціальних підрозділів для виконання середньо- та високоризикованих 
проектів; для зниження ризиків в процесі розробки та реалізації рішень 
використовується отримання додаткової інформації; така інформація може 
бути придбана чи отримана будь-яким іншим шляхом; для управління 
різноманітними факторами політичного ризику використовуються методи, 
орієнтовані на збереження ризику на існуючому рівні.  

Перші три етапи дослідження політичного ризику спрямовані, в першу 
чергу, на зниження невизначеності в середовищі активності (діяльності) суб’єк-
ту. Етап мінімізації негативних наслідків політичних ризиків необхідний для 
своєчасного внесення коректив в стратегію суб’єкта відповідно до динаміки 
розвитку політичного процесу. 

Слушною є думка О.Соколова про те що, специфіка дослідження політичних 
ризиків вимагає не лише прийняття рішень за короткий час, але і довгострокового 
планування та передбачення політичного процесу, а також аналізу потенційних 
політичних змін, заходів по їх блокуванню чи, навпаки, по їх прискоренню, роботи 
над їх можливим протіканням [16, с. 72]. Дослідження політичних ризиків вимагає 
ґрунтовного інформаційного забезпечення. Необхідними є емпіричні дані з різних 
сфер суспільного життя – економіки, політики, науки. Більша частина роботи по 
обробці та інтерпретації інформації лягає на плечі експертів. 

Робота експерта дуже тісно пов’язана з діяльністю замовника. Експерт 
організовує зібрання інформації, здійснює роботу по встановленню найбільш 
важливих факторів в різних сферах суспільного життя, а також створює 
можливий сценарій розвитку подій. 

Отже, завдання прикладних досліджень політичних ризиків полягає в 
тому, щоб знизити гостроту можливих негативних наслідків розвитку тієї чи 
іншої політичної ситуації. 
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3. РЕАЛІЗАЦІЯ, ОЦІНКА ДІЄВОСТІ ТА МОНІТОРИНГ НАСЛІДКІВ 
ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 

 
Реалізація державної політики є складним процесом, що поєднує в собі 

адміністративну та політичну діяльність. Державна політика передбачає процес 
перетворення політичних цілей на державні програми і практичні дії щодо 
досягнення відповідних результатів. Реалізація як політичний процес з 
досягнення певних цілей починається після прийняття відповідних нормативно-
правових актів, виділення ресурсів і представляє собою конкретні дії 
державних органів. Отже, процес реалізації державної політики пов’язаний із 
визначенням практичних дій органів державної влади, які вони повинні чинити 
для максимально повного досягнення поставлених цілей. 

Російський вчений В.Лобанов зазначає, що реалізація державної політики – 
це постійний динамічний процес з досягнення поставлених цілей, в якому 
приймають участь різні органи державної влади та інститути громадянського 
суспільства, але головну роль відіграє виконавча влада. Реалізація забезпечує 
взаємодію між поставленими цілями і заходами з їх досягнення [10, с. 41]. 

В процесі реалізації державної політики задіяна велика кількість державних 
органів та громадських організацій, кожний з яких має свою логічну позицію та 
призначення, відповідні завдання, функції та відповідальність. Вже зазначалося, 
що однією з головних передумов успішної реалізації державної політики є 
детальний опис завдань та чіткий розподіл повноважень кожної зі структур, які 
задіяні у впровадженні державних програм. Виходячи з вищезазначеного, нам 
необхідно описати та класифікувати суб’єктів реалізації державної політики. 

Найбільш узагальнено можна виокремити наступні суб’єкти: 1) окремі 
індивіди; 2) державні органи та інститути; 3) громадські організації та об’єднання. 
За рівнем державного управління суб’єкти реалізації державної політики 
поділяються на: 1) загальнонаціональні; 2) регіональні; 3) місцеві. За характером 
організації виокремлюють: 1) законодавчі органи влади (Верховна Рада України); 
2) виконавчі органи влади: Президент України та Адміністрація Президента, 
Кабінет Міністрів України та його апарат, центральні органи виконавчої влади 
(міністерства), регіональні органи виконавчої влади (облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, а також органи місцевого самоврядування, що виконують 
окремі владні функції згідно з наданими їм повноваженнями), міжвідомчі комісії 
на загальнонаціональному та регіональному рівнях; 3) судові та правоохоронні 
органи влади: суд, прокуратура, міліція та ін. 

Особливе місце в процесі реалізації державної політики займають не-
державні утворення, такі як профспілки, громадські організації та об’єднання, 
приватні компанії, ЗМІ, наукові центри, експертні ради тощо. Вони безпо-
середньо зацікавлені в реалізації певної політики і досить часто приймають 
активну, безпосередню участь. Найчастіше вони впливають на процес реалізації 
державної політики шляхом інформаційних компаній, аналітичних звітів та 
доповідей, прямого чи непрямого тиску. 

Участь недержавних організацій в здійсненні державної політики позитивно 
впливає на її результативність, адже вони можуть виступати джерелами знань, 
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особливо при вирішенні складних питань, висуненні нових ідей і формуванні 
зворотного зв’язку. Окрім цього, вони виступають засобами мобілізації ресурсів і 
опорами підтримки політичної стратегії та окремих програм. 

В.Лобанов зазначає, що окремі групи інтересів можуть створюватися і 
фінансуватися самими державними органами з метою посилення своєї позиції 
та проведення певної політики. Таким чином, не лише інтереси окремих 
соціальних прошарків чи всього суспільства створюють політику, але і певна 
політика може створювати групи інтересів [10, с. 47]. 

Кожний тип державної політики породжує різну композицію, 
розстановку сил серед цих учасників. Так, при розподільчій політиці зазвичай 
відсутні групи, що активно виступають проти її проведення. Інша ситуація 
складається тоді, коли якась група населення зазнає втрат в процесі здійснення 
політики. Тоді органи державної влади можуть зіткнутися з активним 
супротивмо і сильним тиском зі сторони цих груп. 

Британський науковець Л.Ган виокремлює 10 умов, дотримання яких 
забезпечить точність в реалізації державної політики: 1) зовнішні обставини щодо 
органу, який реалізовує державну політику не повинні створювати серйозних 
перешкод; 2) виконавці повинні бути забезпечені необхідними ресурсами і 
володіти достатнім часом для реалізації поставлених цілей; 3) необхідним є не 
лише відсутність перешкод щодо забезпеченості ресурсами в цілому, але і на 
кожній стадії процесу реалізації державної політики має бути забезпечено 
необхідне поєднання ресурсів; 4) політика повинна спиратися на реальні уявлення 
про причинно-наслідкові зв’язки; 5) зв’язок причин та наслідків повинен бути 
безпосереднім; якщо проміжні ланки і є, то їх небагато; 6) реалізація має бути 
доручена одній організації, котра не залежить від інших структур з точки зору 
успіху в реалізації державної політики; 7) кінцеві цілі мають бути повністю 
зрозумілими і користуватися загальною підтримкою; 8) в рамках досягнення 
визначених цілей, завдання кожного з учасників реалізації уточнюються в дрібних 
деталях і в чіткій послідовності їх виконання; 9) між різними виконавцями чи 
організаціями, що зайняті в реалізації політики існує ідеальна комунікація і 
координація дій; 10) керівництво досягає і отримує на практиці повне 
підпорядкування [23, с. 169-176].  

Великий вплив на державну політику здійснює політичне середовище, в 
якому реалізується дана політика, в тому числі рівень співробітництва між 
політиками і бюрократичним апаратом, центральними і місцевими органами 
влади та органами місцевого самоврядування, ступінь підтримки політичних 
лідерів населенням, діяльність груп тиску та багато інших чинників. 

При реалізації державної політики важливим питанням є умови, в яких 
вона здійснюється і засоби, які вона використовує в процесі вирішення 
суспільних проблем. Російський дослідник Г.Атаманчук виокремлює три групи 
умов: 1) державно-правові, полягають в створенні узгодженого, в певній мірі 
ідентичного, організаційного та правового простору держави, що дозволяє 
максимально використовувати доступні технології економічної, соціальної та 
іншої діяльності; 2) соціально-психологічні, включають створення нових 
життєвих орієнтирів, відхід від ілюзій та всього того, що не відповідає реаліям 
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життя і не породжує конструктивну (творчу) енергію людей; 3) діяльнісно-
практичні, полягають в тому, що рішення, дії, операції та вчинки здійснюються 
в цілях і руслі державної політики, “просувають” цю політику і наочно 
розкривають її цінність для суспільства [2, с. 60]. 

Варто додати до зазначеного переліку ще одну групу умов, яку, на нашу 
думку, не можливо оминути при реалізації державної політики в будь-якій 
сфері, а саме: 4) фінансово-економічні, полягають в необхідності належного 
матеріального забезпечення суб’єктів реалізації державної політики. 

Засоби здійснення державної політики дуже різноманітні: від 
встановлення різних форм власності та ринкової економіки до інформування, 
освіти і виховання. Тут важливо все, що стосується людини, її розвитку і 
самореалізації. В засобах реалізації державної політики не може бути дрібниць, 
відхилень від центральної цілі, байдужості та інертності. Справжня державна 
політика неодмінно виходить на людину, зачіпає її інтереси і повинна сприяти 
задоволенню її потреб [2, с. 61]. 

Реалізація державної політики це складний процес, що вимагає дотримання 
певних умов, а саме: ясні цілі діяльності, стандарти і критерії виконання функцій; 
наявність необхідних ресурсів; ефективні організаційні структури; розроблені 
правила, процедури та інструкції, що координують та регламентують діяльність 
організацій і їх відносини з владними структурами; розвиток комунікації та 
система координації діяльності різних структур, залучених в процес здійснення 
політики; вмотивований та кваліфікований персонал.  

Вчені виокремлюють декілька загальних принципів, дотримання яких до-
зволить покращити процес реалізації державної політики: 1) зменшення рівнів 
управління та спрощення організаційних структур; 2) створення ефективного 
механізму координації і тісний зв’язок між учасниками реалізації політики; 3) 
надання певної самостійності та автономності виконавчим організаціям; 4) систе-
матична оцінка результатів роботи та механізм підзвітності; 5) використання су-
часних управлінських технологій та експертно-аналітичних підрозділів [10, с. 63]. 

Реалізація державної політики являє собою комплекс дій різних дер-
жавних структур, пов’язаних із взаємною адаптацією всіх учасників, протягом 
здійснення політики, до умов і завдань, які вони змушені вирішувати, уміння 
погоджувати свої інтереси і створювати партнерські відносини. Окрім того, 
суб’єкти реалізації державної політики повинні дотримуватися певних 
формальних та неформальних правил, що формуються учасниками виконання 
політики на основі накопиченого досвіду в процесі роботи. Дотримання цих 
правил дозволяє чітко визначити роль кожного учасника, швидше реалі-
зовувати цілі організації та уникати конфліктних ситуацій [10, с. 42-43]. 

Конструктивність державної політики ми можемо оцінювати з точки зору 
її відповідності таким критеріям: 1) забезпечувати раціональне та ефективне 
використання наявного ресурсного, виробничого, трудового та інтелектуаль-
ного потенціалу держави; 2) активізувати працю, що безпосередньо пов’язана з 
інтересами людини і реально впливає на рівень та якість задоволення людських 
потреб; 3) змінювати умови, продуктивність та соціальну результативність 
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праці і, відповідно, здобувати прихильність людей, спонукати їх до дій і 
створювати фактори зростання їх благополуччя [2, с. 59]. 

В процесі реалізації політики особливу увагу варто звернути на проблему 
формування і управління системою координації державної політики між 
багаточисельними міністерствами та відомствами, так як необхідно оцінювати не 
лише здатність держапарату розробляти та впроваджувати політику, але і уміння її 
координувати. Під координацією розуміється механізми і методи узгодження дій 
різних організаційних структур та індивідів при вирішенні певних проблем для 
досягнення поставлених цілей. Наприклад, в Україні в структурі виконавчої влади 
(вищі та центральні органи) налічується 16 міністерств, 27 державних служб, 13 
агентств, 7 інспекцій, 2 держадміністрації, одне нацагентство і одна держкомісія, 2 
комітети і 2 фонди, а також три центральні органи виконавчої влади зі 
спеціальним статусом. Зрозуміло, що при такій кількості відомств необхідна 
ефективна координаційна система, яка повинна допомогти уникнути дублювання 
завдань, нерівноцінного розподілу ресурсів і неузгодженості повноважень. Варто 
відзначити, що поряд з формальним механізмом узгодження різноманітних 
проблем існує неформальна координація на основі особистих зв’язків. В деяких 
випадках неформальна координація є більш ефективною та дієвою, ніж 
координація на основі офіційних правил і процедур. 

Багато дослідників зазначають, що неможливо створити універсальну 
систему координації в державному управлінні, котра гарантувала б ідеальну 
узгодженість дій, так як на неї впливають характер політичної системи, стиль і 
методи роботи керівництва, особливості відносин між різними державними 
структурами. Але, безперечно, ці фактори не є перепоною для роботи з 
удосконалення координаційного механізму в державі, особливо якщо цьому 
сприяє великий стратегічний потенціал уряду, організаційна гнучкість та 
ефективні інформаційні системи. 

Загалом, координація буває вертикальна – між організаціями, що 
знаходяться на різних рівнях ієрархії і підпорядкування, і горизонтальна – коли 
організації є незалежними в правовому сенсі одна від одної. Спробуємо 
виокремити методи координації, які використовує кожний із зазначених видів. 

Вертикальна координація полягає в тому, щоб рішення про узгодження дій і 
саме узгодження в процесі роботи здійснюється через орган вищої інстанції. В 
цьому випадку діють механізми розподілу праці та ієрархічне підпорядкування, 
закріплені в нормативно-правових актах. Всередині організації створюються 
спеціальні планові відділи, що виконують координаційні функції. 

За горизонтальної координації частіше всього використовують наступні 
механізми координації: 1) міжвідомчі комітети, які покликані узгоджувати 
роботу різних міністерств та відомств в певній сфері; 2) провідні організації, які 
є головними при вирішення питань чи проведенні політики в певних сферах, 
несучи за них відповідальність; 3) офіційні угоди про взаємодію, що 
визначають межі та механізми узгодження окремих питань чи розподіл сфер 
діяльності; 4) механізм узгодження, який зазвичай відноситься до процедурних 
питань, наприклад, право накладати вето та ін.  
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Зважаючи на вищезазначене, більше уваги необхідно приділяти 
створенню інформаційно-аналітичних структур, які б допомагали узгоджувати 
дії різних державних та недержавних організацій на стадії розробки, плану-
вання та реалізації державної політики. 

Для того, щоб отримувати достовірну інформацію про процеси та події, 
що відбуваються як ззовні, так і всередині будь-якого державного органу, він 
повинен сформувати систему моніторингу. Завдання моніторингу полягає в 
тому, щоб контролювати процеси, що відбуваються, отримувати інформацію 
про збої чи проблеми в роботі для прийняття своєчасних заходів. Вчений 
В.Лобанов визначає поняття “моніторингу” як спеціальну систему управління, 
що пов’язана з отриманням та аналізом інформації, яка включає механізм реа-
гування на зовнішні загрози та відхилення в роботі організації [10, с. 61]. 

Зазирнувши до довідника “Державного та муніципального управління”, 
знаходимо таке визначення поняття “моніторинг” – постійний, систематичний 
збір інформації з метою спостереження, контролю за ходом розвитку будь-
якого соціального чи політичного явища чи процесу та його прогнозування [5, 
с. 272]. Таке спостереження має на меті виявлення відповідності тих чи інших 
процесів першопочатковим задумам, прогнозам, бажаним результатам. 
Канадський дослідник В.Данн розуміє моніторинг як політико-аналітичну 
процедуру, що використовується для створення інформації про причини й 
наслідки державної політики [6, с. 354].  

Моніторинг – це необхідний засіб оцінки якості операціоналізації 
управлінського простору, дієвості форм і методів управлінської діяльності. Він 
дозволяє своєчасно вносити корекцію в державну політику, знімати застарілі і 
вводити нові технології управління, що дозволяє розширити межі 
технологізації і дає змогу забезпечувати ефективність державної політики. 

Система моніторингу в державних органах не може існувати без визначення 
її цілі, об’єкту, періодичності, суб’єкту, етапів і методів. Для того, щоб моніторинг 
був ефективним, необхідне його включення в існуючу систему управління, щоб 
рекомендації та рішення, які приймаються в процесі моніторингу, доходили до 
керівників і, більше того, щоб вони мали можливість і були готові приймати 
рішення з питань стратегії організації, політики, змісту заходів і т.д. 

Вчені виокремлюють принаймні чотири головні функції моніторингу в 
експертно-аналітичному забезпеченні державної політики: 1) описова функція, 
моніторинг надає інформацію, що допомагає побачити реальну картину 
соціальних та економічних змін, які настають після практичної реалізації 
широкого комплексу альтернатив політики й державних програм після певного 
часу; 2) функція контролю, моніторинг допомагає визначити чи узгоджуються 
дії виконавців державної політики зі стандартами й процедурами, що вста-
новлені законодавчими органами й органами державного регулювання; 3) функ-
ція аудиту, моніторинг допомагає визначити чи дійсно ресурси й послуги, які 
орієнтовані на певні цільові групи або певні об’єкти доходять до них; 4) пояс-
нювальна функція, моніторинг також надає інформацію, що допомагає 
пояснити, чому наслідки альтернатив політики та державних програм 
відрізняються [6, с. 354-355]. 
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Система моніторингу складається з трьох підсистем – інформаційної, 
аналітичної та операційної. Інформаційна підсистема збирає та передає 
необхідну інформацію для аналізу. Важливим є визначення мінімуму необ-
хідної інформації для кожного підрозділу, інакше організація може “захли-
нутися” від непотрібної і некорисної інформації. Далі зібрана інформація 
надходить до аналітичної підсистеми. Тут вона аналізується, визначається в 
якій мірі організація успішно виконує поставлені завдання і який прогрес в 
досягненні цілей. В результаті аналізу виявляються тип і форма відхилень в 
роботі, їх характер та вплив на досягнення цілей організації. Ці узагальнені дані 
надходять потім в оперативну підсистему, де виробляються рекомендації та 
рішення про внесення змін в цілі та стратегію, зміст роботи, показники оцінок і 
систему моніторингу в цілому. Ці рекомендації у вигляді оперативної 
інформації чи аналітичних записок надходять до керівника організації чи 
підрозділу, який має повноваження з прийняття рішення в даній сфері. 

Для здійснення моніторингу державної політики необхідно мати надійну й 
обґрунтовану інформацію. Джерелами інформації для моніторингу є дані, що 
збирають загальнонаціональні державні органи, регіональні та місцеві адміні-
страції, різноманітні державні установи та дослідницькі інститути, громадські 
організації і консалтингові фірми тощо. Деяка частина такої інформації носить 
загальний характер розкриваючи соціальні, демографічні, економічні характе-
ристики населення, а деяка частина інформації носить більш конкретний характер, 
демонструючи показники, що стосуються регіонів, міст, груп та прошарків 
населення та ін. Окрім того, за недостатності чи відсутності інформації з існуючих 
джерел, моніторинг може бути здійснений за допомогою певної комбінації 
опитувальників, усних інтерв’ю, польових досліджень та інших методик. 

Успіх проведення процедури моніторингу і достовірність отриманої інфор-
мації про наслідки політики залежить від здатності аналітика розробити надійні й 
обґрунтовані критерії, за допомогою яких буде здійснюватися аналіз та інтер-
претація даних. Один із способів розробки критеріїв полягає в тому, щоб визна-
чити змінні (будь-яка характеристика особи, події або об’єкта, що приймає різні 
кількісні значення), у моніторингу яких ми зацікавлені. Існує два варіанти визна-
чення змінних: конструктивні та оперативні визначення. Конструктивні визначен-
ня надають значення словам, що використовуються для описання змінних через 
інші синонімічні слова. Такі визначення, хоча й суттєві, не дають жодних конкрет-
них принципів або інструкцій для реального моніторингу змін того чи того явища. 
Натомість операційні визначення надають значення змінній через визначення та 
опис операцій, які необхідно здійснити для її емпіричної оцінки й вимірювання. 

Вчені виокремлюють чотири підходи до здійснення моніторингу 
державної політики: 

1. Складання звіту щодо соціальних систем – це такий підхід до здійс-
нення моніторингу, що передбачає комплекс методів, які дозволяють аналітикові 
здійснити моніторинг змін в державній політиці та суб’єктивних соціальних умов 
у часовому вимірі. Основним елементом аналізу виступає соціальний індикатор – 
це статистичні дані, що вимірюють соціальні умови та їх зміни в часі для 
різноманітних груп населення (наприклад, в сфері рівня доходів репрезен-
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тативним соціальним індикатором може бути відсоток населення, що живе нижче 
межі бідності; в сфері органів державної влади – якість державного управляння і 
т.д.). Використання соціальних індикаторів надає ряд переваг: по-перше, 
намагання розробити індикатори, які підходять для здійснення моніторингу 
наслідків державної політики можуть допомогти виявити зони, у яких недостатньо 
інформації; по-друге, надаючи надійну інформацію щодо впливів державних 
програм на цільові групи, соціальні індикатори допомагають структурувати 
проблеми політики і забезпечують можливість модифікації державної політики. 
Але, незважаючи на переваги соціальних індикаторів, існують і різні обмеження 
щодо їх використання: по-перше, соціальні індикатори можуть обумовлюватися 
не лише конкретними соціальними цінностями, а й суб’єктивною думкою самих 
аналітиків; по-друге, хоча соціальні індикатори можуть сприяти осмисленню або 
структуруванню проблеми, вони часто мають дуже загальний характер, через що 
не можуть бути використаними для виявлення конкретних варіантів розв’язання 
специфічних проблем; по-третє, більшість соціальних індикаторів базуються на 
наявних даних стосовно об’єктивних соціальних умов, ігноруючи при цьому збір 
нової інформації стосовно суб’єктивних умов; по-четверте, соціальні індикатори 
надають мало інформації стосовно різноманітних способів, у які затрати на 
політику трансформуються в наслідки політики. 

2. Соціальний експеримент – це такий підхід до здійснення моніторингу, 
що передбачає отримання інформації про кількісні та якісні зміни в державній 
політиці в результаті цілеспрямованого впливу на соціальні об’єкти контрольо-
ваними чинниками. Соціальний експеримент виявляє варіанти розв’язання 
проблем державної політики шляхом цілеспрямованої максимізації розходжень 
між різними діями щодо державної політики у невеликій та ретельно відібраній 
групі програм і оцінювання їх наслідків перед здійсненням великомасштабних 
інвестицій в ті чи інші державні програми. Соціальний експеримент являє собою 
процес систематичного маніпулювання діями щодо політики способом, що надає 
більш-менш точні відповіді на питання про джерела змін в наслідках державної 
політики. Соціальний експеримент може продемонструвати: чи мають певні дії 
щодо політики своїм результатом певні наслідки. Існує ряд загроз обґрунтованості 
соціальних експериментів, а саме: по-перше, непередбачувані події (соціальні 
заворушення, страйки, зміна соціальної думки), що можуть статися між 
моментом, коли державна політика впроваджується в життя й моментом, в який 
здійснюється вимірювання її наслідків; по-друге, зміни в межах членів групи 
можуть спричинити неконтрольований вплив на наслідки політики, що призведе 
до ускладнення процесу пояснення наслідків політики; по-третє, нестабільність 
всієї соціальної системи; по-четверте, загроза підлаштування своєї поведінки 
членів експериментальних та контрольних груп щодо цілей та очікувань від 
експерименту; по-п’яте, можливість вибуття з експерименту деяких груп або 
окремих членів до його завершення; по-шосте, обмежені можливості щодо 
здійснення випадкової вибірки. За таких умов необхідним є ретельне планування 
дослідницького проекту. 

3. Соціальний аудит – це такий підхід до здійснення моніторингу, що 
передбачає аналіз ефективності впровадження державних програм тими чи 
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іншими державними органами та установами, перевірка їх (програм) відповідності 
встановленим стандартам та поставленим цілям. Соціальний аудит дозволяє 
встановити ступінь відповідальності державних органів та установ за помилки у 
впровадженні державної політики. Тобто, він дозволяє оцінити і продемон-
струвати внесок державних органів та установ у вирішення проблем державної 
політики на регіональному та загальнодержавному рівнях. Таке дослідження дає 
змогу підвищити ефективність функціонування і стилю роботи державних органів 
та установ, що, в свою чергу, дає можливість максимізувати результативність 
державної політики. Важливим аспектом соціального аудиту є відстеження витрат 
на політику від моменту, у який вони здійснюються до моменту, коли їх дію 
відчуває на собі кінцевий цільовий реципієнт даних ресурсів.  

4. Синтез досліджень і практичної діяльності – це такий підхід до 
здійснення моніторингу, що передбачає систематичне нагромадження, порів-
няння й оцінку результатів уже здійсненних спроб впровадження державної 
політики. Існує два основних способи отримання інформації, на основі якої і 
буде проведений моніторинг: 1) шляхом дослідженням конкретних ситуацій, 
що передбачає комплекс процедур, які визначають та аналізують чинники, що 
відповідають за варіації в процесі прийняття і впровадження політики; 2) 
шляхом аналізу, порівняння та оцінки результатів проведених у минулому 
досліджень дій щодо політики і наслідків політики. Можна виокремити ряд 
переваг застосування такого підходу до моніторингу: по-перше, він дає змогу 
ефективно накопичувати й оцінювати зростаючий фонд фактів і дослідницьких 
звітів щодо впровадження державної політики, тим самим дозволяючи 
аналітикові систематично і критично вивчати різні емпіричні узагальнення та 
висновки, що з них випливають; по-друге, досліджуючи конкретні ситуації 
аналітик робить узагальнення щодо процесів державної політики, які можуть 
бути використані на підтримку аргументів на основі паралельного випадку й 
аналогії. Основним обмеженням синтезу дослідження і практичної діяльності є 
ступінь надійності й обґрунтованості інформації, адже конкретні ситуації й 
дослідницькі звіти не лише відрізняються якістю і глибиною проникнення в 
тему, але часто мають самостверджувальний характер [6, с. 360-377]. 

Отже, моніторинг – це процес отримання політично-важливої інформації 
для вимірювання змін державної політики в об’єктивних і суб’єктивних умовах 
серед різноманітних соціальних груп і акторів. Соціальні умови – це дії щодо 
політики, наслідки політики, передумови політики і непередбачувані ситуації, 
які здійснюють вплив на державну політику під час її практичної реалізації. 

Важливою складовою експертно-аналітичного забезпечення державної 
політики є зміни та інновації в державній політиці. Світ навколо нас не є 
статичним, він постійно рухається та змінюється, з’являються нові потреби, 
трансформуються відносини між людьми, змінюються умови та стандарти життя. 
Відповідно до свого головного завдання, держава повинна відповідним чином 
реагувати на виклики часу, тому модернізація державної політики є запорукою 
успіху в її реалізації. Це все вимагає від державних структур здатності швидко 
адаптуватися до нових умов, перебудовувати свою роботу, структуру і політику. В 
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свою чергу, експерти-аналітики повинні відслідковувати зміни в світі, розробляти 
довгострокові прогнози і плани реформування державних органів і політик. 

Як зазначають українські вчені: “Сьогодні інноваційність вже не достатньо 
розглядати лише як економічне, оскільки вона охоплює буквально всі сфери функ-
ціонування суспільства і передбачає утвердження відповідного способу життя і 
соціуму” [8, с. 3]. Без інноваційності неможливо забезпечити стабільне й ефективне 
вдосконалення діяльності державних інституцій і життя всього суспільства. 

Державні інститути і структури, стратегія та пріоритети державної політики, 
система державної служби та механізм комунікації з громадянським суспільством – 
це основні елементи, що визначають характер реформування в державній 
політиці. Аналізуючи зміни в державній політиці, важливо враховувати чинники 
змін, події, що стали каталізаторами змін, ініціаторів змін, дії та результати змін. 
Окрім того, проводячи реформування державної політики потрібно враховувати 
не лише готовність керівників до змін в політиці, але важливо приймати до уваги і 
готовність до змін суспільства, особливо тієї частини, чиї інтереси безпосередньо 
зачіпають пропоновані зміни. Від ступеню новизни, глибини і масштабів пере-
творень залежить ступінь опору змінам, складності та ризику при їх проведенні. 

Російський дослідник В.Лобанов виокремлює шість передумов, які 
необхідні для успішного реформування та зміни державної політики: 1) 
зовнішній тиск на державну владу; 2) внутрішнє незадоволення; 3) стратегія 
реформування; 4) механізм управління реформами; 5) система зворотного 
зв’язку та оцінка результатів; 6) політична підтримка реформ [10, с. 54].  

Результатом будь-якої реорганізації державної політики має бути економія 
ресурсів та більша продуктивність праці. Для цього необхідно включити в план 
реорганізації наступні заходи: 1) зменшення дублювання роботи підрозділів, що 
виконують однакові функції; 2) скорочення кількості підрозділів, підпорядко-
ваних одному керівнику та об’єднання їх в спільні структури; 3) зміна системи 
влади та відповідальності для підвищення ефективності рішень; 4) покращення 
роботи служб, що обслуговують роботу керівників; 5) заохочення довго-
строкового та короткострокового планування в організаціях; 6) розвиток системи 
оцінки та моніторингу управління персоналом і фінансами [10, с. 61]. 

Розвиток сучасного державного управління відбувається за рахунок 
впровадження ринкових та конкурентних основ в роботу державних органів, 
активної співпраці з громадянським суспільством і залучення населення до 
вирішення суспільних проблем, формування механізмів підпорядкування і 
системи стимулювання державних службовців, впровадження сучасних методів 
оновлення структур і процесів, використання інформаційних технологій. 

Зважаючи на вище зазначене, ми можемо сформулювати певні положен-
ня, дотримання яких буде запорукою успіху при впровадженні інновацій: 1) 
необхідно виходити з наявних ресурсів і особливостей політичного середови-
ща; 2) ставити лише реальні цілі; 3) вирішувати проблеми поетапно; 4) ство-
рити систему управління реформуванням; 5) необхідно сформувати захисні 
механізми від впливу негативних факторів; 6) прогнозувати майбутні наслідки 
реформ; 7) створити систему зворотного зв’язку; 8) ретельно планувати та 
оцінювати кожний етап; 9) проводити експериментальні проекти в окремих 
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сферах; 10) намагатися залучити в процес змін населення; 11) досягти суспіль-
ного консенсусу з цілей та стратегії реформ, розробити систему мотивації для 
державних службовців; 12) забезпечити розуміння (усвідомлення) кожним 
учасником своїх цілей, завдань і місця в системі; 13) проводити гнучку 
стратегію реалізації реформ. 

Важливо розуміти, що повинна бути система отримання інформації і конт-
ролю за результатами і наслідками прийнятих рішень і впровадженої державної 
політики в цілому, а тому важливим елементом державної політики є оцінка її 
дієвості (або оцінка результатів реалізації державної політики). Відсутність цієї 
важливої ланки дуже знижує ефективність всієї державної політики і, більше того, 
без оцінки попередньої роботи вкрай складно розробляти майбутню стратегію та 
регулювати державні програми. Отже, оцінка результатів формування і реалізації 
державної політики забезпечує зворотній зв’язок. 

Моніторинг державної політики дає відповідь на питання: “Що сталося, як і 
чому?”, а оцінювання державної політики передбачає відповідь на питання: “Що 
це дає?”. Оцінювання здійснюється шляхом застосування певної шкали цінностей 
до наслідків державної політики та її програм, тобто ця політико-аналітична 
процедура продукує інформацію щодо вартості й цінності наслідків державної 
політики. Відповідно, цінними будуть ті наслідки державної політики, які 
сприяють досягненню поставленої мети ліквідувавши чи прояснивши проблеми 
державної політики. 

Оцінка державної політики – це сукупність механізмів та методів з 
вивчення та виміру фактичних результатів державної політики, яка завершена 
чи знаходиться в стадії реалізації для її вдосконалення [94, с. 64]. 

За допомогою оцінки вимірюється ефективність державної політики 
шляхом використання наукових методів з метою отримання достовірної, 
верифікованої та релевантної інформації про виконання, результати і вплив 
політики. Оцінка допомагає керівникам вирішити питання про подальшу долю 
політики: залишити її без змін, модифікувати, відмовитися від її впровадження і 
проаналізувати можливість розробки нової політики. Тобто, оцінка дає змогу 
зрозуміти чи була політика успішною і чи сприяла вона вирішенню суспільних 
проблем, які фактори сприяли її успішності чи призвели до невдачі. 

Процедура оцінювання державної політики виконує ряд функцій: 1) оці-
нювання забезпечує достовірну й обґрунтовану інформацію про дієвість політики; 
2) оцінювання сприяє проясненню й критичному осмисленню цінностей, що 
лежать в основі вибору цілей і завдань державної політики та доцільність цілей і 
завдань по відношенню до проблем, які потрібно розв’язати; 3) процедура 
оцінювання надає інформацію, яка сприяє реструктуруванню проблем державної 
політики, вказуючи, що цілі й завдання слід сформувати заново, а також може 
сприяти перегляду старих та визначенню нових альтернатив політики, 
встановлюючи, що альтернатива політики, якій надавалася раніше перевага, має 
бути відкинута й замінена новою у зв’язку з її недієвістю [6, с. 422-423]. 

Необхідно відрізняти оцінку від моніторингу. Головна мета проведення 
оцінки полягає в тому, щоб зібрати і провести аналіз інформації про кінцеві чи 
проміжні результати, визначити прогрес і сучасний стан в даній області, 
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оцінити вигоди і витрати, встановити сфери для майбутнього вдосконалення, а 
потім використовувати ці дані для вдосконалення політики чи підвищення 
якості рішень, а також визначення результатів і наслідків впровадженої 
політики. На відміну від оцінки, моніторинг є процесом, який постійно 
супроводжує процес реалізації державної політики, він присутній на кожному 
етапі і є своєрідною системою управління та основою корекції поточної 
політики відповідно до змін в оточуючому середовищі. 

Таким чином, вчені виокремлюють декілька характеристик, на основі яких 
можна відрізнити оцінювання від інших експертно-аналітичних процедур: 1) оці-
нювання зосереджує свою увагу на судженнях стосовно бажаності або цінності 
наслідків державної політики; 2) оцінювальні твердження передбачають 
врахування не лише того, щоб наслідки державної політики були цінними для 
певного індивіду, групи чи суспільства в цілому, а й того, щоб наслідки політики 
дійсно були результатом дій, виконаних державними органами і установами для 
розв’язання проблеми; 3) оцінювальні твердження орієнтуються на минулі й 
сучасні наслідки залишаючи осторонь майбутні, тобто оцінювання має 
ретроспективний характер і відбувається після виконання фактичної дії; 4) 
оцінюванні твердження створюють ієрархію цінностей, яка відображає відносну 
важливість і взаємозалежність цілей і завдань [6, с. 422]. 

Логічно виокремити три етапи процесу оцінки державної політики: 1) визн-
чення цілей та об’єкту оцінки, адже без них неможливо точно встановити та вимі-
ряти успіх і прорахунки політики; 2) виконання оцінки за допомогою наукових 
методів збору та оцінки інформації, слід пам’ятати, що від точності аналізу та 
узагальнення статистичних даних залежить результат оцінювання. 3) отримання 
інформації та вироблення рекомендацій для керівників. 

Можна оцінювати різноманітні аспекти і сторони державної політики, а та-
кож дії учасників на кожному етапі впровадження політики. Так, оцінюватися 
можуть окремі елементи політики чи оцінка може носити комплексний характер. 
Зазвичай, оцінюються чотири елементи державної політики: 1) оцінка процесу 
виконання державної політики дає відповідь на питання чи є обрана стратегія 
найкращою для досягнення поставлених цілей, а також включає вивчення методів 
управління, їх ефективність, здатність і можливість організаційних структур вико-
нувати поставлені завдання, уміння мобілізувати наявні ресурси, компетентність 
керівників та службовців; 2) оцінка результатів державної політики передбачає 
співставлення наявних результатів з можливою результативністю інших підходів 
до вирішення проблеми, а також передбачає вивчення того, в якій мірі були 
виконані поставленні завдання і цілі, чи вдалося повністю здійснити заплановані 
заходи і вийти на відповідні показники; 3) оцінка наслідків виконання державної 
політики та їх вплив на різноманітні сторони життя населення і діяльності 
організацій; 4) оцінка економічної ефективності державної політики дозволяє 
визначити, наскільки раціонально були витрачені відповідні ресурси, виділені на 
впровадження даної політики [10, с. 302-303]. 

Існує велика кількість методів оцінки державної політики, ефективність 
яких залежить від повноти та достовірності інформації по кожному елементу чи 
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етапу реалізації політики. Найчастіше використовують методи експертних та 
кількісних оцінок. 

Канадський дослідник В.Данн виокремлює три підходи, які використовують 
експерти-аналітики для здійснення процедури оцінювання державної політики: 

1. Псевдооцінювання – це підхід, що використовує описові методи з метою 
вироблення надійної та обґрунтованої інформації щодо наслідків політики без 
спроб поставити під сумнів значення цих наслідків для суспільства. Він припускає, 
що критерії міри цінності є самоочевидними або несуперечливими. Тобто, будь-
який наслідок державної політики розглядається як апріорі відповідний завданню. 

2. Формальне оцінювання – це підхід, що використовує описові методи з 
метою вироблення надійної та обґрунтованої інформації щодо наслідків державної 
політики, але оцінює такі наслідки на основі цілей державної політики, які 
формально проголошені виробниками політики. Він припускає, що формально 
проголошені цілі є адекватними критеріями міри цінності державної політики. 

3. Оцінювання з позиції теорії рішень – це підхід, що використовує описові 
методи з метою вироблення надійної та обґрунтованої інформації щодо наслідків 
політики, які усвідомлено цінуються великою кількістю акторів (суб’єктів) 
державної політики. Даний підхід намагається зробити усвідомленими як при-
ховані, так і очевидні цілі й завдання суб’єктів (акторів) державної політики. Тобто, 
він з’єднує інформацію щодо наслідків політики з цінностями та перевагами чис-
ленних акторів державної політики. Оцінювання з позиції теорії рішень припускає, 
що формально проголошені і приховані цілі акторів являють собою належний 
критерій вимірювання значення або цінності державної політики. Існує дві основні 
форми оцінювання з позиції теорії рішень: 1) оцінка міри оцінювання – це комплекс 
процедур, призначених проаналізувати систему вироблених рішень, яка за 
очікуваннями має скористатися з інформації стосовно дієвості політики і прояснити 
цілі, завдання й припущення, на основі яких вимірюється ця дієвість; 2) мульти-
атрибутивний аналіз корисності – це комплекс процедур, призначених вилучити 
інформацію з суб’єктивних суджень численних суб’єктів державної політики сто-
совно імовірності настання та цінності наслідків державної політики [6, с. 423-432]. 

При проведенні оцінки державної політики постає ряд складних методо-
логічних проблем серед яких варто відзначити вибір показників, доцільність 
використання кількісних і якісних оцінок, забезпечення точності та об’єктивності 
проведення оцінок, використання результатів оціночних досліджень. Вирішення 
цих проблем є запорукою достовірності отриманих даних. Оцінка використо-
вується не лише для встановлення ефективності політики, але і з метою виявлення 
слабких сторін в діяльності організацій та внесення змін в систему управління. 

Критеріями оцінки державної політики можуть слугувати певним чином 
сформульовані питання, а саме: Чи отримано цінний результат? Скільки зусиль 
необхідно було докласти для отримання цінного результату? В якій мірі 
отриманий результат розв’язує проблему? Чи рівномірно розподілені вигоди й 
витрати між різними групами суспільства? Чи задовольняють результати 
потреби та пріоритети конкретних груп суспільства? Чи є результати дійсно 
вартими уваги і цінними для суспільства? Загалом, критерії оцінювання дер-
жавної політики подібні до критеріїв, яким повинні відповідати рекомендації 
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щодо державної політики (результативність, ефективність, адекватність, спра-
ведливість, відповідність потребам, доцільність). Головна відмінність між ними 
полягає в моменті, у який критерії застосовуються: перші застосовуються 
ретроспективно, а другі – перспективно. 

Російський дослідник В.Холопов зазначає, що критеріями оцінки можуть 
бути: 1) ефективність – співвідношення затрат та результатів; 2) проста результа-
тивність – наявність чи відсутність деяких (позитивних) результатів; 3) правиль-
ність – дотримання встановлених правил та норм в суспільстві;4) популярність – 
масова підтримка чи критика діяльності держави; 5) справедливість – розподіл 
всіх вірогідних благ, від права участі в діяльності до права використання її 
результатів відповідно до пануючого розуміння справедливості [19, с. 90]. 

Все частіше в сучасному світі критерій ефективності стає основним при 
оцінці реалізації державної політики. В загальному, ефективною вважається 
діяльність, результатом якої є досягнення поставлених цілей з мінімумом ви-
трат. Поняття ефективності, переважно, використовується в економіці, однак, 
діяльність державної влади не може бути оцінена лише в економічних кате-
горіях. Тому, тут мова йде про підпорядкування економічної ефективності со-
ціальній, яка, в свою чергу, позначає досягнення значних для суспільства цілей 
з мінімумом соціальних затрат. Важливим є прийняття нормативно-правових 
актів, відповідно до яких оцінка була б включена в процес розробки та прий-
няття державно-політичних рішень, адже ціна помилки на загальнодержавному 
рівні дуже дорого коштує кожному члену суспільства. 

Особливу увагу сьогодні приділяють аналізу впливу державної політики. В 
розвинених країнах аналіз впливу використовується, переважно, при введенні 
нових регулюючих правил та норм, оцінки їх наслідків для бізнесу, фінансів, 
соціально-економічного розвитку. Аналіз впливу державного регулювання являє 
собою спеціальну техніку для систематичної оцінки позитивних та негативних 
наслідків існуючих і альтернативних моделей регулювання. Така техніка сприяє 
кращому розумінню реального впливу дій держави на соціально-економічні 
процеси, інтеграції та узгодженню цілей і завдань при розробці політики, 
удосконаленню механізму консультування і більшій відкритості уряду та 
підвищенню відповідальності державних органів управління шляхом надання 
більшої інформації і демонстрації користі державних рішень для суспільства. 

Прикладом використання такої техніки слугує система оцінки ефектив-
ності програм, що виконує Адміністративно-бюджетне управління США. 
Кожне міністерство та відомство надає адміністративно-бюджетному управлін-
ню звіт про результати виконання всіх програм у різних сферах, який містить: 
по-перше, цілі програми; по-друге, заходи з реалізації, використані технології, 
людські, матеріальні та інші ресурси, що необхідні для виконання програм; по-
третє, індикатори результативності програм; по-четверте, співставлення фак-
тичних результатів із запланованими. Якщо результати не можуть бути 
виражені в кількісній формі, адміністративно-бюджетне управління може 
надати два види оцінки – мінімально ефективна програма чи успішна програма. 

В конкретних випадках, наприклад, при прийнятті закону, в першу чергу, 
вивчають такі питання як: 1) витрати від прийняття нового закону чи акту;  
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2) вплив на державний бюджет; 3) вплив на приватний сектор, інвестиції та 
податки; 4) вплив на соціальні витрати суспільства, поведінку індивідів та окремих 
соціальних груп, рівень зайнятості. Зважаючи на велику взаємопов’язаність та 
взаємовплив всіх елементів державної політики і державного організму загалом, 
при розробці державної політики необхідно враховувати не лише безпосередні 
результати політики, але й той мультиплікаційний ефект, який з нею пов’язаний та 
який може значно збільшити оцінку ефективності здійснюваних заходів.  

В кінці кінців, оцінка повинна показати ступінь ефективності державної 
політики, яка, в свою чергу, залежить від трьох основних факторів: 1) орга-
нізаційних умов вироблення та виконання політики, в тому числі: якісного складу 
вищих державних чиновників, рівня централізації державної влади, відносинами 
між виконавчою та законодавчою владою; 2) засобів і методів впливу держави на 
різні сфери суспільного життя і поведінку окремих суб’єктів; 3) рівень консенсусу 
в суспільстві із загальної мети політики, темпів та пріоритетів політики. 

Пріоритетним для України є завдання всебічного впровадження 
оціночних досліджень у всі органи державної влади на всіх рівнях. Це стане 
могутнім поштовхом до нового етапу державотворення нашої держави шляхом 
уникнення помилок та прорахунків минулого. 

Таким чином, в сучасних умовах неможливо проводити державну політику і 
приймати рішення без її моніторингу та усесторонньої оцінки, адже проблеми 
стають все складнішими і зростає ціна помилки, окрім того, в умовах обмеженості 
ресурсів необхідним є раціональне використання державних ресурсів. 
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ВИСНОВКИ 
 
Зважаючи на вищезазначене можна зробити наступні висновки. 
По-перше, державна політика може бути визначена як діяльність органів 

державної влади з управління та керівництва суспільством на основі єдиних 
цілей, принципів та методів здійснення, яка передбачає розробку, законодавче 
закріплення та впровадження державних цільових програм в різних сферах 
суспільного життя з метою вирішення нагальних проблем чи задоволення 
необхідних потреб суспільства. На кожному з етапів вироблення державної 
політики доцільно використовувати відповідні експертно-аналітичні процедури. 
На етапі ініціювання політики застосовується процедура визначення та 
структурування проблеми, яка може допомогти у виявленні неявних припущень, 
визначенні причин, відображенні можливих цілей синтезу конфліктуючих 
поглядів і розробці нових варіантів політики. На етапі формулювання політики 
застосовується процедура прогнозування, яка може надати політико-релевантні 
знання стосовно майбутньої кон’юнктури, яка, можливо, складеться внаслідок 
прийняття альтернативної політики. На етапі прийняття політики застосовується 
процедура рекомендування, яка надає політико-релевантні знання про вигоди й 
витрати альтернатив політики, рекомендації допомагають оцінити рівні ризику, 
встановити зовнішні й надлишкові моменти, визначити критерії вибору та міру 
адміністративної відповідальності за впровадження політики. На етапі реалізації 
політики застосовується процедура моніторингу, яка надає політико-релевантні 
знання стосовно наслідків уже прийнятої політики, моніторинг допомагає 
оцінювати ступінь відповідальності, виявляти незаплановані наслідки держав-
них стратегій і програм, визначати перешкоди й обмеження у процесі реалізації 
й локалізувати (знайти, відшукати, встановити) джерела відповідальності за 
відхилення від політичних програм. На етапі оцінки політики застосовується 
процедура оцінювання, яка надає політико-релевантне знання стосовно роз-
ходжень між очікуваною та реальною дієвістю політики, оцінювання також 
може допомогти прояснити та дати критичну оцінку цінностей, якими керується 
політика, а також адаптувати або по-новому сформулювати політику і закласти 
основи реструктуризації проблем. 

По-друге, для комплексного інформаційного забезпечення державної 
політики необхідно забезпечити потребу в п’яти різновидах інформації: інфор-
мація про проблему, яку необхідно вирішити; інформація про концепцію 
(шляхи) вирішення проблеми; інформація про дії щодо впровадження 
розробленої політики; інформація про наслідки політики та інформація про 
ефективність політики. Для ефективного експертно-аналітичного забезпечення 
державної політики дуже важливим є формування розвиненої інформаційної 
бази (група баз даних із законодавчими й нормативно-правовими документами, 
група баз даних зі статистичною інформацією та аналітичними матеріалами, 
група баз даних, що містять результати аналітичних досліджень, група довід-
кових баз даних, група баз даних оперативної інформації з матеріалів преси 
різних рівнів), яка буде слугувати основою підготовки аналітичних доповідей, 
записок, оглядів та інших документів. В загальному аналіз суспільних проблем 
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передбачає вивчення таких аспектів: виникнення проблем, їх артикуляція в 
політиці, можливі дії щодо їх вирішення, пріоритети дій та необхідна система 
реалізації рішень. В процесі аналізу проблеми вивчають її структуру, що 
включає проблемний об’єкт, проблемні умови, проблемні цілі. Суспільні 
проблеми не є незалежними одна від одної, вони представляють собою частини 
цілих систем проблем. 

По-четверте, політичні ризики можуть бути визначені як постійна, 
структурована, накопичувана активність індивідуального чи колективного 
суб’єкта в політичній системі суспільства в ситуації невизначеності, 
недостатності знань суб’єкта про середовище його діяльності чи можливої 
недостовірності, хибності цього знання, спрямованої на задоволення політичних 
потреб суб’єкта. Активність та невизначеність – це два основні компоненти 
ризиків. Ризики завжди пов’язані з вибором певних альтернатив і з розрахунком 
вірогідності їх результатів – в цьому проявляється їх суб’єктивна сторона, разом 
з тим, величина ризиків не тільки суб’єктивна, але й об’єктивна, оскільки вона є 
формою якісно-кількісного вираження реально існуючої невизначеності. 
Політичні ризики природнім шляхом виникають в умовах плюралізму, 
політичної конкуренції, суперництва і боротьби, виходячи з цього можна 
виокремити такі їх властивості: універсальність, колективність, ієрархічність, 
суб’єктивність та багатоаспектність. Політичні ризики обумовлюється великою 
кількістю факторів невизначеності (інформаційними, соціальними, персо-
нальними, правовими, економічними та випадковими), викликаних в першу 
чергу недостатньою раціональністю політики, складністю та обширністю цієї 
області. Дослідження політичних ризиків при експертно-аналітичному 
забезпеченні державної політики передбачає чотири етапи: 1) виявлення і аналіз 
чинників ризику; 2) вимірювання та оцінка ризику; 3) прогнозування політичних 
ризиків; 4) мінімізація негативних наслідків політичних ризиків та їх 
попередження. Завдання прикладних досліджень політичних ризиків полягає в 
тому, щоб знизити гостроту можливих негативних наслідків розвитку тієї чи 
іншої політичної ситуації. 
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