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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження визначається сьогоднішніми 

умовами пришвидшення процесів глобалізації та інформаційного 

перевантаження, переходом до інноваційного типу розвитку, якому 

характерні складні і неоднозначні процеси поляризації соціально-політичних 

інтересів, за яких народжуються нові регулятори та інститути. Суспільно-

політичний устрій сучасних розвинутих країн виходить на новий рівень 

цивілізаційного розвитку. Це не могло не відбитися на істотних 

характеристиках в системі громадянського суспільства: різко зросла 

емансипація особистості від держави, скоротився простір її командного 

впливу, відбувся енергійний розвиток і ускладнення горизонтальних 

соціальних зв'язків, сплетіння різноманітних громадянських інститутів і 

рухів в цілісну мережу. Саме в цей час як у західній, так і у вітчизняній 

політичній думці спостерігається колосальний інтерес до концепту публічної 

політики, оскільки історично публічна політика виникла на хвилі дискусії 

про підвищення ефективності управління державою і, найголовніше, 

розширення можливостей участі громадянського суспільства в політичному 

процесі. Необхідність пошуку нових принципів управління державою в 

умовах глобалізації, зміна ролі держави та суспільства в розвинених країнах 

вимагають нового наукового обґрунтування публічної політики.  

Публічна політика виступає тим соціально-політичним утворенням, яке 

за своєю природою покликане виступати умовою і засобом, що дозволяє 

суспільству формувати стратегію порядку денного, створювати внутрішні 

стимули і цінності інноваційного розвитку, переводити конфлікти що 

виникають у цьому процесі в позитивно-функціональне русло, 

перетворюючи їх тим самим в елемент соціально-політичної динаміки. 

Публічна політика у всьому різноманітті свого прояву являє собою широке 

коло процесів і явищ. Публічна політика являє собою особливу якість 

управління державного, яке все більше орієнтується на ідеї 

постбюрократичної організації, яка передбачає відмову від традиційної 

ієрархічної структури управління на користь горизонтальних відносин 

партнерства, кооперації, переходу від «логіки встановлення» до «логіки 

обслуговування», до розвитку нового політичного та державного 

менеджменту, що виключає жорсткі вертикальні форми «керівництво – 

підпорядкування» (на це були націлені всі адміністративні реформи, що 

проводилися в розвинутих країнах сучасного світу наприкінці ХХ століття).  

Актуальність дослідження публічної політики як складової сучасної 

демократії також визначається тенденціями еволюції суспільно-політичних 

устроїв наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття, які вимагають прояснення 

нормативного саморозуміння сучасності. В епоху модерну громадська 

самоорганізація набуває усвідомленого характеру, а основним її засобом стає 

право. Позитивне, встановлене право займає центральне місце в регулюванні 

суспільних відносин. Процеси позитивації права і юридифікаціі суспільства 



2 

 

 

викликані відмовою модерну пасивно слідувати за звичаєм, його установкою 

на раціональне перетворення як природного середовища, так і соціальних 

інститутів.  

Публічна політика покликана урегулювати конфлікт між державою та 

громадянином, так як виводить самого громадянина з об’єктного на 

суб’єктний рівень їх взаємовідносин, що особливо актуалізує дану тему 

дослідження для сучасної політичної науки. Публічна політика передбачає 

активну громадську участь і відповідні процедури у прийнятті владних 

рішень, розробку з громадською участю різного роду програм для вирішення 

в суспільстві проблем що виникають, а також розробку спеціальних 

соціально-політичних технологій та їх реалізацію. Публічна політика 

охоплює процес двосторонньої комунікації різноманітних суспільних груп, 

що вибудовується здебільшого симетрично, в діалоговому режимі. Сучасні 

українські реалії особливо зумовлюють вивчення публічної політики як 

складової сучасної демократії, адже саме в Україні сьогодні пролягає 

«вододіл» сучасної демократії з публічною політикою та пострадянської 

системи, закритої, без високої участі громадян у політичному процесі. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами, планами. 

Дисертаційне дослідження виконане в межах комплексної наукової програми 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація 

суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації» та 

науково-дослідної теми філософського факультету 11БФ041-01 

«Філософсько-світоглядні та політологічні аспекти гуманітарного розвитку 

сучасного суспільства». 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розкриття 

сутності публічної політики як невід’ємної складової сучасної демократії. 

Обрана мета обумовила необхідність вирішення таких основних задач 

дослідження: 

- проаналізувати теоретичні засади дослідження публічної 

політики; 

- визначити та уточнити основні поняття й категорії, які 

використовуються у дослідженні публічної політики, охарактеризувати 

підходи до їх розуміння, які існують у зарубіжній та вітчизняній науці; 

- розкрити сутність та місце публічної політики в сучасних 

моделях демократії; 

- окреслити особливості публічної політики в процесах 

демократичних трансформацій; 

- з’ясувати шляхи раціоналізації публічної політики.   

Об’єктом дисертаційного дослідження є сучасна демократія; 

Предметом дисертаційного дослідження є публічна політика як 

складова сучасної демократії. 

Методи дослідження. Дисертаційне дослідження проведено на основі 

застосування різних загальнонаукових та спеціальних методів пізнання. 

Системний метод дослідження дозволив виявити провідну роль публічної 
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політики в суспільно-політичній системі та дав можливість з’ясувати її роль в 

сучасних демократичних трансформаціях. Використання генеалогічного 

методу дало змогу прослідкувати певну спадковість та визначити 

розщеплення уявлень про публічну політику та її роль у демократичних 

процесах. Структурно-функціональний метод дозволив визначити 

закономірності функціонування і розвитку публічної політики в сучасних 

моделях демократії. Біхевіоральний метод застосовувався для вивчення 

суб’єкт-суб’єктного характеру публічної політики. Діалектичний метод 

сприяв узагальненню різних уявлень про публічну політику та дав 

можливість виділити комунікативний підхід для її кращого розуміння. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є однією з 

перших у вітчизняній політології наукових робіт, в якій здійснено 

комплексне дослідження публічної політики як складової сучасної 

демократії. Сформульовано наступні результати, які відзначаються науковою 

новизною, розкривають базову концепцію дисертації, характеризують 

особистий внесок автора та виносяться на захист: 

- набуло  подальшого розвитку для полiтичної науки дослiдження 

основних теоретичних засад аналізу публiчної полiтики в сучаснiй 

демократiї. Уточнено сутність та висвітлено місце публічної політики як 

складової сучасної демократії, розмежовано публічну політику як таку, що 

виникає в процесі комунікації, та адміністративно-командну – таку що 

штучно імітує легітимність влади. Розглянуто основнi переваги та недолiки 

теоретичних засад публічної політики. Доведено, що публічна політика в 

науковій традиції політичних мислителів – це не тільки вироблення і 

реалізація управлінських рішень державою, а й демократична участь різних 

груп за інтересами, державних і недержавних політичних акторів у політико-

управлінському процесі, метою яких є досягнення комплексного вирішення 

соціально-політичної проблеми з дотриманням процедур узгодження 

інтересів перед безпосередньою політичною дією уряду; 

- поглиблено розуміння «політичного» в публічній політиці, що 

знайшло своє відображення в подальшому уточненні, з позиції політичної 

науки, змісту ряду понять. До таких понять належать: «публічна політика»; 

«публічна сфера»; «сфера публічної політики», які подаються в авторській 

науковій інтерпретації дисертанта. А саме: публічна політика – це сукупність 

взаємодій органів державної влади та інститутів громадянського суспільства, 

метою яких є вироблення ефективних управлінських рішень; публічна сфера 

– це цілісна сукупність усіх публічно-політичних явищ, присутніх у житті 

суспільства. Вона виступає як проміжна структура між приватними 

секторами життєвого світу і політичною системою. Публічна сфера 

озвучує і резонує проблеми приватної сфери, чим чинить тиск на 

політичну систему. Умовою становлення публічної сфери є диференціація 

приватної сфери і держави; сфера публічної політики – це, найчастіше, 

професійна діяльність, що має за мету регулювання взаємовідносин між 

суб’єктом та об’єктом, а у постструктуральному суспільстві між суб’єктом та 



4 

 

 

суб’єктом, через суспільно-політичний та адміністративний вплив, метою 

якого є забезпечення стабільного стану певної суспільно-політичної одиниці; 

- уточнено роль та значення публічної політики в сучасних 

демократіях, хаpактеpною особливістю яких є пеpехід від політичної 

конкуpенції до політичного співpобітництва, від егоїзму до співчуття та 

взаємодопомоги, від акцентування на пpиpодних та не відчужуваних 

повноваженнях людини до акценту на вiдповiдальності за долю суспiльства, 

вiд абсолютної свободи вибоpу власного способу спiвжиття до необхiдностi 

знаходитися в згодi з цiнностями, що пpийнятi в суспiльствi. Сучаснi 

демокpатичнi суспiльства все частiше змушенi вводити в життя полiтичнi дiї, 

якi спpямованi на пiдтpимку сiм’ї, добpосусiдства, локальної демокpатiї, яка 

спpияє мiжлюдським контактам, комунiкацiям i звоpотнiм дiям, 

фундаментом яких є дискуpс. Тому «публiчна полiтика» в сучасних 

демокpатичних суспiльствах не пpосто лiнiйний механiзм суб’єкт-об’єктного 

упpавлiння, а складна постстpуктуpальна система взаємовпливiв з суб’єкт-

суб’єктними хаpактеpистиками. Основним механiзмом публiчної полiтики в 

сучасних демокpатичних суспiльствах є вiдкpитий дискуpс (дискуpс систем 

вiдкpитостi); 

- вперше у вітчизняній політичній науці окреслено особливості 

публічної політики в процесах демократичних трансформацій, сутність яких 

вбачається у постнаціональному повороті політичних систем. Виокремлено 

три основні чинники, що стимулюють розвиток публічної політики, та 

впливають на демократичні трансформації сучасності: діяльність 

транснаціональних корпорацій; зростання інтеграції національних економік в 

світовий економічний процес; глобалізація зв’язку і засобів масової 

інформації. Зазначено, що сьогодні зростаюча взаємозалежність між націями 

й економіками та зростаюча роль наднаціональних і субглобальних систем не 

викликає сумнівів, з цього визначено, що однією з найважливіших змін у 

політичному процесі сучасності є те, що порядок денний публічної політики 

вже не встановлюється і не визначається в суто національних кордонах. 

Демократичні зміни, що відбуваються у світі в останні десятиліття, 

характерні тим, що дедалі більше наділяють окрему людину 

характеристиками суб’єкта політики. Розвинена свідомість і величезна 

інформованість людини в третьому тисячолітті роблять її не тільки об’єктом, 

а й безпосереднім суб’єктом не тільки державної політики, а й 

глобалізованого світу. За умов глобалізації всіх сфер життя стає неможливим 

існування «застарілих механізмів» форм організації суспільства, та 

відбувається рух державної політики від вертикальної до горизонтальної 

моделі політичного процесу, основою якої є саме публічна політика; 

- отримало подальший розвиток положення про те, що 

раціоналізація публічної політики розвивається саме в комунікаціях, в 

процесі яких досягається консенсус і узгоджуються взаємовідносини між 

суспільством і державою. У випадку технократичної бюрократії такий 

консенсус відсутній, а всі суб’єкти вимагають для себе максимально вигідних 
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рішень, та не зважають на інтереси інших суб’єктів. Іншими словами, 

мінімізація впливу адміністративно-бюрократичних механізмів на державні 

інститути та громадськість з одночасною раціоналізацією їх взаємодій 

(комунікацій) через дискурс є гарантом розвитку демократичних цінностей. 

Раціоналізована публічна політика забезпечує формування легітимної 

політичної влади, яка в своїй суті зводиться до посилення ролі свідомої, 

освіченої громадськості, яка генерує цілі та ідеали соціально-політичного 

буття, активно й завзято бере участь у політичному процесі, яка є як 

джерелом, так і наслідком сучасних демократичних трансформацій.  

Практичне значення результатів дослідження. Положення та 

висновки дисертації можуть використовуватися для розробки лекційних та 

спеціальних курсів, навчально-методичних посібників і рекомендацій із 

загальної теорії політики та історії політичної думки, слугувати підґрунтям 

для подальших теоретичних та практичних досліджень з даної проблематики. 

Окремі результати дисертаційного дослідження можуть бути 

використані в діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування 

та неурядових організацій для підвищення ефективності прийняття 

політичних рішень й участі громадян у політичному процесі, враховуватись 

при розробці державних програм, що спрямовані на розвиток демократії та 

інститутів громадянського суспільства. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати 

дисертаційного дослідження було повідомлено й обговорено на 

методологічних семінарах і засіданнях кафедри державного управління 

філософського факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, на науково-теоретичному семінарі аспірантів 

філософського факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, на міжнародних наукових конференціях «Шевченківська 

весна 2013» (Київ, 18 – 22 березня 2013), «Шевченківська весна 2014» (Київ, 

25 – 28 березня 2014), «Дні науки філософського факультету – 2014» (Київ, 

15 – 16 квітня 2014). 

Публікації. Результати дослідження опубліковані у шести статтях у 

фахових наукових виданнях з політичних наук, дві з яких включені у 

міжнародну наукометричну базу «РИНЦ», а одна у науковому виданні іншої 

держави, з напрямку, з якого підготовлена дисертація, а також у чотирьох 

тезах доповідей на наукових конференціях. 

Структура і обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків та списку використаних джерел. Обсяг основної частини 

дисертації складає 157 сторінок. Список використаних джерел нараховує 167 

найменувань на 15 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету і задачі 

дослідження, окреслено об’єкт і предмет, описано методику дослідження, 
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визначено наукову новизну роботи, розкрито практичне значення отриманих 

результатів дослідження, їх апробація.     

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження публічної 

політики» аналізуються підходи українських та зарубіжних дослідників до 

вивчення публічної політики та трактування поняття «публічна політика». 

У США, Канаді та країнах Західної Європи публічна політика 

вивчається протягом тривалого часу. В Україні цей напрям залишається 

недостатньо дослідженим. Серед іноземних науковців, які займаються 

вивченням публічної політики, можна виокремити В. Парсонса, Л. Пала, К. 

Паттона, Д. Савіцкі, Х. Коулбетча, Дж. Андерсона, П. Кньопфеля, К. Ларю, 

Ф. Варона, Н. Бєляєву, Н. Шматко. Серед українських – В. Тертичку, О. 

Дем’янчука, С. Телешуна, С. Ситник, І. Рейтеровича, О. Титаренка, С. 

Вирового. 

Визначено, що «публічна політика» є багатовимірним поняттям. 

Частина дослідників трактує публічну політику як урядові дії, спрямовані на 

здійснення заходів у різноманітних сферах. 

Інші науковці зосереджують увагу на комунікативному аспекті 

публічної політики та зазначають, що інститути громадянського суспільства, 

різноманітні групи, об’єднання, рухи, експерти, науковці, журналісти 

отримують в сучасних умовах певну можливість для впливу на прийняття 

управлінських рішень у державі. Об’єднує ці підходи те, що в них під 

кінцевою метою реалізації публічної політики розуміється вирішення тих або 

інших суспільних проблем. 

У розділі проаналізовано особливості трактування та визначення 

поняття «публічна політика». Складність визначення поняття «публічна 

політика» (Public policy) пов’язане з її нерозривним зв’язком з «державною 

політикою». Поняття «державна політика»  та «публічна політика» мають як 

спільні, так і відмінні характеристики.  

По-перше, механізми формування – у публічній політиці – це завжди 

механізми, які забезпечують можливості представлення та узгодження 

позицій заінтересованих сторін у прийнятті політичного рішення. Для 

американців державна політика (Public policy) є «публічною», оскільки ці 

механізми вже закладені в плюралістичній моделі формування державної 

політики. Чим відрізняється «публічна політика» та «державна політика» дає 

аналіз самого механізму прийняття рішень та програм (вироблення 

політики), зокрема таких параметрів, як: 

- спосіб, у який актуалізується проблема і набуває статусу суспільно 

значимої; 

- наскільки заінтересовані сторони мають можливість користуватися 

каналами доступу до прийняття рішень; 

- чи є ці канали; 

- чи існують зворотні зв’язки між суб’єктом і об’єктом прийняття 

рішень тощо. Тобто «державна політика» й «публічна політика» можуть як 
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ототожнюватися, так і становити різні поняття залежно від механізму їх 

вироблення. 

По-друге, публічна політика спрямована на забезпечення суспільного 

інтересу (на відміну від таких варіантів, як «державний інтерес», 

«корпоративний інтерес», «приватний інтерес»). За певних політичних 

інтересів держава може блокувати та «відмовлятися» від санкціонування 

певних суспільних інтересів і вони ніколи не набувають статусу публічного 

інтересу. Завдання публічної політики – створити механізми виявлення і 

забезпечення суспільного інтересу. Важливо також зазначити, що публічна 

політика завжди пов’язана з реалізацією владних повноважень з моменту 

формування проблеми політики з метою визначення характеру політичного 

рішення, аж до результатів оцінки його реалізації. Наприклад, розуміння 

того, що влада вдається до публічної політики лише у сферах охорони 

здоров’я, довкілля, у сферах науки та освіти тощо, де чітко виражений 

суспільно значущий контент, є неправильним, оскільки, по суті, відбувається 

заміна поняття соціогуманітарної політики на публічну. Публічна політика 

означає легітимний спосіб формування та публічне схвалення політики. 

Тобто та ж сама соціогуманітарна політика може реалізовуватися без 

використання демократичних процедур, а головне, не відповідати суспільним 

інтересам.  

По-третє, «державна політика», «державне управління» нині 

піддаються суттєвим трансформаціям під впливом нових структур 

суспільних взаємодій (мереж), глобалізації (глобальне управління) 

інформаційних технологій (електронне врядування). Сфера публічної 

політики набуває значимості як платформа взаємодій та вироблення 

суспільних інтересів, формулювання суспільних цілей та завдань. Державна 

політика перестає бути державною як такою і набуває ознак публічності в 

тому розумінні, що держава визнається актором, що діє та вибудовує свою 

політику і здійснює управління в публічній сфері. Таким чином, 

«публічність» у контексті розгляду поняття «публічна політика» – це не 

просто «політика, винесена на публіку, на публічне обговорення». 

«Публічність» передбачає здійснення різних видів діяльності для досягнення 

суспільних цілей. Відповідно публічність інтересу означає, що його 

суб’єктом (носієм) є суспільство як органічне ціле. Найбільшою мірою 

громади відображають інтереси всього суспільства (суспільні інтереси). Вони 

відображають базові потреби людей і в багатьох випадках обумовлюються 

необхідністю соціального розвитку.  

У розділі дається авторське визначення поняття «публічна політика», а 

саме: публічна політика – це сукупність взаємодій органів державної влади та 

інститутів громадянського суспільства, метою яких є вироблення ефективних 

управлінських рішень. 

У другому розділі «Механізми функціонування публічної політики 

в умовах демократії» досліджуються механізми, які забезпечують 

функціонування публічної політики. Особливу увагу при цьому приділено 
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поняттю комунікативного дискурсу. Розкриті особливості функціонування 

публічної політики в умовах деліберативної демократії. 

Механізми публічної політики – це специфічні засоби, за допомогою 

яких політика реагує на проблему, впроваджується в життєвий світ, і тому їх 

слід аналізувати як один з головних чинників вироблення та впровадження 

ефективної політики функціонування суспільної системи. Адже специфічною 

рисою сфери політики є те, що проблеми й цілі її відносно сталі та й 

загальнозрозумілі, а знаряддя й механізми впровадження – не чітко 

визначені. 

Американські дослідники публічної політики (К. Паттон, Д. Савіцкі, П. 

Ґай) майже не виокремлюють інструментальну схему, а пропонують 

схематичну класифікацію (загальну стратегію), яка містить монетарні та 

немонетарні інструменти, які застосовуються безпосередньо чи 

опосередковано. Кожна з цих загальних стратегій може бути застосована до 

певного класу конкретних проблем, тобто метод, запропонований ними 

ґрунтується на створенні практичного й системного підходу до здійснення 

вибору політики. 

На противагу американцям, канадські дослідники (Л. Пал, П.Браун, М. 

Говлет й М. Рамеш, К. Вудсайд і В. Дан та інші) зосередились на 

класифікації та визначенні переліку механізмів, які має (вибирає) уряд для 

здійснення відповідного курсу політики. Це вважається найвизначнішим 

внеском канадських дослідників у теорію політики. Адже вибір інструментів 

політики й управління зі своєрідної шкали «низький-високий ступінь 

примусу» і є однією з визначальних ознак класифікаційного підходу до 

аналізу публічної політики. Але під час розробки класифікаційних моделей 

виникають труднощі: будь-яка політика є регуляторною і спрямована на 

зміну поведінки особи (групи), що пов’язано з видатками (економічна 

політика, наприклад, розглядається як перерозподільча). Все це досить 

проблематично і складно з точки зору ефективного використання та 

конфліктності. Також варто розглянути декілька аспектів використання 

законів та норм, правил як інструментів публічної політики. Передусім 

закони, норми, правила використовуються як права з точки зору врядування і 

є важливим продуктом діяльності державної влади, оскільки вони зазвичай 

фундаментальні та визначальні (Конституція, Декларація прав людини та 

інші правові акти), хоча дуже багато сфер ще законодавчо не врегульовані. 

По-друге, закони, норми, правила добре регулюють економічні та 

соціальні питання суспільного життя. Проте сфера впливу державного 

регулювання має певні межі, масштаб регулювання шляхом державно-

політичних рішень звужений. Інколи він має чітко спрямований 

індивідуальний характер, що, у свою чергу, сприяє підвищенню ефективності 

(наприклад, коли вартість урядового втручання менша, ніж ціна продукції, 

виробленої завдяки цьому втручанню, а отже, й дешевша за податкову 

компенсацію неврегульованої сфери).  



9 

 

 

По-третє, тягар закону, а також пов’язані з ним норми, правила можуть 

бути корисними (вигідними) для самих громадян. Це справедливо щодо норм 

оподаткування (коли прозорість податкової політики наочно демонструє 

результати використання коштів від оподаткування). Хоча деякі сфери 

процесу врядування і потребують офіційного (легального) закріплення та 

контролю, але без усвідомлення переваг від законодавчо-нормативного 

регулювання не варто розраховувати на ефективні результати втілення 

державно-політичного рішення. 

Ще одним механізмом може виступати обслуговування або надання 

послуг. Для глибшого розуміння сенсу і значення такого механізму варто 

відмовитись від традиційного уявлення про адміністративно-командну 

діяльність, адже влада надає населенню велику кількість послуг (соціальні, 

публічні, державні тощо) – це і захист громадян, і освіта і навіть рекреаційна 

діяльність. Найяскравіше це виявляється в освіті: підготовка фахівців із 

потрібних спеціальностей, підвищення кваліфікації і перепідготовка з метою 

забезпечення зайнятості та зменшення безробіття. 

Публічна політика в сучасних демократичних суспільствах не просто 

лінійний механізм суб’єкт-об’єктного управління, а складна 

постструктуральна система взаємовпливів з суб’єкт-суб’єктними 

характеристиками. А основним механізмом публічної політики у сучасних 

демократичних суспільствах є відкритий дискурс (дискурс систем 

відкритості).  

Дослідженням проблем дискурсивних врегулювань політичних 

суперечок та їх вирішенням в умовах сучасних демократичних суспільств 

займався видатний представник другого покоління франкфуртської школи 

Ю. Габермас. 

Визначено, що дискурсивна теорія дотримується іншого розуміння 

демократичного процесу, ніж варіанти концепції ліберальної демократії. 

Розглянуто підхід Ю. Габермаса, який виходить з того, що політична 

спільнота не може уявлятися як якийсь макросуб'ект законодавчої практики, 

який має єдину волю («волю народу»), відмінну від волі приватних осіб. Не 

існує попередньо наданої громадської волі, яку громадяни виявляють, ставши 

на позицію громадського інтересу, тобто, зрікшись приватних інтересів 

приватних осіб. Не можна громадську волю розуміти і як суму 

різноспрямованих прагнень індивідів. Вони не можуть утворити єдину 

суспільну волю, також як проста сума протилежних переконань і поглядів не 

є громадською думкою. Громадська думка і суспільна воля формуються в 

процесі вільного, аргументованого обговорення, тобто дискурсу, який ведуть 

громадяни, виробляючи норми спільного життя. 

Дискурс, націлений на досягнення раціонально обґрунтованого 

консенсусу, передбачає рівність учасників обговорення: кожен має право 

виносити питання на обговорення, пропонувати рішення, висувати аргументи 

за і проти, кожен має рівний голос в обговоренні. Дискурсивні передумови 

надають меншинам і інакомислячим як право не дати свою згоду, так і право 
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оскаржити правила і «порядок денний» громадського обговорення. 

Комунікації в дискурсі не повинні спотворюватися впливом влади, сили, 

використанням погроз або підкупу. Учасник дискурсу може схилити на свою 

позицію інших тільки за допомогою кращого аргументу.  

Громадська думка, що складається в результаті дискурсу –  це не сума 

окремих незалежно сформованих суб'єктивних думок, а інтерсуб'єктивне 

утворення, породження комунікативної взаємодії індивідів. Тому, підкреслює 

Ю. Габермас, так звані опитування громадської думки можуть виявити 

громадську думку з якої-небудь проблеми тільки в тому випадку, якщо цим 

опитуванням передувало тривале публічне обговорення.  

В ході вільного публічного аргументованого обговорення відбувається 

трансформація первинних індивідуальних переваг і думок учасників з огляду 

на те, що вони повинні враховувати точки зору інших. Ця ідея є центральною 

також і для «деліберативної демократії» – напрямку в англомовній 

політичній філософії, яке сформувалося не без впливу ідей Габермаса в кінці 

80-х років ХХ століття. Як і дискурсивна теорія, деліберативна (від англ. 

Dеliberation – обговорення, нарада) демократія вважає, що підставою 

легітимності правових норм та політичних курсів є обговорення серед 

вільних і рівних громадян. Обидві концепції настільки близькі по духу, що 

Ю. Габермас часто використовує термін «деліберативна демократія» як 

синонім «дискурсивної теорії демократії». 

У третьому розділі «Особливості публічної політики в процесах 

демократичних трансформацій» досліджується вплив публічної політики 

на процеси подальшого розвитку демократії. 

Сучасні транзитні процеси демократії, які відбуваються у світі, а 

особливо в Україні, в останні десятиліття, спонукають по новому поглянути 

на формування публічної політики. Особливо актуальним видається 

дослідження формування та розвитку публічної політики в умовах 

політичних та владних змін в Україні з 2014 року.  

Демократичні зміни, що відбуваються у світі в останні десятиліття, 

відрізняються тим, що дедалі більше наділяють окрему людину 

характеристиками суб’єкта публічної політики. Надають індивідууму більше 

можливостей як для участі у політичному житті суспільства, так і для впливу 

на прийняття урядових, загальнодержавних рішень. Крім того, розвинена 

свідомість і величезна інформованість окремої людини в третьому 

тисячолітті роблять її не тільки об’єктом, а й безпосереднім суб’єктом як 

державної політики, так і глобалізованого світу. За умов глобалізації всіх 

сфер життя стає неможливим існування «застарілих механізмів» форм 

організації суспільства, та відбувається рух державної політики від 

вертикальної до горизонтальної моделі політичного процесу, основою якої є 

публічна політика. 

Сьогодні зростаюча взаємозалежність між націями й економіками та 

зростаюча роль наднаціональних і субглобальних систем не викликає 

сумнівів. Однією з найважливіших змін у політичному процесі сучасності є 
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те, що порядок денний публічної політики вже не встановлюється і не 

визначається в суто національних кордонах. Вплив глобалізації на процеси 

демократичних трансформацій полягає в постнаціональному повороті 

політичних систем.  

Виокремлено три основні чинники, що стимулюють розвиток публічної 

політики та впливають на демократичні трансформації сучасності: діяльність 

транснаціональних корпорацій; зростання інтеграції національних економік в 

світовий економічний процес; глобалізація зв’язку і засобів масової 

інформації.  

Обов'язковим атрибутом публічної політики сучасних демократій є її 

прозорість. Обмеження участі неурядових акторів у публічній політиці лише 

діалогом з органами прийняття рішень призводить до фільтрації інформації, 

закритості по всіх зв'язках. При цьому фільтрація може бути як умисною, у 

випадках прагнення органів прийняття рішень подати свою діяльність у 

вигідному для себе світлі, так і ненавмисною, викликаною відсутністю в 

інших дійових осіб чіткого бачення політики в цілому і небажанням або 

неможливістю витрачати час і ресурси на збір повної інформації. Публічна 

політика спрямована на вирішення певних проблем є ланкою загального 

стратегічного плану розвитку нації в цілому чи окремих її складових, а тому 

в результаті реалізації публічної політики з конкретного питання обов'язково 

формується наступна публічна політика, що природно випливає з неї як 

продовження або коригування досягнутих результатів. Цей діалектичний 

процес здійснюється в рамках певної системи, створюється для реалізації 

публічної політики, розвивається і трансформується разом нею. Наявність 

горизонтальної складової додає «ступенів свободи» для трансформації цієї 

системи, а її відсутність робить систему жорсткою. 

Основними характеристиками публічної політики в сучасних 

демократіях є: когерентність, тобто узгодженість її окремих елементів між 

собою і з іншими сферами суспільного життя, оскільки будь-яка суспільна 

проблема не обмежується однією сферою суспільного життя, а так чи інакше 

зачіпає всі її сфери, дії влади щодо однієї галузі неминуче відбиваються і на 

інших; інструментальність, яка означає наявність комплексних засобів для її 

ефективного впровадження – інституціональної структури державного 

апарату, економічних, соціальних інститутів і неінституйованих недержавних 

ресурсів у вигляді підтримки заходів і принципів публічної політики; 

ієрархічність в сенсі наявності чіткого порядку вироблення, прийняття та 

впровадження публічної політики та контролю за її виконанням з боку і 

повноважних органів (вертикальної складової), і акторів (горизонтальної 

складової) політичного процесу.  

На відміну від правлячої політики, що висловлює позицію, інтереси і 

цінності політичного керівництва держави, публічна політика виражає 

інтереси нації, її окремих секторів або регіонів, суспільних класів, груп 

населення і навіть окремо взятої людини. Відсутність або слабкість 

горизонтальної складової публічної політики в країнах з адміністративно-
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командним способом державного управління істотно знижує її ефективність і 

одночасно збільшує ризик невдачі, оскільки природна публічна підтримка 

реалізації політики і партнерство з діючими особами поза управлінською 

вертикаллю замінені на двостороннє спілкування між окремими (переважно 

державними) агентствами та органами прийняття рішень в рамках 

інституціональної ієрархії; призводить до обмеження наявних ресурсів та 

інструментів здійснення політики лише наявними в розпорядженні урядових 

органів; порушує когерентність її заходів, внаслідок чого вирішення проблем 

в одній області може породити значні проблеми або конфлікти в інших; 

знижує можливість об'єктивної оцінки результатів здійснення політики; 

підвищує ризик помилковості в послідовності виконуваних дій і розподілі 

ресурсів; закладає помилки в реалізації наступних планів і політик, 

побудованих на основі даної політики.  

Публічна політика з середини двадцятого століття зосереджувалася, 

головним чином, на тому, щоб казати правду правителям, місією публічної 

політики в майбутньому повинна стати допомога в організації справжнього 

діалогу між виробниками політики, фахівцями в галузі публічної політики та 

активним суспільством. 

Внесок науки про публічну політику в цей процес демократизації має 

велике значення і вимагає, щоб теоретики й практики розвивали критичне 

сприйняття обмежень інструментальних аналітичних методів. Критичний 

аналіз політики повинен дослідити відношення альтернативних 

«інтегративних» і «комунікативних» методів до аналізу і до процесу 

вироблення публічної політики. Це означає, що державна політика більше не 

повинна бути засобом охорони інтересів можновладців і має спрямовуватися 

на максимально широкі кола громадськості, щоб збагатити і розширити 

політичні аргументи і дебати та стимулювати конкуренцію між ідеями й 

цінностями.  

Публічна політика повинна понад усе піклуватися про цінності, 

відмінні від тих, які просуває менеджеріалізм, і з яких найважливішими є 

передача й застосування знань і демократичних умінь максимально 

широкими колами громадськості. Метою публічної політики повинна стати 

підтримка процесу вироблення політики, сповнена просвітництвом і 

визволенням, підтримка, що може забезпечувати «плюралізм повноважень і 

контроль, який запобігатиме абсолютизації політичної влади». 

Мінімізація впливу адміністративно-бюрократичних механізмів на 

державні інститути та громадськість з одночасною раціоналізацією їх 

взаємодій (комунікацій) через дискурс є гарантом розвитку демократичних 

цінностей. Раціоналізована публічна політика забезпечує формування 

легітимної політичної влади, яка в своїй суті зводиться до посилення ролі 

свідомої, освіченої громадськості, яка генерує цілі та ідеали соціально-

політичного буття, активно й завзято бере участь у політичному процесі, яка 

є як джерелом, так і наслідком сучасних демократичних трансформацій. 



13 

 

 

Формування й втілення ідеалів демократії залишається центральним і 

життєво важливим завданням теорії й практики публічної політики. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У результаті проведеного дослідження публічної політики як складової 

сучасної демократії можна зробити наступні висновки: 

1. Публічна політика (Public policy) нерозривно пов’язана з 

«державною політикою». Поняття «державна політика» та «публічна 

політика» мають як спільні, так і відмінні характеристики. По-перше, 

механізми формування у публічній політиці – це завжди механізми, які 

забезпечують можливості представлення та узгодження позицій зацікавлених 

сторін у прийнятті політичних рішень. Для північноамериканських 

дослідників державна політика (Public policy) є «публічною», оскільки 

механізми публічності вже закладені в плюралістичній моделі демократії. По 

своїй природі публічна політика спрямована на забезпечення суспільного 

інтересу (на відміну від таких варіантів, як «державний інтерес», 

«корпоративний інтерес», «приватний інтерес»). За певних політичних 

інтересів держава може блокувати та «відмовлятися» від санкціонування 

суспільних інтересів і вони ніколи не набувають статусу публічного інтересу. 

Завдання публічної політики – створити механізми виявлення і забезпечення 

суспільного інтересу. Важливо також зазначити, що публічна політика 

завжди пов’язана з реалізацією владних повноважень з моменту формування 

проблеми політики з метою визначення характеру політичного рішення, аж 

до результатів оцінки його реалізації. 

Публічну політику як складову сучасної демократії, можемо 

розмежувати на публічну політику як таку, що виникає в процесі комунікації, 

та адміністративно-командну – таку, що штучно імітує легітимність влади. 

Публічна політика в науковій традиції політичних мислителів – це не тільки 

вироблення і реалізація управлінських рішень державою, а й демократична 

участь різних груп за інтересами, державних і недержавних політичних 

акторів у політико-управлінському процесі, метою яких є досягнення 

комплексного вирішення соціально-політичної проблеми з дотриманням 

процедур узгодження інтересів перед безпосередньою політичною дією 

уряду; 

2. Вивчення публічної політики як складової сучасної демократії 

виражає себе через систему понять, сутність яких розкривається в 

авторському баченні їх політологічного виміру. До таких понять належать: 

«публічна політика» – будучи областю комунікативної дії, являє собою, 

поряд з приватною сферою, частину життєвого світу. Вона виступає як 

проміжна структура між приватними секторами життєвого світу і 

політичною системою. Артикулюючи і резонуючи проблеми, що існують у 

приватній сфері, і чинячи тиск на політичну систему, публічна політика 

виконує роль посередника. Публічна політика горизонтальна (на відміну від 
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політики владної – вертикальної) складова політичного процесу, що 

безпосередньо впливає на формулювання й ухвалення політичних рішень, 

забезпечує зв'язок між владними структурами та суспільством – 

економічними акторами, громадськими організаціями та рухами, експертами, 

цільовими суспільними групами. А публічна політика в розумінні 

горизонтальної суб’єкт-суб’єктної структури відкритості можлива лише при 

належній взаємодії добровільних асоціацій, соціальних рухів, з яких і 

складається громадянське суспільство, з органами державної влади. З цього 

автор пропонує власне визначення поняття «публічна політика», а саме: 

публічна політика – це сукупність взаємодій органів державної влади та 

інститутів громадянського суспільства, метою яких є вироблення ефективних 

управлінських рішень; 

3. Публічна політика в сучасних демократіях характеризується тим, 

що через сферу публічного відбувається пеpехід від політичної конкуpенції 

до політичного співpобітництва, від егоїзму до співчуття та взаємодопомоги, 

від акцентування на пpиpодних та невідчужуваних повноваженнях людини 

до акценту на вiдповiдальності за долю суспiльства, вiд абсолютної свободи 

вибоpу власного способу спiвжиття до необхiдностi знаходитися в згодi з 

цiнностями, що пpийнятi в суспiльствi. А пpичиною, i одночасно наслiдком, 

цього став пpоцес глобалiзацiї та масової iнфоpматизацiї. Сучаснi 

демокpатичнi суспiльства все частiше змушенi вводити в життя полiтичнi дiї, 

якi спpямованi на пiдтpимку сiм’ї, добpосусiдства, локальної демокpатiї, яка 

спpияє мiжлюдським контактам, комунiкацiям i звоpотнiм дiям, 

фундаментом яких є дискуpс. Тому «публiчна полiтика» в сучасних 

демокpатичних суспiльствах не пpосто лiнiйний механiзм суб’єкт-об’єктного 

упpавлiння, а складна постстpуктуpальна система взаємовпливiв з суб’єкт-

суб’єктними хаpактеpистиками. А основним механiзмом публiчної полiтики 

в сучасних демокpатичних суспiльствах є вiдкpитий дискуpс (дискуpс систем 

вiдкpитостi). На основі комунікативного підходу автором сформульовано 

власне бачення структур відкритості в демократичному суспільстві та 

запропоновано авторське  визначення сфери публічної політики – це, 

найчастіше, професійна діяльність, що має за мету регулювання 

взаємовідносин між суб’єктом та об’єктом, а у постструктуральному 

суспільстві між суб’єктом та суб’єктом, через суспільно-політичний та 

адміністративний вплив, метою якого є забезпечення стабільного стану 

певної суспільно-політичної одиниці; 

4. Сутність сучасних демократичних трансформації умовно 

зводиться до постнаціонального повороту політичних систем. Автором 

виокремлено три основні чинники, що стимулюють розвиток публічної 

політики та впливають на демократичні трансформації сучасності: діяльність 

транснаціональних корпорацій; зростання інтеграції національних економік в 

світовий економічний процес; глобалізація зв’язку і засобів масової 

інформації. Варто зазначити, що сьогодні зростаюча взаємозалежність між 

націями й економіками та зростаюча роль наднаціональних і субглобальних 
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систем не викликає сумнівів. Визначено, що однією з найважливіших змін у 

політичному процесі сучасності є те, що порядок денний публічної політики 

вже не встановлюється і не визначається в суто національних кордонах. 

Демократичні зміни, що відбуваються у світі в останні десятиліття, 

характерні тим, що дедалі більше наділяють окрему людину 

характеристиками суб’єкта публічної політики. Надають окремій людині 

дедалі більше можливостей як для участі у політичному житті суспільства, 

так і для впливу на прийняття урядових, загальнодержавних рішень. Крім 

того, розвинена свідомість і величезна інформованість людини в третьому 

тисячолітті роблять її не тільки об’єктом, а й безпосереднім суб’єктом не 

тільки державної політики, а й глобалізованого світу. За умов глобалізації 

всіх сфер життя стає неможливим існування «застарілих механізмів» форм 

організації суспільства, та відбувається рух державної політики від 

вертикальної до горизонтальної моделі політичного процесу, основою якої є 

саме публічна політика; 

5. Шляхи раціоналізації публічної політики полягають саме в 

комунікативних процесах, в яких досягається консенсус і узгоджуються 

взаємовідносини між суспільством і державою. У випадку технократичної 

бюрократії такий консенсус відсутній, а всі суб’єкти політики вимагають для 

себе максимально вигідних рішень та не зважають на інтереси інших 

суб’єктів. Іншими словами, мінімізація впливу адміністративно-

бюрократичних механізмів на державні інститути та громадськість з 

одночасною раціоналізацією їх взаємодій (комунікацій) через дискурс є 

гарантом розвитку демократичних цінностей. Актуалізація публічної 

політики тягне за собою певну дискримінацію ідеї класичної демокpатiї, бо 

ця iдея передбачає, що полiтичнi piшення є pезультатом вибору 

представників, що, інколи, є протилежним колективному вибоpу громадян. 

Раціоналізована публічна політика забезпечує формування легітимної 

політичної влади, яка в своїй суті зводиться до посилення ролі свідомої, 

освіченої громадськості, яка генерує цілі та ідеали соціально-політичного 

буття, активно й завзято бере участь у політичному процесі, яка є як 

джерелом, так і наслідком сучасних демократичних трансформацій. 

Формування й втілення ідеалів демократії залишається центральним і 

життєво важливим завданням теорії й практики публічної політики. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Нагорянський Є.А. Публічна політика як складова сучасної 

демократії. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук 

за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2015. 

У дисертаційній роботі проаналізовано теоретичні засади дослідження 

публічної політики, визначено та уточнено основні поняття й категорії, які 

використовуються у дослідженні публічної політики, зазначено деякі  

підходи до їх розуміння, які існують у зарубіжній та вітчизняній науці. 

Розкрито сутність та місце публічної політики в сучасних моделях 

демократії. Окреслено особливості публічної політики в процесах 

демократичних трансформацій та з’ясовані деякі шляхи раціоналізації 

публічної політики. 

Розглянуто підходи до трактування публічної політики. Проаналізовано 

співвідношення публічної та державної політики, їх спільні та відмінні 

характеристики. Розкриті особливості функціонування публічної політики в 

умовах деліберативної демократії. Вивчені механізми публічної політики, 

досліджено відкритий дискурс (дискурс систем відкритості) як основний 

механізм публічної політики у сучасних демократичних суспільствах. 

Виокремлено основні чинники, що стимулюють розвиток публічної політики, 

а також основні характеристики публічної політики. 

Ключові слова: публічна політика, демократія, відкритість, сфера 

публічної політики, громадянське суспільство, політична раціональність, 

дискурс. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Нагорянский Е.А. Публичная политика как составляющая 

современной демократии. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических 

наук по специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, МОН 

Украины, Киев, 2015. 

В диссертационной работе проанализированы теоретические основы 

исследования публичной политики, определены и уточнены основные 

понятия и категории, которые используются в исследовании публичной 

политики, указаны некоторые подходы к их пониманию, которые 

существуют в зарубежной и отечественной науке. Раскрыта сущность и 

место публичной политики в современных моделях демократии. 

Определены особенности публичной политики в процессах 

демократических трансформаций и выяснены некоторые пути 

рационализации публичной политики. 
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Рассмотрены подходы к трактовке публичной политики. 

Проанализировано соотношение публичной и государственной политики, 

их общие и отличительные характеристики. Раскрыты особенности 

функционирования публичной политики в условиях делиберативной 

демократии. Изучены механизмы публичной политики, исследован 

открытый дискурс (дискурс систем открытости) как основной механизм 

публичной политики в современных демократических обществах. 

Выделены основные факторы, стимулирующие развитие публичной 

политики, а также основные характеристики публичной политики. 

Ключевые слова: публичная политика, демократия, открытость, 

сфера публичной политики, гражданское общество, политическая 

рациональность, дискурс. 

 

ANNOTATION 

 

Nahorianskyi Ie.A. Public Policy as a part of modern democracy. – 

Manuscript. 
Thesis for Ph.D. in political science, specialty 23.00.02 – Political 

Institutions and Processes. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, MES 

of Ukraine, Kyiv, 2015. 

In this thesis were analyzed the theoretical foundation of public policy 

research, defined and refined the basic concepts and categories,  which are  used in 

the research in public policy, were indicated some of the approaches to the 

understanding, which we can find in the foreign and modern sciences. Also in this 

thesis was shown the essence and place of public policy in modern models of 

democracy. In it were defined the features of public policies in the process of 

democratic transformation and found out some way of rationalizing in public 

policy. 

In this thesis was clarified the essence and lit the place of public policy as a 

component of a modern democracy, was demarcated the public policy, which 

appears in the communication process, and administrative command - which 

artificially simulates legitimacy. There were considered the main advantages and 

disadvantages of the theoretical foundations of public policy. It is proved that 

public policy in the scientific tradition of political thinkers - is not only the 

development and implementation of administrative decisions by the state, but also 

the democratic participation of various interest groups, state and non-state political 

actors in the political and administrative process. The main their purpose is to 

achieve a comprehensive solution of social and political problems with the 

procedures of coordination of interests in direct political action of the government. 

Deepening understanding of the "political" in public policy, which were 

reflected in the further development, from the perspective of political science, the 

value of a number of concepts. These concepts include: "public policy"; "public 

sphere"; "a sphere of public policy"; "civil society"; "democracy," "political 

rationality"; "discourse". All these concepts are served in the author's scientific 
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interpretation of dissertation 

On the basis of investigated literature it was developed and proposed 

author’s definition of the concept of "public policy". According his view, public 

policy is a set of interaction of public authorities and civil society institutions 

which aim is to develop effective management decisions. 

Based on the communicative approach, the author formulated his own vision 

of the structure of openness in a democratic society and proposed author’s 

determining of sphere of public policy. This is most often, professional activity and 

its purpose is providing a stable condition of a socio-political units. 

In this thesis was defined the peculiarities of public policies in the process of 

democratic transformation, and the essence of these features, conditionally reduced 

to a post-national turn of political systems. It was determined that one of the major 

changes in the political process of modernity is that the agenda of public policy is 

not set, and is not defined in purely national boundaries. The influence of 

globalization on the processes of democratic transformation is a post-national turn 

of political systems. 

Further developed received the position that the rationalization of public 

policy is developing in communications, in which we reach the consensus reached 

and consistent the relationship between society and the state. In the case of a 

technocratic bureaucracy such consensus does not exist. Rationalized public policy 

ensures the formation of a legitimate political authority, which essentially reduces 

to strengthening of the role of the conscious, educated public, which generates 

goals and ideals of the social and political life, actively and persistently engaged in 

the political process, which is both a source and a consequence of public policy. 
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