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структур, демографічних, міграційних та інших процесів, а йякі-
сних показників інституційної, технологічно-інноваційної, науко-
во-технічної, освіто-професійної, соціокультурної та іншої креа-
тивної спроможності виходу країни на світові ринки з 
наукомісткою продукцією [1]. 
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Анотація. У тезах висвітлено проблему взаємозв’язку двох 
підходів до аналізу та формування публічної політики в сфері 
економіки. Зроблено висновок про можливість та необхідність їх 
поєднання. Визначено ймовірні способи такого поєднання у про-
цесі формування української економічної політики. 

 
Формування публічної політики на основі аналізу мереж є пі-

дходом, особливість якого виявляється при порівнянні з, так зва-
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ним традиційним підходом. Традиційним ми визначаємо підхід 
до обґрунтування політики, що спирається на макроекономічні 
дослідження. 

Застосування наукових підходів при формуванні публічної по-
літики набуває особливої актуальності. Це, зокрема, зафіксовано 
у дослідженні «Управління знаннями для політики» організації 
JRC Європейської Комісії (European Commission), презентовано-
му в 2017 р. Дослідники дійшли висновку про важливість захисту 
(адвокації) наукових підходів до публічної політики на тлі попу-
лістичної опозиції та ігнорування змістів. Йдеться про доміну-
вання прагнення багатьох творців політики (полісмейкерів) епізо-
дично подобатись виборцям над прагненням сформувати 
реалістичну політику, що спирається на знання. Популістична 
опозиція і втрата змістів під час формування економічної політи-
ки перетворились на одну з найбільших загроз для державності в 
сучасній Україні.  

Якщо два підходи до формування публічної політики — на осно-
ві аналізу мереж та на основі традиційного макроекономічного ана-
лізу — розглядати як альтернативні, то виникає питання про можли-
вість та доцільність їх поєднання. Для обґрунтування відповіді на це 
питання необхідно порівняти підходи за основними характеристи-
ками. Результати такого порівняння подано на рис. 1. 

З порівняння підходів до публічної політики випливає таке 
узагальнення. Аналіз політики на основі мереж — це підхід, в 
якому акцентується увага на організації зв’язків, несуперечливо-
му поєднанні інтересів агентів політики, дотриманні алгоритмів 
взаємодії. При цьому економічні результати виглядають як похід-
ні від організаційних структур, зв’язків та процедур. Натомість 
традиційний макроекономічний підхід акцентує увагу на визна-
ченості економічних результатів, для досягнення яких доцільна 
взаємодія суб’єктів політики апріорі є лише передумовою. З огля-
ду на все зазначене, відповідь на питання про необхідність та до-
цільність поєднання двох підходів до публічної політики має бути 
позитивною. На користь такої відповіді діятиме й аргумент фак-
тичного існування елементів такого поєднання. Його можна спос-
терігати у таких двох випадках. 

З одного боку, несуперечлива взаємодія в процесі здійснен-
ня публічної політики, як свідчить досвід, забезпечується реа-
лістичністю та чіткістю визначення економічних цілей. З дру-
гого — значна частина макроекономічних моделей, які 
пояснюють умови загальної рівноваги та стабільності, на зага-
льному теоретичному рівні вирішують і питання про правила 



104 

поєднання політик (фінансової, монетарної зовнішньоекономі-
чної) та про особливості взаємодії національних регуляторів за 
різних макроекономічних умов. Взаємозв’язок двох підходів 
подано схематично на рис. 2. 

 
Критерії порівняння Аналіз мереж публічної по-

літики 
Традиційний макроекономі-

чний аналіз політики 

Що становить тео-
ретичну основу 
підходу  

Політологічна наука Макроекономічна наука 

Період формування 
 системи знань 

Останнє десятиліття ХХ ст., 
коли відбувається перехід 
від концепції урядування 
(Government) до концепції 
управління (Governance) 

Друга половина ХХ ст., коли 
утверджується теорія неок-
ласичного синтезу та нового 
кейнсіанства на грунті поєд-
нання традиційного кейнсі-
анства та нової класики 

Теоретичний ін-
струментарій оці-
нювання результа-
тів політики 

Ідея пріоритетності алгори-
тмів та правил взаємодії 
між агентами політики 
Ідея якості співпраці (кола-
борації) агентів політики та 
ефективної організації 
зв’язків. 
Ідея вищої цінності несупе-
речливої взаємодії між аге-
нтами політики та сформо-
ваними спільнотами 

Ідея наближення до рівнова-
жних станів, оцінених за об-
сягами випуску та зайнятіс-
тю ресурсів. 
Ідея досягненням економіч-
ної стабільності, що виявля-
ється у макрофінансових ба-
лансах. 
Ідея стійкого економічного 
зростання 

Прикладний ін-
струментарій оці-
нювання результа-
тів політики 

Моніторинг дотримання 
процедур (алгоритмів та пра-
вил). 
Верифікація наявності поєд-
нання інтересів агентів під 
час реалізації цілей політики. 
Підтвердження внеску у ви-
рішення глобальних проблем 
людства: енергетичної, збе-
реження довкілля, інклюзії, 
подолання бідності 

Оцінювання за показниками 
продуктивності та загального 
добробуту громадян. 
Оцінювання за індикаторами 
макрофінансової стабільності 
(балансами бюджетів, зовніш-
ньої торгівлі, платіжними та 
монетарної сфери балансами). 
Оцінювання темпів зростан-
ня та внеску окремих факто-
рів у кінцеві показники зрос-
тання 

Рис. 1. Порівняння двох підходів до аналізу публічної політики  
в сфері економіки 

Джерело: Створено автором на основі [2, 3, 4, 5, 6, 7], у яких розкрито 
зміст мережевого аналізу публічної політики). 
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Рис. 2. Сфера змістового перетину двох підходів до аналізу  

та формування публічної політики у сфері економіки 
Джерело: Створено автором самостійно. 
 
На рис. 2 проілюстровано те, що особливою сферою перетину 

змістів двох підходів, тобто того, що передбачено в них обох, є 
визначення алгоритмів та особливостей взаємодії агентів публіч-
ної політики. 

З огляду на українські проблеми інституційної недоскона-
лості та невисокої економічної результативності публічної по-
літики, не викликає сумніву необхідність поєднання двох ана-
лізованих підходів. Як доцільні і такі, що не передбачають 
додаткових витрат, інструментів поєднання двох підходів в ор-
ганізації економічної політики, на наш погляд, може бути ви-
користано таке. По-перше, перманентне оприлюднення та за-
стосування в процесі прийнятті рішень особливого 
аналітичного інструменту, розробленого для України, — індек-
су моніторингу реформ (іМоРе). Його доцільність визначається 
власне структурою індексу, що охоплює п’ять складників. 
Причому один з них «І1. Урядування» репрезентує зв’язки та 
організаційні структури мереж політики (боротьбу з корупці-
єю, децентралізацію, державну службу, адміністративні послу-
ги); інші ж чотири складники — «І.2 Державні фінанси», «І.3 
Монетарна система», «І.4 Енергетика», «І.5 Бізнес середови-
ще» — віддзеркалюють саме зміни в забезпеченні макроеконо-
мічної стабільності. По-друге, верифікація документів публіч-
ної політики, у першу чергу стратегій розвитку певних сфер та 
секторів економіки на наявність в них не лише виокремлених 
етапів, цілей, показників, індикаторів тощо, а й того, що фор-
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мує мережу публічної політики. Йдеться, наприклад, про те, 
що в стратегіях мали б визначатися не лише згадані традиційні 
компоненти, а й складники, які формують мережі політики Це 
її стейкхолдери та реципієнти, алгоритми (правила, якими ке-
руються регулятори), наслідки недотримання алгоритмів для 
агентів політики тощо. Як приклад стратегії з невиразним по-
єднанням двох згаданих підходів до політики можна навести 
«Стратегію розвитку фінансового сектору до 2025 року» від 
НБУ Показовим є те, що у Стратегії та в Меморандумі про реа-
лізацію Стратегії, підписаному між НБУ, Міністерством фінан-
сів України, двома Національними комісіями (з цінних паперів 
та фондового ринку, державного регулювання у сфері фінансо-
вих послуг), Фондом гарантування вкладів фізичних осіб бра-
кує навіть згадки про інших агентів політики, серед яких спі-
льноти банкірів, підприємців, фермерів, операторів ринку 
нерухомості, представників органів місцевої влади тощо. От-
же, відсутність повного врахування всіх учасників мереж полі-
тики може загрожувати реалізації стратегії, попри ймовірну 
досконалість визначених цілей та прогнозованих показників. 
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Анотація. Проаналізовано зміни соціальної політики держави 
в умовах четвертої промислової революції. Показано, що сучасні 
глобальні виклики потребують нового формату держави, що тра-
нсформується із суб’єкта ринкового простору в його організатора, 
спроможного забезпечити добробут населення. 

 
Не зважаючи на тривалі дискусії стосовно ролі держави у су-

часних умовах, ми стикаємося з фактом вростання держави у го-
сподарське життя суспільства. Про це свідчить державна квота — 
відношення усіх державних витрат до ВВП, а саме — цей показ-
ник постійно зростає. Ще якихось сто років тому він складав 5–
7 %, зараз він дорівнює приблизно 40–60 %. 

Не беручи до уваги аргументи та ідеологічні вподобання різ-
них наукових шкіл та напрямів економічної теорії щодо експансії 
держави у сучасних умовах, зазначимо, що існує актуальна пот-
реба нової державної активності. 

В умовах глобальних та цивілізаційних зрушень, ускладнення 
навколишнього світу постають виклики, які потребують від дер-
жави нового змісту, цілей, інструментів, та механізмів задля по-
шуку ефективних відповідей на ці виклики. Особливо складні 
процес притаманні соціальній сфері: демографічні зрушення 
структури населення, зайнятість, та соціально-трудові відносини, 
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