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Перехід від управлінської парадигми державної участі в функціонуванні 

економіки Government до парадигми публічного врядування Governance на 

межі ХХ та ХХІ ст. означає не лише зміни управлінських акцентів. Йдеться й 

про зміни макроекономічної візії національної економіки. Порівнянню змістів 

цих парадигм присвячені десятки робіт. Суттєвий внесок в порівняльний аналіз 

зроблено, зокрема, в роботі [1]. 

Усвідомлення загального та особливого у двох парадигмах – державного 

управління Governance та публічного врядування Governance – має не лише 

теоретичну, а й прикладну цінність.   Остання пов’язана з відповіддю на 

питання: якою має бути сучасна макроекономічна політика на українських 

теренах. 

Ідентифікація спільного та особливого в двох згаданих парадигмах може 

бути здійснено, на наш погляд, за трьома критеріями: 

- теоретичних концепцій, пов’язаних з основним змістом парадигм, 

- цілей та інструментів економічної політики урядів, які випливають зі 

змісту  парадигмам, 

- кількісного оцінювання результатів економічна політика на засадах 

кожної парадигми. 

Візуалізація результатів застосування першого критерію при з’ясуванні 

особливостей парадигм Government та Governance подано на рис 1. 

На рис. 1, окрім іншого, візуалізовано ідею про зв'язок двох парадигм, 

зокрема, про те, що Governance є продовженням (розвитком) Government, а не її 

протилежною альтернативою. 
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Рис. 1. Порівняння управлінських парадигм за критерієм теоретичних 

концепцій 

Джерело: власна розробка автора. 
 

Візуалізація особливостей двох парадигм, за критерієм відмінностей у 

тлумаченні цілей та інструментів політики подано у таблиці 1. 
 

Таблиця 1. 

Порівняння управлінських парадигм за критерієм цілей  

та інструментів політики 
Government Governance 

Визначальний управлінський об’єкт – 

публічний сектор економіки  

Визначальний управлінський об’єкт – 

взаємодія публічного та інших секторів 

економіки 

Результативність економічної політики 

оцінюється економічними та соціальними 

показниками розвитку 

Результативність економічної політики 

оцінюється якістю управлінських 

процедур та дотриманням визнаних 

правил (алгоритмів). Соціально-

економічні результати при цьому є 

похідними 

Органи економічної влади через доступні 

їм інструменти безпосередньо впливають 

на соціально-економічні результати 

Органи влади скеровують на певні 

результати через формування та 

підтримання зав’язків (мереж взаємодії) 

між владою, бізнесом, громадянським 

суспільством 

Осередком уваги урядів є взаємодія 

органів економічної влади, поєднання 

фінансових та монетарних інструментів 

впливу, трансмісія імпульсів, 

сформованих національними 

регуляторами, до цільових (таргетованих) 

соціально-економічних показників 

Осередком уваги стає демократичність 

процедур у прийнятті економічних 

рішень, участь в цьому громад та 

громадян, застосування інструментарію е-

врядування 

Джерело: власна розробка автора. 

 

Державне управління 

Government 

Публічне врядування 

Governance 

Кейнсіанство = Держава в 
антициклічному  

регулюванні + «Держава 
добробуту» 
Welfar-state 

Неокласична економічна 

теорія = Держава в стані 

«спокійного» розвитку + 

«Мінімізована держава» 

Minimal state 

 

Теорія управлінських 

мереж 

Governance Network 

Нове демократичне (за 

участі громадянського 

суспільства) управління,  

New Governance 
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У таблиці 2 презентовано ідею про відносне переважання інструментів 

економічного впливу та власне економічних цілей розвитку при формуванні 

економічної політики на засадах парадигми Government. Натомість, при 

формуванні політики на засадах парадигми Governance, має місце переважання 

інструментів інституційного впливу. До останніх належить формування мереж 

взаємодії економічних суб’єктів, участь, довіра, забезпечення прозорості 

процедур та відповідальності влади. 

На рис. 3 подана інформація про відмінності оцінювання економічної 

політики на засадах реалізації двох згаданих парадигм. 

 

Таблиця 2. 

Порівняння управлінських парадигм за критерієм відмінностей  

оцінювання політики 
Government Governance 

Оцінювання факторного впливу на 

фактично досягнуті економічні та 

соціальні показники, включно з 

оцінюванням передавальних механізмів 

(трансмісії) фіскальних та монетарних 

імпульсів  

Оцінювання з застосуванням інтегрального 

індексу, складниками якого є, переважно, 

показники якості управлінських процедур 

 Джерело: власна розробка автора. 

 

Ідея відмінностей двох парадигм, за критерієм відмінностей оцінювання, 

може розкриватись у такий спосіб.  

Проявом оцінювання (аналізу) політики на засадах Government є 

дослідження каналів трансмісії та визначення відгуків за змінами ВВП, 

зайнятості, продуктивності тощо. До прикладу, може йтися про оцінювання 

відгуку ВВП на зміни видатків зведеного/центрального бюджету країни, або 

ключової ставки проценту тощо. Визначальним у таких дослідженнях, 

зазвичай, стає декомпозиція дисперсії, наприклад ВВП. Як відомо, така 

декомпозиція дає підстави для висновків про ієрархію (силу) впливу 

досліджуваних чинників. У такий спосіб розкривається результативність 

застосовуваних урядом інструментів впливу. 

Оцінювання, що відповідає сенсу парадигми Governance, презентовано 

статистичним інструментарієм WGI (Worldwide Governance Indicator). 

Результати такого оцінювання за 2020 р. подано у джерелі [2]. Інтегральний 

WGI-показник визначається на підставі порівняння сотень субпоказників за 

шістьма основними напрямками діяльності влади. У розрахунках, які 

презентуються Світовим банком з 2006 р., беруться до уваги та порівнюються 

дані по більш, ніж 200 країнах. З огляду на порівняння двох аналізованих нами 

парадигм, принципово важливими є власне напрямки оцінювання. В їх складі 

такі напрямки, відповідно, параметри оцінювання публічного управління: 

- політична стабільність / відсутність насильства; 

- ефективність державного управління; 

- якість регулювання, 

- влада закону, 

- обмеження корупції.  
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Порівняння двох парадигм, за критерієм способів оцінювання політики 

урядів, незаперечно ілюструє такі їх особливості: 

- способи оцінювання пов’язані остільки, оскільки показник для 

оцінювання Governance охоплює, крім іншого, і економічні параметри 

ефективності державного управління, тобто, те, що випливає зі змісту 

Government; 

- інструментарій оцінювання Government дає більші можливості для 

врахування інституційних чинників. 

Висновки. В якості висновків ми формулюємо ті потенційно доцільні 

зміни в організації економічної політики, які мали б здійснюватись 

українськими урядами, з огляду на існування та взаємопов’язаність двох 

розглянутих парадигм: 

- систематичне дослідження органами центральної економічної влади 

(НБУ, Міністерством фінансів тощо) досліджень факторного впливу на основні 

та таргетовані макроекономічні показники, їх оприлюднення та релевантне 

тлумачення отриманих результатів; 

- використання при формуванні пріоритетів макроекономічної політики 

даних за результатами міжнародних розрахунків  та рейтингів, зокрема, 

показників WGI; 

- формування алгоритмів реагування уряду на погіршання таргетованих 

показників та рейтингів України за результатами порівнянь якості публічного 

врядування в різних країнах.  
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