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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
Вказано значення державної політики як важливої 
сфери суспільної життєдіяльності під час формуван-
ня й оптимізації державно-політичних процесів та 
соціально-економічного розвитку України. Зазначено, 
що дослідження державної політики є особливо важли-
вим процесом, оскільки виникає потреба проведення 
аналізу всіх можливих наслідків від неправильно при-
йнятих державних рішень, а тому необхідно таким 
чином організувати діяльність уряду, щоб її резуль-
тат призвів до стабілізації суспільно-політичного роз-
витку в усіх сферах суспільного життя країни. Акту-
альність дослідження державної політики полягає в 
тому, що в умовах глобалізації і європейської інтегра-
ції необхідною є активізація теоретичних і практич-
них досліджень з метою вирішення найбільш важливих 
і пріоритетних проблем країни. Проводиться теоре-
тичне обґрунтування та визначаються питання, ко-
трі повинні враховуватися органами державної влади 
під час вироблення та реалізації державної політики. 
Необхідність освоєння процесу вироблення та здійснен-
ня державної політики потребує наукового теоретич-
ного дослідження й практичного розв’язання, оскіль-
ки в науковій літературі відсутній єдиний підхід до її 
трактування, повного висвітлення змісту, мети й за-
вдань. Наведено основні складові інституційної основи 
теоретичного підходу до обґрунтування дефініції дер-
жавної політики та виокремлення основних позицій її 
конструктивного формування. Окреслено практич-
не значення вказаних підходів для розвитку соціально-
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економічних і виробничих процесів у сферах суспіль-
ної діяльності. Здійснено дослідження теоретичних ін-
терпретацій наукових суперечностей у просторі полі-
тичних, економічних та соціальних взаємодій струк-
турних складових державної політики. Вказано, що на 
етапі теоретичного обґрунтування поняття держав-
ної політики та з метою її ефективної реалізації вар-
то визначитися із системою інструментів і методів, 
з допомогою яких будуть виконуватися передбачува-
ні в її середовищі заходи. Запропоновано застосування 
органами державної влади гнучкої системи стимулю-
ючих важелів та інструментів впливу на суб’єкти гос-
подарювання під час впровадження державної політи-
ки.

Ключові слова: суспільство, державна влада, державна політика, завдання 
державної політики, державно-управлінські рішення.

Трансформаційні процеси, що відбуваються в період нестабіль-
ного розвитку ринкового середовища України та супроводжуються за-
тяжною економічною і соціальною кризою, характеризуються низкою 
негативних  явищ,  які  впливають  на  рівень  виробництва  продукції 
суб’єктами господарювання. Сьогодні їхній вплив небажаний, оскіль-
ки Україна вибрала цільову орієнтацію на інноваційний шлях розви-
тку, що забезпечує значне прискорення соціально-економічного зрос-
тання його основних сфер діяльності,  забезпечення конкурентоспро-
можності країни на внутрішньому і світовому продовольчому ринку. 
Особливо актуальними й гострими ці питання є для малих і середніх 
суб’єктів господарювання, які першочергово потребують розробки за-
ходів державної політики й нових стратегічних моделей державного 
управління для активізації своєї бізнесової діяльності на основі пропо-
нованих ринків техніки, технологій та інноваційних ресурсів. 

Наразі державі залишається своєчасно в заходах державної по-
літики надати пріоритет створенню умов і запровадженню соціальних 
і економічних стимулів для активізації функціонування суб’єктів гос-
подарювання  на  інноваційній  основі.  Варто  організувати  діяльність 
органів  державної  влади  таким  чином, щоб  сформована  ними  дер-
жавна політика не тільки передбачала захист суспільних інтересів то-
варовиробників  продукції,  але  й  забезпечувала  (при  зважених  і  об-
ґрунтованих  державних  рішеннях)  стабільний  розвиток  суспільства. 
Актуальність цих проблем спонукає до необхідності поглибити дослі-
дження  теоретико-методологічних  аспектів,  пов’язаних  з  обґрунту-
ванням дефініції поняття державної політики.

Дослідження проблеми сутності, змісту державної політики, ме-
ханізмів  її  впровадження  та  моделей  державного  управління  зна-
йшло  своє  відображення  в  наукових  працях  таких  зарубіжних  вче-
них: Дж. Андерсон, Т. Брус, М. Браун, Е. Вайнінг, М. Вебер, Д. Вей-
мер, В. Вільсон, Т. Дай, В. Данн, П. Друкер, Л. Пал та ін.
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Теоретико-методологічному  обґрунтуванню  поняття  державної 
політики, її аналізу, стратегії, механізмам формування і впроваджен-
ня, використанню сучасних моделей державного управління присвя-
чена низка праць  українських науковців: О. Амосов, В. Бакуменко, 
Т. Брус, О. Валевський, З. Варналій, В. Гошовська, О. Кілієвич, В. Ку-
прій, М. Латинін, М. Логунова, В. Мамонова, В. Ребкало, Є. Романенко, 
В. Романов, О. Рудік, В. Тертичка та багато інших вчених.

Однак досить  багато науково-теоретичних питань щодо визна-
чення сутності, завдань, особливостей, застосування методів та інстру-
ментів, програм розвитку й механізмів впровадження дієвих функцій 
державної політики та прийняття управлінських рішень щодо подаль-
шого розвитку суспільних процесів досі залишаються недостатньо до-
слідженими. Це актуалізує необхідність більш поглибленого теоретич-
ного та методологічного аналізу поняття державної політики на основі 
визначення конструктивних підходів до її розуміння. 

Мета дослідження  полягає  в  обґрунтуванні  сутності  дефініції 
державної політики, яка є предметом дискусійних трактувань науков-
ців з цієї проблематики.

Євроінтеграційні процеси на сьогодні є тими чинниками, котрі 
зумовлюють трансформацію й формування модернізованої держави, 
що викликає необхідність переосмислення функцій держави, політи-
ки і влади, функціональна єдність яких поступово уніфікується, роз-
ширюється значення принципів цілеспрямованості, нестандартності, 
гібридності й різноманітності у політичному житті осучасненого сус-
пільства. Відзначимо, що розвиток соціально-економічних процесів та 
формування сучасного демократичного суспільства в Україні спричи-
няють посилену увагу до генезису державної політики та її соціально-
політичного середовища. 

Дослідження ланцюжка зіставлення функцій держави й держав-
ної політики має як теоретичне, так  і практичне значення, оскільки 
дає можливість вивчити наявні форми внутрішньої будови, змісту, ха-
рактер та спрямованість їхньої діяльності. Це є основою для визначен-
ня пріоритетів під час формування державних рішень щодо органі-
зованості й ефективності здійснення державної політики в основних 
сферах її діяльності.

Нині досить важливу роль у дослідженні державної політики віді-
грає низка проблем, пов’язаних з розвитком суспільства: формування 
змісту державної політики, вивчення впливу політичних та соціально-
економічних чинників на  її  зміст  і функціональні можливості,  вста-
новлення ефекту впливу різних  інституційних структур  і політичних 
процесів  на  здійснення  політики,  впровадження  й  оцінювання  сус-
пільством наслідків державної політики. 

Отже, основними складовими державної політики, заходи яких 
певним чином мають вплив на розвиток суспільних процесів, є такі 
блоки:  інституційний  (держава,  органи  державної  влади,  політичні 
партії), нормативний (норми, положення, державні програми) й мате-
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ріальний (засоби для реалізації поставленої мети), а також рівні її здій-
снення — місцевий, регіональний, загальнодержавний, міжнародний.

Зважаючи на це, варто визначитися з основними етапами дослі-
дження державної політики:

— функціонування в межах специфічних сфер її діяльності (зо-
внішня політика, аграрне виробництво, охорона здоров’я, транспорт) 
з метою перевірки важливих аспектів процесу політики на практиці;

—  здійснення  процесу  політики  (обґрунтування  існуючих  про-
блем,  розроблення  варіантів  впровадження  політики,  оцінювання  її 
результатів і урахування недоліків функціональних дій державних ін-
ституцій); 

— ефективність застосування різних типів інструментів (право-
ві, фінансові, організаційні, економічні, інформаційні) для вирішення 
соціально-економічних проблем під час впровадження політики. 

З огляду на це, у державній політиці повинні знаходити своє міс-
це не тільки існуючі проблеми розвитку суспільства, але й ті неперед-
бачувані ситуації і явища, що потребують встановлення причин їхньої 
появи та виявлення шляхів своєчасного розв’язання. У цьому випадку 
важливими повинні бути відповідні державно-політичні рішення, що 
відповідають наявним проблемам, а також програми та інструменти 
їхньої реалізації в цій сфері діяльності.

Державна політика, як і будь-який соціальний процес, потребує 
постійного пояснення  генезису  її  змісту  і  всебічного дослідження як 
об’єкта наукового пізнання. Особливої уваги потребує категоріальний 
апарат державної політики, оскільки він має широкий спектр науко-
вої  інтерпретації  її  змісту  і фрагментарного обґрунтування в науко-
вій літературі  іноземних та вітчизняних науковців. Значний вклад у 
цю сферу дослідження зробили філософські  теоретико-методологічні 
теорії античних дослідників  (Геракліта, Платона й Аристотеля  [1]) та 
класичної, неокласичної і посткласичної наукової школи (Дж. Делез і 
Ф. Гуаттарі [2], М. Хайдеггер [3]).

Цікаво,  що  К.  Фрідріх  дефініцію  політики  характеризував  як 
«пропонований особою, групою або урядом напрям дій у межах серед-
овища, що передбачає перешкоди та можливості, які конкретна полі-
тика має використати або подолати в прагненні досягти мети або ви-
конати завдання чи намір … Для концепції політики суттєвим є наяв-
ність мети, завдання чи наміру» [4, с. 79]. 

Зауважимо, що політика є важливою сферою успішної діяльнос-
ті суспільства і держави. Вважається, що політика відображає «праг-
нення до участі у владі або до здійснення впливу на розподіл влади» [5, 
с. 646], тобто політику розуміють як інструмент для здобуття й утри-
мання влади відповідними політичними силами. А тому процес реалі-
зації державної політики органами державної влади буде залежати від 
конституційно визнаної моделі організації державної влади та її відно-
син із суспільством.

Стверджується, що на можливості політики та обмеження полі-
тичної діяльності впливає сукупність соціально-економічних умов [6; 

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
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7].  У  зазначеному прикладному  трактуванні  актуалізація можливос-
тей формування політики відбувається за рахунок інструментів про-
гнозування та стратегічного планування в контексті управлінської ді-
яльності,  де  чітко розмежовуються політичні,  управлінські функції  і 
пріоритети, що ґрунтуються на економічності, ефективності та раціо-
нальності [8]. 

Поряд  із важливістю наукових теоретичних поглядів  іноземних 
вчених теоретико-методологічна основа досліджуваної проблематики 
знайшла своє відображення в низці фундаментальних праць вітчиз-
няних науковців [9; 10].

Загальновідомо, що термін «політика» походить від давньогрець-
кого  слова polis  (місто-держава)  та пов’язаних  з ним politike  (мисте-
цтво управління), politicas  (державний діяч), означає діяльність з ке-
рівництва й управління суспільством на основі публічної влади. Отже, 
політика має вплив не тільки на суспільство, але й на окремі  суспіль-
ні групи людей, котрі знаходяться  у межах  здійснення її управлін-
ських функцій. А тому вона здатна забезпечити процес реалізації сус-
пільних, особистих і групових інтересів та регулювання взаємовідно-
син між людьми з метою збереження цілісності суспільства. Важливим 
видом політики  є  державна  (політика  уряду, президента, парламен-
ту, різних міністерств), котра під впливом змін у її політичній і функ-
ціональній  сферах  кожен  раз  видозмінюється  і  виступає  об’єктом 
теоретико-методологічних наукових досліджень (проблемних і диску-
сійних). 

Державною  вважається  політика  не  тільки  з  тієї  причини,  що 
вона впливає на суспільство, але й тому, що її стартовим етапом фор-
мування є уряд або ж інші державні органи. Зазвичай використання 
науковцями різних термінів, недосконало і двояко перекладених з іно-
земної мови, посіяло плутанину у трактуванні дефініцій термінів «по-
літика» (policy і politics), «державна політика» (public policy і state policy) 
та «вивчення (дослідження) державної політики»  (public policy study  і 
state policy study). Здійсненя поглибленого аналізу державної політи-
ки  (формування,  корегування,  реалізація,  оцінювання)  значною  мі-
рою залежить від конструктивності й чіткості тлумачення понятійно-
го апарату.

Водночас  українські  вчені  по-різному  характеризують  понят-
тя політики, як сфери професійної діяльності органів державної вла-
ди. Зокрема, стверджується, що політика (politics) — це «сфера відно-
син різних соціальних груп та індивідів у використанні інститутів пу-
блічної влади задля реалізації своїх суспільно значущих інтересів і по-
треб» [11, c. 370], в іншому випадку — «суспільна наука, що вивчає по-
літичні інституції, принципи та поведінку влади» [12, с. 272].

Ці ж самі науковці розуміють політику (policy) відповідно як «на-
прям дій, прийнятий і дотримуваний владою, керівником, політичною 
партією та інше» та «певний курс дій, обраний заради вигідності, зруч-
ності» [11; 12], що потребує розмежування поняття політики (policy), її 
рішень і дій. Слід констатувати той факт, що між поняттями politics і 
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policy  існують відмінності перекладу, які потребують термінологічно-
го ствердження під час вирішення суспільних проблем. Отже, розмеж-
ування поняття, конкретних рішень, дій і їхнього напряму та програ-
ми притаманні політиці (policy). Зазвичай у політиці мають місце і спе-
ціальні дії, спрямовані на досягнення мети або реалізацію інтересів.

Існує визначення, де автори вважають, що «державна політика 
— це відносно стабільна, організована та цілеспрямована діяльність 
уряду щодо певної проблеми або предмета розгляду, яка здійснюється 
ним безпосередньо або опосередковано через уповноважених агентів і 
впливає на життя суспільства» [13, с. 12].

Більш насичене трактування проблеми спостерігається в дослі-
дженнях інших вчених, згідно з яким «державна політика — це віднос-
но стабільна, організована й цілеспрямована діяльність/бездіяльність 
державних інституцій, здійснювані безпосередньо чи опосередковано 
щодо певної проблеми або сукупності проблем, яка впливає на життя 
суспільства» [14, с. 6]. Ця точка зору є прийнятною, оскільки державна 
політика та її спрямованість, попри все інше, пов’язана з процесом за-
безпечення суспільної стабільності й задоволення суспільних інтересів.

У  дослідженнях  державна  політика  трактується  як  «сукупність 
специфічних, неординарних дій, заходів та інститутів, за допомогою 
яких відбувається задоволення різноманітних інтересів диференційо-
ваного суспільства». Автор вказує на наявність взаємозалежності між 
економічними,  політичними  й  культурними  детермінантами  та  дер-
жавною політикою [9, с. 133–135]. Однак у реальній дійсності у склад-
ному суспільстві існують соціальні відмінності й соціальна нерівність, 
для яких необхідно постійно знаходити прийнятне зіставлення, а тому 
у визначенні поняття державної політики бажано було б вказати на 
соціальну диференціацію.

Зазвичай  автори  стверджують, що  «державна  політика  є  засо-
бом, що дозволяє державі досягнути певної мети в конкретній галузі, 
використовуючи правові, економічні, адміністративні методи впливу, 
спираючись на ресурси, які є в її розпорядженні» [15, с. 63], а також 
забезпечує  визначення  проблеми,  мети  та  інструментів  розв’язання 
проблеми [11, с. 44]. 

В окремих випадках державну політику визначають як «напрям 
дії або утримання від неї, обрані державними органами для розв’язання 
певної чи сукупності взаємопов’язаних проблем» [16, с. 22], тобто ма-
ється на увазі цілеспрямована діяльність державної влади та уповно-
важених органів державної влади (правові, політичні і фінансові) для 
вирішення сукупності суспільних проблем. Окрім цього, пропонується 
під «державною політикою розуміти діяльність, націлену на вирішення 
проблем суспільного розвитку» [17, с. 21]. Однак, незважаючи на те, 
що суспільному розвитку відводиться важлива роль під час формуван-
ня державної політики, це не виключає можливість більш поглиблено-
го її трактування.

Дослідження проблем державного управління спонукало науков-
ців до визначення державної політики як «напряму діяльності держа-
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ви щодо визначення  та досягнення  соціально  значущої мети розви-
тку суспільства чи його окремих сфер» [18, с. 35], тоді як за іншим ви-
значенням  «державна  політика — це  сукупність мети  і  завдань, що 
практично  реалізується  державою,  і  засобів,  які  використовуються 
при цьому» [19, с. 157], тобто в цьому висловлюванні напрям реаліза-
ції мети і завдань не береться до уваги.

Вважається, що «державна політика — це цілеспрямована діяль-
ність органів державної влади для вирішення суспільних проблем, до-
сягнення й реалізації загальнозначущої мети розвитку суспільства або 
його окремих сфер» [20]. У цьому концепті державна політика спрямо-
вує до дії цілий політичний процес (упорядкована послідовність дій і 
взаємодій) у різних суспільних сферах, регулює життєдіяльність людей 
та соціальні відносини у суспільстві. 

Слід зазначити, що діяльність держави спрямовується на покра-
щення суспільно-політичного життя країни та задоволення суспільних 
потреб громадян, а її державна політика — на прийняття і реалізацію 
обов’язкових для суспільства державно-політичних рішень за визначе-
ною проблемою, розв’язання якої потребує втручання державних ор-
ганів влади [21, с. 10]. 

Необхідно брати до уваги той факт, що до розуміння сутності й 
визначення дефініції державної політики та структурування її функ-
ціональних дій використовуються різні наукові підходи, оскільки по-
літика  вважається  специфічним  різновидом  суспільної  діяльності.  А 
тому в дослідженнях науковців акцентується увага на функціональ-
них напрямах діяльності політики, тобто на сутності її основних функ-
цій, та на елементах вживання терміна «політика». Зокрема вважаєть-
ся, що політика ґрунтується на повноваженнях відповідного органу; 
є процесом посилення організації  знань щодо врегулювання пробле-
ми відповідної сфери діяльності; передбачає наявність порядку в сис-
темі, узгодженості та встановлення обмежень на поведінку посадових 
осіб [22, с. 20, 26]. 

Інколи  державна  політика  «сприймається  як  взаємовідносини 
урядової установи та її оточення» [23, с. 13]. В іншому випадку під дер-3, с. 13]. В іншому випадку під дер-, с. 13]. В іншому випадку під дер-
жавною політикою розуміється «… відносно стабільна, організована й 
цілеспрямована діяльність (бездіяльність) державних інституцій (орга-
нів державної влади), здійснювана ними безпосередньо чи опосеред-
ковано щодо певної проблеми або сукупності проблем, яка впливає на 
життя суспільства» [24, с. 6]. Узагальнення різних варіантів і підходів 
вказує на можливість визначати формування (владними структурами) 
державної політики як безперервний циклічний процес, котрий вклю-
чає  сукупність  послідовних  дій,  взаємодію  різних  взаємопов’язаних 
елементів і інституцій з притаманними їм функціями й засобами до-
сягнення кінцевих результатів (схвалення політики).

Враховуючи те, що політика є особливою сферою для функціону-
вання суспільства, основою здійснення державної влади й управління 
з прийняття й реалізації державно-політичних рішень, то її проблема-
тика завжди виступатиме центром уваги вчених — фахівців з держав-
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ного управління та політичної аналітики. Політика є тим універсаль-
ним механізмом, котрий регулює людські взаємовідносини, пов’язані 
із  здійсненням державної  влади.  У  середовищі  політики функціону-
ють також процеси, що забезпечують формування органів державної 
влади,  здійснення  державного  управління,  прийняття  та  реалізацію 
моделі інкрементального процесу прийняття державно-управлінських 
рішень.

Викладене  дає  підстави  до  висновку, що  державна  політика  є 
одним  із важливих компонентів життєдіяльності суспільства, оскіль-
ки її заходи спрямовуються на поліпшення рівня проживання грома-
дян та  гарантування  соціальної  стабільності країни  і  її  регіонів. Усе 
це  спонукає  вітчизняних  науковців  постійно  розглядати  теоретико-
методологічні  аспекти  (державний  процес,  інститути,  інструменти, 
моделі, формування  і аналіз здійснення державної політики,  її  зміст 
і концептуальні критерії) цієї проблематики та висловлювати своє ба-
чення щодо розуміння й визначення державної політики. Однак у на-
укових дослідженнях державної політики не варто надавати пріори-
тети лише методам і важелям її управлінського впливу на соціально-
економічні  ій політичні процеси, але й акцентувати увагу на плану-
вання, організацію і моніторинг функцій кожного її елементу.

Таким  чином,  державна  політика  повинна  мати  комплексний 
характер  щодо  функціонального  спрямування  на  розв’язування 
взаємопов’язаних політичних і соціально-економічних проблем, своє-
часно реагувати на трансформаційні зміни, котрі відбуваються в дер-
жаві й  суспільстві,  завжди бути ефективною  (оптимальний розподіл 
владних  повноважень  між  державними  органами  й  організаціями, 
структурована якість державно-управлінських рішень, цілеспрямова-
ність завдань і заходів), результативною і сприйнятливою населення.

Вважаємо, що в перспективі перевагу слід надати основним на-
уковим  напрямами  теоретико-методологічних  досліджень  держав-
ної  політики  щодо  вивчення  супроводжуючих  її  інституцій,  проце-
дур,  норм,  моделей  і  мотивів  поведінки  учасників  цих  процесів  та 
можливостям  становлення  їхньої  соціальної  взаємодії  у  формуванні 
державно-політичних процесів.
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Lavruk, O. V. The Essence of the Concept of State Policy
The article reveals the importance of state policy as an important sphere of 

public life in the formation and optimization of state-political processes and socio-
economic development of Ukraine. It is pointed out that the study of public policy is 
a particularly important process, since there is a need to analyse all the possible 
consequences of wrongly made public decisions, and therefore it is necessary to 
organize the activities of the government so that its result leads to the stabiliza-
tion of socio-political development in all spheres of public life. The relevance of 
the research of public policy is that in the context of globalization and European 
integration it is necessary to intensify theoretical and practical research in order 
to solve the most important and prior problems of the country. The theoretical sub-
stantiation is carried out and the issues that should be taken into account by public 
authorities as for the development and implementation of public policy are deter-
mined. The need to master the process of development and implementation of pub-
lic policy requires scientific theoretical research and practical solutions, as in the 
scientific literature there is no single approach to its interpretation, full coverage of 
the content, goals and objectives. The main components of the institutional basis 
of the theoretical approach to the substantiation of the definition of state policy are 
outlined and the main positions of its constructive formation are singled out. The 
practical significance of these approaches for the development of socio-economic 
and production processes in the spheres of social activity is outlined. The research 
of theoretical interpretations of scientific contradictions in the sphere of political, 
economic and social interactions of structural components of state policy is carried 
out. It is indicated that at the stage of theoretical substantiation of the concept of 
public policy and for its effective implementation, it is necessary to determine the 
system of tools and methods by which the proposed measures will be implemented 
in its environment. The application of a flexible system of stimulating levers and 
tools of influence on business entities in the implementation of public policy is pro-
posed by public authorities.

Keywords: society, government, public policy, public policy objectives, pub-
lic-managerial decisions.
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