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ПЕРЕДМОВА

Ми, викладачі курсу аналізу політики, розрахованого як на 
звичайних студентів, так і на фахівців-практиків Британії, 
пропрацювавши з початку 1970-х років по сьогоднішній 
день, були вражені гострою нестачею друкованих матеріа
лів, які б ілюстрували британську дійсність. Сьогодні ця 
проблема дещо втратила свою гостроту, адже останніми 
роками побачили світ кілька цікавих підручників британсь
ких авторів (див.: Jenkins, 1978; Pollitt et al., 1979; Carley, 
1980; Ashford, 1981; Burch and Wood, 1983). Проте у типо
вому списку літератури все ж залишається кілька книжок, 
які вимагають від британського студента глибоких знань 
(або готовності опанувати ці знання), наприклад, особливо
стей політики у Сан-Франциско або, скажімо, найменших 
деталей бюрократичних процедур, здійснюваних вашингтон
ськими чиновниками. Тому проблема отримання належно
го і доступного навчального матеріалу для британських 
студентів вочевидь не розв’язана. Хоча нас насамперед 
цікавила розробка курсу з аналізу політики для британ
ських студентів, досвід показує, наскільки обмежені знання 
дає більшість американських підручників американським 
студентам, — адже в них звичайні випадковості подаються 
як незаперечні істини. У нашому підручнику наводяться 
приклади здебільшого з британської дійсності, однак ми 
гадаємо, що загальний виклад зацікавить і американських 
студентів, особливо тих, хто до цього уявляв аналіз політи
ки як переглянуту версію американської політичної думки 
або ж як набір незрозумілих математичних формул.

Гарний навчальний курс з аналізу політики знайомить 
студентів із сукупністю наявних методів роботи аналіти
ків і виробників рішень на різних етапах процесу вироб
лення політики. Водночас автори багатьох робіт, присвя
чених конкретним методам, надто зосереджуються на
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технічних аспектах, уявляючи якогось одного авторитар
ного виробника рішень, який сам і втілюватиме ці рі
шення в життя. У таких книжках ви не знайдете і згадки 
про використання та обмеження методів аналізу політи
ки у політичному середовищі сучасного світу. Тому іс
нує потреба у матеріалах, які б наголошували на викори
станні аналізу та методах реалізації тих рішень щодо 
політики, які з нього випливають.

Певна річ, жоден підручник з аналізу політики не мо
же докладно розповісти про весь діапазон теорій, мето
дів та контексту політики, з якими стикається дослідник. 
У нашій книжці ми спробували окреслити окрему само
достатню структуру, до якої, проте, легко “підключити” 
додатковий матеріал. У кожному розділі ми інформуємо 
читача про можливості дослідження конкретних методів 
або інших проблем і сподіваємося, що наш підручник 
сформує рамки критичного мислення, у яких це до
слідження відбуватиметься. На наш погляд, за відсутнос
ті цих рамок студенти, можливо, й одержать якісь знан
ня, проте не матимуть певності у їхній вагомості.

Значна частина матеріалу цієї книжки публікувалася у 
серії навчальних модулів, створених як складова частина 
Проекту навчання аналізу політики, фінансованого Фон
дом Нафілда. Висловлюємо подяку всім авторам відгуків 
на ці модулі. Матеріал 13-го розділу значною мірою 
спирається на роботу, виконану Браєном Гоґвудом у 
спілці з Гаєм Пітерсом. Найбільше ми завдячуємо кіль
ком поколінням студентів Стретклайдського університе
ту, від яких ми навчилися, як слід викладати теорію ана
лізу політики.

Браєн В. Гоґвуд, 
Луїс А. Ґан, 

Стретклайдський університет, 
листопад 1983 р.
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Частина I
П ІДХІД

ДО  А Н А Л ІЗУ  ПОЛІТИКИ



СТРУКТУРА АНАЛІЗУ
1

1.1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СТРУКТУРА 
ДАНОГО КУРСУ

Навколо терміна “аналіз політики” постійно точаться су
перечки. Розмежування описового (способу вироблення 
державних програм) і приписового (як слід виробляти 
державні програми) є необхідним, проте це розмежуван
ня не варто сприймати буквально, і до того ж жодний із 
цих аспектів неможливо виключити із процесу навчання, 
і особливо практичного навчання основам аналізу по
літики. Наша позиція найближча до поглядів Гаролда 
Ласвела (Harold Laswell, 1970), який піклувався про 
“просте” та “глибинне” знання виробляння й ухвалення 
політики. Проте, щоб розставити пріоритети, зазначимо, 
що в наших очах визначальні характеристики аналізу по
літики, так само як його новизна й цінність, полягають у 
його рекомендаційному характері. Нас, як і багатьох су
спільствознавців США і Великої Британії 1960 — 1970-х 
років, привабила саме прикладна, соціально значуща, ба- 
гатодисциплінарна, інтегративна й націлена на вирішен
ня проблем природа аналізу політики. Природно, націле
ність на приписовий аналіз — аналіз “удосконалення” 
процесів політики і самої політики — впливає на страте
гічний підхід, покладений в основу цієї книжки. І все ж 
наша прихильність до приписового аналізу має на меті 
навчити студентів аналізувати приписовості, а не пропо
нувати універсальний “вірний спосіб” вироблення й 
ухвалення політики нашого зразка.

Інтелектуальну структуру цієї книжки, що є основою 
розділів частини II, можна охарактеризувати як “змішану 
основу”. Нижче ми спробуємо окреслити положення цієї 
структури, а також положення, які вона заперечує.
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1.1.1. Структура описовості та приписовості аналізу
Згадана структура є змішаною насамперед тому, що нею 
можна користуватися як основою і для описовості, і для 
приписовості аналізу. Ми, як і багато інших дослідників, 
вважаємо за доцільне аналізувати процес політики з по
гляду послідовності етапів, які має пройти певна проб
лема. Нижче ми перелічуємо ті етапи, що їх вважаємо 
корисними для наведення можливих варіантів аналізу 
проблеми, усвідомлюючи недовершений характер цих ета
пів (і той факт, що час від часу ми самі коригуємо цей 
перелік):
1) рішення виробити рішення (пошук проблеми або окреслен

ня плану дій);
2) рішення з приводу способу рішення (або фільтрація про

блеми);
3) визначення проблеми;
4) прогнозування;
5) формулювання цілей та пріоритетів;
6) аналіз варіантів;
7) впровадження політики, моніторинг і контроль;
8) оцінювання та перегляд;
9) підтримування, наступництво або припинення політики.

Слід наголосити, що цей список не є вичерпним пере
ліком стадій, які насправді проходить кожне питання; 
радше це структура для організації нашого розуміння то
го, що відбувається — і чого не відбувається (див. роз
діл 4). Процес політики вирішення певної проблеми на 
практиці може скорочуватися (наприклад, обраним варіа
нтом дій може бути відмова від будь-яких дій узагалі). 
Розмежування різних видів діяльності є штучним, а ви
робники політики навряд чи можуть здійснювати їх 
свідомо або у визначеному “логічному” порядку. Розгля
немо два приклади. Іноді питання з приводу цілей, яких 
покликана досягти та чи інша програма, порушується 
лише на етапі впровадження політики, і урок, який часто
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засвоюється на стадії оцінювання,— той, що цільова 
проблема, всупереч усякій логіці, взагалі не визначаєть
ся, або той, що згоди з приводу характеру проблеми бу
ло досягнуто за повної відсутності останньої. Незважаю
чи на ці недоліки, студенти, до яких належать і практи
ки, цінують цю послідовність етапів як засіб організації 
своїх знань про те, як здійснюються державні програми.

З погляду приписових аспектів моделі ця структура 
допомагає зрозуміти, якими різними видами аналізу мо
жна скористатися на різних етапах процесу політики. 
Слід наголосити, що ми не маємо на увазі просту по
слідовність дій, як-от: проаналізувати етап 1; завершити 
етап 1; проаналізувати етап 2; завершити етап 2 і так да
лі. Така послідовність є недоречною з двох важливих 
причин. По-перше, ця структура робить наголос на важ
ливості аналізу можливих наслідків кожного етапу до 
його фактичної реалізації. Пресмен і Вілдавскі (Pressman 
and Wildavsky, 1973) привертають нашу увагу до важли
вості врахування можливих проблем упровадження при 
плануванні політики (див. також: Wolman, 1981). Гоґвуд 
і Пітере (Hogwood and Peters, 1983) наголошують на то
му, наскільки важливо враховувати можливість заміни 
або припинення майбутньої політики у період вибору 
політики первинної. Відкладення аналізу до моменту, ко
ли процес опиняється на стадії “доречності”, у багатьох 
випадках не матиме сенсу, оскільки аналізові або варіан
там вибору, запропонованим аналітиками, можуть зава
дити рішення, прийняті на ранніх стадіях процесу. На
приклад, удосконалення у “впровадженні” можуть озна
чати зміну вже погодженої політики. Дати належну оцін
ку програми буває неможливо, якщо вимога оцінювання 
не була закладена у її проекті. Припинення або заміна 
програми буває складною або неможливою річчю, якщо 
такий варіант не врахували на етапі первинного форму
лювання політики.

Друга причина помилковості погляду на аналіз як 
просту послідовність стадій полягає в тому, що процеси
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аналізу часто повторюватимуться: скажімо, для здійснен
ня первинного дослідження проблеми необхідне якесь її 
попереднє визначення; більш ретельне визначення про
блеми згодом може призвести до її подальшого до
слідження; дослідження проблеми та її визначення часто 
потребують прогнозування і так далі.

1.1.2. Вибір належного виду аналізу
Структуру можна назвати “змішаною” ще й у тому сен
сі, що вона не узгоджується з жодною зі стереотипних 
крайнощів оглядової раціонально-всезагальної моделі та 
інкрементальним методом “просування абияк” (див. роз
діл 4). Наш підхід є не стільки “проміжним” шляхом, 
скільки визнанням того факту, що належний вид аналізу 
та вироблення рішень відрізнятимуться залежно від про
блеми та її змісту. Отже, це підхід з позиції випадковос
ті, в якому враховуються ресурсні обмеження докладно
го аналізу всіх проблем та політичні фактори, які іноді 
роблять недоречними спроби “об’єктивного” аналізу. У 
нашій структурі акцент ставиться на розгляді та очевид
ному виборі належного виду або видів аналізу на ран
ньому етапі процесу політики — виборі, що засновуєть
ся на чітко окреслених критеріях. У деяких це означати
ме докладний і високовартісний аналіз, що спирається на 
набір хитромудрих кількісних методів; в інших це свід
читиме про потребу політика виробити оперативне 
рішення на основі неповної інформації.

Загальний наголос у структурі робиться більше на 
“раціоналізмі”, хоча на раціоналізмі рекомендаційної мо
делі Саймона радше, ніж на ненадійній “раціонально- 
всезагальній” моделі, висунутій Ліндбломом (Lindblom, 
див. розділ 4). Цей наголос відображається у підході з 
позиції випадковості, використаному в нашій структурі, 
згаданій вище. Говорячи словами Дрора (Dror, 1968), 
наш підхід є також “економічно раціональним” — ми 
стверджуємо, що аналіз слід проводити тільки з огляду
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на ту користь, яку можна принаймні зіставити з вартістю 
аналізу, тобто кращу поінформованість і, отже, вироб
лення кращого рішення. Знову-таки, наслідуючи Дрора, 
ми надаємо значної ваги якісним оцінкам в аналізі і пі
демо ще далі, стверджуючи, що політичні дискусії самі 
можуть бути належною формою “аналізу”.

1.1.3. Методи і процес
Це дає нам друге розуміння, в якому наша структура є 
“змішаною”: воно стосується як використання методів, 
так і політичного процесу. Справді, те, що відрізняє ана
ліз політики від, скажімо, “наук про менеджмент”, — са
ме акцент на використанні аналізу в політичному сере
довищі. Політичне та інституційне оточення допоможуть 
з’ясувати, чи специфічні методи й процедури “спрацю
ють” і вплинуть на “споживання” виробниками рішень 
результатів аналізу; акцент на специфічних методах мо
же, у свою чергу, мати (часто неочевидні) наслідки для 
політичного процесу (наприклад, ступеня центрального 
напряму в політичній системі). Методи в аналізі політи
ки рідко бувають “позбавленими цінностей”. За багатьма 
методами стоять незадекларовані, проте невіддільні при
пущення щодо цінностей. В інших випадках конкретною 
методикою можна скористатися для досягнення політич
них цілей — висунути ідею або захистити організацію 
від зовнішнього втручання, а не задля суто аналітичної 
мети. Деякі процеси іманентно обтяжені цінностями: ви
значення проблеми, яке, на наш погляд, має відбуватися 
на ранньому етапі аналізу, часто виявляється досить ви
разно політизованою, а не суто технічною діяльністю, 
котра формує усі наступні стадії аналізу.

Роль аналізу політики, як ми його розуміємо, полягає 
не в заміні, а в доповненні пропаганди політики. Як 
стверджував Вілдавскі (Wildavsky, 1980), “мета аналізу 
політики — не усунення пропаганди, а підвищення рівня 
суперечностей між конфліктуючими сторонами... Спо-

2 - 4-2228
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діваємось, кінцевим результатом стануть зростання якос
ті дискусій і, врешті-решт, можливо, суспільний вибір 
з-поміж добре відомих альтернатив”.

Наша структура не містить припущень (на відміну від 
багатьох інших моделей вироблення рішень) про наяв
ність лише одного агента політики, який, можливо, за
цікавлений у здійсненні або використанні аналізу. Це 
означає, що “належний” вид аналізу у різних агентів від
різняється, а критика технічного аналізу може набути 
політичного характеру. Доступ до аналізу політики може 
сам по собі перетворитися на політичний ресурс з нерів
номірним розподілом. Наша книжка покликана навчити
читача такого “контраналізу”.

Читач має усвідомити, що наша структура не забезпе
чує ні швидкої “прив’язки аналізу політики” до складних, 
часто нерозв’язних проблем розвинутого індустріального 
суспільства, ні чистого методу поєднання аналітичних ме
тодик з демократичними або представницькими процеса
ми. Вона не пропонує ні якогось “правильного способу” 
вироблення рішень, ані чіткої вказівки на їхній реальний 
зміст. Ми сподіваємося, що наша структура таки забезпе
чує можливість досліджувати питання, що вимагає від чи
тачів звернутися до потреби виробити на кожному етапі 
чітке рішення як проаналізувати проблему.

1.2. АНАЛІЗ У ПРОЦЕСІ ПОЛІТИКИ
Пам’ятаючи про ці застереження, стисло опишемо відпо
відність аналізу кожній зі стадій, перелічених у парагра
фі 1.1. Усі стадії докладно розглядатимуться у частині II 
нашої книжки.

1.2.1. Рішення виробити рішення
(пошук проблеми або окреслення плану дій)

Цей етап передбачає ідентифікацію та передбачення про
блем або можливостей, з яких випливає потреба дії.
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Один із найменш досліджених аспектів творення реаль
ної політики у Британії зводиться до того, чому одні 
проблеми потрапляють на політичний “порядок денний” 
і розв’язуються, а інші — ні. Складно усвідомити, що 
ми здійснюємо цю важливу роботу, яка іноді називаєть
ся “пошуком проблеми”, або, якщо хочете, “пошуком 
питання”, з опорою на достатню поінформованість або 
далекоглядність. Деякі проблеми і можливості не можна 
передбачити, проте інші можна ідентифікувати на ранній 
стадії завдяки вдосконаленим методам дослідження “го
ризонту” організації у пошуках їхніх симптомів. До за
значених підходів належать “суспільні індикатори” та 
різні види аналізів потреб, прогнозування попиту, про
гнози технологічного розвитку тощо.

1.2.2. Рішення з приводу способу рішення 
(або фільтрація проблеми)

Після ідентифікації проблеми та усвідомлення необхідно
сті ухвалення рішення постає питання про те, як вироби
ти це рішення: у руслі нормальних політичних та адмініс
тративних процесів чи після проведення більш фундамен
тального та “об’єктивного” аналізу? У практиці вироблен
ня політики цією стадією часто нехтують, проте нам відо
мий такий підхід, як “фільтрація проблеми”; це означає 
здійснення свідомого вибору на основі очевидних крите
ріїв того, на які ж проблеми мають спрямовуватися рід
кісні аналітичні можливості персоналу організації.

1.2.3. Визначення проблеми
Після ідентифікації проблеми або питання для політики 
вони звичайно потребують якогось подальшого визна
чення. Це можна зробити з доволі суб’єктивних політич
них позицій або за участі елемента “об’єктивного” ана
лізу. Часто те, що визначається як “проблема”, насправді 
є комбінацією проблем, вузол яких необхідно розплутати

2*
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й ідентифікувати. Там, де це можливо, проблеми слід 
виміряти так само, як ідентифікувати, а кількісне визна
чення часто має свої переваги. І все ж самої лише іден
тифікації проблеми або можливості не досить; ми муси
мо ще й спробувати з’ясувати, як вона виникла і які 
комбінації причин та ефектів при цьому спрацьовують. 
Прийняте визначення проблеми має вирішальне значення 
у формуванні решти етапів процесу політики. Формулю
вання чіткого визначення часто є неможливим, проте це 
не виключає обмірковування та аналізу.

1.2.4. Прогнозування
Часто буває можливим і необхідним передбачити розви
ток ситуації. Іноді доцільно подумати про альтернативні 
варіанти розвитку майбутнього у світлі різних припу
щень з приводу розвитку проблем і державних програм. 
Важливо вміти оцінити теоретичні й практичні переваги 
та недоліки розмаїття методів — від моделювання до су
б’єктивних суджень.

1.2.5. Формулювання цілей та пріоритетів
У виробленні політики цілі часто нечітко формулюються 
або “фабрикуються”. Аналітичний підхід інспірує два пи
тання: що ми намагаємося зробити, і як ми знатимемо, 
що ми це зробили? Оскільки між очікуваними та бажани
ми характеристиками зазвичай існує розрив, мусимо іден
тифікувати найвагоміші недоліки та обмежувальні чинни
ки. У великих, багатоцільових організаціях або програмах 
може існувати потреба в розгляді відносних пріоритетів 
різних цілей, що конкурують за обмежені ресурси.

1.2.6. Аналіз варіантів
У намаганні досягти мети (або комплексу цілей) певної 
політики зазвичай можна обрати один із кількох шляхів.
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Одним із аргументів критиків процесу творення політики 
є той, що аналізуються лише ті варіанти, які мають при
бічників у межах організації, а ширший діапазон можуть 
виявити лише незалежні аналітики. В оцінці й порівнянні 
варіантів акцент слід робити на підтримці або на резуль
татах, скажімо, досліджень витрат і результативності, ана
лізу рішення, PAR (аналізу і перегляду програм) тощо.

1.2.7. Впровадження політики, моніторинг і контроль
Коли “обраний варіант” випливає з попередньої стадії, 
як правило, є потреба сформулювати та обговорити 
цільову політику, а також більш докладно спроектувати 
пов’язані з нею програми. Впровадження необхідно роз
глядати як складову частину процесу політики, оскільки 
взаємодія між творенням та реалізацією політики часто 
має складний характер. Для ефективного впровадження 
політики суттєво важливо, щоб потенційні проблеми 
розглядалися до самого моменту впровадження, а відпо
відні процедури (наприклад, для гарантії розрахунків у 
межах організації) були передбачені у програмі. Якщо 
політика та складники її програми вже задіяні, звичайно 
намагаються відстежити її прогрес і перевірити, наскіль
ки фактична діяльність відповідає сподіванням. На прак
тиці такий моніторинг може бути доволі неструктурова- 
ним і неспецифічним або ж, навпаки, мати дуже жорст
кий та аналітичний характер. Більш аналітичні підходи 
означають порівняння фактичного прогресу на тлі до
кладного графіка і планів, накреслених на попередніх 
етапах; тобто початкова специфікація програми у її опе
раційних деталях є передумовою контролю. Там, де, за 
результатами аналізу, програма не реалізується згідно з 
планом, можна вдатися до корективів — наприклад, ви
ділити більшу кількість ресурсів відстаючим ланкам про
грами.
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1.2.8. Оцінювання та перегляд
На певних стадіях (заздалегідь визначених або ні) політика 
може піддаватися ґрунтовнішим корективам. Мета остан
ніх— перевірити успіх політики в досягненні бажаних ре
зультатів (на противагу забезпеченню бажаних наслідків, 
які є справою впровадження, моніторингу й контролю). 
Можливість здійснити таке оцінювання залежатиме від пе
рвинного визначення бажаних результатів та планування 
програми у такий спосіб, аби використати одну чи більше 
методик оцінювання; в іншому разі важко або й неможли
во визначити, наскільки добре “спрацьовує” політика. При 
оцінюванні треба враховувати наявність сильних претенде
нтів на ресурси в іншому секторі організації, а також факт 
подальшого пріоритету програми чи втрати нею своєї ролі 
і навіть необхідності її припинення.

1.2.9. Підтримування, наступництво або 
припинення політики

Результати оцінювання та перегляду не спрацьовують ав
томатично. Навіть у випадку ухвалення однозначного 
рішення про заміну або припинення політики це рішення 
важко реалізувати. Шанси на успішне наступництво або 
припинення вищі, якщо на початковому етапі реалізації 
політики у ній була “передбачена” подібна можливість. 
Хоча для розв’язання таких проблем не існує простих ме
тодів, варто розглянути можливості та недоліки положень 
про перегляд законів, організаційного планування (напри
клад, у матричних організаціях) та використання праці 
підрозділів, досвідчених у справі перерозподілу ресурсів.
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1.3. ЗВ’ЯЗКИ МІЖ ЕТАПАМИ
У вступному розділі ми навели огляд структури, оскіль
ки читачеві з самого початку корисно знати те, як кож
ний етап аналізу пов’язується з іншим. Хоча задля цілей 
демонстрації ми вважаємо доцільним проаналізувати ко
жний етап почергово, треба пам’ятати, що ці етапи не є 
цілковито самодостатніми: процес політики часто “зави
сатиме” між різними етапами аналізу (наприклад, пошу
ком проблеми та її визначенням). До того ж деякі мето
ди (скажімо, метод суспільних індикаторів) потрібні не 
на одній стадії процесу політики. Такі переходи до ін
ших стадій є темою окремих розділів.

До розгляду ролі аналізу на окремих стадіях процесу 
політики варто чітко сформулювати дефініції понять 
“політика” та “аналіз політики” і зрозуміти причину зро
стання інтересу до діяльності уряду під кутом політики. 
Ці теми розглядаються у розділах 2 — 3. Моделі вироб
лення політики досліджуються у розділі 4, де ставиться 
завдання допомогти читачам усвідомити поняття про 
очевидні або неочевидні моделі, взяті на озброєння ана
літиками й практиками державної політики.



АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
2

2.1. ЧИ ОЗНАЧАЄ АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ 
ЩОСЬ НОВЕ?

Аналіз політики — предмет, що є водночас старим і но
вим. Він старий, бо спирається на дисципліни, представ
ники яких десятиліттями аналізували діяльність уряду, 
та на методи вироблення рішень за межами державного 
апарату. Він є новим завдяки безсумнівному зростанню 
інтересу до аналізу політики як мети (на противагу спе
цифічним дисциплінарним або професійним цілям) — ін
тересу, що спостерігається протягом останніх двадцяти 
років. Це зростання інтересу супроводжувалося амбіцій
ними заявами з приводу того, як “наука про політику” 
може вдосконалити здатність вироблення рішень та ро
боту уряду, а також штучним перейменуванням на курси 
“державної політики” традиційних курсів з урядового та 
державного управління. Дослідження основ цього інтере
су може допомогти нам зрозуміти сучасний стан до
слідження політики й аналізу політики та перспективи 
на майбутнє. Ми обговоримо розвиток цієї “орієнтації 
політики” у розділі 3.

Говорити про орієнтацію — означає окреслити тенден
цію, а не організований рух, а це видається доречним, 
оскільки багато людей прийшло до аналізу політики з різ
них точок відліку та з різних причин. Це розмаїття забез
печило не лише багатство вибору, а й породило істотні 
непорозуміння, не в останню чергу у вживанні основних 
термінів. Слово “політика” дійсно вживають щодня і тео
ретики, і практики, проте ним користуються у різному ро
зумінні. Отже, цей розділ почнеться з обговорення спосо
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бів уживання цього терміна, а в розділі 3 ми підемо далі, 
щоб розглянути коріння орієнтації політики, сучасний 
стан аналізу політики та перспективи його розвитку.

2.2. РІЗНЕ ВИКОРИСТАННЯ СЛОВА 
“ПОЛІТИКА”

Корисна і проста вправа, яку студент може виконати са
мостійно, — дослідити розмаїття різних способів ужи
вання слова “політика”, проглядаючи протягом тижня 
якусь популярну газету і занотовуючи частоту його вжи
вання у різних контекстах. Потім студент може спробу
вати визначити різні категорії використання терміна. 
Один зі способів категоризації наводиться нижче.

2.2.1. “Політика” як позначення сфери діяльності
Найчастіше ми зустрічаємо цей термін у контексті зага
льних тверджень про “економічну політику” уряду, його 
“соціальну політику” або “зовнішню політику”. У межах 
цих загальних фраз можуть існувати конкретні посилан
ня на урядову політику стосовно націоналізованої галузі, 
скажімо, житлову політику чи політику щодо Південної 
Африки. Тут маються на увазі сфери діяльності та рівень 
участі уряду.

Більш абстрактним, проте зручним, є поняття “просто
ру політики”. Цим поняттям можна скористатися для 
ілюстрації типового способу, в який простір політики з 
часом “заповнюється” діями уряду та дедалі складніши
ми взаємозв’язками між ними. Наприклад, історична ево
люція політики підтримання доходів значною мірою 
означала заповнення відносно вакантних сфер соціальної 
політики. До початку 1980-х років урядовці діяли факти
чно у кожній потенційній сфері політики підтримання 
доходів. Можна стверджувати, що майбутнє творення 
політики у цій широкій сфері значною мірою означатиме
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інтеграцію існуючих положень та усунення аномалій, по
роджених непередбаченими результатами взаємодії між 
минулими втручаннями (див. розділ 13; крім цього, див.: 
Heidenheimer, Heclo, and Adams, 1975, 220). Ми можемо 
порівняти різні простори політики з погляду ступеня їх 
заповненості: чому, наприклад, дозвілля та відпочи
нок — царина, відносно незаповнена втручанням центра
льного уряду, і чи зберігатиметься такий порядок речей?

Хоча використання терміна “політика” як символу 
сфери діяльності та участі уряду є типовим і, вочевидь, 
виправданим, це може служити лише відправною точ
кою. Наприклад, цей символ поширюється на минулу, 
поточну і потенційну діяльність, але він не дає змоги 
розмежувати політику як високі поривання та політику 
як мету й реально розрізнити політику як дію і політику 
як бездію. На більш практичному рівні швидко стає зро
зумілим, що з повсякденної термінології “сфер” і “зон” 
політики випливає ступінь граничної дефініції та автоно
мності, який просто не спрацьовує тоді, коли ми, напри
клад, намагаємося провести чіткі межі між економічною, 
зовнішньою та оборонною політикою.

2.2.2. Політика як вираження загальної мети 
або бажаного стану речей

Серед постулатів консервативної політики, проголоше
них “Маніфестом консерваторів від 1983 р.”, на увагу 
заслуговує абзац, присвячений — проблемі інфляції:

“Після обрання нового парламенту ми намагатимемося зупини
ти інфляцію. Наша кінцева мета — суспільство стабільних цін”.

Це доволі типова заява про “політику”, оскільки вона 
виражає широкомасштабні (або “кінцеві”) цілі урядової 
діяльності в одній сфері і водночас описує стан справ, 
що домінуватиме у разі досягнення зазначених цілей.

Природно, подібні заяви легко критикувати на рівні 
полеміки. Навіть на більш аналітичному рівні можна
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припустити, що вони часто демонструють “риторику” 
радше, ніж “реальність” політики. У розділі 9 мова піде 
про деякі більш технічні проблеми визначення “цілей” 
та прив’язування їх до реальної практики. Цими пробле
мами часто нехтують навіть академічні кола. Наприклад, 
в одному базовому підручнику з економічних основ со
ціальної політики (Le Grand and Robinson, 1976) кожний 
розділ починається з характеристики “суспільної мети”. 
Так, суспільна мета у підході до регіональних проблем 
характеризується як “регіональний баланс”. Облишимо 
питання про те, чи саме “суспільство” має якісь цілі, і 
якщо має, то чи такі цілі передбачають абстрактні по
няття на кшталт “балансу”. Прихильники таких заяв не
хтують питанням про те, хто взагалі визначає цілі по
літики в подібний спосіб, або про те, чи аналіз, розпоча
тий з характеристики цілей, є доцільним підходом до по
яснення фактичного процесу еволюції політики.

З іншого боку, як ми побачимо у параграфі 2.3, багато 
авторів доводять, що якийсь елемент встановлення цілей 
мають містити усі праці, де згадується про політику (так 
само, як це роблять аналітики організацій, які впроваджу
ють у визначення “формальної організації*” певну базову 
ціль або мету). Такий підхід таїть у собі небезпеку круго
вої поруки; ми повернемося до обговорення цілей у кіль
кох місцях цієї книжки (зокрема, див. розділ 9). Поки що 
ми просто підкреслимо, що “наміри” виробників політики 
не завжди відображаються у “змісті” їхньої політики. До 
того ж “раціональний” аргумент на користь чітко окресле
них цілей на ранній стадії процесу вироблення політики 
може обмежити наше бачення фіктивною реалістичністю 
цілей, сформульованих у ретроспективі як засіб “раціона
лізування” того, що було зроблено раніше.

2.2.3. Політика як конкретні пропозиції
Люди, які скрупульозно вишукують у газетах термін 
“політика”, часто натрапляють на пропаганду певних дій,
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яких політичні організації (зацікавлені групи, партії, чле
ни Кабінету міністрів) очікують від уряду. Ось приклад 
з “Маніфесту консерваторів від 1983 р.”:

иМи надамо членам профспілок право:
— балотуватися до керівного складу профспілок;
— періодично приймати рішення про те, чи повинні їхні 
профспілки мати партійні кошти.
Ми, шляхом чесного і таємного голосування, також покінчимо 
із узаконеним привілеєм профспілок закликати до страйку без 
попереднього погодження з тими, кого це стосується”.

2.2.4. Політика як рішення уряду
Підхід з позицій соціологічного дослідження, до якого 
нерідко схиляються політичні науковці, часто зосере
джує увагу на конкретних “рішеннях”, які найчастіше 
випливають із “моментів вибору” у певних відомих (і са
ме тому нетипових) епізодах, як-от Суецька криза. 
Аналітиків політики, як і будь-кого іншого, зачаровують 
такі переломні рішення, проте їм, можливо, слід було б 
поглянути на процес творення політики ширше — тобто, 
по-перше, дослідити ширший перелік подібних рішень і, 
по-друге, взяти до уваги довший часовий проміжок, що, 
поза сумнівом, має охоплювати події після “моменту ви
бору” та питання реалізації й фактичних наслідків.

Ймовірність “рішення” уряду, що втілюється у законо
давчі акти або в інший спосіб проходить формальне за
твердження, відрізнятиметься залежно від політичної 
структури: британські уряди, представлені партійною 
більшістю, можуть переважно розраховувати на більш- 
менш автоматичну ратифікацію їхніх рішень парламен
том, тоді як президент США, незважаючи на свою пар
тійну належність чи склад Конгресу, має докласти зу
силь, щоб забезпечити підтримку своїх “рішень”.
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2.2.5. Політика як формальне затвердження
Коли про уряд кажуть, що він “дотримується політики” з 
певного питання, іноді посилаються на конкретний пар
ламентський законопроект або запроваджений законом 
механізм, який дозволяє й певну діяльність або потребує 
її. Іноді, коли законопроект набуває чинності, кажуть, 
що політика впроваджується або реалізується. Проте це 
може бути оманою, оскільки все, що відбулося на цьому 
етапі, — це підписання аркуша паперу. Щоб розпочати 
діяльність, передбачену певним законом, треба витрати
ти кошти і, ймовірно, найняти штат працівників. Це не 
означає, що затвердження законопроекту не має ваги; це 
важливий узаконений етап у процесі політики. Проте він 
ще не Гарантує успішних наслідків. Так, у 1974 р. було 
прийнято Закон про контроль забруднення довкілля, од
нак його прийняття збіглося в часі зі значним скорочен
ням асигнувань; важливі положення цього закону й досі 
не реалізовані.

2.2.6. Політика як програма
Маловідомим для британських студентів (на відміну від 
американців, які вживають цей термін як щось природне) 
є поняття програми — визначеної й відносно специфічної 
сфери урядової діяльності, що передбачає конкретний па
кет законодавчих актів, організації та ресурсів. Скажімо, 
програма харчування школярів включає певний законода
вчий акт, різні види ресурсів та виконавців, які реалізову
ватимуть цю програму. Можна сказати, що житлова по
літика уряду (політика як “ярлик”) складається з низки 
програм, таких, як програма забезпечення субсидованого 
державою житла, програма реставрації житла, опціонно- 
іпотечна програма тощо. Програми звичайно розглядають
ся як засоби, якими уряди реалізують свої широкомасшта
бні цілі (див. параграф 2.2.2). Так часто й буває, проте 
трапляється, що програми — особливо нечітко сформу
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льовані — формують власні цілі. Прикладами є деякі про
екти розбудови громад, розроблені в 1970-х роках.

2.2.7. Політика як продукт
Тут політика розглядається як фактична дія уряду, на 
противагу тому, що уряд пообіцяв або санкціонував у за
конному порядку. Такі продукти можуть набувати бага
тьох форм — виплати готівкою, постачання товарами 
або послугами, впровадження правил, обговорення дер
жавних символів або справляння податків. Форма проду
ктів у різних сферах політики є різною.

Іноді важко вирішити, яким є кінцевий “продукт” уря
дової політики у певній сфері. Наприклад, у сфері охо
рони здоров’я існує тенденція подавати такі показники, як 
зростання фондів, підвищення кваліфікації службовців та 
збільшення кількості ліжок як результат політики, спря
мованої на підвищення якості медичного обслуговування. 
Насправді вони є необхідними, проте не достатніми умо
вами поліпшення медичного обслуговування: їх слід роз
глядати як важливі внески до бажаного продукту, однак 
не як сам продукт. їх можна описати як “проміжні проду
кти”, а не кінцевий або “остаточний” продукт.

Продукти на практиці можуть не узгоджуватися з де
кларованими намірами. Наприклад, останній лейборист
ський уряд у рамках Закону про громадські землі ухва
лив програму передачі землі у громадську власність. 
Проте у Британії, за винятком Велсу, в суспільну влас
ність перейшла дуже невелика площа, головним чином 
через місцевих чиновників, які не були зацікавлені у ре
алізації закону. Це порушує питання про те, чи є сенс 
говорити про передачу землі у суспільну власність як 
“політику”, якщо насправді цього не відбувається.

2.2.8. Політика як результат
Ще один погляд на політику — це погляд з позицій її 
результативності, тобто її фактичних досягнень. Це роз
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межування між продуктами (діяльністю уряду) та ре
зультатами (наслідками цієї діяльності) часто розмива
ється, і його іноді важко здійснити на практиці, проте 
воно є важливим. Уявлення про політику з позицій ре
зультатів дає змогу оцінити те, чи декларована мета по
літики збігається з тим, чого у дійсності вона досягає. 
Наприклад, якби виявили, що наслідком політики під на
звою “регіональна політика” було субсидування нежит
тєздатних фірм, то її з повним правом можна було б на
звати “соціальною” радше, ніж “ресурсомобілізаційною” 
або “економічною” політикою.

Зосередження на наслідках державних програм також 
є нагадуванням про те, що реалізація політики та її ре
зультат рідко бувають справою прямолінійних стосунків 
між інструментами єдиної політики або взаємодії орга
нізації з її середовищем для одержання чіткого результа
ту. Часто існує кілька організацій, які діють в одній зоні 
політики і впливають на одні й ті самі цілі, таким чином 
продукуючи подальші результати взаємодії. Сукупним 
результатом є добуток продуктів цих організацій та їхній 
вплив на середовище й одна на одну. Цей добуток впли
вів не обов’язково має дорівнювати сумі цілей зацікавле
них організацій або первинних виробників рішення. У 
деяких своїх аспектах вплив може бути цілковито не- 
очікуваним. Добрим прикладом цього є еволюція “паст
ки для злиднів” у Британії як результат розвитку систе
ми персонального оподаткування та значної кількості ін
струментів політики, покликаних допомогти біднякам.

Таким чином, визначення політики з позицій результа
тів може іноді видаватися досить спотвореним (напри
клад, політика “підтримання бідності” радше, ніж по
літика “підтримання доходів”), проте навіть у цьому разі 
воно привертає увагу до потреби переоцінити політику з 
позицій інших її значень, розглянутих вище. Наприклад, 
що становить проблему — проголошені цілі, процес 
вироблення рішень, зосередження інструментів політики 
і коштів у певній програмі чи спосіб, у який відповіда
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льність за реалізацію політики розподіляється між різни
ми організаціями?

2.2.9. Політика як теорія моделі
Усі види політики містять припущення про те, що мо
жуть чинити уряди і якими можуть бути наслідки їхньої 
дії. Ці припущення рідко розшифровуються, однак по
літика таки передбачає теорію (або модель) причини й 
результатів. У своїй найпростішій формі ця теорія набу
ває форми “якщо X, то з цього випливає Y”. Приклад 
політики як теорії, де припущення деякою мірою були 
розшифровані, узято з промови королеви Британії 15 
травня 1979 року: “Послаблення тягаря прямого оподат
кування та обмеження претензій державного сектора на 
національні ресурси сприятиме відновленню стимулів, 
заохочуватиме ефективність і створить клімат, у якому 
можуть процвітати торгівля й промисловість. У такий 
спосіб закладатимуться надійні підвалини для інвестицій, 
продуктивності та зростання зайнятості у всіх регіонах 
Сполученого Королівства”.

Якщо ми мислимо про політику з позицій простої теорії 
“якщо X, то Y”, то бачимо, що неспроможність політики 
може випливати з неспроможності уряду реалізувати X по- 
вною мірою або неспроможності X мати очікувані наслід
ки. На практиці причинні ланцюжки, закладені у політиці 
як теорії, звичайно, набагато складніші. Ми повернемося 
до цієї теми у розділі 11. Одне із завдань аналітика по
літики — спробувати виокремити теорії, що лежать в ос
нові політики, та дослідити внутрішню логіку одержаної 
моделі й очевидну обгрунтованість її припущень.

2.2.10. Політика як процес
Аспект політики, який, найімовірніше, пройде повз увагу 
студента, заглибленого в читання газети, — той, що пев
на політика має передбачати досить тривалий період ча-
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су. Більшість із дев’яти способів, перелічених вище, мо
жна порівняти з кінозйомками — проголошення мети, 
момент рішення, перетворення законопроекту на закон і 
так далі. Те, що нам потрібно, — це еквівалент фільму, 
який би дав змогу дослідити поступове розгортання 
складностей процесу вироблення політики. У параграфі 
2.4 і значною мірою у частині II ми намагатимемося 
сформувати цей “процесний” підхід до дослідження дер
жавної політики та до розуміння внесків, які може зро
бити аналіз політики. Однак ми, по-перше, мусимо пове
рнутися від коментарів з приводу вживання цього тер
міна іншими до більш складного завдання — власного 
визначення державної політики.

2.3. ВИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
Як існує багато прикладів повсякденного вживання тер
міна, так і є багато академічних визначень слова “по
літика”. З приводу цих визначень було опубліковано чи
мало ґрунтовних оглядів і критичних статей (наприклад, 
Несіо, 1972). Тут ми працюватимемо над власним визна
ченням, ідентифікуючи деякі елементи і особливості, які 
ми вважаємо важливими для спроб охарактеризувати 
державну політику.

2.3.1. Політику слід відрізняти від “рішення”
Як зазначалося вище, у параграфі 2.2.4, різницею між 
“політикою” та “рішенням” у повсякденні часто нехту
ють. Наш погляд на це розмежування такий:
а) “Політика” має більший масштаб, ніж “рішення”. По

літика звичайно означає послідовність більш специфічних 
рішень, іноді в “раціональній” послідовності (наприклад, 
рішення з приводу наявності проблеми; рішення вдатися до 
якогось розв ’язання цієї проблеми; рішення з приводу узако
нення цього р о зв’язання тощо). Навіть якщо згадана по
слідовність є більш заплутаною, політика найчастіше по-
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роджується взаємодією між багатьма, більш-меніи свідо
мо пов ’язаними, рішеннями.

б) Хоча одне рішення у  послідовності мооісе розглядатися як 
критичне — часто таким є “момент вибору” потрібного 
варіанта з-поміж кількох альтернатив, — розуміння вели
кої політики потребує певного дослідження рішень як до, 
так і після так званого “критичного” епізоду. Наприклад, 
як (і ким) уперше визначалися варіанти вибору? Чи спричи
нилися якісь істотні зміни до непередбачених проблем на 
стадії впровадження обраного і визначеного варіанта?

в) Поняття “рішення” часто асоціюється з поняттям “ви
робник рішення”. Останній може бути представлений ін
дивідом, групою або певною організацією. Проте знову-та
ки дослідження політики, як правило, означає простеоісен- 
ня мнолсинних взаємозв'язків між багатьма індивідами, 
групами та організаціями. Іноді можна поставити під 
сумнів усе поняття “виробники рішення”, якщо, на нашу 
думку, певний напрям політики був нав'язаний організаціям 
та уряду обставинами гї зовнішнім середовищем.

2.3.2. Політику важче відмежувати 
від “управління”

Отже, люди часто нехтують відмінностями (як-от між 
політикою та рішенням); зокрема, існують розмежуван
ня, які ми вважаємо менш переконливими. Прикладом 
може бути розмежування між поняттями “політика” та 
“управління”, а також між обома цими поняттями і по
няттям “менеджмент”, яке провели — принаймні для 
громадського вжитку — службовці управлінського кла
су. Десмонд Кілінґ (Desmond Keeling, 1972) навів яскра
вий приклад класичного аргументу чиновників Вайтхолу 
про те, управлінці мають давати міністрам лише поради 
з приводу критичних питань політики, включаючи пи
тання про базові цілі й пріоритети, сукупний баланс у 
конкурентній боротьбі за ресурси та широкомасштабні 
стратегії досягнення цілей, визначених урядом. Якщо по
літику вже реалізовано, управлінці матимуть значну сво-
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боду дій у широкомасштабній структурі політики, особ
ливо у прийнятті важливих, безпрецедентних рішень, які, 
своєю чергою, забезпечують генеральний напрям або 
“правила рішення” для чиновників на нижчих рівнях 
менеджменту.

Проте класичний погляд часто є об’єктом суперечок, 
оскільки “стічна” модель вироблення політики, де цілі 
визначаються на високому рівні, а впровадження здійс
нюється через шари рутинного і бюрократизованого 
ухвалення рішень, є типовішою для практики, ніж для 
теорії. Так звана політика часто є сукупним результатом 
багатьох оперативних рішень або відгуків на проблеми, 
уперше засвоєні на відносно низьких рівнях організації. 
Зокрема, у високотехнічних сферах молодший персонал 
з навичками фахівців може мати непропорційний вплив 
у визначенні політики. Відоме визначення службовців 
старого управлінського класу як “лейтенантів політики 
та фельдмаршалів техніки” (включаючи й техніку управ
ління), ймовірно, перейшло від старих часів, якщо взага
лі коли-небудь вживалося.

2.3.3. Політика передбачає як поведінку, 
так і наміри

При аналізі розвитку будь-якої державної політики по
трібний перший крок — спроба визначення намірів ви
робника політики. Як показує аналіз, часто буває склад
но узгодити реальні дії та декларовані наміри. Це трап
ляється тому, що публічні заяви завжди є неточним ін
дикатором фактичних мотивів, а первинні та щирі на
міри з часом бувають забуті або зазнають деяких змін, 
або ж поточні події спричинюють неофіційні (можливо, 
навіть неусвідомлені) відхилення у потрібній “фундамен
тальній” поведінці. Хоч би якою була причина, дослід
ження політики не може нехтувати поведінкою тих, хто 
її формулює, впроваджує і реагує на неї.
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2.3.4. Політика означає не лише дію, а й бездно
Поведінка політики включає й неусвідомлену нездат
ність діяти та свідомі рішення відмовитися від дій. Такі 
“рішення не діяти” передбачають обставини, у яких осо
ба або група, свідомо чи несвідомо, створюють або зміц
нюють бар’єри на шляху розпалювання у суспільстві 
конфліктів політики (Bachrach and Baratz, 1962). У роз
ділі 5 ми розглянемо важливість визначення порядку 
денного у формуванні процесу політики.

Як зазначає Текло (Несіо, 1972), “політика може скла
датися з того, що не робиться”. Він не наводить якихось 
прикладів, однак прикладом можуть бути різноманітні 
способи використання урядом своїх довготермінових по
вноважень — переконати фірми не розміщуватися, ска
жімо, у південно-східній частині Англії, а натомість роз
міщуватися у Шотландії або північно-західній частині 
Англії. Іноді такими легітимними повноваженнями взага
лі не користуються або користуються дуже мало, і по
дібну бездію можна розглядати як аспект політики роз
ташування суб’єктів промисловості. Якщо парламент 
приймає закон — такий, як Закон про прибирання сміт
тя, — однак не виділяє достатніх коштів і загалом ро
бить дуже мало для його впровадження в дію, то ми ка
жемо, що політика уряду не спрямована на реалізацію 
власного закону. І все ж, на відміну від активної політи
ки, визначити та проаналізувати політику як бездію до
сить важко. Чи не надто цинічним є твердження про те, 
що примусове надівання автомобільних пасів безпеки 
може незабаром стати цікавим прикладом балансу дії та 
бездії?

2.3.5. Політика дає результати, які можна 
або не можна передбачити

Відмінності між намірами, продуктами та результатами 
вже були розглянуті вище, у параграфах 2.2.7 та 2.2.8,



38 Частина І. ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ПОЛІТИКИ

проте варто ще раз наголосити на позитивному впливі 
цих понять. Знову процитуємо Гекло (1972): “Термін 
“політика” має бути спроможний охопити наміри та по
дії, що стаються як результат цих намірів; будь-яке вжи
вання терміна, що виключає неочікувані результати... во
чевидь збіднює його значення”.

2.3.6. Політика є цілеспрямованою дією, однак 
цілі люжна визначати ретроспективно

Більшість теоретиків державної політики включають до 
своїх визначень політики необхідність мати якусь очеви
дну або неочевидну мету або певні цілі. Наприклад, Ан- 
дерсон (Anderson, 1975, 3) наводить таке визначення по
літики: “Цілеспрямована дія, яку здійснює агент або гру
па агентів при розв’язанні проблеми, що становить інте
рес”. У більшості випадків доцільно припустити існуван
ня первинної мети, хоча, як уже зазначалося, з плином 
часу ціль може зазнавати змін або частково ігнорувати
ся. У певному сенсі справедливо було б сказати (це на
віть може бути трюїзмом), що абсолютно безцільна по
літика суперечить самому її визначенню. Проте іноді 
цілі визначаються ретроспективно з метою запропонува
ти чіткіший стратегічний сенс або вищий ступінь перед
бачення результатів, що фактично переважали на попе
редніх стадіях процесу вироблення політики. Інакше ка
жучи, цілі можна сформулювати ex post facto для того, 
щоб раціоналізувати минулі дії, радше, ніж сформулюва
ти ex ante як раціональне спрямування на майбутню дію. 
Іноді політики, як військові генерали, діють через потре
бу в демонстрації своїх дій або інстинктивно: це не обо
в’язково має бути щось негативне, і, в будь-якому випад
ку, обґрунтувати (і пояснити) свою дію вони можуть 
згодом у своїй біографії.
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2.3.7. Політика є підсумком тривалого процесу
Цей постулат лише узагальнює те, про що говорилося 
вище і в параграфі 2.2. У подальших розділах ми спро
буємо охарактеризувати наше сприйняття цього процесу 
та різних допоміжних процесів, супутніх йому.

2.3.8. Політика означає інтра- та 
міжорганізаційні зв’язки

Рішення (див. 2.3.1) можуть виробляти самі організації, 
навіть окремі агенти; проте політика звичайно передба
чає взаємодію багатьох агентів і організацій та вироблен
ня складних взаємозв’язків між ними. Не існує чіткого 
розмежування аналізу політики та аналізу організацій 
(включаючи й міжорганізаційний), і другий часто може 
інтуїтивно обґрунтувати перший. Більше того, при пере
ході від опису до рекомендації нам часто нагадувати
муть, що політика, задумана абстрактно або призначена 
для єдиного агента політики, може виявитися успішною 
в організаційному й політичному оточенні реального 
світу, а методи, які спрацьовують в одній організації, 
можуть виявитися непридатними в іншій.

2.3.9. Державна політика передбачає ключову, 
проте не виключну роль державних 
установ

Розмивання межі між “державним” і “приватним” секто
рами останніми роками було об’єктом дискусій (див., на
приклад: Barker, 1982; Dahl, 1970), особливо у світлі зро
стання числа квазідержавних і квазіприватних установ 
[так званих “кванґос” — комітетів, призначених урядом, 
але фактично не залежних від нього. — Прим, перекл.] 
Звідси випливає, що стає дедалі важче провести якусь 
чітку межу між державною політикою і, скажімо, по
літикою бізнесу. Небагато прикладів державної політики,
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принаймні внутрішньої (на противагу зовнішній та обо
ронній політиці), передбачає участь самих лише урядо
вих організацій, навіть якщо “урядовий” визначається у 
дуже широкому сенсі. Як же тоді ми розпізнаємо “дер
жавну політику”? Вона принаймні має розроблятися, хай 
навіть уповноважуватися або ратифікуватися, державни
ми установами. Уряд може не відігравати значної ролі у 
формуванні політики, проте остання мусить принаймні 
частково формуватися у межах структури уряду.

2.3.10. Політика визначається суб’єктивно
Упевненість, з якою ми часто говоримо про сфери й 
процеси політики, учасників, цілі та результати політи
ки, може наводити на думку, що вони є самовизначаль- 
ними або об’єктивно відомими явищами. Природно, най
частіше це не так. Саме незалежний оглядач сприймає 
межі, процеси (як дію, так і бездію), впливи та взаємо
зв’язки різних учасників, “реальні” цілі, на противагу де
кларованим, та вплив (або відсутність впливу) політики. 
Він може сприймати їх лише суб’єктивно, а його сприй
няття може відрізнятися від сприйняття іншого, так само 
незацікавленого і скрупульозного, спостерігача тих са
мих подій. Аналіз політики може таїти в собі навіть 
більшу небезпеку, ніж інші сфери суспільних наук, 
оскільки, як зауважує Елісон (Allison, 1971), всі ми ди
вимося на політику і вироблення політики через власні 
“концептуальні лінзи”. Ми повернемося до цієї теми піз
ніше, у розділі 4, що має назву “Моделі вироблення по
літики”.

2.3.11. До визначення державної політики
Спробуємо підсумувати обговорення з параграфа 2.3. 
Будь-яка державна політика суб’єктивно визначається 
спостерігачем як така і звичайно сприймається як по
слідовність пов’язаних між собою рішень, на які впливає
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багато обставин, окремих осіб, груп та організацій. Про
цес вироблення політики містить багато підпроцесів і 
може охоплювати тривалий період часу. Цілі, покладені 
в основу політики, звичайно ідентифікуються на віднос
но ранній стадії процесу, однак вони можуть змінювати
ся з часом і в деяких випадках визначатися лише ретро
спективно. Результати політики потребують дослідження 
і, там, де це доцільно, порівняння й зіставлення з на
мірами виробників рішень. Незумисна або свідома бездія 
може позначитися на результаті політики. Дослідження 
політики потребує розуміння поведінки, особливо пове
дінки, що передбачає взаємодію у межах організацій або 
самих організацій. Для того, щоб політика вважалася 
'‘державною”, вона має певною мірою породжуватися 
або принаймні здійснюватися в рамках урядових проце
дур, сфер впливу та організацій.

2.4. АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 
З ПОЗИЦІЙ ПРОЦЕСУ

Наш акцент на дослідженні політики з погляду процесу 
стане зрозумілішим з викладу матеріалу в розділі 1, зок
рема у перших трьох параграфах цього розділу. Нагада
ємо, що структура, окреслена у розділі 1, складається з 
таких етапів:

1) рішення виробити рішення (пошук проблеми або окреслення 
плану дій);

2) рішення з приводу способу рішення (або фільтрація пробле
ми);

3) визначення проблеми;
4) прогнозування;
5) формулювання цілей та пріоритетів;
6) аналіз варіантів;
7) впровадоісення політики, моніторинг і контроль;
8) оцінювання та перегляд;
9) підтримування, наступництво або припинення політики.
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Хоча перші варіанти цієї структури побачили світ по
над сімнадцять років тому (Gunn, 1966), вони не претен
дують на якусь оригінальність. Ті, хто намагається оха
рактеризувати процес політики, мають принаймні врахо
вувати деякі типові стадії. Приклад, наведений на рисун
ку 2.1, узято з праці: Rose (1973). Використання структу
ри процесу має свої переваги й недоліки. Деякі переваги 
є такими.

По-перше, будь-яка структура процесу є динамічною. 
Ми вже провели аналогію з поступовим розгортанням 
сюжету фільму, яка випливає з багатьох прикладів роз
маїття “моменту вибору”. Так само, як просування упе
ред, можливість зворотного зв’язку можна розглядати на 
багатьох стадіях процесу, в міру того, як досвід, отрима
ний протягом стадії впровадження, має наслідком пере- 
визначення проблеми або коли контроль за існуючими 
програмами призводить до модифікації попередньо ви
значених цілей.

По-друге, як і у випадку з моделями політичної систе
ми, з якими вони тісно пов’язані, структури процесу та-

---- ► Первинний стан суспільства
г> Обумовлення політичного порядку денного

Спрямування вимог у відповідні органи урядових структур 
Перегляд ресурсів та обмежень 
Вибір варіанта дій 
Узаконення варіанта дій
Впровадження, включаючи виробництво продуктів 
Вплив та його оцінювання 
Зворотний зв’язок

------------ а) для тих, хто ініціює і підтримує процес
----------------  б) вплив на стан суспільства

РИС. 2.1. Стадії процесу політики
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ки роблять свій внесок до ідентифікації та дослідження 
взаємодій не лише серед різних стадій процесу, а й се
ред різних організацій-учасниць, а також між організа
ціями та великомасштабним соціальним та економічним 
середовищем (див.: Easton, 1979).

По-третє, перевагою структури процесу є її гнучкість, 
у тому сенсі, що вона дає змогу систематизувати наявні 
знання, не перешкоджаючи інтегруванню майбутніх 
очікувань (з приводу етапів, впливів, взаємодій тощо) у 
структуру.

Проте підхід з позиції процесу також має свої недо
ліки та приховані небезпеки, які ми можемо стисло оха
рактеризувати.

По-перше, необхідно чітко сформулювати статус 
будь-якої моделі структури. У розділі 4 ми обговоримо 
відмінності між моделями ідеального типу, описовими та 
приписовими моделями.

По-друге, існує небезпека, що структура може переро
дитися на гамівну сорочку: тобто особлива концептуа- 
лізація процесу політики, побудована на минулих до
слідженнях, може привести нас до нав'язування майбут
нім подіям невідповідної або хибної системи тлумачень.

По-третє, існує ще й додаткова небезпека, що викорис
тання моделі з чітко окресленою послідовністю етапів 
призведе до раціоналізації, яка в нашому контексті має 
значення “раціональне пояснення або обґрунтування ми
нулих дій” (The Penguin English Dictionary), навіть якщо 
самі дії не піддаються такому тлумаченню. Може здатися, 
що з дослідження процесу політики в розрізі його етапів 
випливає такий факт: будь-який епізод політики є більш- 
менш самодостатнім і містить повний цикл подій, від за
в’язки аж до кульмінації. Природно, на практиці політика 
часто виявляється цілісною мережею, яка складається з 
неймовірного плетива взаємозв’язків та розгалужень. До 
того ж значна частина роботи уряду припадає на відносно 
рутинну діяльність (“підтримування”), ініціатива політики 
в якій посідає скромне місце або ж реалізується в дуже 
нерівномірний і непослідовний спосіб.
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Проте, як показує наш досвід, якщо пам’ятати про мо
жливість цих небезпек, студент може використовувати 
структуру процесу принаймні як “вступ” до аналізу по
літики. Зокрема, слухачі зі стажем, здається, вважають цю 
модель цінною як засіб формулювання своїх знань про 
процес вироблення політики та як засіб чіткіше уявити 
собі, як вони самі та їхні підлеглі можуть удосконалити 
процедури вироблення та управління (поки що ми не вда
ватимемося в деталі того, що означає “вдосконалюван
ня”).

2.5. РІЗНІ СПОСОБИ ВИКОРИСТАННЯ  
ТЕРМ ІНА “АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ”

Такі терміни, як “аналіз політики”, “науки про політику” 
та “дослідження політики”, вживаються різними автора
ми по-різному — іноді вони підміняють одні поняття ін
шими, іноді намагаються нав’язати певному терміну спе
цифічне значення (див.: Gunn, 1976 and 1980; Gordon, 
Lewis and Young, 1977; Rhodes, 1979a, 23—28).

Цей факт можна легко встановити, називаючи різні 
способи, в які різні автори користуються терміном “аналіз 
політики” (див.: Gunn, 1980). Проте більш плідний спо
сіб — запропонувати можливу класифікацію підходів до 
аналізу державної політики. Природно, на практиці в од
ному дослідженні можна скористатися більше ніж одним 
підходом, — ймовірно, в тій ситуації, коли аналітик не 
усвідомлює свого переходу від одного способу до іншого.

2.5.7. Дослідження змісту політики
Ці дослідження завжди були характерною рисою вивчен
ня соціальної політики та управління у Британії. Акцент 
робиться на походженні певної політики, її намірах та 
управлінні нею у таких сферах, як забезпечення житлом, 
освіта, охорона здоров’я та соціальні послуги (Gordon et
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аі., 1977, 28). Такі дослідження допомагають поінформу
вати виробників політики та студентів, проте їхня мета є 
переважно дескриптивною, хоча у деяких випадках ана
ліз може здійснюватися на досить абстрагованому рівні.

2.5.2. Дослідження процесу політики
Тут нас цікавить те, як насправді реалізується політика з 
позиції дій різних агентів на кожному етапі. Загальне до
слідження може складатися з досліджень окремих при
кладів або спроб сформувати узагальнені, однак значною 
мірою описові уявлення про характер творення держав
ної політики.

2.5.3. Дослідження продуктів політики
Найчастіше мета цих досліджень — визначити схему 
розподілу видатків або інших показників продуктів по
літики. Такі дослідження часто включають комплексний 
статистичний аналіз з набором змінних, пов’язаних з 
економічними, соціальними та політичними характерис
тиками місцевих органів влади. (До продуктивних праць 
британських авторів належить книжка: Boaden, 1971; 
цікавий огляд наводиться у праціі: Newton and Sharpe, 
1977.)

2.5.4. Дослідження процесу оцінювання
Мета цих досліджень — дати оцінку певній державній 
програмі з погляду того, якою мірою її результати збіг
лися з цілями політики. На противагу Сполученим Шта
там, у Великій Британії проводиться порівняно небагато 
досліджень процесу оцінювання. Ці оцінювання можуть 
досягти описаної мети, вдосконалюючи наше розуміння 
чинників формування політики, а також забезпечення ін
формації, якою можна скористатися у майбутньому 
виробленні політики (див. розділ 12).
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2.5.5. Інформація для вироблення політики
Це поняття стосується збору та аналізу даних з певною 
метою — допомогти ухвалити рішення щодо політики 
або дати поради щодо наслідків альтернативної держав
ної програми. Таку роботу можна проводити у стінах 
університетів, незалежних інституцій політики, слідчих 
комісій чи комітетів або (найтиповіше місце у Британії) 
у самих урядових організаціях. Такий аналіз відрізняєть
ся від “контент”-досліджень тим, що його очевидне при
значення — зробити внесок до вироблення політики.

2.5.6. Обстоювання процесу
При цьому аналітик зацікавлений не просто у розумінні 
процесу вироблення політики, а й у його зміні — він на
магається зробити його більш “раціональним”. Це часто 
означає високу оцінку певних підходів, процедур і мето
дів. Більше наголошується на тому, як треба виробляти 
політику, ніж на тому, якою має бути специфічна 
державна програма.

2.5.7. Обстоювання політики
Це означає використання аналізу в аргументації на ко
ристь певної політики. Буває доцільним розрізняти: а) 
аналітика як політичного агента і б) політичного агента 
як аналітика. Обидві ролі суперечать одна одній. Томас 
Дай (Thomas Dye, 1972) критикує аналітиків академічно
го типу, які втягуються у процес політики до тієї межі, 
на якій вони стають “адвокатами політики”, оскільки во
ни чинять так за рахунок теоретичних стандартів об’єк
тивності та неупередженості. З другого боку, коли такі 
політичні агенти, як міністри або чиновники вищого ран
гу, виставляють себе аналітиками (або переконаними 
споживачами аналізу), якість проведеного аналізу та йо
го мотивація часто ставляться під сумнів. Закрадається
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підозра, що політики та їхні радники зацікавлені лише в 
тих аналітичних відкриттях, що зміцнюють позиції, які 
вони хочуть посісти або вже посіли.

2.5.8. Аналіз аналізу
Останнім часом значного поширення набула вторинна 
індустрія у формі критичних оцінок припущень, методо
логії та обґрунтованості аналізу політики. Це особливо 
стосується наведених вище пунктів 2.5.5 — 2.5.7 (див., 
наприклад: Tribe, 1972). Межа, до якої в аналізі можна 
розмежувати “факти” й “цінності”, — тема, що була до
кладно обговорена (див. 7.7). Існує й проблема розмежу
вання аналізу як опису та аналізу як рекомендації. Тоді 
як пункти 1—7 не вписуються чітко у визначений діапа
зон, ми можемо побачити, що вони коливаються від ти
пово описової (пункти 2.5.1 — 2.5.4) до приписової дія
льності (пункти 2.5.5 — 2.5.7). Це розмежування та зв’я
зок між різними видами аналізу проілюстровані на рису
нку 2.2 (порів.: Gordon et.al.,1977).

2.5.9. Роль різних видів аналізу

На наш погляд, придатною є більшість видів аналізу, 
окреслених вище. Ми приймаємо ідею Ласвела (Laswell) 
наук про політику як таких, що законно націлені як на 
“знання процесу політики”, так і на “ у  про
цесі політики” (Laswell, 1970). Метою викладання ана
лізу політики чи то звичайним студентам, чи практикам 
має бути розвиток обох видів знань. Аргумент на ко
ристь описових і тлумачних досліджень, крім притаман
ного їм цікавого змісту, — той, що вони допомагають 
аналітикові оцінити складність будь-яких приписових за
ходів та обмеження на них. Аналітик мусить також роз
винути вміння критично ставитися до власних припу
щень і методів, а тому ми розглядаємо “аналіз аналізу” 
(пункт 2.5.8) як важливу частину його навчання.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ
(Знання політики та процесу (Обізнаність у  процесі

політики) політики)

РИС. 2.2. Типи творення державної політики

І, наостанок, зауваження з приводу номінації. Термін 
“дослідження політики” переважно вживають, щоб пока
зати суттєво описовий, або тлумачний, перелік інтересів 
(див. пункти 2.5.1 — 2.5.4). Термін “аналіз політики” час
то, проте не завжди, застосовується до приписової діяль
ності (обізнаність у процесі політики радше, ніж його 
знання, або пункти 2.5.4 —  2.5.7). Термін “науки про 
[державну] політику” вживається деякими авторами як 
синонім для (приписового) аналізу політики та іншими — 
для позначення досліджень як політики, так і аналізу по
літики. Ми схиляємося до вживання терміна “дослідження 
політики” для описових та “аналіз політики” — для 
приписових дій, а словосполученням “науки про [дер
жавну] політику” ми охоплюємо обидва типи діяльності.

2.6. ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛІЗУ ПОЛІТИКИ

Одна типова риса теоретиків аналізу політики — їхнє за
хоплення переліком характеристик аналізу політики; 
див., наприклад: Rhodes (1979а, 27), Dror (1968,
241—244), і майже кожну статтю у вступному випуску
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“Наук про політику” (Policy Sciences, весна 1970 р.). До 
доволі стандартного переліку входять такі вимоги до 
аналізу політики.

Прикладний, радше ніж чистий, аналіз. Дослідження 
політики, і зокрема аналіз політики (визначений у п. 
2.5), є скоріше прикладними, ніж чистими, орієнтовани
ми на проблему, а не на її уникнення, як приписовими, 
так і описовими.

Міждисциплінарний та багатодисциплінарний харак
тер. Аналіз політики не є єдиним предметом, а має 
представляти довільну комбінацію дисциплін. Якщо у 
центрі уваги аналізу перебувають реальні, багатосторон
ні проблеми (наприклад, занепад міст), то має бути роз
роблений інтегрований або міждисциплінарний підхід, 
який втілюватиме елементи синергічного типу, запозиче
ні з багатьох дисциплін.

Планування, чутливе до політики. Багато аналітиків 
політики обстоювали більш “раціональні” підходи до 
вироблення політики. У подальших розділах ми розгля
немо можливий підтекст цих підходів. Проте зазвичай 
увага зосереджується на розробці більш досконалих по
казників соціальних умов і проблем, кращого прогнозу
вання, ієрархій та цілей, удосконаленого визначення та 
оцінки варіантів вибору тощо. До цієї міри аналіз по
літики вочевидь накладається на планування політики. 
Проте панує загальноприйнята думка про те, що аналіти
кам треба прищеплювати навички політичної діяльності, 
а також вміння планувати та підходити до проблем. 
Освічений аналітик (студент чи досвідчений практик) 
має продемонструвати глибокі знання та розуміння і від
чуття типово політичної природи процесу політики. Це 
диктується не лише раціональною необхідністю, оскіль
ки суто з практичних міркувань аналітик, який розрахо
вує на певний вплив своїх рекомендацій, мусить розу
міти складнощі та недоліки політичної системи.

Орієнтація на клієнта. Існує певна суперечність з 
приводу межі, до якої аналітики політики можуть найма
тися на роботу до працедавців, готових оплатити їхню
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роботу. Одні стверджують, що аналітик — особливо ви
сокоосвічена людина — має прислухатися до думки гро
мадськості і діяти як поборник соціальних змін, який 
прагне вдосконалення суспільних відносин. На наш по
гляд, аналітик політики як особистість таки має бути за
лежним від урядових або інших установ, проте ми не 
уявляємо собі аналітика, який би здійснював аналіз по
літики за відсутності будь-якого потенційного замовни
ка.

2.7. ЗАСТЕРЕЖ ЕННЯ

З цього розділу читач має зрозуміти, що, незважаючи на 
акцент на точності певних методів аналізу політики, тер
мінологія державної політики охоплює широке розмаїття 
інтересів та діяльності. Тут ми не намагалися надати 
цим термінам специфічного обмеженого значення, хоча 
й запропонували власне визначення державної політики, 
яке, на нашу думку, втілює всі характеристики держав
ної політики. Так само ми не хотіли сказати, що дійсни
ми є лише певні типи аналізу державної політики. Го
ловний урок, який читач має одержати з цього терміно
логічного екскурсу, полягає в тому, що всі можливі зна
чення слова “політика” мають бути чітко визначені, а 
студенти або практики повинні завжди чітко уявляти со
бі, який тип аналізу вони здійснюють.



з
СПРЯМУВАННЯ ПОЛІТИКИ

3.1. КОРІННЯ орієнтирів політики
Можна перебільшувати новизну нещодавнього сплеску 
інтересу до спрямування політики. Зрештою, суспіль
ствознавці десятиліттями робили свої внески до аналізу 
державної політики, і вихід у світ праці Лернера та Лас- 
вела “Науки про політику” (1951 р.) знаменував зацікав
леність в аналізі з орієнтиром на політику. Проте лише у 
1960-х роках відбувся сплеск інтересу до цієї теми у 
США, що у кінці 1960-х та в 1970-х роках повторився, 
хоча і в менших масштабах, у Британії.

Причини зростання інтересу до спрямування політики 
слід шукати як з боку “попиту” (усвідомлення неадеква- 
гностей у роботі уряду та в реакції сучасних політиків 
на застарілі проблеми), так і з боку “пропозиції*” (незадо
воленість науковців та нові зрушення в навчальних дис
циплінах).

3.1.1. Попит на аналіз
З позиції попиту, у 1960-х роках порівняно з відносно 
стабільним періодом правління Айзенгавера багатьом со
ціальним проблемам почали приділяти більше уваги. 
Програми “Нові рубежі” та “Велике суспільство” відо
бражали велику готовність федерального уряду втруча
тися в економіку, особливо з метою боротьби з бідністю. 
Проте після розробки цих програм з’ясувалося, що це 
були нечисленні прості або “тверезі” відповіді на склад
ні та взаємопов’язані проблеми сучасного урбанізованого 
суспільства. Справді, часто бувало важко діагностувати
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й визначити ці проблеми. У будь-якому разі, природа 
цих проблем є динамічною: виробники політики мають 
діяти в умовах швидких і прискорених змін, спричине
них, принаймні частково, змінами в технології та інши
ми, не залежними від політиків, обставинами.

У Сполучених Штатах панувало уявлення про те, що 
представники верхівки бізнесу (наприклад, Макнамара, 
міністр оборони) та аналітики з академічних кіл з їхніми 
методами у змозі розв’язати ці проблеми та підвищити 
результативність роботи уряду. Ця впевненість супрово
джувалася бажанням (у період економічного зростання) 
вкладати значні кошти як у нові програми, так і у відпо
відну дослідницьку та аналітичну діяльність. 1980-і роки 
у США були позначені зростанням рівня скептицизму (у 
тому числі й серед суспільствознавців) з приводу того, 
що представники бізнесу та суспільних наук можуть за
безпечити успіх комплексних соціальних програм. До то
го ж через відсутність економічного зростання фінансу
вання цих програм та аналітичної діяльності скороти
лося.

У Сполученому Королівстві “повторне відкриття бід
ності” у середині 1960-х років та дедалі більше усвідом
лення занепаду міст і цілих регіонів були нагадуванням 
про те, що набагато змістовніші британські закони після
воєнного періоду про соціальний добробут не розв’язали 
соціальних та економічних проблем громадян. У 1960-х 
роках почався “бум планування”, що знайшло вираження 
у доповіді Плавдена (1961 р.) та у “Білій книзі” випуску 
1961 р., де йшлося про націоналізацію галузей, політику 
доходів, планування медичних послуг, трудових ресурсів 
тощо. Зокрема, доповідь Плавдена знаменувала заро
дження інтересу офіційних кіл до більш систематичних 
методів визначення пріоритетів та прив’язування витрат 
до ресурсів.

Крім того, у 1960-і роки британці почали частіше ста
вити під сумнів результативність і ефективність держав
них інституцій, таких, як органи державної служби. На



3. Спрямування політики 53

проблеми надто часто реагували неадекватно, що пояс
нювалося непередбачливістю, невмінням визначити цілі, 
обмеженими й недостатньо продуманими варіантами дій, 
низьким рівнем упровадження та несприятливими умова
ми для контролю та перегляду політики. У зв’язку з цим 
можна навести багато прикладів, найвідомішими з яких 
є крах “Конкорда”, невдачі з будівництвом тунелю через 
Ла-Манш і третього лондонського аеропорту, прорахун- 
ки у прогнозуванні (у сфері громадського транспорту, 
контингенту ув’язнених тощо), хронічна відсутність пла
нування вищої освіти та неспроможність вивезти ядерні 
відходи, яка стала об’єктом політичних дискусій.

Цей довгий перелік, як видається, змусив британців до 
пошуку (хоча не завжди до використання) варіанта ана
лізу політики, типового для США. Проте, хоча британсь
кі уряди (зокрема консерватори) були готові розглянути 
застосування методів бізнесу, вони дуже скептично ста
вилися до потенційної цінності аналізу, сфокусованого 
на політиці та виведеного із суспільних наук (за деяким 
винятком економічного аналізу). Розвиток науки про по
літику у Британії диктувався чинниками “пропозиції” 
значно більшою мірою, ніж у США, де фактори пропо
зиції й попиту діяли в комплексі (обговорення відмінно
стей у ставленні урядів Британії й США до суспільних 
наук наводиться у праці: Sharpe, 1975).

3.1.2. Незадоволеність суспільними науками
Отже, повернемося до фактора пропозиції: за останні 
25 років деякі представники наукових кіл демонстрували 
глибоке незадоволення з приводу обмеженого практич
ного внеску суспільних наук до розв’язання проблеми. 
Теоретичні дослідження й викладання часто вважалися 
“надміру академічними”, замкненими в собі, зосередже
ними не на суті проблеми, а на методології та позбавле
ними зв’язку з реальними проблемами суспільства. З 
огляду на фрагментарний характер суспільних наук, це
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незадоволення значною мірою виявилося у межах конк
ретних дисциплін.

1) Політична наука. Політична наука, зокрема у  СІЛА, роз
глядалася як прагнення до дедалі вищих рівнів узагальнення 
(як у  теорії систем) за рахунок самоуслтения від иреаль
них " проблем; або як надмірний інтерес до “наукового" 
статусу, через який придатними для дослідлсения вважа
лися ліпне кількісно вираоюені проблеми (що іноді призводи
ло до глибокомудрих відповідей на досить нецікаві питан
ня); або пустопорожні балачки про обов'язки уряду і т. д. 
У 1960-і роки в Американській асоціації політичних наук 
(ААПН) спостерігалася негативна реакція на брак якихось 
вагомих внесків (або навіть інтересу) до практики роботи 
уряду та розв'язання таких проблем, як бідність, расові 
конфлікти й занепад міст. Інакше кажучи, політична нау
ка “закривала очі на проблему". З того часу зосередоісе- 
ність членів ААПН на дерлсавній політиці істотно зросла 
(Hansen, 1983). У Британії політична наука лише частково 
увібрала в себе плоди “біхевіорапьиої революції”, а пошире
не критичне ставлення до органів дероісавного управління 
мало надзвичайне інституційне спрямування. Наслідком 
цього іноді ставали рекомендації з приводу інституційних 
змін, що свідчило про нерозуміння базових процесів та 
принципу розподілу влади.

2) Державне управління. Теорія державного управління у  
Британії минулих років потерпала від своєї ролі придатка 
політичної науки, тоді як в американських університетах 
вона викладалася як окремий предмет (часто із значним 
акцентом на теорії менеджменту). У перші післявоєнні 
роки теорією державного управління у  Британії часто не
хтували як предметом, зосередженим на “статутах і ка
налізаціях", який надає перевагу структурам над процеса
ми, процедурам над поведінкою та специфічним рішенням 
(у небагатьох існуючих прикладах) над виробленням по
літики. Таке уявлення значною мірою було перебільшенням, 
аіе в ньому була частка правди. Більш докладний та зва
жений критичний огляд наводиться у  праці: Stewart, 1974.

3) Економічна теорія. Як і політична наука, економічна тео
рія часто видавалася надміру зосередженою на своєму 
“науковому" статусі та розбудові абстрактних моделей.
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До того ж існувала загроза її розщеплення на багато спе
ціалізованих дисциплін, і ще донедавна спроби розробити 
більш інтегрований та орієнтований на політику підхід — 
такий, як “економічні основи державної політики* — не 
користувалися особливою пошаною в економістів. Останні, 
як іноді гадають, не мають ніякого уявлення про інші су
спільні дисципліни (такі, як політична наука), що змогли б 
привернути їхню увагу до складностей формулювання та 
реалізації політики реального світу. Як ми покажемо (у 
розділі 13), рекомендації економістів часто хибують на не
спроможність розмежувати ті обставини, в яких уряд 
входить до нової сфери діяльності, й ті, в яких він намага
ється знайти заміну існуючій політиці.

4) Теорія менеджменту. Теорія менеджменту в Британії зав
жди була синонімом терміна “бізнес-аналіз”', а деякі інко
ли бізнесу уявляли собі, як їхні ідеї можна застосувати у  
державному секторі. Політичне середовище іноді не брало
ся до уваги, і, незважаючи на стурбованість з приводу 
“розв’язання проблеми”, центральні та місцеві органи 

управління приділяли недостатньо уваги джерелам проблем 
та розгляду їх у  рамках “системи політичного менеджмен
т у” (Stewart, 1974). Часто самі викладачі теорії бізнесу 
критикували тенденцію до захоплення “методикою” за ра
хунок розуміння базових процесів та поведінки. Менедж
мент, особливо на нижчих рівнях, потребує інтегративних 
досліджень, і деякі з них зараз починаються під маркою 
“політика бізнесу”. Ми переконані, що у  Британії вони 
значною мірою дублюватимуть дослідження державної по
літики.

Наведені вище характеристики конкретних дисциплін 
не претендують на вичерпний або зрівноважений харак
тер, проте будь-хто з відвідувачів занять з суспільних 
дисциплін за останні 10—20 років, ймовірно, чув подібні 
критичні відгуки. Не такою очевидною, проте потенцій
но більш значущою подією було нетерпіння, виражене в 
деяких колах зі священним позначенням “дисципліни”. 
Багато окремих дисциплін склалися історично, проте во
ни увічнили самі себе, оскільки багато викладачів мають 
один недолік: вони прагнуть учити інших у той спосіб, в
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який були навчені самі в студентські роки. Небезпека 
полягає в тому, що, врешті-решт, багато політичних нау
ковців або економістів розмовляють один з одним та із 
залежними від них студентами і не мають що розповісти 
практикам зі сфери бізнесу та з урядових структур. Іноді 
проблеми, ідентифіковані науковцями, мають мало спіль
ного з проблемами, визначеними практиками, і навпаки. 
Епізодом сучасної історії досліджень політики була 
спроба виробити більш прикладний та більш міждисцип
лінарний підхід до досліджень, викладання і навчання, 
хоча у дослідженнях політики і надалі існує високий 
ступінь фрагментації (див.: Hogwood, 1984).

3.2. СУЧАСНИЙ СТАТУС АНАЛІЗУ ПОЛІТИКИ

Різний статус аналізу політики у США та у Сполучено
му Королівстві дає широкий простір для роздумів про 
контрастні політичні структури (див.: Jordan, 1981) та 
стан суспільних наук в обох країнах (див.: Sharpe, 1975).

Майбутній аналітик політики у Британії може позазд
рити можливостям, що відкриваються для фахівців з 
аналізу політики породженими “численними тріщинами” 
у федералізмі. Місцеві органи влади та органи влади на 
рівні штату, так само як і федеральний уряд у Вашингто
ні, створюють робочі місця для аналітиків, зайнятих як 
штатні службовці або як члени комісій, які проводять 
дослідження спеціального характеру. Аналітики у Ва
шингтоні пересуваються між федеральними департамен
тами та агенціями, дослідницькими інститутами і персо
налом офісів Конгресу, комітетами та окремими конгрес
менами. Організація з досліджень політики публікує до
відники з переліком осіб, зацікавлених в аналізі, центрів 
досліджень політики та університетів, які пропонують 
програми викладання аналізу політики. Проте з наявнос
ті численних можливостей для споживання аналізу по
літики випливає висновок про те, що шанси аналітика,
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який працює на певного спонсора і бачить свій аналіз 
втіленим у якесь авторитарне рішення, є кращими, ніж у 
аналітика, який працює на урядовий департамент у Бри
танії.

Потенційні можливості для аналізу політики не зав
жди гарантують те, що аналітичні методики “врахову
ють” як щось задане спроби впровадити в роботу феде
рального уряду методи систем планування, програмуван
ня, складання бюджету (PPBS), цільового менеджменту 
(МЬО) та бюджетного процесу на нульовій основі (ZBB) 
(див.: Wildavsky, 1975, 1980; Rose, 1976Ь)? Хоча аналіти
ка політики у США намагаються розв’язати складні про
блеми шляхом тривалих роздумів, вони подекуди бува
ють схильні до аналізу обмежених, попередньо визначе
них, майже технічних проблем (див.: Rhodes, 1979а).

Хоча суспільствознавці у Британії іноді можуть роз
глядати аналіз політики у США через рожеві окуляри, 
тобто перебільшувати його первинний вплив та ігнорува
ти як подальше розчарування, так і здебільшого низько
якісну працю,— поза сумнівом, масштаб “індустрії ана
лізу політики” та можливості споживання її продукту у 
Сполучених Штатах є значно вищими, ніж у Британії. У 
своєму огляді праці Аарона Вілдавскі “Мистецтво і 
ремесло аналізу політики” (Aaron Wildavsky, The Art and 
Craft o f Policy Analysis, 1980) Рудольф Кляйн (Rudolf 
Klein, 1980) пригадує свою участь у семінарі, організова
ному 7— 8 років тому посольством США у Лондоні з 
метою ознайомлення провідних аналітиків політики 
США з групою британських науковців і державних слу
жбовців. Ті, хто відвідав семінар, погодяться з Кляйном, 
що британська аудиторія складалася як із запеклих скеп
тиків, так і зацікавлених ентузіастів. Наведемо спогад 
автора про реакцію британських слухачів:

“Навіщо нам, британцям, створювати спеціальні університети 
для викладання й практики аналізу політики — як це зробив 
Вілдавскі у Берклі, — якщо ми вже робимо це, не наліплюю
чи нових модних ярликів на цю традиційну діяльність? На-
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віщо винаходити нову дисципліну, якщо британські науковці 
та державні службовці вже зайняті аналізом соціальних та ін
ших проблем і вже пропонують готові рішення виробникам 
політики?”

Далі Кляйн стверджує:

“Ця негативна реакція стала пророчою. У той час аналіз по
літики як окрема дисципліна, за участю політичних науковців 
та економістів, не прижився у Британії. У британських універ
ситетах аналіз політики, принаймні предмет під такою назвою, 
не викладають;*у номенклатурі посад державних службовців 
ви не знайдете такої категорії, як аналітики політики, типової 
для США. Гадаю, від цього програли самі британці”.

У своїх висновках Кляйн перебільшує. Наприклад, 
сьогодні кілька британських університетів пропонують 
такий навчальний курс і, у деяких випадках, курси з 
державної політики. Пропозиції присвоювати наукові 
ступені з науки про політику дедалі частіше надходять 
від коледжів та політехнічних університетів. Коледж 
державної служби запровадив елементи аналізу політики 
до кількох зі своїх навчальних програм, а для старших 
державних службовців у Санінґдейлі був організований 
короткий курс з аналізу політики. Окремі департаменти 
уряду також зацікавлені у включенні елементів політики 
до курсу навчання. Крім того, у місцевих органах влади 
та колах NHS аналіз політики користується певним інте
ресом та підтримкою, принаймні у сфері навчання та 
консультування, і справді, місцеві службовці та медичні 
заклади ставляться до аналізу політики прихильніше, ніж 
чиновники з центрального уряду.

Проте, з урахуванням цих застережень, важко відкину
ти аргумент Рудольфа Кляйна про те, що британці не 
“сприймають серйозно аналіз політики як повноправну 
діяльність”. Доказ перший: дуже мало британських випу
скників курсів з державної політики, навіть тих, хто про
слухав курс, ідентичний тому, якому навчають у Берклі, 
хотіли б називатися “аналітиками політики”. Доказ дру
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гий: у будь-якому випадку, це дасть їм мало користі, 
оскільки (як стверджує Кляйн) у реєстрі державної служ
би не існує такої професійної групи, і дуже мало місце
вих органів влади та медичних установ наймають на ро
боту цих фахівців.

Відносно закрита природа процесу вироблення рішень 
у Британії, де департаменти Вайтхолу та різні зацікавле
ні групи домовляються і обмінюються інформацією за 
незначного “втручання” зовнішніх чинників, включаючи 
й парламент, зменшує потенційні можливості найму 
аналітиків політики. До того ж дуже мало британських 
міністрів або членів парламенту вважають суспільні нау
ки цінним ресурсом у процесі вироблення політики, а ті, 
хто думає інакше, зазвичай діють за принципом “я сам 
собі суспільствознавець” (Sharpe, 1975, 25). Шарпе також 
вважав британських державних службовців особами, які, 
на відміну від своїх американських колег, мають “значно 
сильніше почуття самодостатності”, чому, поза сум
нівом, сприяє відсутність перевірок (як, наприклад, необ
хідність доводити та обгрунтовувати певну політику пе
ред членами авторитетних комісій) і балансових звітів.

Переходячи до теми планування політики та інших, 
зосереджених на політиці методів роботи британського 
уряду, ми також бачимо нездатність цих методів “набу
ти” систематичної основи у Вайтхолі. Аналіз і перегляд 
програм (PAR) офіційно відкинули в 1979 р., а до того 
він роками зводився нанівець (див.: Gray and Jenkins, 
1983). Підрозділи планування політики в урядових стру
ктурах не спромоглися забезпечити процес вироблення 
рішень систематизованим аналітичним матеріалом (див.: 
Macdonald and Fry, 1980; Prince, 1983). Елементи плану
вання політики, втілені у підходах Комітету контролю за 
державними видатками (PESC) до вироблення рішень з 
приводу державних асигнувань, зійшли нанівець в атмос
фері інфляції та відсутності економічного зростання. 
Центральний комітет перегляду політики (CPRS), 
відігравши кілька ролей на різних стадіях свого існуван-



І

60 Частіша І. ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ПОЛІТИКИ

ня, був розпущений Марґарет Тетчер у 1983 р. Це свід
чило, що консервативний уряд більше турбується про 
економію коштів, ніж про дещо незручних суб’єктів ана
лізу політики (див.: Plowden, 1981).

У місцевих органах влади Британії ця картина може 
виглядати більш оптимістично, незважаючи на неспромож
ність “корпоративного планування” задовольнити деякі із 
завищених вимог до нього. Наприклад, у кількох найбіль
ших місцевих громадах планувальники політики виявили 
у відділі управління справами потужну базу для аналізу 
політики (поряд із фінансовою, науково-дослідною діяль
ністю та іншими “штатними” функціями), тісно пов’язану 
в той чи інший спосіб з виконавчим директором. Стикаю
чись з усталеним авторитетом і автономністю відділів 
місцевої владної структури, будь-який виконавчий дирек
тор змушений формувати власні організаційні ресурси, і 
одним з них може стати підрозділ або департамент плану
вання широкомасштабної політики.

3.3. ВНУТРІШ НІЙ ВОРОГ:
ПЕРСПЕКТИВИ АНАЛІЗУ ПОЛІТИКИ

Ці фактори, які сприяли розвиткові аналізу політики, 
слід враховувати при оцінці майбутніх перспектив орієн
тації політики. Можливо, насамперед слід зауважити, що 
чинники, які відіграли важливу роль у зародженні пер
винного інтересу до орієнтації політики, принаймні не 
втратили своєї актуальності. Перед американцями і бри
танцями стоїть чимало проблем, і, як неодноразово стве
рджувалося, багато з них виникає через неадекватну дія
льність попередніх урядів. Закінчення ери економічного 
зростання поклало край легкому розв’язанню соціальних 
проблем і спонукало вдатися до більш глибинного ана
лізу та забезпечення результативного використання об
межених ресурсів (хоча воно так само зобов’язує ана-
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літика політики виправдовувати ресурси, використані в 
процесі аналізу).

Через політичну структуру британського уряду прони
кнення аналітичних методів роботи до Вайтхолу й нада
лі залишатиметься повільним і непослідовним процесом 
з частими поверненнями назад. На проміжному етапі ме
тоди аналізу політики, ймовірно, досягнуть більшого 
прогресу в місцевих органах влади, закладах охорони 
здоров’я та інших установах та у сфері “контраналізу”, 
здійснюваного організаціями, які не повністю інтегрува
лися у “спільноту політики” державних службовців та 
зацікавлених груп Вайтхолу (хоча такі незалежні орга
нізації рідко володіють ресурсами, необхідними для до
рогих методів аналізу). Якщо аналіз політики за межами 
Вайтхолу доведе свою життєздатність (особливо, якщо 
ним скористаються для рішучого наступу на урядові 
структури), то, можливо, інтерес до цієї діяльності про
кинеться і в самому Вайтхолі.

І все ж відносна неспроможність аналізу політики 
проникнути до Вайтхолу свідчить ще й про “культурну 
зневагу”, з якою до нього ставляться: аналіз політики не 
користується довірою британського уряду. Будь-які пре
тензії на унікальний і потенційно вагомий внесок до тво
рення політики у Британії наражаються на значно біль
ший скептицизм, ніж це має місце у США. Як видаєть
ся, опір британців аналізові політики часто відображає 
принципову відмову визнати його леґітимність.

Звичайно, такий скептицизм живиться з певних ради
кальних уявлень про аналіз політики, особливо про його 
позірну здатність пропонувати вільні від оцінних су
джень, науково обґрунтовані та раціональні рішення. Та
кий підхід до продажу послуг з аналізу політики під гас
лом “життя, всесвіт і все навколо” завжди викликатиме 
скептицизм і опір споживачів і дуже часто виглядає пра
гненням створити робочі місця для “хороших хлопців” 
(аналітиків-експертів). Справжнім прихильникам аналізу 
політики краще визнати, що дійсність далека від описа-
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ної Мельцнером (Meltsner, 1976) “адекватної бази знання 
та пов’язаних теоретичних парадигм”, а за відсутності 
об’єктивного розуміння суспільного інтересу аналітики 
можуть нав’язувати власні суб’єктивні погляди щодо ви
значення проблем, ідентифікації цілей та оцінювання 
програм.

Можна довести, що більш серйозне потенційне розми
вання орієнтації на аналіз політики стало результатом моди 
на останній. Традиційні курси з аналізу політики, запрова
джені у британських урядових інституціях та в управлін
нях справами, іноді прикрашалися назвами на кшталт “нові 
курси з вироблення та впровадження рішень” за збережен
ня їхнього первинного та обмеженого акценту на цьому 
предметі. Як зауважує Роудз (Rhodes, 1979а, 23), “пробле
ма з товарами, прикрашеними гаслом “новинка”, полягає в 
тому, що виріб під упаковкою дуже схожий на попередні”. 
На наше переконання, викладання курсів з державної по
літики й аналізу політики може зробити дуже цінний вне
сок як до науки, так і до професійного навчання, проте за 
роботу варто братися лише за умови її продуманого та на
лежного виконання, а надмірне поширення курсів за прос
тої зміни їхньої назви знецінює суть аналізу політики.

Реакцією на труднощі, описані в цьому розділі, має 
стати не глибоке розчарування, а здоровий скептицизм, 
причому слід враховувати як недоліки, так і можливості 
аналізу політики. Ми повинні ретельно добирати питан
ня для аналізу і враховувати те, що в різних сферах по
літики аналіз може дати різні плоди. Наприклад, аналіз 
мало що може допомогти в дискусіях з приводу систем 
цінностей, таких, як доцільність заборони абортів, проте 
він може порушити питання про альтернативні системи 
озброєння або про виграш від фінансування заходів з 
безпеки руху. У розділі 6 ми ознайомимо читача з по
няттям “фільтрація проблеми”, що має місце тоді, коли 
виробники політики (або студенти на заняттях) відсію
ють питання, які а) потребують подальшого аналізу і б) 
підлягають подальшому аналізові.
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Якщо аналітики політики хочуть здобути визнання і 
вплив у процесі політики, вони спочатку мусять застосу
вати свій дар переконання і розмежування до вибору 
об’єктів аналізу. Там, де сфери й проблеми політики до
бираються належним чином, існує й можливість показа
ти, що аналітик-експерт (або професійний управлінець з 
навичками аналізу) робить скромний, однак реальний 
внесок до процесу політики.



МОДЕЛІ ВИРОБЛЕННЯ ПОЛІТИКИ
4

4.1. ТИПИ Й СПОСОБИ ВИКОРИСТАННЯ  
МОДЕЛЕЙ

Усі ми є виробниками моделей у тому розумінні, що ди
вимось на навколишній світ і тлумачимо події через пев
ну призму. Ми творимо “реальність” радше, ніж просто 
споглядаємо її. Як зауважує Ґрем Елісон (Graham 
Allison, 1971), ми носимо з собою “набори типових уяв
лень” або “базові системи відліку”, спираючись на які, 
можемо ставити і відповідати на питання: “що відбуло
ся?”, “чому воно відбулося?”, “що відбудеться далі?”. 
Такі описові, тлумачні та прогностичні моделі, за висло
вом Елісона, є “концептуальними лінзами”, через які ми 
розглядаємо наш світ і намагаємося зрозуміти його суть. 
У цьому сенсі такі практичні люди, як політики й управ
лінці, є такими самими заручниками теорії, як і суспіль
ствознавець. Погляд Кейнса на економічну теорію мож
на поширити на всі аспекти державної політики:

Практики, які вважають себе цілковито вільними від будь- 
якого інтелектуального впливу, є переважно рабами якогось 
економіста минулої епохи” (1936, ch. 24).

Проте суспільствознавці мають бути більш схильними 
до самоаналізу і, як ми сподіваємося, до здійснення та
кого складного, проте істотного розмежування, як розме
жування описових та приписових моделей.

Найпростіше визначення моделі таке: “Репрезентація 
чогось, призначеного для специфічної мети” (Bullock and 
Stallybrass, 1977). Метою може бути просте візуальне на- 
і вдування: наприклад, колишній пілот може зберігати на 
своєму столі модель літака. Складнішу модель можна

* 4-2228
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використати для наслідування руху літака в різних умо
вах в аеродинамічній трубі. Така модель може допомог
ти в гіпотезах та експериментах (“якщо ніс “Конкорда” 
зігнути донизу, то чи зростатиме швидкість підйому?”). 
Проте моделі не завжди бувають матеріальними; дизай
нери сучасних літаків працюють переважно з математич
ними моделями, у яких змінні та їхні взаємозв’язки 
представлені в абстрактних або символічних показниках. 
Цілями такого абстрактного творення моделей залиша
ються репрезентація, імітація, тлумачення, передбачення, 
експеримент і перевірка гіпотези.

ЦІ за своєю суттю описові моделі можна вивести зі 
складних соціальних явищ, а також із матеріальних об’
єктів. Таким чином, модель діючої економіки, як прави
ло, демонструватиме взаємодії таких змінних, як інвесту
вання, споживання, зайнятість та динаміка цін. Чим 
складніші дані потрібно представити, тим характер
нішою буде тенденція до вибірковості, спрощення та 
узагальнення у створенні моделей. За умови, що таке 
спрощення не означатиме значного спотворення, ці мо
делі можуть полегшити опис, тлумачення та розуміння 
явищ.

Ключ до іншого вживання терміна “модель” слід шу
кати у розмовній мові, скажімо, у таких словосполучен
нях, як “зразковий чоловік” або “зразкове поселення”. 
Тут мають на увазі бажаність або бажання наслідувати. 
Такі моделі є не описовими, а нормативними, або 
приписовими. Вони порушують питання про те, якими 
вони мають бути, радше ніж те, якими вони є.

І, зрештою, існує малозрозуміла версія терміна “мо
дель”, яка передбачає дослідження понять. Сюди вхо
дить формування ідеальних типів, або розумових проду
ктів, що стосуються феноменів, не існуючих у реально
му житті, проте таких, які можуть сприяти нашому розу
мінню та поясненню реальних явищ і формулюванню 
або вдосконаленню тлумачень бажаних явищ. З природ
ничих наук можна навести такі приклади, як безтертевий
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двигун чи абсолютний вакуум. Зі сфери суспільних наук 
наведемо такі приклади, як “харизматичний авторитет” 
(Weber, in Shils and Finch, 1949), “досконала конкурен
ція” в економічній теорії та “чистий раціоналізм” у 
виробленні рішень (Simon, 1947).

Один із традиційних способів ознайомлення студентів 
з аналізом політики —  порівняти “традиційний підхід” 
Герберта Саймона з “інкрементальним” підходом Чарлза 
Ліндблома. Проте це просте порівняння завуальовує різ
ні функції, які зазначені автори покладають на ці моделі. 
Тому ми досліджуємо ці та інші моделі з погляду їхніх 
ідеальних типів, описових або приписових. Така класи
фікація сама по собі є ідеальною, і в ній нас цікавить не 
спосіб представлення моделей авторами, однак вона 
сприяє нашому розумінню можливостей функціональних 
моделей.

4.2. МОДЕЛІ ІДЕАЛЬНОГО ТИПУ  
“РАЦІОНАЛЬНОГО” ТВОРЕННЯ  
ПОЛІТИКИ

4.2.1. Статус моделей ідеального типу
V певному сенсі термін “ідеальний тип” є невдалим че
рез повсякденне значення “ідеального” як “найвищого і 
майвірогіднішого” (<Chamber's Twentieth Century Dictio- 
»utry). Вживання цього терміна у моделях суспільних на- 
\к не містить таких нормативних коннотацій. Ідеальним 
іипом є дослідження “ідеї*”, радше ніж констатація “ідеа
льного” у повсякденному значенні.

Можливо, доцільніше пояснити це на прикладах. У 
пмкладанні економічної теорії спочатку роблять посилан
им на поняття “досконала конкуренція” та на спосіб, у 
«мій утворюватимуться ціни на повністю відкритому, 
«иаьному та конкурентному ринку. Такий ідеальний тип 
іпеконалої конкуренції не лише не є реалістичним
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зображенням того, як насправді утворюються ціни; так 
само він не є метою, якої бажано досягти. Аналітика 
цікавить досконала конкуренція як ідея, а не як ідеал. 
Одна з причин створення подібного ідеального типу — 
краще розуміння реального світу, який можна описати з 
позицій відхилення від ідеального типу, щоб викладач 
економічної теорії міг описати механізм реальної еконо
міки у вигляді недосконалої конкуренції, олігополії, мо
нополії тощо.

Ідеальні типи можуть мати приписовий характер у то
му розумінні, що, описавши реальний світ, потім можна 
поставити питання про те, наскільки задовільним вида
ється цей світ і чи існує можливість принаймні наблизи
тися до деяких рис ідеального типу. І все ж варто повто
рити, що ідеальний тип — це не те саме, що приписова 
модель. Деякі економісти можуть прагнути просунутися 
до досконало конкурентного ринку, проте інші не бажа
ють цього, рекомендуючи натомість певну форму регу
льованої або планової економіки.

У контексті аналізу політики найчастіше обговорюєть
ся “ідея раціоналізму”. При розбудові моделі “раціональ
ного вироблення політики” зазвичай ставиться питання: 
“Як би вироблялася політика, якби виробники політики 
були здатні на цілковитий раціоналізм і дотримувалися 
його принципів?” Тут ми коротко розглянемо два голо
вні підходи: 1) врахування цінностей одночасно з ураху
ванням варіантів; 2) встановлення цілей на початку з по
дальшим урахуванням варіантів, спланованих для досяг
нення цих цілей.

4.2.2. Одночасне врахування цінностей 
і варіантів

Метод пов’язування результатів усіх варіантів з усіма 
цінностями замість попереднього визначення цілей вико
ристовується у низці теорій, включаючи функції корис
ності та функції суспільного добробуту в економічній

■
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теорії, і часто забезпечує теоретичне підґрунтя для ана
лізу витрат і вигід (АВВ), що розглядається у розділі 10. 
У теорії вироблення рішень найвидатнішим автором, 
який скористався цим підходом у конструюванні моделі 
ідеального типу, є Герберт Саймон (Herbert Simon, 
1957а; див. також: Simon, 1957b, 1960, 1983; March and 
Simon, 1958). Як випливає з теорії Саймона, головні ви
ди діяльності у раціональному виробленні політики ма
ють приблизно такий вигляд:
/. Збір даних. “Дані” вжито тут у  розумінні “військо- 

внх даних”, а саме: збору інформації, потрібної для 
вироблення рішення. У цілковито раціональному світі 
будь-яка установа, що творить політику, постійно і 
систематично досліджуватиме її горизонт, прагнучи 
визначити всі наявні й потенційні проблеми та мож
ливості, що узгодлсуються з її місією та інтересами. 

2. Визначення всіх альтернатив. При усвідомленні про
блеми або можливості дії існує кілька реакцій на по
літику (або “поведінкових альтернатив”). Цілковито 
раціональний виробник політики визначить усі альте
рнативи і розгляне їх докладно.
Оцінка наслідків вибору. Розглядаючи колений із ва
ріантів політики, необхідно знати, що станеться у  
разі його вибору. Це ідеальне знання недосялсне в реа
льному лситті, однак воно має суттєве значення для 
довершеного раціоналізму (за висловом Саїїмона, 
“об'єктивний” раціоналізм, де обґрунтування не лише 

раціональне за своїм задумом, але й правильне за 
дією, відрізняється від “суб ’єктивного ” раціоналізму, 
де обґрунтування підкреслено раціональне, проте при 
уваленому розгляді виявляється хибним). Таким чи
ном, цілковито раціональний виробник політики ви
значатиме всі витрати й вигоди (“наслідки ”) усіх ва
ріантів вибору політики.

4. Встановлення за Уязку між  наслідками та цінностя
ми. З попереднього збору даних про проблеми, варіан
ти та наслідки раціональний виробник політики те-
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пер володітиме значним обсягом інформації, тобто 
великою кількістю фактів. Проте самі лише факти 
не мають ваги, якщо їх не можна пов'язати з набо
ром критеріїв або певним типом процедури віддання 
переваги. Так, для Саймона (1957а) “раціоналізм зосе
реджується на доборі доцільних альтернатив пове
дінки з позицій певної системи цінностей, за якою 
можна оцінювати наслідки поведінки ”

У зв’язку з цим наведемо приклад. Кожний студент 
мусить ухвалити рішення, яке стосується його кар’єри. 
Що означатиме здійснення такого важливого вибору в 
цілковито раціональний спосіб? По-перше, студентові 
доведеться розглянути всі варіанти кар’єри, доступні для 
нього. Далі він має старанно зважити “за” і “проти” кож
ної з можливостей, враховуючи такі міркування (“наслід
ки”), як гарантія зайнятості, доходи від роботи, соціаль
ний статус, можливості для подорожей, тривалість відпу
стки тощо. Проте ці дані не знадобляться, якщо студенту 
невідомо, наскільки він цінує Гарантію зайнятості порів
няно, скажімо, з високими прибутками або із соціальним 
статусом та можливостями подорожувати. Так, йому до
ведеться ретельно продумати свою систему цінностей. За 
повної поінформованості та добре випрацюваного ран- 
жованого набору критеріїв або цінностей можна зробити 
раціональний вибір кар’єри.
5. Вибір оптимального варіанта. Тільки за умови повно

го розуміння та поінформованості про всі проблеми 
та можливості, всі можливі способи реакції на по
літику, всі наслідки коленого з варіантів політики та 
про критерії, якими користуються в оцінюванні цих 
наслідків і, отже, оцінці варіантів політики, виробник 
політики змолсе вибрати цілком раціональну політику.

Саймон реалізує цей спосіб пов’язування цінностей з 
наслідками вибору, оскільки він не вважає корисними 
схеми “засобів — цілей”, які він називає програмами. 
Первинна специфікація цілей може надміру гіерешкоджа-
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ти досліджуваним напрямам діяльності, а первинне зосе
редження може відвертати увагу від фактичної ситуації, 
в якій опинився виробник рішення.

4.2.3. Визначення проблеми вперше
І все ж альтернативний ідеальний тип раціонального 
вироблення рішень робить наголос на визначенні цілей 
ще до пошуку способів, якими ми можемо їх досягти. 
Такий підхід є типовим для багатьох “адміністративних” 
праць з теорії вироблення рішення, і найчастіше він ви
являє себе у рекомендаціях з приводу адміністративного 
реформування у державному секторі. Цей підхід викори
став Ліндблом (1959) у створенні ідеальної моделі раціо
нального вироблення рішень. Ліндбломів раціональний 
виробник політики повинен уміти:
1) визначати й ранжувати свої найвищі цінності;
2) визначати цілі, які б узгоджувалися з цими цінностями;
3) визначати всі належні варіанти вибору або засоби 

досягнення цих цілей;
4) прораховувати всі наслідки цих варіантів вибору та 

порівнювати їх;
5) вибирати варіант або комбінацію варіантів вибору, 

які б максимізували цінності, визначені раніше як най
важливіші.

Акцентуючи на важливості цілей у такий “раціонально- 
всебічний спосіб”, Ліндблом також розставляє елементи 
раціонального творення політики в іншій послідовності, 
ніж це пропонує Саймон. Більшість практиків гадає, що 
Ліндбломова версія раціоналізму є більш вичерпною й 
“тверезою”, ніж саймонівська. Наприклад, бізнесмени мо
жуть вбачати у Ліндбломовій синоптичній моделі доволі 
абстрактну версію того, що має місце в корпоративному 
плануванні. Так, бізнес-план або корпоративний план ма
ють починатися з визначення цінностей, яким фірма надає 
першочергової ваги (наприклад, максимізація прибутку). 
Але певної ваги можна надати й “суспільній відповідаль
ності” або, скажімо, забезпеченню акціонерів ґарантовани-
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ми інвестиціями з опорою на диверсифіковані вироби й 
ринки. Після з’ясування та ранжування цих цінностей пла
нувальники мають визначити відповідні цілі (норми прибу
тку, одержаного від використаних ресурсів, ступені специ
фікації, рівні проникнення на ринок тощо). Звичайно, є ба
гато способів досягнення таких цілей: не тільки численні 
товарні/ринкові стратегії, але й багато поєднань таких стра
тегій. У теорії планування визначаються всі ці варіанти ви
бору; їхні наслідки прораховують і знову пов’язують з цін
ностями, визначеними раніше як найважливіші. Це, вреш
ті-решт, має бути “добрим бізнесом”. Відтак глибоко вра
жений читач усвідомлює, що Ліндблом пропонує “всебіч
ний раціоналізм” не як описову або приписову модель, а 
як щось подібне до опудала, набитого соломою!

4.2.4. Критика моделей раціоналізму
Моделі раціонального творення політики найчастіше 
зазнають критики за їхній нереалістичний або непрактич
ний характер. У якомусь сенсі це несправедливо і навіть 
недоречно, оскільки для репрезентації реальності або на
креслення проекту дій нам не потрібен ідеальний тип. 
Однак навіть з погляду власних “нереальних” уявлень ба
гато людей вважають непотрібним прийняття припущення 
про ідеальне знання як складову частину моделі раціона
лізму. Як вони стверджують, цілком достатньо вимагати 
від виробника політики намагатися бути раціональним і 
дотримуватися раціональних процесів: від нього й не слід 
очікувати гарантії раціонального результату. Інший різ
новид тієї самої критики спрямований проти моделей ра
ціоналізму через їхній недостатній динамізм. Інакше ка
жучи, виробник рішення, ймовірно, набуває досконалого 
знання сучасної (статичної) ситуації, однак від нього не 
слід очікувати подібного знання цілком невідомої майбут
ньої ситуації, у якій багато зовнішніх та непередбачува- 
них факторів можуть завадити досягненню прогнозованих 
“наслідків” тієї чи іншої стратегії.
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І все ж головна інтелектуальна складність з моделями 
раціоналізму полягає в тому, яку роль відіграють ціннос
ті. Чи не є вони довільним елементом будь-якого рішен
ня? Наприклад, вибір нашим раціональним студентом 
кар’єри вимагав від нього визначити і проранжувати такі 
цінності, як високі доходи порівняно з гарантією робочо
го місця, тощо. Як можуть такі “ціннісні судження” ро
битися на якійсь іншій, ніж персональній, інтуїтивній чи 
суб’єктивній основі? Раціональні моделі ідеального типу 
стосуються процедур формування аргументації або ви
роблення рішення, і така модель нічого не робить для 
гарантії цінностей, втіленій у ній, або навіть обгрунтова
ності фактичних припущень.

Будь-яка приписова модель, виведена з моделі раціона
лізму ідеального типу, не може стати повноцінним замін
ником для політичних механізмів визначення цінностей і 
пріоритетів, оскільки модель не визначає їх, а потребує їх 
упровадження ззовні. Бачення “раціоналізму” й політики 
як цілковито несумісних речей побудоване на глибокому 
нерозумінні ролі цінностей у раціональних моделях. Од
нак, оскільки модель передбачає, що на якомусь етапі ав
торитетна особа або організація надихне її чітким компле
ксом цінностей, тут існує ймовірність, що приписові мо
делі, виведені з моделей раціоналізму ідеального типу, 
матимуть централістський, технократичний підтекст.

На жаль, проблеми на цьому не закінчуються, і постає 
питання про те, чиї цінності домінуватимуть. Саймон не 
порушує цієї проблеми і розмежовує особистий та орга
нізаційний раціоналізм, не залишаючи сумніву,— його 
передусім цікавить те, що є раціональним для організа- 
ції-роботодавця, а не те, що окремий працівник може 
розглядати як відповідне власним егоїстичним інтересам. 
Звичайно, проблеми не існує там, де рішення стосується 
окремого індивіда, як це відбувається при виборі ка
р'єри. Але повернімося до нашого студента двадцять ро
ків по тому, як він вибрав кар’єру. Тепер він — старший 
менеджер у британській автомобільній фірмі. Він допо-
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магає у переговорах з приводу злиття з японським кон- 
курентом— злиття, від якого британська сторона має 
виграти і яке, однак, може поставити під загрозу і і ста
тус і перспективи. Тут стикаються два раціональних ін
тереси — особиста зацікавленість менеджера і великий 
організаційний інтерес фірми та її акціонерів. Ситуація 
навіть ще складніша, оскільки британський уряд робить 
певні застереження щодо японської компанії і вимагає 
дотримуватися національних інтересів. Чиїм інтересам 
має віддати перевагу менеджер у своєму внескові до ко
рпоративного вироблення політики: країни, акціонерів 
фірми чи своїм власним?

Державний сектор особливо вразливо реагує на такі 
питання, як оптимальний масштаб, у якому мають врахо
вуватися питання політики. Типовий приклад — той, що 
стосується скорочення асигнувань (див.: Glennerster,
1981). Необхідність і масштаб скорочення асигнувань 
можна розглядати з вузької перспективи окремого за
цікавленого чиновника місцевого органу влади. Або ж 
наш менеджер може глянути на справи дещо ширше, з 
позицій оптимального вибору для свого підрозділу депа
ртаменту. Він може також підняти планку ще вище і 
розглянути можливість скорочення витрат у масштабі 
департаменту. Більш “корпоративний” рівень міркувань 
вимагатиме від нього взяття до уваги масштабу й спів
відношення видатків у межах всієї організації. Доклавши 
максимальних зусиль, він може навіть врахувати націо
нальні критерії оцінювання видатків його організації.

Справді раціональна політика спиратиметься на най
більшу належну шкалу цінностей та інтересів. Раціональ
ний політик уникатиме якогось субоптимального вироб
лення політики, що є результатом невміння розрізняти 
еубсистему (як, наприклад, один відділ місцевої структу
ри влади) та більшу систему (саму структуру влади). 1 
все ж залишається відкритим питання про те, в який 
спосіб встановлюються й формулюються цінності на цій 
максимальній релевантній шкалі.
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4.3. ОПИСОВІ МОДЕЛІ ВИРОБЛЕННЯ ПОЛІТИКИ

Природа і мета описової моделі на перший погляд вида
ються очевиднішими й простішими, ніж у моделі ідеаль
ного типу. Тоді як остання є “розумовою конструкцією” 
або, по суті, штучним зразком судження, формування 
описової моделі є доволі природною людською діяльніс
тю, оскільки ми відчуваємо потребу простежити певну 
форму або шаблон у навколишньому світі. Проте, на 
жаль, не всі ми бачимо “реальність” однаково, особливо 
якщо це стосується опису і пояснення такого складного 
явища, як творення державної політики. У своєму класи
чному дослідженні витоків Карибської кризи Елісон 
(1971) демонструє те, як різні описові погляди перспек
тив, або “концептуальні лінзи”, призводять до різних 
тлумачень подій.

З погляду високоузагальнених описових моделей, Сай- 
мои і Ліндблом, створивши досить подібні моделі раціо
нального творення політики, продовжують описувати ре
альність з позицій відхилення від довершеного раціона
лізму.

Саймон, як видається, гадає, що творці політики праг
нуть бути раціональними, однак це їм не вдається через 
обмеженість їхньої індивідуальної та колективної здатно
сті до логічної, економічної або максимізуючої поведін
ки. Натомість “людина адміністративна” у реальному 
житті (на відміну від “людини економічної*” з традицій
них підручників) обмежується “досяжною” поведінкою, 
тобто рівнем досягнень, який є “прийнятним” або відпо- 
иідає “зваженим” очікуванням. (Термін “досяжний” 
{англ, satisficing.— Прим, перекл.] був утворений для 
об’єднання в одному слові значень “задовільна” та “дос
іл шя” поведінка.) Первинна описова модель Саймона 
імісрше згадується в його праці з питань “обмеженого 
раціоналізму” (Simon, 1957а), у якій він пояснює ком
бінацію “психологічних” та “організаційних” дефектів, 
які обмежують нашу здатність ухвалювати цілковито ра
ціональні рішення і змушують нас “досягати досяжне”.
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Ліндблом, принаймні частково, будує свої аргументи у 
той спосіб, що й Саймон,— він визначає межі раціона
лізму в реальному творенні політики. Він наголошує на 
“дорожнечі аналізу” і досить різко ставиться до політич
ного середовища творення політики та обмежень конкре
тної ситуації, в якій твориться політика.

Якщо ми об’єднаємо теоретичні внески Саймона та 
Ліндблома, то зможемо визначити принаймні п’ять важ
ливих категорій обмежень раціоналізму у фактичному 
процесі вироблення рішень.
1. Психологічні обмеження. Деякі очевидні межі раціо

налізму полягають у здатності окреміш виробників 
політики до розпізнавання та розрахунку. Простіше 
кажучи, нам бракує послідовності знань, умінь та 
цінностей, яка є необхідною для досягнення цілкови
того раціоналізму. Повернімось до попереднього при
кладу: чому на практиці наш студент не зможе зро
бити цілковито раціональний вибір щодо своєї ка- 
р 'єри? Тому що: сі) вігі не має повного знання усіх мо
жливостей для своєї кар'єри; б) йому бракує вміння 
прорахувати всі наслідки (прибутки, безпека тощо) 
навіть тих варіантів, які він мооісе визначити; і в) 
йому бракує ступеня самопізнання, чіткості або по
слідовності з приводу цінностей, що дало б йому 
змогу скористатися такою інформацією.

2. Обмеження, що випливають із множ инного харак
теру цінностей. Проблема цінностей ускладнюється 
тоді, коли ми переходимо від індивіда до колективно
го раціоналізму (див.: Simon, 1983, 84). У своїй “тео
ремі неможливості” Epoy (Arrow, 1954) показав, що 
за цілком правдоподібних припущень з приводу умов, 
які має задовольняти крива суспільного добробуту, — 
наприклад, припущення про те, що різним людям до
зволено надавати їхнім цінностям різної ваги,— такої 
аґреґованої кривої не існує. Інакше кажучи, не існує 
цілковито “раціонального ” способу владиання кон
флікту інтересів.
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3. Організаційні обмеження. Навіть якби індивід як 
виробник політики міг подолати особистісні обме
ження, він усе ліс зустрів би на своєму шляху серйозні 
перешкоди з тієї причини, що йому довелося б працю
вати як частині організації (комерційної фірми, уря
дового департаменту, місцевого органу влади тощо). 
Наприклад, сучасні організації у  своїй гонитві за ефе
ктивністю часто вдаються до високого ступеня по
ділу праці та спеціалізації функцій. Проте це часто 
призводить до так званого підходу з позицій “усієї 
проблеми” — за цього підходу різними аспектами 
проблеми займаються різні підрозділи організації; ко
ординація зусиль яких зазвичай далека від ідеалу. Доб
рим прикладом є підхід до проблеми безпритульних 
осіб (особливо осіб похилого віку). Інша організаційна 
перешкода на шляху раціоналізму — відомчий харак
тер світогляду. Тобто замість того, щоб дивитися з 
позицій “усієї організації”, ми часто розглядаємо про
блеми крізь вужчі відомчі “окуляри”. Ця неспромож
ність пояснюється відмовою перейти від підсистеми 
до рівня більшої системи. Нарешті, організації є ду
же неефективними переробниками інформації. Біль
шість результатів досліджень ІСМ (інформаційних 
систем менеджменту) свідчать, що інформаційні по
токи організації не мають зв'язку з її потребами в 
інформації. Організації, як правило, переобтяжені 
зайвими для них даними, проте не можуть надати 
інформацію, необхідну для вироблення політики, або 
ж надають таку інформацію у  непридатній формі чи 
надто пізно, щоб нею скористатися (див. розділ 5).

4. Обмеженість коштів. Таку обмеоісеиість раціоналіз
му можна також назвати “ресурсною”. Інакше ка
жучи, раціоналізм коштує дорого у показниках часу, 
енергії та гроьией. Слід мати певність у  тому, що 
вигоди, які дістаються від більш раціонального підхо
ду до проблеми, переважать вартість раціонального
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підходу; в іншому випадку людина поводитиметься 
цілком ірраціонально.

5. Ситуаційні обмеження. П'ята категорія обмелсень 
на раціоналізм — ситуаційна. Тобто творець політи
ки не пише на чистій дошці, він не виробляє рішень у 
вакуумі. Всі ми відчуваємо вплив минулого (тобто по
переднього досвіду), чиїхось глибоких інтересів сучас
ного та припущень і очікувань людей щодо майбут
нього. Вдалим прикладом є бюджетна політика. Ра
ціональний підхід диктує нам необхідність формува
ти річний бюдлсет щоразу заново з урахуванням усіх 
майбутніх видатків. Це, звичайно, теоретичний ас
пект того, що тепер називають “бюдлсет з нульо
вою основою” (див. 10.6.6). Проте на практиці обме- 
лсений характер попереднього досвіду, політики та 
наших очікувань формують ситуацію, за якої бю
длсет на наступний рік визначається головним чином 
тим, хто і скільки одерлсав минулого року.
Однак у своєму визначенні меж раціоналізму Ліндб- 

лом іде ще далі і, як видається, часто надто захоплюєть
ся, демонструючи нам, як творення політики в реально
му житті ставить раціоналізм з ніг на голову. Якщо ми 
підсумуємо головні риси Ліндбломової описової моделі, 
розробленої у його роботах 1960-х років, то побачимо, 
що в результаті вимальовується радше позитивна теорія, 
ніж сповнений жалю звіт про неможливість цілковито 
раціонального творення політики (Lindblom, 1959, 1965, 
1968; Hirschman and Lindblom, 1962; Braybrooke and 
Lindblom, 1963). Усі головні характеристики творення 
політики в реальному житті, як їх вбачає Ліндблом, ма
ють внутрішню логіку. Вони наводяться нижче.
1. Виробники політики часто не балсають обдумувати 

або принаймні розтлумачувати свої цілі. Це молсе 
свідчити про їхнє тонке розуміння того, що такі дії 
призведуть не до згоди, а швидше до конфлікту. До 
того лс це запровадить норми оцінки діяльності, а 
навіщо залишати такі справи напризволяще?
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2. Коли неспроможність політики розв'язати проблему 
стає очевидною, рятівні дії, до яких вдаються законо
давці та адміністратори, як правило, є “ іикремента- 
льними": це не стрімкі зміни, а відносно незначні ко
ригування політики. У такий спосіб вони, обережно 
експериментуючи, просуваються від підвалин уже 
відомого і не роблять широких кроків у  невідоме май
бутнє.

1. Виробники політики не вважають практично жодну 
з проблем розв'язаною раз і назавжди. Натомість 
творення політики є “серійним" (ми повсякчас повер
таємось до старих проблем у  міру виправлення поми
лок та розгортання нових ліній наступу).

4. Політика рідко виробляється окремими особами чи 
навіть установами, а натомість є результатом вза
ємодії багатьох чинників політики, які діють у  єдиній 
системі (поліцетпризм).

5. Хоча ці агенти мають власні інтереси, вони не є фа
натиками і здатні пристосовуватись один до одного 
у процесі переговорів, торгів та компромісу (“взаємо- 
пристосування прибічників ").

(>. У більшості плюралістичних ліберальних демократій 
наголос робиться на “пошукові консенсусу"; отже, 
отриманий результат часто є не оптимальною, а ра
дше компромісною політикою, на яку згоджується 
більшість груп.

Описові моделі Саймона та Ліндблома відзначаються 
високим рівнем узагальнення, хоча можна стверджувати, 
що ліндбломівська модель відображає специфічні харак
теристики американської політичної системи. Кожна кра
їна матиме власний “стиль політики” з його особливими 
характеристиками (Richardson, 1982). Наприклад, Ричард- 
сон і Джордан (Richardson and Jordan, 1979) характеризу
ють британську систему як таку, де парламент безпосе
редньо відіграє незначну роль у процесі політики, а фор
мулювання та реалізація політики здійснюється шляхом 
консультацій між відносно закритими “спільнотами по
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літики” урядових департаментів та зацікавленими група
ми. Вочевидь, якщо ми прагнемо оцінити вимоги “зміни
ти щось” у процедурах політики або в самій суті політи
ки, важливо розуміти сам процес політики, що відбува
ється у певній країні (та конкретні сфери політики у 
цьому процесі). Проте, як це ілюструють дебати з приво
ду наявності чи відсутності “корпоративістського” тво
рення політики у Британії (див.: Jordan, 1981), між нау
ковцями у царині політики немає згоди щодо характери
стики процесу політики на практиці.

4.4. ПРИПИСОВІ МОДЕЛІ
ВИРОБЛЕННЯ ПОЛІТИКИ

4.4.1. До більшого раціоналізму?
Праці, написані Саймоном у 1940 — 1950-і роки, проде
монстрували міру, в якій “людині адміністративній” бра
кує раціоналізму у виробленні рішень. Та чи потрібен ад
міністраторові більший раціоналізм? Чи в змозі він бути 
більш раціональним? На обидва питання Саймон дає 
ствердну відповідь. Уперше приписова модель згадується 
в його книжці “Нова наука менеджменту рішень” (яка по
бачила світ 1960 р. і з того часу неодноразово перевида
валася із внесенням змін хіба що до назви).

Саймон розмежовує “запрограмоване” та “^запрогра
моване” вироблення рішень. Рішення програмуються 
“тією мірою, якою вони повторюються як щось звичне, 
[ і ] тією мірою, якою була вироблена конкретна проце
дура їх реалізації”. Рішення не програмуються “тією 
мірою, якою вони є нешаблонними [та] неструктурова- 
ними”; така проблема, можливо, не поставала раніше: 
або її внутрішня суть є невловною і складною, або ж її 
важливість “заслуговує на індивідуальний підхід”. У не- 
запрограмованому виробленні рішень система позбавле
на типових процедур або спроможності контролювати
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ситуацію, а мусить натомість “покладатися на всю свою 
здатність до зважених, адаптивних, орієнтованих на про
блему дій”. Саймон, однак, стверджує, що забезпечення і 
підтримка такої універсальної спроможності коштують 
дорого, а тому там, де це можливо, слід вдаватися до 
шаблонних процедур і критеріїв вироблення рішень.

Таким чином, Саймон спочатку рекомендує вдоскона
лити запрограмовані рішення. Нові можливості для 
вироблення рішень у такий спосіб він відкриває в до
слідженнях операцій (у британському варіанті — опера
ційних дослідженнях), системному аналізі та математич
них методах, таких, як лінійне й динамічне програмуван
ня, теорія ігор, моделі ймовірності тощо. Такі методи на
були “операційного характеру” насамперед завдяки істо
тному прогресу, досягнутому в комп’ютерних техноло
гіях, що дав змогу здійснювати більш складний аналіз, 
оцінку альтернатив, імітування та моделювання.

Залишається багато проблем адміністративного харак
теру, що не піддаються програмуванню. Однак, як ствер
джує Саймон, ми багато довідалися про “евристичний 
розв’язок проблем” — тобто про способи визначення й 
розв’язання проблем за відсутності наукових, об’єктив
них або кількісних методів. Такий спосіб розв’язання 
проблем реалізується шляхом пошуку, абстрагування, 
аналогії, спроб інтуїтивно розділити проблеми на скла
дові частини і розв’язувати їх на основі попереднього 
досвіду, спостережень тощо. Таке вироблення рішень є, 
по суті, процесом навчання, проте навіть тут існує прос
тір для аналізу, включаючи й аналіз з використанням 
комп’ютера.

Далі Саймон повертається до певних структурних або 
організаційних наслідків “нової науки менеджменту 
рішень”. Він описує організації як “тістечка у три ша
ри”: 1) найнижчий ш ар— “базові робочі процеси” (ви
робництво, розподіл тощо); 2) середній шар— “запро- 
і рамовані процеси вироблення рішень, що керують по
всякденною діяльністю”; 3) “незапрограмовані процеси
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вироблення рішень, необхідні для проектування та пере
проектування всієї системи, задля забезпечення її базо
вими цілями й орієнтирами та контролю за її діяльніс
тю”. Якби можна було запрограмувати більше рішень, 
менеджери “найвищого рівня” могли б успішніше роз
в’язувати задавнені, непередбачувані та непіддатливі 
проблеми.

А як щодо базової організаційної проблеми “центра
лізація проти децентралізації*”? Як слушно зауважує Сай- 
мон, питання тут полягає не у малих чи великих масш
табах як конкурентних принципах організації, а радше у 
визначенні “оптимальних” масштабів для різних видів 
діяльності. Проте він тут-таки стверджує, що сучасні ме
тоди менеджменту потребують великомасштабного поля 
діяльності і водночас забезпечують його. Пізніше у своїй 
книжці, опублікованій 1960 р., Саймон націлюватиме чи
тача на централізовану, технократичну, планову форму 
керівництва.

І все ж у своїй роботі “Сенс людської діяльності” 
(“Reason in Human Affairs”), написаній у 1983 р., Саймон 
явно звертається (поміж усім іншим) до ролі раціоналіз
му у виробленні державної політики і розставляє акцен
ти зовсім інакше, ніж у “Новій науці менеджменту 
рішень”. Він і далі наголошує на тій ролі, яку методи 
комп’ютерного програмування можуть відіграти у виро
бленні рішень. Проте Саймон вказує й на обмеженість 
компетентності та на потребу поглиблювати наше розу
міння політичних інституцій, частково спираючись на 
практичний досвід у сфері державної політики та управ
ління. Він обстоює судочинні процедури розгляду спір
них справ (таких, як заяви про загрозу здоров’ю з боку 
атомних електростанцій) там, де експерти схильні змика
ти свої ряди і заперечувати потребу в неупередженому 
розслідуванні. Він також демонструє більш поблажливе 
розуміння ролі політики та політичних процесів:

“Ми маємо усвідомити, що певні види політичних явищ — 
спроби вплинути на законодавство та судочинство, обстоюван-
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інституцій у суспільстві, де, по суті, перетинаються різні інте
реси” (Simon, 1983, 100).

Саймон висловлює жаль з приводу занепаду політич
них партій та появи “індивідуального виборця” у США, 
стверджуючи, що це знизило рівень “громадянського ра
ціоналізму”. На жаль, Саймон не розвиває далі свою 
концепцію “громадянського раціоналізму”, однак ми во
чевидь далеко відійшли від індивідуалістичного раціона
лізму його моделі ідеального типу. Раціоналізм у дер
жавних справах розглядається ним як важливий чинник, 
роль якого, проте, дуже обмежена.

“Розум, узятий сам по собі, є інструментом. Він не може ви
бирати наших кінцевих цілей і брати участь у диспутах з при
воду того, якої кінцевої мети досягати, — ми маємо залаго
джувати ці питання якось інакше. Все, що може розум, — до
помогти нам ефективніше досягати узгоджених цілей. Проте 
стосовно цього ми принаймні прогресуємо” [Simon, 1983, 106].

Саймон — це, ймовірно, найвидатніша та найзагадко- 
віша постать, ім’я якої пов’язується з обстоюванням 
більш раціонального підходу до творення політики. Свій 
вагомий внесок у цю проблему намагалися зробити й ін
ші автори. Наприклад, Дрор (Dror, 1968; 1971) певною 
мірою дистанціюється від Саймона, оскільки спроби “на
цілити управлінців на недосяжну модель тотального ра
ціоналізму дають протилежні результати”. Проте нам 
зрозуміло, що підхід Дрора має значно більше спільного 
із поглядами Саймона та його наукою менеджменту, ніж 
із підходом Ліндблома та його тезою про “просування 
абияк”.

Дрор наголошує на дорожнечі аналізу в своїй “раціо
нальній з економічного погляду моделі”, згідно з якою 
різні фази творення політики з позицій чистого раціона- 
іізму слід розгортати на практиці лише доти, доки вар
тість посилення раціоналізму у творенні політики є мен
шою від вигоди, яку дає продукт (з погляду граничного
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вдосконалення якості політики). Він демонструє надзви
чайну готовність включити до своїх описових та при- 
писових моделей результати “екстрараціональних” (інтуї
тивних, оцінних) процесів. Нарешті, він докладніше, ніж 
інші теоретики, згадані в цьому розділі, зупиняється на 
необхідності “творення метаполітики” або “рішення з 
приводу способу рішення”.

Таким чином, Дрор, на його власну думку, посідає 
унікальне становище, яке дає змогу, з одного боку, уник
нути крайнощів, інкременталізму, а з другого — раціо
налізму. Хоча для такої впевненості й існують підстави, 
гадаємо, що Дрор таки схиляється до саймонівських по
зицій. Багато плодів його аналітичної праці знайшли ви
раження у вдосконаленні фактичних та ціннісних перед
умов творця політики як засобу відсування кордонів об
меженого раціоналізму. Метою Дрора можна вважати 
проголошену Саймоном тезу, що звучить так: “Нам не
обхідна модель, узгоджена з реальністю і водночас спря
мована на її вдосконалення”.

4.4.2. “Просування до мети абияк”

Якщо нормативну модель Саймона можна — ймовірно, 
надто пишномовно — охарактеризувати як спробу на
близитися до принаймні деяких рис його моделі раціона
лізму (або моделі ідеального типу), то якою є позиція 
Ліндблома? На основі попередніх праць автора (Lind- 
blom, 1959, 1965; Hirschman and Lindblom, 1962; Brayb- 
rooke and Lindblom, 1963) часто роблять висновок, що 
описова модель Ліндблома (“просування абияк”) є вод
ночас і його приписовою моделлю: якою вона є, такою 
вона й має бути, а інкременталізм і взаємна згода одно
думців не відкидаються, а обстоюються Ліндбломом як 
єдиний спосіб, у який можуть і повинні вироблятися 
державні програми в плюралістичному, демократичному 
та ліберальному суспільстві.
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Ліндбломова публікація на тему “Наука просування 
абияк” (1959), яка до 1979 р. була передрукована у соро
ка збірниках, — у 1960-і й 1970-і роки стала об’єктом 
дошкульної критики. Наприклад, Дрор (1964), погоджу
ючись із вагомістю описового аспекту робіт Ліндблома, 
розглядав їхній приписовий елемент як “небезпечну над- 
реакцію на раціонально-всезагальну модель”. Спершу 
Дрор зосередив свій наступ на інкременталізмі. Він роз
глядає принаймні три обставини, за яких інкременталізм 
є неадекватним, а саме:
1) існуючі державні програми можуть бути настільки 

кричуще незадовільними. що спроби сяк-так реалізува
ти їх не мають сенсу;

2) проблеми, які потребують втручання уряду, можуть 
зазнавати таких швидких або фундаментальних змін, 
що державні програми, побудовані на попередньому 
досвіді, стають непридатними в майбутній дії;

3) наявні засоби розв язання проблем можуть розширю
ватись і створювати нові великі можливості, однак 
ними часто нехтують інкременталісти (наприклад, 
зміни політичного впливу, економічних досягнень, тех
нології тощо. “У сфері військових технологій... інкре- 
ментальні зміни породжують тенденцію до всебічної 
підготовки до останньої війни ”).
Далі Дрор переносить свій наступ на “другий ключо

вий елемент” Ліндбломового мислення, а саме “одно
стайність”. Можуть виникати обставини, за яких прийня
тною є “згода як критерій доброї політики”, особливо 
якщо угода укладається між поінформованими сторона
ми в часи відносної стабільності і будується на відповід
них уроках минулого. Проте у періоди швидких змін та
кі уроки можуть виявитися непридатними. З цієї та 
низки інших причин може виникати так звана “одурена 
одностайність”. Дрор також не виявляє ентузіазму стосо
вно того внеску, який “представницька демократія” може 
зробити у розв’язання надзвичайно складних технічних 
проблем.
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Самого Ліндблома звичайно змальовують як архікон- 
сервативного прихильника сталого порядку речей, адепта 
ринкової системи та переконаного опонента планування. 
Проте у кінці 1970-х років Ліндблом відреаґував на кри
тику на свою адресу і продемонстрував цілком відмінне 
бачення власної позиції (Lindblom, 1979; див. також: 
Lindblom, 1977; Lindblom and Cohen, 1979). Хоча і в 
1979 р. Ліндблом так само дошкульно критикує ідеї за
гального планування, як він це робив у 1959 р., він вод
ночас багато в чому змінює свої погляди, що можна роз
цінювати як роз’яснення його позиції 1959 р. або (як ми 
зазвичай гадаємо) як констатацію його досить відмінної 
позиції 1979 р.

По-перше, Ліндблом розмежовує “інкрементальну по
літ ик^  та “інкрементальний аналіз”. Інкрементальна по
літика є “політичним шаблоном”, для якого характерні 
“дрібні кроки політичних змін”. У своїх ранніх працях 
Ліндблом, як видається, ставився до такої політичної 
стратегії дещо прихильніше. У 1979 р. він робить істот
не розмежування між теорією й практикою інкремента- 
льної політики. Він продовжує обстоювати цю теорію, 
проте визнає, що на практиці багато американців завжди 
розглядали інкрементальну політику як неефективний 
спосіб розв’язування “великомасштабних проблем, та
ких, як забруднення довкілля, нестача енергоресурсів, ін
фляція та безробіття”. Він чітко стверджує, що поділяє 
такі настрої. І все ж він вбачає проблему не в інкремен- 
тальній політиці як такій, а радше у конкретних “струк
турних” характеристиках американської політичної сис
теми. Він критикує низку випадків накладення вето, що 
мали місце в конституційній, законодавчій, судовій сфе
рах та у сфері бізнесу. Ці перешкоди на шляху змін — 
навіть, як зазначає автор, інкрементальних змін — також 
спонукали Ліндблома переглянути практику “взаємної 
згоди однодумців” у США. Ліндблом визнає той факт, 
що певні інтереси не представлені або дуже слабко 
представлені; існує “тривожна тенденція до корпорати-
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візму”; обговоренню “великих питань” часто перешко
джає впливова доктрина “одностайності думок”; і до то
го ж є надто багато проблем, при обговоренні яких “жо
дний з учасників не в змозі власними зусиллями ініцію
вати зміни, проте багато з них або й усі можуть наклас
ти вето на рішення”.

Отже, Ліндблом не є таким консерватором, яким його 
проголосили, проте його критика на адресу інкремента- 
льної політики не означає відкидання ним системи, і він 
продовжує заперечувати, що централізована, планова си
стема пропонує реальну або прийнятну альтернативу. 
Його реакція — це прагнення вдосконалити інкремента- 
льну політику, включаючи й краще вміння використову
вати інкрементальний аналіз.

Потім, повертаючись від інкрементальної політики до 
інкрементального аналізу, Ліндблом наполягає на тому, 
що “неповний” аналіз усе ж є деякою формою аналізу, і 
тому він видається корисним доповненням до політики 
обстоювання прибічників. Він розрізняє три типи подіб
ного аналізу. Перші два знайомі нам з попередніх творів.

Простий інкрементальний аналіз — “той, що обмежу- 
< гься розглядом альтернативних державних програм; всі 
вони відрізняються від існуючого стану лише інкремен- 
гально”.

Н езв'язний інкремепталізм  робить наголос на ана
літичних характеристиках інкременталізму, описаних у 
розділі 4.3, а саме: аналізі, обмеженому кількома знайо
мими альтернативами; аналізі цілей політики, пов’язаних 
s емпіричними аспектами проблеми; аналізі, пов’язаному 
із “зціленням хвороб”, радше ніж із пошуком позитив
них цілей; послідовності методичних проб і помилок; 
аналізі лише деяких із важливих наслідків розглянутих 
альтернатив та аналітичній діяльності, фраґментованій 
багатьма упередженими учасниками процесу творення 
політики.

Третій тип “інкрементального” аналізу, однак, відомий 
мам менше. Ліндблом називає його стратегічним ана
том , або “аналізом, обмеженим до якогось обраховано
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го або ретельно обраного набору прийомів, спрямованих 
на спрощення складних проблем, тобто скорочення часу 
на здійснення традиційного всеохопного «наукового» 
аналізу”. Такі стратегеми включають “майстерне корис
тування методами проб і помилок, обмежених лише 
кількома альтернативами, формування усталеного поряд
ку вироблення рішень та наділення процесу вироблення 
рішень на кризові періоди”. Більше того, такий аналіз 
можна доповнити “широкомасштабними, часто доволі 
спекулятивними й іноді утопічними уявленнями про на
прямки та можливі характеристики, наближені і віддале
ні у часі (чи не слід замість “характеристик” читати 
“майбутнє”? — Прим. авт.у. Інакше кажучи, чи готовий 
Ліндблом знайти простір для “теорії*” та для інновацій
ного аналізу політики?

Вочевидь цей стратегічний аналіз, здійснений 1979 ро
ку й теоретична проникливість, яка “звільняє нас як від 
синоптичних, так і інкрементальних методів аналізу”, 
стають певним типом модифікованого раціоналізму, на 
відміну від попередніх спроб Ліндблома поставити ра
ціоналізм на голову. Те, що в 1979 р. називалося “над
звичайно недовершеним аналізом” (тобто “просування 
абияк” 1959 р. в його найчистішій формі), вже не реко
мендується. Натомість Ліндблом інформує нас, що “ми 
можемо прагнути” просування спектром до синоптично
го аналізу, хоча нам завжди істотно бракуватиме подіб
ної “довершеності”. Ця позиція, яку Ліндблом посів у 
1979 р., все ж відрізняється за ступенем від “нової 
науки менеждменту рішень” Герберта Саймона, оскільки 
остання вочевидь надихає нас до просування в напрямку 
довершеного раціоналізму. Однак чи відрізняються пози
ції Ліндблома й Саймона на початку 1980-х років на
стільки, як це було на початку 1960-х?

Інший автор, ім’я якого пов’язують з “плюралістич
ним” або “інкрементальним” підходом до творення по
літики, Аарон Вілдавскі, нещодавно наголосив на тому, 
що аналіз має відігравати певну роль, майже так, як вне
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сок до політики. У своїй ранній праці (Wildavsky, 1962) 
він обстоює американську політичну систему, яку харак
теризує як “коаліційну політику” та “вільні торги”. Про- 
ринкова природа його бачення політичного процесу 
знайшла відображення у прославленні “героїчних вчин
ків раціонального розрахунку, що здійснюється через 
взаємодію інтересів у політичній системі Америки”. Ре
путація Вілдавскі значною мірою ґрунтується на його 
відмові від спроб домогтися раціоналізму дій уряду, зок
рема через запровадження методів формування бюджету, 
таких як PPBS (див.: Wildavsky, 1969; 1971; 1973; 1975; 
Ileclo and Wildavsky, 1974).

Найкраще зрозуміти позицію Вілдавскі кінця 1970-х ро
ків дає змогу праця “Мистецтво і ремесло аналізу політи
ки” (1980). Цю надзвичайно довгу книжку неможливо опи
сати коротким резюме, однак читача не полишає враження, 
що, як і Ліндблом, Вілдавскі пізнього періоду готовий по
годитися на позитивну, однак не обов’язково обмежену 
роль аналізу й планування процесу політики. Він говорить 
про те, що на початку написання цієї книжки в його голові 
панувала “необхідність пов’язання думки й дії”’. Він зупи
няється на напруженості між “соціальною взаємодією” (ри
нки й політика) та “інтелектуальними роздумами” (плану- 
нання) і стверджує, що “самі по собі чисте планування або 
чиста політика є незадовільними як моделі здійснення ко
лективного вибору”. Завдання аналізу політики — збалан
сувати інтелектуальні роздуми із соціальною взаємодією 
кіддя доповнення, проте ніяким чином не заміщення по- 
іі пічного процесу. Аналіз політики говорить “про вдоско
налення, про покращення громадянських уподобань щодо 
державних програм, яким вони — люди — мають віддава
ні перевагу”.

4.4.3. Серединний шлях?

У двох попередніх підрозділах ми з’ясували, що, коли 
•пити до уваги пізні праці Саймона та Ліндблома, то ви
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значати першого автора як нейтралістського технократи
чного раціоналіста, а другого як інкременталіста, котрий 
обстоює “політику як ринок”, було б спотворенням кар
тини. І все ж не можна заперечувати, що викладачі вва
жають за доцільне протиставляти Ліндблома зразка 
1959 р. Саймонові 1960 р., оскільки їхні рекомендації 
представляють протилежні краї спектра. Інші автори тоді 
можуть “розміщуватися” у різних точках цього спектра. 
Один із авторів, Етціоні (Etzioni, 1967), починає цілком 
оригінально досліджувати проміжну позицію між Саймо- 
ном і Ліндбломом, а саме — “Змішане сканування: тре
тій підхід до вироблення рішень”.

Термін “змішане сканування” виводиться з аналогії з 
камерами, якими користуються в такій діяльності, як 
спостереження за погодою. Якби ми потребували всієї 
інформації про всі види й тенденції погоди, камери мали 
б втілювати здатність сканувати увесь погодний фон 
плюс докладно спостерігати за кожною складовою час
тиною цього фону. Цього важко досягти, а тому ми на
лаштовуємо себе на метод змішаного сканування, у яко
му камери з товстими лінзами ведуть широке спостере
ження, щоб забезпечити принаймні приблизне сприйнят
тя найвагоміших нових подій, а решта камер зосереджу
ється вужче на конкретних сферах, де з певністю очіку
ється розгортання подій, а отже, є потреба у детальних 
спостереженнях.

Мовою сфери творення політики, раціоналізм потребу
ватиме докладної й вичерпної інформації про увесь “по
годний фон”, таким чином обтяжуючи спостерігачів да
ними, що страшенно дорого коштують і рідко стають у 
пригоді. Інкременталізм зосереджує увагу лише на тих 
сферах, в яких тривожні тенденції формувалися у мину
лому, і, можливо, на кількох прилеглих ділянках. Таким 
чином, інкременталіста нехтують важливою інформацією 
про “погоду” в ділянках, залишених без уваги. Стратегія 
змішаного сканування поєднує у собі детальне до
слідження певних секторів з побіжним оглядом широко
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го “погодного фону”. Така цілком здійсненна і економіч
но обгрунтована операція розглядається як належна для 
більшості цілей. Крім того, вона є гнучкою, оскільки 
“суміш” широкомасштабного і детального сканування 
можна варіювати залежно від мінливих обставин (напри
клад, що стосується погоди, то в сезон ураганів доцільно 
посилювати всеохопне сканування, оскільки нехтування 
першими ознаками неочікуваного урагану може мати фа
тальні наслідки).

Метод змішаного сканування також акцентує на по
гребі відрізняти фундаментальні рішення від інкремента- 
льних. Фундаментальні рішення мають вироблятися за
вдяки дослідженню максимальної кількості варіантів для 
виробника рішень, проте із зумисним ігноруванням дета
лей; це дає змогу уявити загальну картину. До і після 
ухвалення таких фундаментальних рішень (що виробля
ються у. відносно раціональний та синоптичний спосіб) 
усе ж існуватиме широкий діапазон для інкрементально- 
го вироблення рішень — у контексті, заданому фундаме
нтальними рішеннями.

Існує кілька проблем у застосуванні моделі Етціоні до 
практичних інтересів виробників рішень (цілком незале
жно від того факту, що його оригінальна метафора про 
ногодні супутники є неточною як опис процесу роботи 
останніх та їхнього внеску до сукупного прогнозу пого
ди). Насамперед незрозуміло, чи збережеться аналогія 
між погодними супутниками та соціальними проблема
ми. Поверхня нашої планети має сталі геометричні про
порції, які можна вивчати у простий спосіб, а погодні 
явища, яким слід приділити належну увагу, досить добре 
відомі. Однак неясно, якою є структура людського су
спільства і на яких суспільних явищах слід зосередити 
головну увагу. У своїй книжці “Соціальні проблеми” 
(1976) Етціоні розглянув застосування своєї моделі у 
справі оновлення міських зон і теорії конфліктів. Те, що 
Ітціоні говорить про ці речі, має глибокий сенс (хоча 
він і нехтує недоліками теорії конфліктів), і він має слу
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шність, відзначаючи неадекватність виключно синоптич
них або виключно інкрементальних методів; однак ана
ліз не виводиться безпосередньо з його оригінальної ме
тафори змішаного сканування.

Як свідчить її назва, ця модель має особливу потен
ційну доречність для рішень з приводу розподілу ана
літичних ресурсів. Однак Етціоні, забезпечуючи нас кри
теріями з приводу того, який тип формування погоди по
требує докладного аналізу, не згадує про критерії визна
чення способу аналізу різних проблем політики (див. 
розділ 5 “Пошук проблеми” та розділ 6 “Фільтрація про
блеми” цієї книжки).

4.5. ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ПОЛІТИКИ  
З ПОЗИЦІЙ ВИПАДКОВОСТІ

Структура цієї книжки, що зводиться до аналізу, пов’яза
ного з етапами процесу політики, не узгоджується зі сте
реотипними крайніми позиціями “раціонального вичерп
ного” аналізу або “просування абияк”. Ми вважаємо, що 
в кінцевому підсумку така поляризація не має сенсу, бо 
породжує ухил до якоїсь із цих двох позицій. Ми також 
не просто шукаємо “серединний шлях”. Вирішальна ста
дія у нашій структурі друга — “рішення з приводу спосо
бу рішення”, або фільтрація проблеми (див. розділ 6). Іна
кше кажучи, ми стверджуємо, що різні політичні питання 
потребують різних методів вироблення політики.

Деякі проблеми завжди потребують політичного, плю
ралістичного, переговорного та інкременталістського під
ходу. Проте деякі інші — ймовірно, незначна їх кіль
кість — потребуватимуть глибоко спланованого або ана
літичного підходу. Це питання, котрі після їх визначення 
на другій стадії, або стадії “фільтрації”, мають передава
тися до всіх інших стадій з належною увагою до їх ло
гічної послідовності (звичайно, плюс можливості зворот
ного зв’язку та взаємодії). На кожній стадії — скажімо, 
прогнозування або аналізу варіантів вибору — слід по-
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вною мірою використати будь-який із засобів плануван
ня або управління. За Дрором (1968), наш підхід є “еко
номічно раціональним”, оскільки ми обстоюємо думку, 
що аналіз слід здійснювати лише тією мірою, щоб він 
дав вигоди, співмірні з вартістю аналізу.

Таким чином, ми обстоюємо метод “випадковості” 
(пристосування методів творення політики до обставин 
та до питання, яке нас цікавить). Не існує “одного най
кращого способу” вироблення рішень, так само як не бу
ває універсальної рекомендації для “доброї організації”. 
Серед необхідних діагностичних навичок дуже високий 
ступінь політичної чутливості та дискримінації, а також 
володіння технічними навичками планування й аналізу.

4.6. МОДЕЛІ ДЕРЖ АВНОЇ ПОЛІТИКИ  
ТА АНАЛІЗУ ПОЛІТИКИ

Аналітик політики має усвідомлювати факт існування та 
важливості моделей у повсякденному житті, а також зна
ти літературу з досліджень політики. Як стверджує Елі- 
сон (Allison, 1971), “той факт, що альтернативні рамки 
посилань... дають цілком відмінні пояснення, має заохо
чувати усвідомлення аналітиком засобів, якими він кори
стується”. “Рамки політики”, які він приймає у визначен
ні проблеми, природно, впливатимуть на шляхи розв’я
зання ним цієї проблеми. У прогнозуванні аналітик та
кож розбудовуватиме теорію або модель того, як кілька 
змінних, ймовірно, взаємодіятимуть, аби привести до 
якогось майбутнього стану справ. У переході від форму
лювання політики до її впровадження йому доведеться 
розробити причинно-наслідкову теорію за зразком “якщо 
ми зараз зробимо х, то одержимо у”.

Вироблення моделей таїть у собі свої небезпеки і пас
іки для невтаємничених. Аналітик, як і будь-який су
спільствознавець, має розуміти відмінності між моделя
ми ідеального типу, описовими та приписовими моделя
ми і навіть у запалі суперечки мусить уникати спокуси
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вільно “сповзати” від однієї моделі до іншої. У форму
ванні будь-якої моделі він має усвідомлювати факт про
цесу абстрагування, добору та спрощення. Очевидну за
грозу становить надмірне спрощення та спотворення. І 
все ж, оскільки спрощення уникають, щоб зробити моде
лі більш реалістичними, складна модель може виявитися 
надто складною для розуміння або громіздкою в корис
туванні. Специфічний дисциплінарний фон (такий, як 
економічна теорія або психологія) надаватиме мисленню 
аналітика характерний ухил; звідси й потреба у міждис
циплінарному підході (див. підрозділ 3.1.2). Природно, 
насамперед аналітик має усвідомлювати власні політичні 
та ідеологічні нахили й упередження та відкидати су
б’єктивне мислення, що впливатиме на його бачення 
“речей, якими вони є” і можуть бути. Корисний колекти
вний спосіб — час від часу переглядати специфічну про
блему (або її розв’язання) з позиції, діаметрально проти
лежної тій, яку аналітик займав раніше.

У своєму прагненні зрозуміти процес політики у реаль
ному світлі аналітик мусить намагатися визначити конк
ретні моделі або комплекси пов’язаних припущень, що 
впливають на різних агентів політики. Такі припущення, з 
погляду аналітика, можуть бути непов’язаними або внут
рішньо непослідовними, однак вони все ж залишаться мо
делями політики, які впливають на практичні дії.

Аналітик, який діє в науковій сфері або у середовищі 
агентів політики, має відігравати важливу роль як демон
стратор, визначальник та інтерпретатор належних моде
лей політики. Там, де різні учасники інтелектуальних 
або політичних дискусій мають різні рамки посилань, 
що є неочевидними або двозначними, поставатимуть 
специфічні проблеми інтерпретації (див.: Rose, 1976с). 
Навіть там, де вживають одних і тих самих слів, часто 
розмовляють різними “мовами”. Роль аналітика як інтер
претатора може поширюватися на визначення того, які 
цінності та переконання поділяються різними моделями, 
які з них за своєю суттю несумісні і які, хоча й не су
міщаються, не є взаємовиключними.
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Перед аналітиком, який працює на певного клієнта, 
часто постає делікатне завдання — з’ясувати і, можливо, 
розпитати про припущення та неявні моделі, що лежать 
в основі бачення клієнтом проблем і прийнятних реак
цій. Оскільки забезпечення, а потім упровадження певної 
політики, як правило, передбачає взаємодію (конфлікт, 
конкуренція, пристосування, співпраця тощо) з іншими 
установами, аналітик також може допомогти своєму 
клієнтові подібним з’ясуванням інтересів, цінностей, пе
реконань і припущень цих установ.

Якщо аналітик зацікавлений у “споживанні” своєї по
ради щодо політики, загалом або певним клієнтом, він 
мусить ретельно продумати формулювання і пункти 
отримання інформації, якими він користується. Вірити в 
те, що негнучкий аналіз приведе аналітика до беззапере
чної “однієї оптимальної відповіді”, яку споживач негай
но визнає і прийме, означає мати наївні уявлення про 
статус порад щодо політики та діяльність радників по
літики. Там, де базові переконання, припущення та цін
ності аналітика і споживача відрізняються або, що гірше, 
взаємно не пов’язуються, порада, ймовірно, матиме дуже 
слабкий вплив.

Сподіваємося, що автори підходу, описаного в цій 
книжці, глибоко усвідомлюють вищезгадані проблеми й 
пастки. Цей підхід наголошує на політичній природі 
процесу політики, суб’єктивності багатьох типів аналізу 
га потребі аналітика цікавитися процесами споживання і 
продукування порад щодо політики.
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ПОШУК ПРОБЛЕМИ
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5.1. ВАЖЛИВІСТЬ ПОШ УКУ ПРОБЛЕМИ

Потенційний внесок, який аналіз може зробити на пода
льших стадіях процесу політики, залежить від того, коли 
і як уперше виявлено потенційну проблему у сфері дер
жавної політики. Запровадження дорогих методів аналізу 
політики для оцінки альтернатив може виявитися мар
ним, якщо неспроможність визначити потенційну про
блему на досить ранній стадії означає, що багато варіан
тів виключаються через часові обмеження або ж ними 
можна скористатися значно дорожчим коштом. Усі орга
нізації державного сектора сьогодні використовують як 
формальні, так і неформальні методи виявлення можли
вих проблем, викликів або загроз для організації. Ми ма
гмо дослідити питання про те, чи ці канали, багато з 
яких мають “політичний” характер, цілковито адекватні 
иія формування “порядку денного” проблем державної 

політики або чи використання більш активних підходів 
до пошуку проблеми може поліпшити загальну здатність 
державних організацій до розгляду проблеми.

5.2. ФОРМУВАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  
НА ПРАКТИЦІ

Мк і чому певні проблеми потрапляють до порядку денно- 
іо для обговорення і, можливо, реалізації, тоді як інші — 
мі, і якщо вони таки потрапляють, то чи приділяють їм 
інше побіжну чи належну увагу? Природно, існують різ- 
іи види та рівні порядку денного (див.: Cobb and Elder, 

де йдеться про “системний” та “інституційний” ви-■
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ди порядку денного), а його пункти також можна класи
фікувати по-різному, поділяючи їх, наприклад, на щоріч
но повторювані (скажімо, пов’язані з бюджетом) питан
ня, менш регулярні, проте циклічно відтворювані про
блеми, такі як, потреби у доходах; “нові” питання, що, 
своєю чергою, щоразу виникають знову або тихо зника
ють зі сцени.

Проте тією мірою, якою узагальнення є можливим, 
проблема — особливо нова проблема — найімовірніше 
потрапить до порядку денного за наявності однієї або 
більше перелічених нижче обставин. По-перше, проблема 
досягла масштабів кризи, і її більше неможливо ігнорува
ти (див. Kimber et al, 1974, з приводу походження Закону 
про розміщення отруйних відходів, прийнятого у 1972 р.), 
або ж вона загрожує майбутньою кризою (наприклад, 
проблема ядерних відходів у 1980-і роки). По-друге, про
блема набула специфічного характеру (Solesbury, 1976): 
наприклад, поняття “кислотні дощі” нещодавно сприяло 
ілюстрації та драматизації більш масштабної проблеми за
бруднення атмосфери двоокисом сірки та іншими промис
ловими викидами. По-третє, проблема має ще й емоцій
ний аспект, або “позиції людських інтересів”, що привер
тає увагу засобів масової інформації: наприклад, трагедія 
“дітей талідоміду”, яка викликала стурбованість з приводу 
побічних ефектів сучасних ліків та жалюгідного стану се
рйозно уражених осіб. По-четверте, проблема, як видаєть
ся, має широкий резонанс: до цієї категорії потрапляє 
більшість “записникових” проблем (таких, як вищі рівні 
потреб з боку місцевих органів влади), а також “страшил- 
ки” на тему здоров’я, такі, як можливий зв’язок між конт
рацептивними пігулками та захворюваністю жінок на рак. 
По-п’яте, ця проблема порушує питання про владу та за
конність у суспільстві, як це було у нещодавніх диску
сіях на тему принципу “зачиненої крамниці” та викорис
тання профспілками “вторинного пікетування”. По-шосте, 
проблема є у «певному розумінні модною, що складно по
яснити, проте легко розпізнати: проблеми “внутрішнього

■
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міста”, або стурбованість з приводу хуліганства та інших 
форм “вуличної*” злочинності.

Такі характерні обставини не Гарантують політизації 
та доступу до порядку денного державної політики. Для 
повного розуміння того, чому питання набувають або не 
набувають політичного забарвлення, ми потребуємо по
дальшого дослідження діяльності та впливу різних виро
бників порядку денного, таких, як організовані зацікавле
ні групи, групи протесту, партійні лідери та впливові 
особи, старші урядовці й радники, представники “поін
формованої думки” та охоронці засобів масової інформа
ції, такі, як редактори газет і телевізійні продюсери. На 
щастя, політичні науковці відчувають дедалі більшу за
цікавленість у політиці формування порядку денного 
(наприклад: Anderson, 1975; Richardson and Jordan, 1979). 
Особливою популярністю користуються певні сфери по
літики, такі, як екологія та довкілля (Brookes et al.t 1976; 
Downs, 1972; Kimber et al., 1974; Sandbach, 1980; Soles- 
bury, 1976; Stringer and Richardson, 1980), однак форму
вання порядку денного в інших сферах, особливо таких 
“закритих”, як оборона або наука, потребує подальшого 
дослідження й обговорення.

5.3. АРГУМЕНТИ НА КОРИСТЬ (І ПРОТИ) 
АКТИВНІШОГО ПОШУКУ ПРОБЛЕМИ

5.3.1. Потреба в запобіганні 
майбутнім небезпекам

Уряди часто усвідомлюють проблеми або їхні наслідки 
надто пізно, щоб оптимально розв’язувати їх. Найкраще 
розв’язувати проблему (або уникати її) до того, як криза 
висуне це питання на порядок денний. Так само створен
ня організаційної структури, яка б розв’язувала цю про
блему, часто потребує значної кількості часу. По-третє, 
якщо рішення в умовах кризи доводиться приймати ду-
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же швидко, воно може будуватися на неадекватній або 
хибній інформації. Для визначення самої суті проблеми 
та для дослідження наслідків альтернативних варіантів 
може бути невідповідний час. Багатьма з методик, досту
пних для аналітиків політики, можна скористатися лише 
в належний для аналізу час; тому передбачення необхід
ності ухвалення рішення є передумовою результативного 
аналізу політики на інших стадіях.

Природно, у плануванні методів запобігання майбутнім 
небезпекам існують Грандіозні проблеми технічного та ін
телектуального характеру. Проте саме політичні фактори 
допомагають пояснити відносно пасивну роль уряду в по
шукові проблем. Уряди відчувають спокусу зосередитися 
на поточних питаннях, що потребують негайних дій, а не 
на гіпотетичних проблемах, де будь-які несприятливі по
літичні результати відмови від негайних дій не виявлять 
себе в найближчому майбутньому і, можливо, вплинуть 
на іншого суб’єкта політики. У Британії через постійну 
ротацію міністерських посад окремий міністр також від
чуває спокусу зосередитися на питаннях, що дають негай
ну віддачу, оскільки “він знає, що, ймовірно, не посідати
ме це місце довго і, отже, не відповідатиме за наслідки 
своєї політики” (Headey, 1974, 99). Так само державні 
службовці, найімовірніше, залишать свої посади до того, 
як гіпотетична криза стане реальністю. З другого боку, 
винагороди за прозірливість як для політиків, так і для 
державних службовців є мізерними, і вони з таким самим 
успіхом можуть дістатися іншим особам.

Таким чином, може існувати невідповідність між тим, 
що є “раціональним” з погляду застосування аналізу та 
програм до розв’язання проблем в оптимальний час, і 
тим, що є “раціональним” з позицій кар’єрного успіху 
творців політики. Отже, активніший пошук проблеми 
має передбачати не лише впровадження нових методів, а 
й зміни у політичній структурі винагород так, щоб пе
редбачливість винагороджувалася (а її брак, можливо, 
карався).

і
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5.3.2. Потреба визначати проблеми
за наявності “слабких сигналів”

Вид інформації, необхідний для пошуку проблеми, може 
відрізнятися від того, який потрібен для стратегічного 
планування або прогнозування, що, як правило, потребує 
значних обсягів інформації (див.: Ansoff, 1975, 22). Якщо 
нам треба передбачити потенційні проблеми, а не просто 
констатувати наявність певних проблем, то ми повинні 
вміти реагувати на “слабкі сигнали”, особливо за відсут
ності зв’язку з попереднім досвідом. Парадоксально, що 
метод всезагального планування виявляється найпрос
тішим (і, як стверджують, єдино можливим) за найменшої 
потреби в ньому, тобто в умовах достатку інформації і 
високого рівня наступництва або визначеності. З другого 
боку, інкрементальні підходи цілковито непридатні там, 
де відсутній зв’язок з попереднім досвідом, особливо як
що розв’язання цих проблем потребує тривалого часу.

Мета спроб виявити потенційні загрози або можливос
ті, рівень визначеності або ймовірності яких невисо
кий,— дати змогу усвідомити цей факт особам, які прое
ктують організаційні та інші види політики, щоб посили
ти їхню здатність вирішувати потенційні проблеми або 
принаймні не перешкоджати їх вирішенню. До того ж 
може бути створена група з питань надзвичайних або 
кризових ситуацій, завдання якої — виконувати або ко
ординувати плани з надзвичайних ситуацій, якщо такі 
матимуть місце. Ці приготування можуть бути політично 
чутливими, як про це свідчить опір призначенню на по
сади, пов’язані з підготовкою у рамках цивільної оборо
ни до ядерної війни, з боку деяких місцевих органів вла
ди та закладів охорони здоров’я.

Виявлення потенційної проблеми на основі обмеженої 
інформації не виключає більш повного аналізу й пізніше, 
коли обсяг (або ступінь визначеності) інформації зрос
тає, проте на цій стадії може бути надто пізно розпочи
нати ефективну підготовку до надзвичайних ситуацій.
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5.3.3. Потреба надати рівний доступ 
до порядку денного політики

Ми вже відзначали політичний характер будь-якої реко
мендації щодо активнішого пошуку проблеми, проте 
найбільшою мірою політичним є той аргумент, що до
ступ до порядку денного політики сьогодні є неоднако
вим, і, отже, існує розбіжність у тій мірі, якою пробле
ми, що впливають на певні групи, потрапляють до по
рядку денного. Таким чином, можна стверджувати, що 
аналітики політики беруть на себе роль гарантів того, що 
проблемам усіх суспільних груп нададуть однакової ваги.

Ця проблема є “науковим мінним полем” з позицій як 
описових, так і приписових моделей. З погляду описових 
моделей існує довготривала незгода з приводу розподілу 
влади у країнах Заходу, по-перше, в тому, як ці питання 
потрапляють до порядку денного, а по-друге, в тому, як 
це позначається на кінцевому результаті (див.: Castles, 
Murray and Potter, 1971, Pt III; Jenkins, 1978, 105— 116; 
Lukes, 1974; Polsby, 1980). Автори-“плюралісти”, як пра
вило, наголошують на широкомасштабному розподілі вла
ди серед розмаїття груп, що часто конкурують між со
бою, та на існуванні численних каналів подання скарг, то
ді як “класові” або “елітні” автори роблять акцент на кон
центрації влади в руках певної елітної групи або еконо
мічного класу завдяки керівництву управлінськими струк
турами, політичній владі або способу, в який структуро- 
вана держава прихильна до інтересів панівного класу. І 
все ж усі, крім найбільш наївних теоретиків-плюралістів, 
погодяться з тим, що здатність громадян делегувати пи
тання на порядок денний виробників рішень розподіляєть
ся нерівномірно. Особливо вагомим здобутком у літерату
рі є концепція “рішень не діяти”, згідно з якою потенцій
ні проблеми не потрапляють до порядку денного завдяки 
дії або бездії суб’єктів політичної влади (див., наприклад: 
Lukes, 1974); автори-плюралісти, такі, як Полсбі (Polsby, 
1980), намагалися поставити під сумнів обгрунтованість
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висновків тих, хто претендує на володіння емпіричними 
даними про “рішення не діяти”.

Повернувшись до нормативних аспектів моделей, бачи
мо ідеологічну проблему, що постає перед “раціональним 
аналітиком політики”, який намагається “вдосконалити” 
різні етапи процесу політики. Якщо у Британії з її віднос
но згуртованими “спільнотами політики” урядових депар
таментів та асоційованих зацікавлених груп існує тенден
ція порушувати питання, що відображають лише спільні 
цінності, то як може аналітик політики, найімовірніше, 
найнятий урядом, гарантувати розгляд інших проблем, і, 
справді, чи личить йому така роль більше, ніж виборним 
політикам? З марксистських моделей випливає, що єди
ний спосіб розв’язати болючі проблеми суспільства — 
повалити капіталістичну систему. Автори-плюралісти ви
знають існування нерівності у доступі до порядку денного 
політики, проте відзначають, що вона неминуча в будь- 
якій політичній системі, а плюралістичне суспільство є не 
найгіршою, а найкращою його формою.

Таким чином, питання про те, чи слід аналітикові по
літики прагнути внести до порядку денного питання, які 
сьогодні не заслуговують на увагу, може також означати 
аргументи на користь зміни політичних інституцій або 
зміни в розподілі влади та самій природі політичної сис
теми. Наприклад, Стрингер і Ричардсон (Stringer and 
Richrdson, 1980, 36—37) закликають до більшої відкрито
сті британських урядів, стверджуючи, що уряд приділяв 
би більше уваги виявленню й визначенню проблем, якби 
останні зазнавали критичного перегляду з-поза меж уря
дового апарату.

5.3.4. Проблема аналітичного перевантаження
Активніший пошук проблеми означатиме виникнення но
вих проблем, яким уряд має приділити серйозну увагу, на 
додачу до тих питань, що вже розглядаються. Навіть з 
огляду на істотне зростання аналітичних спроможностей
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уряду неможливо застосувати аналітичні методи, які до
рого коштують, до всіх наявних питань, не кажучи вже 
про нові питання, виявлені цілеспрямованим пошуком 
проблем, що потребують аналізу. Проте ця суперечка то
читься навколо явних пріоритетів в ухваленні рішення — 
які з проблем слід піддавати аналізові планового типу, а 
які можна розв’язати у традиційний спосіб. Такі пріорите
ти не слід визначати через нестачу, неспроможність взага
лі розглядати певні питання. У розділі 6, де йдеться про 
фільтрацію проблем, ми опишемо процедури окреслення 
пріоритетів розподілу аналітичних ресурсів.

5.3.5. Проблема політичного перевантаження
Можна стверджувати, що політичним експертам не слід 
активно вдаватися до пошуку нових проблем і подавати 
їх на розгляд уряду, оскільки це означало б зростання 
тиску на політичну систему, причому часто за відсутнос
ті ресурсів для задоволення цих вимог, “підтримки” по
літичної системи або її спроможності владнати ці питан
ня. Оскільки багато “нових” проблем важко виявити (і 
це одна з причин того, чому ці питання не потрапили до 
порядку денного політики раніше), результатом висуван
ня нових вимог, не забезпечених ресурсами для відповід
них рішень, може бути створення додаткового тиску на 
політичну систему.

Противники цих поглядів стверджують, що краще 
усвідомлення проблем і можливостей, які існують у су
спільстві, посилить загальну підтримку політичної систе
ми і підвищить здатність політичної системи впоратися з 
цими проблемами. Якби широкомасштабне вдосконален
ня процесу вироблення рішень передбачало кращий по
шук проблем, то менше ресурсів витрачалося б і на не
адекватні рішення (які часто є наслідком неадекватного 
передбачення проблем).

І все ж треба визнати, що цю ідею таки слід запропо
нувати виробникам рішень, яким доводиться долати де
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далі більші інформаційні перешкоди та гостріші пробле
ми. Вони можуть відреаґувати так: “Дякуємо, але в нас і 
без того досить проблем”. Прихильники ідеї пошуку 
проблем мусять переконати виробників рішень у вигодах 
політичного та іншого характеру для них та для суспіль
ства в цілому від реалізації цієї ідеї.

5.4. ХАРАКТЕРНІ РИСИ ПОШУКУ ПРОБЛЕМ 
У ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ

Нам слід обережно ставитися до простого перенесення 
рецептів з менеджменту до практики аналізу політики, 
оскільки природа цих проблем, їхнє середовище та їхня 
організаційна структура відрізняються; вочевидь ці про
блеми є більш складними та неоднозначними у держав
ному секторі. І все ж варто навести деякі уривки з літе
ратури, присвяченої менеджменту (див., наприклад, 
Aguilar, 1967). Однією з тем літератури, що “сканує” 
менеджмент, є потреба в пошукові проблем та можливо
стей у спектрі різних контекстів. Наприклад, Гелріґел і 
Слокум (Hellriegel and Slocum, 1974) привертають увагу 
до різних релсимів вивчення проблем — від високостру- 
ктурованих до цілковито неструктурованих.

1) Непряме спостереження. Це одержання інформації 
без будь-якої певної мети. Таким чином, фірми ”не 
заплющують очі” на інформацію, що стосується по
літичних, економічних та суспільних досягнень, проте 
не зовсім розуміють, що саме вони сподіваються ви
грати від цієї інформації.

2) Обумовлене спостереження передбачає певний сту
пінь цілеспрямованості з позицій длсерел інформації, 
якими користується організація, та цілей, до яких цю 
інформацію можна застосувати. Скажімо, мене- 
джер, який подорожує за кордоном, може помічати 
певні види можливостей або методи постачання, які 
молена використати в його організації.
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3) Неформальний пошук. Тут активність або реактив
ність організації зростає. Менеджерам філій або ре
гіональним представникам можуть доручити пошук 
інформації певного роду для специфічних цілей. На
приклад, податкових інспекторів “Inland Revenue ” 
можуть відрядити на пошуки свідчень зростання ма
сштабів “тіньової економіки \

4) Формальний пошук. Це означає цілеспрямоване скану
вання: метою є здобуття певної інформації для певних 
цілей. Сюди можуть входити аналіз та прогнозування 
ринку; опитування й прогнози з приводу технологічних 
новинок; політичний аналіз тощо. Іноді у межах фір
ми для таких цілей створюється спеціальний відділ. 
Частіше це буває інформацією до політики, нагрома- 
джуваною різними відділами фірми (науково-дослідної 
роботи, маркетингу, фінансів тощо).

Остання категорія — формальний пошук — має репу
тацію складнішого та раціональнішого режиму пошуку 
порівняно з усіма іншими. Проте саме ці режими, най
імовірніше, дають змогу виявити проблеми та можливос
ті, що були не передбачені раніше або відкинуті при 
оцінці рутинних даних. Проблема полягає в гарантії то
го, що вся ця інформація передається тим відділам фір
ми, де вона стане у пригоді.

Так само існує й проблема координації даних, одержа
них від різних джерел, як особових, так і неособових, 
що мають різний ступінь надійності. Проблема випливає 
з того факту, що результативні потоки інформації не 
завжди відповідають функціям або формальним ієрар
хіям у межах організацій та у відносинах між ними. 
“Офіційні” потоки інформації, як правило, є неособови- 
ми: публікації на теми торгівлі, торговельні презентації, 
технічні конференції, регулярні звіти, заплановані зу
стрічі тощо. Проте особова інформація часто має більшу 
вагу: ділові контакти, зустрічі з покупцями, банківські 
консультації, приплив робочої сили до фірми і навіть 
(або особливо) плітки. Така неособова і нерідко усна ін-
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формація не завжди досягає відповідних відділів орга
нізації (особливо за наявності внутрішньої недовіри) і 
може не мати цінності порівняно з надійнішим друкова
ним словом.

Будь-яка організація вишукуватиме або просто одер
жуватиме різні види інформації. Що стосується фірми, 
то сюди входить інформація про ринок, інформація тех
нічного характеру, інформація про такі широкомасштаб
ні проблеми, як загальні економічні умови, урядова по
літика, суспільні тенденції, дані про потенційні злиття й 
придбання одних фірм іншими, а також інформація про 
постачальників та ресурси. Для більшості організацій 
державного сектора інформація про цільову клієнтуру 
або групу, яка регулюється, матиме найбільшу вагу для 
виявлення майбутніх проблем і можливостей.

Попри певну схожість між скануванням проблем для 
задоволення промислових потреб та пошуком проблем 
для сфери державної політики,, між ними існують і важ
ливі відмінності, і деякі з них відображають нечітко 
окреслену природу інтересів державної політики, тоді як 
інші є наслідком особливих повноважень уряду нагрома
джувати потрібні йому дані.

Вочевидь промисловцям організувати сканування про
блем простіше через те, що вони одностайні у тому, що 
саме треба відшукувати, як його вимірювати і як тлума
чити висновки з позицій їх значущості для фірми. В уря
дових структурах можна розмежовувати економічні та 
соціальні дані, причому останні є більш фраґментовани- 
ми через брак якоїсь провідної соціальної теорії (Moser, 
1980, 9). Однак навіть у макроекономічних даних сього
дні є менше певності з приводу наслідків політики, на
віть у відомих межах невизначеності. Потенційний 
спектр даних, які уряд має дослідити, є значно ширшим, 
ніж у фірм, хоча деякі фірми сьогодні стають чутливими 
до широкомасштабних соціальних та політичних наслід
ків своєї діяльності.

Уряд має певні переваги у різних джерелах інформації, 
якими він може скористатися. Ми можемо розмежовувати
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побічну статистику, яка виробляється сама по собі у 
процесі управління, та статистику опитування, де голо
вною метою збору статистичних даних є виробництво ін
формації (Thomas, 1980). З огляду на масштаби діяльності 
уряду, він генерує широкий спектр різноманітних статис
тичних даних — від кількості скоєних злочинів та числа 
зареєстрованих автомашин до обсягу імпортних товарів, 
що обкладаються митом і акцизом. До того ж багато ста
тистичних даних радше є основним, а не побічним проду
ктом діяльності уряду: це справедливо для кількості пов
ноправних виборців, про яку можна довідатися зі списків 
електорату, та життєво важливої інформації, нагромадже
ної у процесі реєстрації народжень, смертей і шлюбів. 
Хоча багато побічної статистики є цінною потенційною 
базою для вивчення проблем, слід бути уважним, щоб ци
фри відображали не просто управлінські процедури, а 
явище, яке перебуває в центрі уваги. Наприклад, статис
тика скоєних злочинів або зареєстрованих безробітних не 
є точним показником злочинності або безробіття, а зміни 
у статистиці можуть не відображати відповідних змін у 
феномені (і навпаки) або навіть можуть спотворюватися у 
їхньому результаті вимірювання: енергійна кампанія по
ліції по боротьбі зі злочинністю може привести до зрос
тання кількості арештів, однак саме завдяки цьому зрос
танню люди можуть надавати інформацію про злочини, 
яка б в іншому разі замовчувалася.

Уряд також має певні переваги, коли збирає потрібну 
йому інформацію. Насамперед, його значні масштаби 
означають, що він володіє ресурсами, необхідними для 
дослідження громадської думки, чого не можуть малі ор
ганізації. До того ж уряд має повноваження змусити лю
дей надавати інформацію — наприклад, ділову статисти
ку компаній або дані приватного характеру під час про
ведення перепису населення. І все ж значний обсяг інфо
рмації, нагромаджений урядом, надходить завдяки доб
ровільним відгукам, таким, як під час Всезагального 
опитування членів домогосподарств.
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Зрештою, уряд міг би применшити свої проблеми у 
передачі інформації від однієї державної організації до 
іншої порівняно з передачею інформації від однієї фірми 
до іншої, які можуть конкурувати між собою. І все ж та
ка легкість передачі не завжди очевидна на практиці. 
Центральний уряд — страшенний невіглас за багатьма 
показниками запровадження політики на місцевому рів
ні. Навіть у межах центрального уряду існують пробле
ми з передаванням даних. І так часто буває у випадку з 
аналізом політики, коли виявляється, що питання техніч
ного характеру мають політичні наслідки.

Уряди також мають широкий спектр інших джерел 
більш неформальної інформації та вимог, таких, як гро
мадські запити, виборні комітети (хоча нагромаджена ни
ми інформація значною мірою надходить від уряду), кон
сультативні та дорадчі комітети, представники зацікавле
них груп та джерела інформації від членів парламенту, а 
також звіти регіональних представництв, доповіді по
сольств, результати розвідувальної й шпигунської діяль
ності тощо. Вади таких каналів як механізмів формування 
порядку денного вже були обговорені у параграфі 5.2.

5.5. ПОТРЕБИ В ІНФОРМ АЦІЇ 
ТА ПОШ УК ПРОБЛЕМ

5.5.7. Зміни у складі клієнтури
Для багатьох організацій державного сектора найбільше 
потенційне джерело змін — це їхні покупці або клієнти. 
Для деяких програм, таких, як програми пенсій за віком, 
значення має саме кількість осіб; для інших, таких, як 
супутні пільги або нагляд за соціальними програмами, 
має значення також інтенсивність умов. У повсякденно
му житті інформація з таких питань є необхідною для 
бюджетної політики, проте зміни можуть мати вплив на 
ге, як організація здійснює надання своїх послуг і при-
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вертає увагу до “потреб”, які неможливо задовольнити 
розширенням (або зменшенням) масштабу зацікавлених 
організацій.

У процесі пошуку проблем надзвичайно важливо пе
редбачити відсутність зв’язку з попереднім досвідом, та
ким, як прискорення тенденції або зміна у напрямку тен
денції. Аналіз можна виконувати на розгрупованому рів
ні з метою простежити ключові зміни в тенденціях. На
приклад, для послуг сфери охорони здоров’я та соціаль
ного забезпечення не досить враховувати лише сукупну 
кількість осіб віком понад 60—65 років; необхідно 
оцінювати зміни в частці осіб віком понад 75 років, 
оскільки вони потребують значно більшої уваги, ніж 
“молодші” особи похилого віку (див. також 5.6.3).

5.5.2. Нові проблеми
Крім виявлення проблематичних тенденцій в існуючій 
клієнтурі, важливо якомога раніше простежити появу но
вих проблем. Ці проблеми можуть бути цілковито нови
ми або вже наявними феноменами, що вже минули або 
можуть проминути поріг, який надає їм достатньої важ
ливості, аби вони заслужили на увагу уряду, або такого 
масштабу, щоб для їх розв’язання стало необхідним 
створення окремого штату.

Приклади таких фактичних або потенційних нових 
проблем — це нові форми забруднення довкілля вна
слідок нових виробничих процесів, зростання кількості 
різних типів домогосподарств, що потребують соціальної 
допомоги, зловживання наркотиками, “хвороби достат
ку” та славнозвісні проблеми, що виникають у зв’язку зі 
збільшенням вільного часу. Багато нових проблем у дій
сності спричинені “розв’язанням” попередніх проблем, 
таких, як висока собівартість транспорту (у грошовому 
та часовому вираженні) для людей, що переселяються до 
периферійних житлових районів.

4.
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Виявлення нової проблеми, можливості або “потреби” 
автоматично не означає, що необхідна негайна чи будь- 
яка інша дія уряду чи взагалі потреба у подальшому ви
значенні та аналізі наслідків політики. Наприклад, існу
вання маловикористовуваних парків для скейтбордистів, 
розкиданих по всій країні, має бути попередженням що
до термінових вирішень несподіваних проблем, які доро
го коштують і можуть потім залагодитися (або й ні).

Нові проблеми — це ті, які, найімовірніше, опиняться 
в центрі уваги наявних операційних підрозділів у межах 
організацій, оскільки вони можуть не нагромаджувати 
дані стосовно цих проблем, а їхня зосередженість на по
передньо визначеній проблемі, над розв’язанням якої во
ни вже працюють, може означати, що вони не усвідом
люють потенційної значущості інформації, випадково 
одержаної ними.

5.5.3. Нові розв’язання
Як постають нові потенційні проблеми, так само пропо
нується й багато нових розв’язань, або кращих способів 
реалізації існуючих державних програм, або (на жаль, це 
трапляється рідко) розв’язань, що їх знаходять одночас
но з виникненням нової проблеми. “Нові” розв’язання 
можуть відображати мінливі сприйняття так само, як но
ву технологію. Наприклад, нещодавнє посилення наголо
су на “спільноті”, радше ніж на піклуванні з боку інсти
туцій, відображає нові політичні та інтелектуальні тенде
нції, тоді як багато досягнень у сфері медицини спира
ються на нові технології (і можуть, своєю чергою, спри
чинити проблеми як з позицій своєї вартості, так і з по
гляду, скажімо, зростання потреби у післяопераційному 
догляді тощо).

Мікротехнологія, найімовірніше, забезпечує розмаїття 
потенційних нових розв’язань проблем політики, і не всі 
вони неодмінно є доцільними чи витратно-результатив
ними. Комп’ютеризація дасть змогу запровадити місце-

8 —  4-2228
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вий податок на прибуток та нові персоналізовані пакети 
пільг, що надходять з одного джерела. Досягнення у 
сфері комунікацій, продиктовані мікротехнологією, мо
жуть полегшити процес підтримання контактів з літніми 
або непрацездатними особами, і, отже, породити нові ви
ди позаінституційного догляду; вже розробляється багато 
нових (і нерідко дуже дорогих) приладів, що стануть у 
пригоді інвалідам.

У деяких випадках те краще або дешевше рішення, 
яке знаходять, може не бути цілковито новим, але воно є 
таким, що постає зі зміни в комплексі “витрати — ре
зультативність”. Наприклад, у програмах з інтенсивним 
використанням робочої сили зростання відносної вартос
ті праці може призвести до відносного подешевшання 
капіталомістких методів надання послуг.

5.6. МЕТОДИ АКТИВНІШОГО ПОШУКУ 
ПРОБЛЕМИ

5.6.1. Неформальні джерела та ставлення 
до пошуку проблеми

Як відзначають науковці, що сканують проблеми у сфері 
бізнесу та державного сектора, основну масу потенційно 
корисної інформації, яка надходить до організації, отри
мують неформальними методами (див.: Hellriegel and 
Slocum, 1974; Bardach, 1978). Неформальні засоби до
слідження загроз і можливостей, що постають перед орга
нізацією, і надалі будуть найважливішим джерелом, неза
лежно від застосованих методів. Деякі з методів, окресле
них нижче у цьому параграфі, є не стільки засобами зна
ходження нової інформації, скільки механізмами оприлю
днення вже одержаних результатів інформації.

Більш очевидне використання неформальних джерел 
інформації потребує: 1) визнання пошуку проблеми як 
цінної діяльності для підтримання (і, по суті, виживання)
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організації; 2) стимулів на особистому рівні для пору
шення питань, навіть (або особливо) якщо вони станов
лять загрозу усталеному порядку в організації. Запрова
дження деяких більш формальних процедур, окреслених 
нижче, може саме по собі символізувати зміну в системі 
цінностей, проте навіть формальні методи здатні “випа
ровуватися”, якщо керівна верхівка вочевидь не зацікав
лена у споживанні інформації, яку вони генерують, 
виробляючи рішення.

5.6.2. Адміністративні джерела
Адміністративні джерела й надалі будуть основними по
літичними джерелами інформації про пошук проблеми, 
проте існує небезпека, що внаслідок інерції (або браку 
будь-яких міркувань з приводу доречності політики піс
ля спроектування системи збору адміністративних даних) 
невідповідні або неадекватні джерела даних можуть ге
нерувати оманливі сигнали (див. пункт 5.4). Тому до
цільно зробити огляд адміністративних джерел принайм
ні за п’ять років, аби відповісти на два питання: 1) чи 
ілюструють адміністративні джерела, використовувані 
сьогодні, належну й точну картину стану проблем, які 
організація має розв’язувати? 2) чи існують джерела да
них, якими сьогодні користуються виключно в адмініст
ративних цілях, придатні ще й для пошуку проблем? Як
що відповідь на перше питання свідчить про неефектив
ність сучасної статистики, можна розглянути низку аль
тернатив. Вид інформації, нагромаджений у точці пропо
зиції, або навіть спосіб надання послуги можуть зміню
ватися з метою генерування більш значущої інформації. 
Якби такий спосіб виявився неадекватним або не давав 
змоги розв’язати проблему, то для збору необхідної ін
формації можна було б розглянути можливість здійснен
ня регулярного вибіркового опитування.

Вочевидь потрібне щось більше, ніж просте привер
нення уваги до технічної вищості будь-якої запропонова-
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ної заміни існуючих даних, отриманих в адміністратив
ний спосіб. Зокрема, слід запровадити зміни у спосіб, 
який був би максимально безпечним для організації — 
пропонента послуг.

5.6.3. Демографічний аналіз
Аналіз майбутніх тенденцій у структурі населення може 
виявити цілий спектр наслідків для державної політики, 
особливо (однак не виключно) для послуг соціального 
характеру (див.: CPRS, 1977). До цих наслідків належать 
коливання числа школярів, кількості осіб, які шукають 
роботу в якийсь певний рік (що також впливає на кіль
кість майбутніх працівників державного сектора), кілько
сті населення, яке одержує заробітну платню (і, отже, 
оподатковується), а також розміру різних категорій до- 
могосподарств, таких, як сім’ї з одним із батьків та осо
бами похилого віку, що можуть висувати суворі вимоги 
до сфери соціального забезпечення, соціальної роботи та 
медичних послуг. Докладний аналіз може вплинути на 
планування політики та формування бюджету на подаль
ших етапах, проте тут нас цікавить сигнальна функція, 
яку може здійснювати демографічний аналіз.

Демографічний аналіз не може бути якоюсь панацеєю 
у вигляді багатоаспектних прогнозів на майбутнє століт
тя, характеристик домогосподарств та географічного роз
поділу населення. Хоча й можна зробити вірогідні про
гнози майбутньої сукупної кількості осіб, що входять до 
вікових груп, уже народжених (для яких можна обчисли
ти рівні смертності), набагато складніше спрогнозувати 
змінні, що залежать від людської поведінки, такі, як тем
пи народжуваності (можна передбачити кількість жінок 
репродуктивного віку, проте неможливо визначити кіль
кість дітей, яку вони схочуть мати) або процес форму
вання сім’ї. Доля минулих прогнозів темпів народжува
ності свідчить про небезпеку простої екстраполяції пото
чних тенденцій (див.: CPRS, 1977). Таким чином, ми мо
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жемо передбачити тенденції в кількості осіб похилого 
віку, однак значно важче визначити, якою буде кількість 
учнів початкових класів через 5— 10 років. 1 все ж, 
оскільки невизначеність сама по собі є проблемою по
літики, доцільно здійснити демографічний аналіз, що дав 
би змогу виявити сфери невизначеності, результатами 
якого можна скористатися на подальших стадіях процесу 
політики.

При виконанні сигнальної функції важливо, щоб демо
графічний аналіз здійснювався на належних рівнях деза- 
ґреґації. Початковий поділ на вікові категорії, пов’язаний 
з попитом на певні послуги або доступом до них, є ба
жаним (наприклад, поділ на осіб шкільного/працездатно- 
го/пенсійного віку), проте можна здійснювати й подаль
шу дезагрегацію: значення має не просто сукупна кіль
кість осіб шкільного віку, а баланс між початковою та 
середньою освітою, а також виявлення специфічних “ву
злів”, що просуваються системою шкільної освіти; ста
більна кількість осіб віком понад 60/65 років може міс
тити в собі дедалі більшу кількість пенсіонерів віком по
над 75 років, які потребують кращого догляду. Дезаґре- 
ґація по ділянках (яка залежить від припущень з приводу 
міграції) має особливо істотне значення для місцевих ор
ганів влади, що намагаються передбачити чинники впли
ву на надання послуг у майбутньому.

Багато організацій цікавитимуться лише специфічними 
типами демографічного аналізу, такими, як число осіб 
віком понад 60/65 років або темпи формування домогос- 
подарств. Для багатоцільових місцевих органів влади по
тенційно придатним є увесь спектр демографічних про
гнозів.

5.6.4. Соціальні індикатори та соціальні дані
Агентам політики може стати у пригоді розмаїття інших 
форм інформації соціального характеру — як безпосере
дніх характеристик осіб, таких, як стан здоров’я, так і
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показників умов їхнього проживання, таких, як термін 
експлуатації та стан їхніх помешкань і автомобілів. На
прикінці 1960-х років висловлювалися надії, що соціаль
ні дані, корисні для агентів політики, можна розвивати 
до такого стану, коли вони не просто сприятимуть вияв
ленню проблем, які необхідно розв’язати, а й служити
муть показниками успіху урядових програм і можуть на
віть зводитися в “доповідь на соціальну тематику” або 
звіт, пов’язаний з економічними звітами національного 
масштабу. Стверджували, що такі звіти становлять непо
вну картину національного добробуту, і, оскільки вони 
піддаються вимірюванню, а поліпшення соціальних 
умов— ні, ці звіти призводять до надмірної концентра
ції на економічних цілях (див.: Саііеу, 1980, ch. 11). 
Сподівання на цю “динаміку соціальних індикаторів” не 
справдилися і навряд чи справдяться в майбутньому. 
Цей факт свідчить про наявність проблем у системах 
цінностей (незгоди з приводу нормативних наслідків 
змін в індикаторах), проблем, пов’язаних з нашим не
знанням суспільних процесів (що є необхідним, якщо ми 
маємо намір оцінити вплив урядових програм на індика
тори), а також більш технічних проблем виміру (добір 
індикаторів, які є обґрунтованими, тобто повнозначними, 
показниками виміру проблеми, що нас цікавить, а також 
надійними, тобто такими, які послідовно відображають 
зміни у стані проблеми). Слід зазначити, що всі ці роз
мови про економічні показники, з якими покликаний 
конкурувати рух за соціальні індикатори, сьогодні ви
кликають дедалі більший скептицизм.

Незважаючи на це, у нагромадженні й презентації со
ціальних даних, особливо у Британії, відбувся певний 
прогрес, а творцям політики відкрилося велике поле дія
льності для подальшого вдосконалення процесів нагро
мадження та споживання інформації. Це, зокрема, стосу
ється ролі цих процесів у приверненні уваги творців по
літики до проблем, що можуть потребувати подальшого 
дослідження навіть тоді, коли ними у їхній первинній
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формі неможливо скористатися для планування та 
оцінювання політики. Поки що можемо сказати, що це — 
сфера аналізу політики, де Британія утримує пальму пер
шості, особливо у презентації даних соціального харак
теру (див., зокрема, щорічник “Соціальні тенденції” 
(“Social Trends”).

Дані, нагромаджені центральними урядовими організа
ціями, перебувають на надто високому рівні географіч
ної агрегації, щоб ними могли скористатися окремі міс
цеві органи влади та інші державні установи, які діють у 
різних місцевостях. І все ж індикатори національного 
або регіонального рівня можуть виконувати корисну 
роль у приверненні уваги місцевих органів влади до пи
тань, можливі наслідки яких вони мають дослідити. Пе
репис населення кожні десять років служить універсаль
ним засобом опитування, що здійснюється на невеликих 
географічних ділянках і включає певні дані соціального 
характеру (наприклад, про умови проживання) на додачу 
до географічних даних. І все ж часовий проміжок між 
періодами перепису є довгим, а дані одержують із запіз
ненням. Певні уявлення про тенденції може дати інфор
мація, одержана в адміністративний спосіб (див. 5.6.2) 
(наприклад, дані про стан житлових будинків надходять 
від планових показників та від ради управління житло
вим фондом), проте, зокрема, органам влади у великих 
містах задля одержання своєчасних даних варто здійсню
вати регулярні вибіркові опитування членів домогоспо- 
дарств у їхній місцевості.

Аргумент на користь використання соціальних даних 
для пошуку проблеми дещо нагадує замкнене коло: на
явність даних уже означає усвідомлення доцільної по
літики їх нагромадження. Проте потрібно визначити ще 
й підтекст цих даних — вони самі по собі не є сигналь
ною лампочкою, хоча це і є однією з цілей комплексно
го набору соціальних індикаторів. Існує навіть (або, мо
жливо, зокрема) загроза, що комплексні соціальні інди
катори не сприятимуть добору саме тих нових та непе
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редбачених проблем, які є центральним об’єктом актив
ного пошуку. Соціальні індикатори можуть доповнюва
тися іншими методами, як формальними, так і неформа
льними.

Одне блискавичне опитування з метою збору соціаль
них даних може привернути увагу до проблем, не вияв
лених раніше, проте ймовірність генерування інформації, 
що свідчить про потребу перегляду державної політики, 
є вищою за наявності змін у даних, нагромаджуваних ре
гулярно й послідовно. Такі дані нерідко не ілюструють 
ніякого неочікуваного відхилення, і, отже, їх часто мож
на вважати “зайвими” як свідчення на користь пошуку 
проблеми, а їхнє нагромадження та систематизацію — 
надмірною розкішшю. Інші дані, нагромаджені урядом, 
можливо, не матимуть стосунку до поточної політики. 
Але ж деякі індикатори “сплять”, тобто не демонструють 
ніяких неочікуваних відхилень протягом певного пе
ріоду, а потім прямо або непрямо попереджають нас про 
потенційну проблему політики. Відмова від збору або 
недбале нагромадження даних часових рядів може згуб
но вплинути на цінність володіння значним обсягом ін
формації, завдяки якому можна спроектувати майбутній 
стан речей (проект на перспективу).

5.6.5. Судженнєві методи
Існує низка судженнєвих методів прогнозування (напри
клад, тих, які радше спираються на інтуїтивні судження, 
ніж на кількісний аналіз), що, як ми побачимо в розділі 
8, мають двозначну цінність як прогнози на майбутнє. 
Проте, як доповнення до інших методів пошуку про
блем, вони здатні інформувати нас про будь-які загрози 
й можливості, хоча, природно, й не гарантують передба
чення цих проблем. Використання таких методів може 
торувати формальний шлях до чіткого формулювання 
результатів, одержаних завдяки неформальному скану
ванню.
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Метод Делфі передбачає одержання потрібних прогно
зів з інтуїтивних суджень осіб, компетентних у питанні, 
що становить інтерес, а ці судження найкраще одержува
ти індивідуально від членів групи, оскільки, як ствер
джують, під час групової зустрічі погляди осіб-екстраве- 
ртів або представників вищих кіл мають більший вплив. 
Процедури використання методу Делфі описані у під- 
роздіі 8.5.1. Крім сумнівної точності прогнозування, цей 
метод має ще кілька недоліків, котрі обмежують його 
використання як потенційного методу пошуку проблеми. 
Насамперед увесь можливий спектр проблем або можли
востей, які ми хочемо виявити, визначається добором пе
вних “експертів” та питаннями, порушеними у первинно
му опитуванні. До того ж аспекти процедур, якими дося
гається злагода, означають, що до остаточної презентації 
є можливість виявити малоймовірні, але серйозні небез
пеки.

“Мозкова атака” спирається на ідеї, майже протилеж
ні ідеям методу Делфі: у групі людей, що зібралися ра
зом і швидко перебирають можливі, навіть неймовірні, 
сценарії майбутніх подій, існує певна “синергія”. Інакше 
кажучи, ідеї, висунуті одним учасником, можуть породи
ти в інших головах думки, які без цього були б обійдені 
увагою. Далі учасники цієї процедури можуть оцінювати 
ступінь імовірності різних перелічених ними гіпотетич
них випадків та вибирати з-поміж них найвагоміший, 
ранжуючи їх за взаємною згодою або усереднюючи їхнє 
значення (див. також параграф 8.5.2). Незалежно від точ
ності прогнозів на майбутнє, такі процедури можуть ста
новити цінність для учасників у тому розумінні, що кра
ще орієнтують їх на майбутнє і краще інформують їх 
про цінності та перспективи їхніх колег. “Мозкова атака” 
допомагає виявити імовірні загрози й можливості, що в 
іншому випадку залишилися б непоміченими.
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5.6.6. Ознайомлення з літературою
Проблема активного пошуку проблеми часто полягає не 
у створенні нової інформації, а у виявленні існуючих її 
джерел та засобів видобуття з них потрібної інформації. 
Мало які чинники впливу не прогнозувалися або не об
говорювалися у журналах та засобах масової інформації, 
а ті, що були обійдені увагою, вочевидь не становили ін
тересу для організації. Потужний вплив традиційно має 
телебачення, проте, згідно з Вайнером, “інформація, що 
поширюється, не прогнозує тенденції, а радше є їхнім 
відображенням. Тому систематичне вивчення друкованої 
продукції є, найімовірніше, найбільш цінним для своєча
сного виявлення нових ідей і технологій та змін у тенде
нціях” (див.: Weiner, 1976).

Великі урядові організації мають змогу самостійно 
ознайомлюватися з літературою, проте за наявності кіль
кох подібних установ, об’єднаних в асоціацію (як у ви
падку з місцевими органами влади), для останньої є сенс 
здійснювати цю діяльність за умови, що вона доповню
ється переглядом місцевих публікацій. У доборі публіка
цій, які підлягають дослідженню, важливо охопити ши
рокий їх спектр, щоб можна було простежити й непрямі 
чинники впливу.

Окремим спостерігачам доручають підготувати витяг зі 
статті, який відповідає двом вимогам: 1) у статті йдеться 
про ідею або випадок, що сигналізує про нетиповий при
клад або тенденцію, не виявлену раніше; 2) висновки, що 
виводяться зі статті, мають середньо- або довготривалий 
вплив на сфери політики, які становлять інтерес для орга
нізації або в якийсь інший спосіб впливають на її діяль
ність як державної установи (див.: Weiner, 1976).

Слід періодично скликати членів комітету з аналізу 
публікацій, які б обговорювали значення кожного витя
гу, поданого за попередній період. У своєму звіті ко
мітет мав би особливо наголосити на інформації, яка до
повнює або довершує розуміння певного явища, замість 
того щоб занотовувати вже розглянуті пункти; надзви
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чайно важлива функція комітету — зведення разом ви
сновків з неспоріднених на перший погляд фактів або 
ідей, узятих із різних джерел.

Далі члени цього (або іншого) комітету можуть, зби
раючись рідше, вирішити, котру з тем вони хотіли б роз
винути у доповідь, де б аналізувалися певні тенденції. У 
таких доповідях, крім розвитку теми, мають розглядати
ся впливи на персонал, способи реалізації державної по
літики, нові політичні проблеми, що потребують уваги, 
та можливі наслідки для ресурсів.

Незважаючи на доволі стислий виклад, ця форма 
ознайомлення з літературою може зробити корисний 
внесок до пошуку проблеми. Як і завжди в аналізі по
літики, одне з ключових завдань — забезпечити фактич
не споживання аналізу особами, які впливають на рі
шення, наприклад, завдяки наявності комітету, який кон
тролює доповіді на тему аналізу тенденцій. До комітету 
мають входити впливові службовці організацій або орга
нів державної влади.

5.6.7. Оцінювання діючих державних програм
У розділі 12 ми розглянемо те, як оцінювання політики 
допомагає у визначенні ступеня її успіху в досягненні 
поставлених цілей. Тут ми хотіли б привернути увагу до 
того важливого внеску в новий раунд вироблення 
рішень, яке, завдяки зворотному зв’язку, робить оціню
вання. Корисні оцінки — не ті, що знаменують закінчен
ня аналізу у процесі політики, а ті, які надають інформа
цію про недбало сплановані програми та мінливі обста
вини. На етапі пошуку проблеми важливо, щоб оцінка 
такої інформації здійснювалася не лише з погляду спе
цифічної програми, а й широкомасштабних наслідків для 
проектування політики, надзвичайної ситуації або змін у 
проблемах, які тривожать кілька або багато організацій 
чи перебувають у центрі уваги кількох або багатьох про
грам.
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5.7. ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩ Е
АКТИВНОГО ПОШ УКУ ПРОБЛЕМИ

Визначаючи осіб, які всі сили спрямовують на пошук 
проблеми, доцільно доручити цю функцію виключно 
спеціалістам, оскільки вони можуть краще зорієнтувати 
на майбутнє усіх, особливо керівну верхівку, та визнати, 
що чітке уявлення про загрози або можливості може по
легшити виконання майбутніх завдань (чи принаймні ра
ніше попередити про погані новини). Тому процес пошу
ку проблем найбільшою мірою відбувається в операцій
них підрозділах та відділах. Доцільно зажадати від керів
ників відділів гарантій активного пошуку проблем з ак
центом на тому, що це роль менеджменту, яка за своєю 
важливістю не поступається контролю за впровадженням 
існуючих програм. Вочевидь, було б доцільним не при
мушувати керівників відділів створювати окремі підроз
діли пошуку проблем, а залишити вирішення цієї про
блеми на їхній розсуд.

І все ж надання відділам повної відповідальності має 
низку недоліків: 1) немає гарантій того, що вони, не ма
ючи часових обмежень, здійснюватимуть систематичне 
сканування певних проблем; 2) існує небезпека того, що 
працівники відділів за інерцією можуть і надалі користу
ватися статистичними даними, не придатними для ви
міру масштабу проблеми, особливо якщо до цих даних 
існує позитивне ставлення; 3) працівники можуть зне
хтувати проблемами з широкомасштабними наслідками 
для кількох відділів чи для всієї організації або просто 
не усвідомити масштаб цих наслідків.

Усі ці чинники свідчать про доцільність створення (в 
організаціях з багатьма відділами) певного офіційного 
механізму пошуку проблеми, який виконував би три го
ловні функції: 1) “ревізійну”— періодичні перевірки
процедур пошуку проблем у відділах та поради щодо 
можливих змін; 2) функцію “розпродажу”— передача 
ідей з приводу процедур пошуку проблем, які спрацюва
ли в інших відділах, і робота з важливими питаннями,
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виявленими раніше в інших відділах; 3) використання 
власних можливостей пошуку проблеми, що дає змогу 
виявити питання, важливі для організації в цілому. Такі 
центральні функції не завжди надаються якомусь центра
льному плановому або статистичному підрозділу. Справ
ді, оскільки багато проблем можна виявити у спосіб, 
який не є продуктом стандартних планових процедур 
або процесу нагромадження статистичних даних, є під
стави запровадити окремий механізм для контролю за 
пошуком проблеми. Такий механізм не обов’язково має 
бути повноцінним робочим підрозділом — іноді краще 
регулярно скликати комітет, до якого входили б предста
вники відділів, а також центрального планового абр ста
тистичного підрозділу з невеликим штатом дублерів. Яс
кравим прикладом політики центру, що займається по
шуком проблем, є колишній “мозковий центр”, Цен
тральна група огляду політики (CPRS); як стверджують, 
він привернув увагу міністрів до значення демографічно
го аналізу для соціальної політики, а також до результа
тів застосування мікропроцесів.

Конкретна інституційна організація буває різною зале
жно від державної установи; для місцевого органу дер
жавної влади з його стійкою прихильністю до корпора
тивного підходу та зосередженістю аналізу політики в 
центрі має більше сенсу покласти на такий підрозділ від
повідальність за центральні аспекти пошуку проблеми. 
Проте саме по собі створення планового органу не Гара
нтуватиме ні спроможності здійснювати аналіз політики, 
ні потужного корпоративного підходу.

Кілька авторів, включаючи й двох досвідчених служ
бовців апарату центрального уряду, самостійно дійшли 
висновку про доцільність наявності за межами уряду пе
вного форуму, який би аналізував процес нагромадження 
та використання урядом статистичних даних. Мозер 
(Moser, 1980, 25 — 26) відзначає, що Британія є однією 
з небагатьох прогресивних країн, яка не має національ
ної ради з питань статистики, і пропонує створити таку



126 Частіша II. АНАЛІЗ У ПРОЦЕСІ ПОЛІТИКИ

раду, куди увійшли б існуючі консультативні комітети. 
Рада надавала б поради з проблем державної статистич
ної політики, а також пріоритетів статистичної діяльнос
ті, насамперед зовнішнім користувачам; діяла б як фо
рум для обговорення питань ролі статистики; слугувала 
б органом зв’язку між статистиками, користувачами та 
науковцями. Як зазначав Мозер, “ця ідея ніколи не ви
кликала ентузіазму у Вайтхолі”. Так само Різ (Rees, 
1981, 13— 14) обстоює “певний тип автономного інститу
ту або комісії, що включав би представників уряду і від
повідав за базу статистичних даних для творців соціаль
ної політики”. Стрингер і Ричардсон (1980, 38) посила
ються на приклад Швеції і пропонують створити незале
жне агентство, підтримуване дослідницькими комісіями, 
з метою підвищити стандарти творення політики, особ
ливо на етапах пошуку та виявлення проблеми. Додатко
вою функцією такої ради може бути дослідження етич
них наслідків нагромадження та використання даних та
кого типу. Як і всі запропоновані інституційні рішення, 
воно буде неефективним, якщо його не супроводжувати
ме перегляд цінностей у стінах Вайтхолу.

Ідея запровадження ревізійного органу за межами уря
ду переходить у більш загальну проблему відкритості 
уряду на стадії пошуку проблеми. Загальна злагода між 
британськими науковцями — коментаторами та колиш
німи практиками — свідчить на користь максимальної 
кількості публікацій статистичних даних урядом та мак
симальної відкритості в обох напрямках (див.: Moser, 
1980; Stringer and Richardson, 1980; Rees, 1981).

У своєму прагненні покращення поточних методів ін
формування з приводу проблем урядовим організаціям 
не слід розглядати пошук проблеми як справу техніки 
для внутрішнього споживання. Головним джерелом і на
далі залишиться інформація, що передається з-поза меж 
організації, а якість цієї інформації та коментар з її при
воду можна вдосконалити, якщо уряд готовий розвивати 
діалог, відкриваючи доступ до власноруч нагромадженої
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ним інформації. Подібне може зробити організацію враз
ливою до критики, побудованої на її ж власних даних, 
проте масштаб проблем, які державна політика поклика
на розв’язувати, не зменшиться просто через те, що ін
формація про них є неякісною, неповною або несвоєчас
ною.
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ФІЛЬТРАЦІЯ ПРОБЛЕМИ
6

6.1. КЛЮЧОВА РОЛЬ ФІЛЬТРАЦІЇ ПРОБЛЕМИ

У розділі 4 ми пересвідчилися в істотній розбіжності у 
поглядах на оптимальний стиль вироблення політики. З 
одного боку, це намагання наблизитися до ідеального 
типу “раціонального” або “синоптичного” творення по
літики, в якому робиться наголос на потребах у вичерп
ному аналізі проблем з погляду цінностей, цілей, варіан
тів вибору та наслідків. З другого боку, існує ще й “про
сування абияк”, де наголос робиться на доцільності, а 
також неминучості плюралізму, взаємного пристосуван
ня, пошуку злагоди та інкременталізму.

Як ми зазначали у розділі 4, конфлікт між цими край
німи позиціями означає дуже просту дихотомію. “Одно
го найкращого способу” розв’язання всіх проблем не бу
ває. Для деяких ситуацій і проблем необхідним і доціль
ним може бути раціоналістичний підхід; і навпаки, за ін
ших обставин і проблем належним (або просто немину
чим) може “бути просування абияк”. Існує й широкий 
проміжний спектр випадків, коли зовсім незрозуміло, 
який стиль творення політики (або комбінація стилів) є 
найбільш доречним. Далі нам треба вирішити щодо спо
собу рішення.

Цей процес вироблення рішення з приводу способу 
рішення є тим, що Дрор (Dror, 1968) характеризує як 
“творення метаполітики”. Так само Саймон пропонує по
діляти рішення на “програмовані” та “непрограмовані”, 
де кожному приписуються різні стилі вироблення рішень 
(Simon, 1960). Ліндблом (1965) у своїй книжці “Інтелект 
демократії*” (“The Intelligence of Democracy”) називає
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проблему “необхідністю вибору з-поміж методів творен
ня політики”, а у своїй пізній роботі, присвяченій “про
суванню абияк” (Lindblom, 1979), він зазначає, що одні 
проблеми можна піддати “стратегічному”, а інші — 
“простому” або “незв’язному” інкрементальному аналізо
ві. Етціоні (1967) пропонує третій підхід до вироблення 
рішень через “змішане сканування”, коли спеціальні про
блемні сфери досліджуються ретельніше. Проте жодний 
з цих авторів не пропонує специфічного або доречного у 
політичному плані критерію, за яким можна визначити 
придатність різних питань для різних ступенів аналізу. 
Автор, який багато зробив у цьому напрямі, — Колін 
Вайзмен (Colin Wiseman, 1978), робота якого була при
свячена “добору головних проблем планування”.

У цьому розділі нас цікавить добір належного способу 
аналізу як практична проблема, з якою стикаються 
виробники рішень, а не просто абстрактна проблема для 
науковців-теоретиків. Класифікація проблем (або фільт
рація проблем) в уряді таки відбувається щоденно, на 
всіх рівнях — від рішення прем’єр-міністра (до 1983 р.), 
за яким проблема переходить до Центральної групи 
огляду політики і до окремого державного службовця, 
який сортує вхідну документацію на категорії “для пода
льшого розгляду” та “для термінового розгляду”. І все 
ж, як теоретики не спромоглися визначити критерії тво
рення метаполітики, так і політики й управлінці 
“вирішили рішення” у високоінтуїтивний та особливий 
спосіб. Висновки з даних Міністерства охорони здоров’я 
Шотландії, які наводить Вайзмен (1978), можна узагаль
нити у спосіб, типовий для вироблення рішень у Брита
нії: “Здебільшого минулі рішення, з приводу яких про
блеми мають піддаватися докладному й методичному 
аналізові, спиралися на суто політичні критерії, і часто 
без систематичного розгляду базової ситуації”. Ми реко
мендуємо більш “систематичний” або принаймні більш 
усвідомлений підхід до цього важливого аспекту ад
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міністративного процесу та процесу політики, яким, на 
жаль, часто нехтують.

Виходячи з нашого досвіду навчання фільтрації про
блеми, ми вважаємо, що найефективніший для студентів 
спосіб усвідомити важливість такої фільтрації та значу
щість різних критеріїв — це самостійно скласти почат
ковий перелік критеріїв у ході вправи, в якій вони 
відіграють ролі членів державної установи, що намага
ється створити систему планування. У параграфі 6.2 опи
суються альтернативні організаційні контексти для по
дібних вправ. Коли відбувається таке моделювання, цей 
опис є найбільш придатним ще до того, як студенти 
ознайомляться з усім розділом. Відтак список укладених 
критеріїв можна порівняти із запропонованим у парагра
фі 6.3 (ми не гарантуємо, що наш список є кращим!). 
Тоді нашу вправу можна завершити, застосувавши один 
або більше методів, окреслених у параграфі 6.4, до про
блем, згаданих у вправі, що дасть змогу простежити мо
жливий спосіб їхньої класифікації.

6.2. ФІЛЬТРАЦІЯ ПРОБЛЕМИ НА РІЗНИХ  
ОРГАНІЗАЦІЙНИХ РІВНЯХ

Фільтрація проблеми не є діяльністю, характерною лише 
для одного рівня організації, і, природно, нею має ціка
витися не лише центральний планувальний орган. Навіть 
на рівні окремого управлінця постають проблеми, які 
відбираються для більш ретельного дослідження та обго
ворення, тоді як інші пропонуються для розгляду в нена
в’язливий та поміркований спосіб, а ще інші складають
ся до течки (принаймні уявно) під грифом “не зважати; 
минеться само собою”. З другого боку, у лютому 1982 р. 
Комітет з питань інновацій у політиці та управлінні 
(MISC 14), очолюваний канцлером казначейства, дору
чив Комітетові контролю політики центру, “мозковому 
центрові” уряду, розглянути зв’язок між розміром реаль
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ної заробітної платні та безробіттям, монопольною діяль
ністю профспілок, перепрофілюванням безробітних та 
досвідом інших країн.

У кожному з цих випадків ми розглядаємо фільтрацію 
проблеми в дії. У цьому розділі наша мета — дослідити, 
чи малоочевидні і, можливо, непослідовні критерії, яки
ми сьогодні керуються у прийнятті більшості рішень з 
приводу розв’язання проблем, можна зробити очевидни
ми та систематизованими.

На рівні окремої особи з її течкою вхідної документації 
існує небезпека, — автори добре знають про неї зі свого 
сумного досвіду, — що “нагальне витіснить важливе”. 
Питання з приводу, які рішення треба приймати невід
кладно, доводиться розглядати першими, і навпаки, склад
ніші питання, які певний час можна піддавати аналізу, 
просто очікують своєї черги, аж поки вони знову-таки не 
перетворяться на нагальні проблеми, що потребують дій 
ще до їх ретельного аналізу. Там, де слухачами курсу 
аналізу політики є ще й управлінці-практики, плідне обго
ворення можна побудувати на прикладі одного слухача, 
який досліджує свою вхідну документацію за попередній 
день або тиждень. Він зазначає, як і чому кожний доку
мент можна класифікувати для подальшого дослідження 
під такими заголовками: а) для роботи цього дня/тижня; 
б) потребує подальшого дослідження; в) з огляду на важ
ливість справи, передати на розгляд керівництву; д) через 
складність справи передати на розгляд планувальному 
підрозділові або незалежним консультантам. Далі група 
обговорює те, чи явний або неявний поділ вхідної доку
ментації на “купки” було здійснено в належний і оптима
льний спосіб. Звідси, природно, випливає необхідність об
говорення поточних критеріїв та процедур. Чи стане од
нозначний перелік критеріїв, наведений у параграфі 6.3, 
корисним способом стандартизації процесу фільтрації? Чи 
додасть він щось нове до того, що вже зроблене?

На різних рівнях деякі питання, що є важливими через 
їхню політичну значущість, масштаб, складність або за

4
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плутаність, внаслідок фільтрації проблеми в організації 
“згори донизу” можуть передаватися на розгляд керівної 
верхівки або політиків. Відтак слід ухвалити рішення з 
приводу розв’язання організацією подібних проблем. Які 
питання слід передавати на розгляд органу планування 
або аналізу, якщо такий існує? Які питання потребують 
висококваліфікованого підходу і, отже, мають передава
тися відповідній групі фахівців організації? Які питання 
слід залишити менеджерам найнижчого рівня або служ
бовцям, найтісніше пов’язаним із групами споживачів та 
клієнтів? Що краще — скликати комітет з представників 
відділів, створити спеціальну проектну групу чи запро
сити незалежних консультантів? Такі рішення необхідно 
ухвалювати, а це дуже непросто, насамперед тому, що 
вони мають як політичне, так і інтелектуальне значення. 
Наприклад, між професійними групами або між фахівця
ми і керівним персоналом (куди входять і планувальни
ки) може точитися конкурентна боротьба. Професійні 
асоціації можуть чинити опір залученню незалежних 
консультантів. Вочевидь питання про те, “хто має займа
тися якою справою і чому?”, є невід’ємними від керів
ного менеджменту, а отже, управлінці найвищого рівня 
мають приймати необхідні рішення або висловлювати 
рекомендації; при цьому їм слід користуватися вдоскона
леними критеріями й процедурами.

6.3. КРИТЕРІЇ ФІЛЬТРАЦІЇ ПРОБЛЕМИ

У цьому параграфі ми окреслимо власний перелік крите
ріїв, на які слід зважати при виборі належного типу ана
лізу для конкретного питання, — це може бути формаль
ний аналіз або більш традиційні методи. Ми усвідомлю
ємо, що багато критеріїв може збігатися з пропозиціями 
інших авторів, а також що інші автори можуть запропо
нувати альтернативний перелік (див., наприклад: Wise
man, 1978). Може існувати й незгода з приводу напряму
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дії певних факторів: наприклад, чи означає факт високої 
політичної значущості певного питання те, що його слід 
піддати формальному аналізу (див. 6.3.1.2)? Деякі крите
рії можна оцінювати на основі більш-менш об’єктивних 
показників (наприклад, кількості осіб, які зазнають впли
ву), інші ж передбачають суб’єктивніші оцінки. До того 
ж відносна значущість різних критеріїв також має су
б’єктивний характер і може змінюватися з плином часу 
або в різних організаціях. З цих та інших причин перелік 
у запропонованій нами формі може бути лише відправ
ним пунктом, а різні процедури використання критеріїв 
розглядатимуться у параграфі 6.4.

6.3.1. Контекст проблеми

6.3.1.1. Чи існує час для аналізу?
Природно, постає перше питання (хоча ним знехтують ті, 
хто визнає доцільність систематичного аналізу) — чи до
статньо часу ми маємо для здійснення аналізу? Політичні 
та інші обставини можуть вимагати прийняття рішення у 
найближчому майбутньому (наприклад, у зв’язку з тим, 
що міністр зобов’язався проголосити промову до певної 
дати). Якщо виникає потреба не стільки в документально 
оформленому “висновку”, скільки в “рішенні”, то ідею 
формального аналізу навряд чи будуть вітати.

Проте брак часу не обов’язково означає відмову від 
будь-якого аналізу. Аналітичний ресурс може набувати 
форми “швидкої та брудної*” процедури. У цьому разі 
слід обмежитися рішеннями, які можна прийняти у коро
ткі строки, та зберігати гнучкість, що дасть змогу здійс
нити подальші зміни (Wiseman, 1978, 78). Вочевидь це 
найпростіше зробити у ситуації мінімального витрачання 
ресурсів (пор. 6.3.4.2). У будь-якому випадку, час рідко 
буває абсолютним обмежувальним чинником (наприклад, 
іноді міністрів можна переконати проголосити запасний 
варіант промови), а якщо проблема за іншими критерія
ми гостро потребує подальшого аналізу, будь-які часові
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обмеження можна переглянути. До того ж момент, до 
якого треба виробити рішення, є лише одним аспектом 
наявності часу для аналізу; іншим аспектом є тривалість 
часу, якого потребуватиме запропонований аналіз, що, у 
свою чергу, відображатиме складність і значущість про
блеми (див. 6.3.2.3 і 6.3.3.1). Там, де це доцільно, стар
товий момент аналізу можна прискорити (тобто йому 
можна віддати перевагу з-поміж інших проблем, що 
очікують на аналіз), а потрібний мінімум часу можна 
зменшити, зосередивши на проблемі всі аналітичні ре
сурси.

6.3.1.2. Якою мірою проблема має політичний підтекст?
Тут “політичний” не зводиться до інтересів політичних 
партій, хоча останні, без сумніву, є важливими. Існує й 
багато інших видів політики: політика у стосунках між 
відділами та політика у межах одного відділу, міжпрофе- 
сійна та міжрегіональна політика і багато інших. Як ми 
часто бачимо, незгода з приводу конкретного питання 
виникає за тими ж напрямками, що розмежовують пар
тії, відділи, різних фахівців з багатьох інших проблем. 
Це означає, що конкретне питання, яке становить інте
рес, швидше “політизується”. Таким чином, воно ще й 
набуде потенційно більшої значущості в очах організації, 
а це може означати потребу в аналізі. Однак сам факт 
“чутливості” проблеми може означати відмову від ана
лізу, особливо там, де лідери організації побоюються, 
що відвертий, щирий і зовні “об’єктивний” аналіз може 
спричинити критику або погіршити стосунки між конку
рентними групами. Такий тип політичної чутливості був 
однією з причин відмови чиновників департаментів 
Вайтхолу від деяких навчальних предметів як потенцій
них кандидатів для PARs (programme analysis and re
view—аналіз і контроль програми) на початку 1970-х ро
ків (Gray and Jenkins, 1983).

Таким чином, “політичний” критерій має дві сторони. 
Політична проблема може потребувати аналізу, особливо
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якщо вона пов’язана з фундаментальними питаннями 
цілей і пріоритетів у межах організації; проте високий 
рівень політичної чутливості може означати, що пробле
ма не піддається аналізу.

6.3.1.3. Чи посів хто-небудь визначені позиції з цього 
питання?

Якщо питання має “політичний” характер у якомусь ви
щезазначеному сенсі, політичні діячі або впливові чино
вники, як правило, керуються попередньо визначеними 
ідеями і посідають визначені позиції, з яких їх не зру
шить жодний аналіз. Справді, навіть сама думка про 
здійснення аналізу може бути виражена дуже нечітко. 
Так, у Вайтхолі у часи правління Марґарет Тетчер знай
шлося б небагато аналітиків, які б могли висунути якусь 
альтернативу політиці моментаризму. Так само останні 
лейбористські уряди не схильні сприймати критику ідеї 
загальної освіти.

6.3.1.4. Якою мірою проблема відповідає інтересам 
організації?

Останній критерій, пов’язаний із “контекстом”, в якому 
було представлено проблему (див. також “наслідки” у 
параграфі 6.3.3) — це рівень, до якого він сприймається 
як такий, що має “центральне значення”. Цей критерій 
важко визначити, проте легко розпізнати на практиці. 
Тобто деякі проблеми розглядаються як такі, що пов’яза
ні з провідними цінностями або цілями організацій, зво
дять разом численні течії в політиці, мають довготер
мінові результати чи широкомасштабні наслідки або ж 
створюють прецеденти і головні підвалини для майбут
ніх рішень. З цих чи інших причин такі проблеми роз
глядаються як центральні, а не периферійні. За відсутно
сті надмірної політичної чутливості вони надзвичайно 
добре узгоджуються з аналізом.
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6.3.2. Внутрішні характеристики проблеми

6.3.2Л. Чи існує простір для вибору?
Важливо констатувати, який спектр варіантів відкритий 
для розв’язання проблеми. Найскладніші проблеми 
політики — ті, що потребують здійснення вибору, особ
ливо там, де варіанти передбачають наявність багатьох 
несприятливих чинників. Там, де немає реальних варіан
тів, де вони загалом дають один і той самий результат 
або де напрям політики зазнає істотного впливу політич
них факторів чи обставин (наприклад, фінансові обме
ження), немає підстав здійснювати докладний аналіз. І 
навпаки, там, де існують реальні варіанти політики, під
стави для аналізу є більш обґрунтованими.

6.3.2.2. Яким є ступінь злагоди з приводу проблеми 
та її розв’язання?

З критерієм вибору тісно пов’язане питання про те, який 
ступінь злагоди існує з приводу природи проблеми та 
оптимальної політики її розв’язання. За наявності факти
чної злагоди роль аналітиків мало важить, якщо тільки 
вони не діятимуть у ролі “адвоката диявола” (наприклад, 
коли їм видається, що іншими варіантами знехтували 
або що загальна злагода будується на незаперечній “тра
диційній мудрості”). Там, де існує не тільки спектр ва
ріантів, а й незгода, роль аналізу може виявитися не
оціненною.

6.3.2.3. Наскільки складною є проблема?
Як видається, систематичний аналіз робить вагомий вне
сок там, де існує незгода з приводу визначення й масш
табу проблеми, або там, де існує багато ідей і критеріїв, 
які потребують зіставлення у процесі вибору рішення. 
Проблеми, спричинені низкою різних факторів, особливо 
приваблюють аналітиків.
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6.3.2.4. Якою є визначеність з приводу проблеми та її 
можливих результатів?

Складність проблеми — та її привабливість для аналіти
ків — зростатиме за високого ступеня невизначеності з 
приводу характеру проблеми, випадкових чинників, ймо
вірних результатів та реальності різних варіантів її роз
в’язання. Вибір з-поміж альтернативних варіантів рішен
ня часто означає вибір з-поміж незначних, проте гаран
тованих, та великих, однак украй невизначених, прибут
ків. Аналітики мають зробити істотний внесок до про
блем, які передбачають виявлення та аналіз ймовірнос
тей. Можна сподіватися, що питання становить особли
вий інтерес для аналітика, якщо його результат був поте
нційно значущим (див. 6.3.1.4 та 6.3.3) та вкрай невизна- 
ченим.

6.3.2.5. Якою мірою проблема дотична до цінностей?
Це питання може збігатися з питанням про політичний 
підтекст (6.3.1.2), проте загалом суть полягає в тому, що 
роль аналізу є очевиднішою й прийнятнішою тоді, коли 
досліджуються питання, які піддаються процесові пошу
ку фактів, кількісному вимірові, порівнянню співмірних 
величин та відносно “об’єктивному” аналізу. Існують й 
інші питання, які можна розглядати лише з позиції “су
б’єктивізму” або системи цінностей. Заборона абортів — 
ймовірно, крайній приклад проблеми, коли підвалини 
дискусії беруть початок від потужних і досить відмінних 
систем цінностей, пов’язаних з етичними і навіть ре
лігійними віруваннями. Ще одним прикладом проблеми, 
дотичної до цінностей, є доцільність смертного вироку. 
Ми не хочемо сказати, що аналіз не робить свого внеску 
до цих питань, проте цей внесок обмежується, скажімо, 
оцінкою ваги “фактів”, наведених конкурентними група
ми, або з’ясуванням різниці між системами цінностей, 
покладених в основу дискусій. З огляду на обмеженість 
аналітичних ресурсів, проблемам, дотичним до ціннос
тей, не слід приділяти надмірну увагу.



6, Ф іл ь т р а ц ія  п р о б л е м и 139

6.3.3. Відгомін проблеми

6.3.3.1. Про який масштаб наслідків ідеться?
Розв’язання конкретної проблеми може означати вклю
чення організації (а можливо, й держави) до цілковито 
нової сфери діяльності, або припинення поточної діяль
ності, або ж заміну усієї програми замість внесення до 
неї поступових змін. Прикладом може слугувати рішен
ня про те, чи слід відмовитися від наступного покоління 
атомних технологій у політиці цивільної атомної енерге
тики і безпосередньо перейти до термоядерної технології 
(“контрольована воднева бомба”). Як кажуть американці, 
остання виявиться “цілком новою грою у м’яча”, що ма
тиме вплив не лише на технологію та промисловість, але 
й на соціальну, політичну та військову сфери діяльності. 
Така проблема політики вочевидь потребуватиме більшо
го обсягу аналізу, ніж інші проблеми, наслідки яких не 
такі серйозні.

6.3.3.2. Чи багато людей зазнає впливу?
Різні проблеми впливають на різні масштаби “виборців” 
або цільових груп. Деякі проблеми зачіпають багатьох 
людей. Наприклад, закон, що вимагає обов’язково на
дівати паси безпеки в автомобілях, стосується всіх водіїв 
та пасажирів на передніх сидіннях. З нескладних по
літичних міркувань випливає, що проблеми, які стосу
ються великих груп людей, очевидно, виправдовують ви
трати важливих аналітичних ресурсів.

6.3.3.3. Наскільки важливими є групи як об’єкт впливу?
Більш прогресивна політична аргументація нагадує нам, 
що масштаб групи як об’єкта впливу є не єдиною детер
мінантою її значущості. Наприклад, у сфері охорони здо
ров’я невелика “група клієнтів” може мати політичне 
значення, якщо її члени добре організовані та галасливі 
(як, наприклад, водії інвалідних автомобілів) або добре 
відомі громадськості та засобам масової інформації (як,
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наприклад, “діти талідоміду”). Такі групи спроможні 
привернути увагу як аналітиків, так і політиків. І навпа
ки, значно більші, проте слабо організовані групи клієн
тів (скажімо, хворі на бронхіт) можуть одержувати мен
ше уваги.

6.3.3.4. Наскільки значущою є група як об’єкт впливу?
Як свідчить Вайзмен (1978, 78), “невелика група клієн
тів, яким гарантуватимуть умови, необхідні для життя, 
може бути настільки ж важливою, як і значно більша 
група, де хворих не лікують, а лише підліковують”. Зага
лом проблема, що має вагомі наслідки для значущої гру
пи, заслуговуватиме на перші місця в порядку денному 
як політиків, так і аналітиків.

6.3.3.5. Чи може проблема розгалужуватися 
і впливати на інші проблеми?

Багато проблем мають відносно ізольований характер, а 
отже, рішення з їх приводу матимуть незначний вплив 
або взагалі не матимуть ніякого впливу на інші пробле
ми, державні програми або установи. Відповідно, потре
ба в аналізі буде обмеженою. І все ж деякі проблеми да
ють паростки, породжуючи “ударні”, або побічні, ефек
ти, і мають великомасштабні наслідки для провідної ор
ганізації та інших установ. Ці проблеми можуть аналізу
ватися на основі значущості (6.3.1.4) та складності 
(6.3.2.3); проте аналітики безпосередньо сприяють їх роз
в’язанню з позицій споглядання та оцінки їхніх відгалу
жень і наслідків у великомасштабних системах. Цей тип 
аналітичної діяльності видається надзвичайно придатним 
для центрального органу, такого, як група корпоративно
го планування в місцевому органі влади або у згадуваній 
колишній Центральній групі огляду політики (CPRS). Яск
равим прикладом аналізу такого роду є здійснений CPRS 
ретельний аналіз демографічних тенденцій та їхнього 
значення для сфери громадських послуг (CPRS, 1977).
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6.3.3.6. Чи обмежуватиме розв’язування проблеми 
гнучкість дій організації в майбутньому?

Колишній міністр оборони США Макнамара часто засте
рігав своїх колег від вибору варіантів політики, що “ви
ключатимуть” усі інші. Державних службовців Британії 
навчають розпізнавати рішення, які можна назвати пре
цедентами або “шаблонами рішень” (Keeling, 1972), і, 
отже, давати користь своєму відділу. Кожний економіст 
знає, що фактична вартість “проекту А” — це не просто 
грошові витрати (“бухгалтерські витрати”), а радше від
мова вкласти ті самі кошти у проекти Б і В, тобто втра
та можливості одержати вищі прибутки (“альтернативна 
вартість”). Наші приклади— це факти того самого по
рядку, адже певні проблеми (або певні способи їх роз
в'язання) є важливими, оскільки вони серйозно обмежу
ють альтернативи, відкриті для установи, і/або сковують 
її майбутню свободу дій. Подібні проблеми та способи 
їх розв’язання потребують аналізу і аналізуються. Як пи
ше про це Вайзмен (1978, 77), “за постійної істотної не
визначеності щодо майбутньої ситуації рішення на май
бутнє слід якомога частіше ухвалювати в майбутньому. 
Коли треба взяти на себе зобов’язання, рівень гнучкості 
цій, який вони дають змогу зберігати в майбутньому, 
має важливе значення у пристосуванні до мінливих об
ставин. Якщо варіанти вибору вимагають цілковито без
поворотного вкладання значних ресурсів у справу дале
кого майбутнього, то ці варіанти слід докладно й ретель
но дослідити ще до впровадження будь-якого рішення”.

().3.4. Вартість дії та аналізу

(>.3.4.1. Скільки коштує розв’язування проблеми?
Практично кожна проблема політики виражається у ви
тратах. Проблеми, що вимагають істотних витрат (не ли
ше у грошовому вираженні, а й у витратах людських 
сил, матеріалів, земельної площі тощо), вочевидь заслу
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говують на першочергову увагу з погляду аналітичних 
ресурсів. Проте існують й інші аспекти витрат. Напри
клад, керівник установи може наполягати на аналізуван
ні будь-якого “варіанта витрат”, що передбачає суму по
над 100 тис. фунтів стерлінгів. Але ж ця сума є величез
ною для невеликої установи і практично незначною для 
великомасштабної організації. Таким чином, якщо ми 
аналізували витрати за “правилом великого пальця”, бу
ло б реалістичнішим витратити на аналіз, за умови його 
необхідності, 2 відсотки (або більше) бюджетних асигну
вань. Інакше кажучи, у визначенні будь-якого порога для 
аналізу краще скористатися правилом відносних, а не аб
солютних витрат.

6.3.4.2. Зростання витрат чи квантовий стрибок?
Аргумент на користь інкременталізму (див. розділ 4) є 
таким: організація може просуватися з відомого теперіш
нього до невідомого майбутнього, роблячи невеличкі 
кроки, спираючись на метод експериментів, спроб і по
милок, і не мати ніякої потреби у здійсненні великовар- 
тісного аналізу. Наприклад, у Бредфорді можна реалізу
вати маломасштабний проект управління вуличним ру
хом і, в разі успіху, поступово поширювати його на інші 
міста і навіть, врешті-решт, на всю країну, без будь-яко
го попереднього або формального аналізу. Порівняйте 
сказане з випадком, описаним вище, — дотриманням 
“термоядерного” напряму в цивільній атомній політиці. 
Термоядерний реактор неможливо запускати поступовим 
нарощуванням (чи зупиняти поступовим зменшенням) 
потужності: в буквальному й метафоричному розумінні, 
він має “критичну межу”, нижче якої нічого не може 
відбуватися, а величезні ресурси, потрібні для реалізації 
подібної ініціативи політики, не підлягають скороченню 
(Schulman, 1980). Багато програм, побудованих на 
прогресивній технології (літаки “Concorde”, космічні 
польоти тощо), вимагають надзвичайно високої “плати 
за вхід”, а графік бюджету установи, що їх фінансує, не
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зростатиме щороку й поступово, а стрибкоподібно руха
тиметься догори і вниз. Раніше такі витрати називалися 
“одноразовими”, а зараз отримали більш почесну назву 
“квантового стрибка” витрат.

Там, де розв’язання проблеми політики потребуватиме 
від організації надзвичайно високих мінімальних видат
ків, особливо якщо вони практично безповоротні (як, на
приклад, у випадку з “Concorde”), існують всі підстави 
для пріоритетного та екстенсивного збору даних, прогно
зування, дослідження й аналізу.

6.3.4.3. Протягом якого періоду часу витрачатимуться 
ресурси?

Як стверджує Дж. К. Ґелбрейт (J. К. Galbraith), один з 
“імперативів планування” у сучасній індустрії постає з 
того факту, що середній “час відставання” інвестицій 
зростає (наприклад, період між рішенням інвестувати та 
прибутками від цього інвестування). Там, де значні обся
ги ресурсів (див. 6.3.4.2), ймовірно, тривалий час будуть 
изв’язаними”, існуватимуть вагомі підстави для плану
вання, що передуватиме взяттю зобов’язань як у держав
ному секторі, так і в промисловості. Попри все інше, ви
сокою буде й альтернативна вартість (6.3.3.6) подібних 
рішень.

Вироблення рішення ускладнюється (6.3.2.3) ще й фа
ктором часу, оскільки фунт, витрачений (або одержаний) 
сьогодні, за своєю цінністю відрізняється від фунта, 
який витратять (або одержать) через кілька років. Сучас
ні методи оцінки інвестицій включають пункт “дискон
тування на час” (методи “дисконтованого грошового по
току”): хоча підрахунки досить прості, деякі з припу
щень є доволі суперечливими, а оцінювання проекту 
найкраще доручити професійному аналітикові.

6.3.4.4. Скільки коштуватиме аналіз?
Дивно, що, з огляду на акцент на раціональному викори
станні ресурсів, автори видань з аналізу політики часто



144 Частина II. АНАЛІЗ У ПРОЦЕСІ ПОЛІТИКИ

нехтують вартістю самого аналізу. Грошові та людські 
ресурси, призначені для аналізу, переважно суворо обме
жуються. Ресурси, спрямовані на один вид аналізу, мо
жуть не надати для іншого, потенційно результативного 
виду; отже, тут також матиме місце поняття альтернати
вної вартості. За інших однакових умов до аналізу, який 
поглинатиме багато ресурсів, слід ставитися дуже обере
жно.

6.3.4.5. Чи дасть аналіз виграш?
І все ж умови рідко бувають однаковими, а тому вар
тість будь-якого аналізу необхідно зіставляти з прогнозо
ваним виграшем з позицій кращої політики, особливо 
якщо досліджувана проблема посідає центральне місце, є 
складною, схильною до розгалужень та значущою за ба
гатьма показниками, окресленими вище.

6.4. ПРОЦЕДУРИ ФІЛЬТРАЦІЇ ПРОБЛЕМИ
Ми визначили певні критерії, якими можна користувати
ся у виробленні рішень з приводу того, які проблеми 
політики потребують аналізу і піддаються йому. Може 
статися, що у реальному управлінському середовищі зга
даними вище критеріями користуватимуться від випадку 
до випадку, як контрольним списком при вирішенні то
го, в який спосіб слід розв’язувати певну проблему, або, 
частіше, на чий розгляд її можна передати. (У процесі 
фільтрації проблеми управлінцями вищої ланки ми від
значали звичку останніх запитувати: “Чи слід нам вино
сити це питання на засідання ради? Можливо, варто пе
редати його на розгляд комусь іншому?”) Однак філь
трація проблеми потребує систематичнішого підходу, 
особливо в тих установах, де багато проблем політики 
водночас претендує на увагу і, отже, на добір та ранжу- 
вання з погляду їх придатності для аналізу. Такий більш 
систематичний підхід потребує не лише наявності крите
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ріїв, а й процедур їх послідовного та комплексного за
стосування до спектра проблем.

Природно, якогось єдино правильного способу фільт
рації проблеми не існує, проте до уваги слід узяти рівень 
досліджуваних проблем. Державний службовець, який 
шукає способу вдосконалити свою суб’єктивну оцінку 
змісту вхідних паперів, потребуватиме процедури, яку 
можна викласти за кілька хвилин на аркушику паперу. З 
другого боку, створення ради, яка ухвалюватиме рішен
ня з приводу асигнувань десятків тисяч фунтів на аналіз 
та керуватиметься більш докладними, систематичними й 
формалізованими процедурами добору й ранжування про
блем як об’єктів аналізу, потребує часу.

А зараз ми розглянемо різні процедурні підходи.

6.4.1. Матриці пріоритетів
У дуже простих випадках можна накреслити матрицю, 
показану на таблиці 6.1, у якій критерії (або комплекси 
критеріїв) розміщені вертикально, а проблеми, що ана
лізуються, — справа горизонтально. Кожна з позицій по
значена “галочкою” або хрестиком, залежно від того, на 
користь чи проти аналізу проблеми свідчить той чи ін
ший критерій. Далі ці позначки зводяться разом, а про
блеми, які набрали більше “галочок”, вважаються такими, 
що заслуговують на докладний аналіз. Якщо час і ресурси 
не дають змоги застосувати однаковий рівень аналізу до 
всіх окреслених проблем, то пріоритет слід віддати тим, 
які матимуть найбільшу позитивну перевагу.

Вочевидь процедура, наведена в таблиці 6.1, є віднос
но примітивною. За кожним критерієм проблема оціню
ється у простий спосіб “так/ні”, тоді як проблеми істот
но відрізняються за ступенем складності, масштабами 
мінімальних витрат, рівнем політичної чутливості тощо. 
Відповідно, кожну проблему можна оцінити за кожним 
із критеріїв, скориставшись 10-бальною шкалою, як це 
показано в таблиці 6.2. Зведені показники кожної з коло-

10- 4-2228
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Табл. 6.1. П рост а м а т р и ц я  п р іо р и т е т ів  д л я  ф іл ь т р а ц ії 
п р о б л е м и .

КРИТЕРІЇ ПРОБЛЕМИ
А В С

1. ЗМІСТ ПРОБЛЕМИ

1.1. Чи є час для аналізу? 4 X 4
1.2. Чи не занадто проблема політизована? 4 4 X
1.3. Чи визначилися фіксовані позиції щодо 

цієї проблеми?
4 4 X

1.4. Чи розглядається проблема як “цент- 
оальна”?

X 4 4

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОБЛЕМИ

2.1. Яким є діапазон вибору? 4 X 4
2.2. Чи спостерігається певна злагода що

до шляхів розв'язання проблеми?
4 X 4

2.3. Наскільки складною є проблема? 4 4 X
2.4. Яким є ступінь невизначеності пробле

ми?
4 4 X

2.5. Чи не занадто тісно дана проблема по
в’язана з певними цінностями?

4 4 X

3. Н А С Л ІД К И  П Р О Б Л Е М И

3.1. Чи є вагомими наслідки проблеми? ■4 4 4
3.2. Чи впливають вони на багатьох лю

дей?__________________________________
X 4 X

3.3. Яка значуща група зазнає впливу? 4 X 4
3.4. Чи істотного впливу зазнають групи? 4 4 X
3.5. Чи схильна проблема до розгалужен

ня?
4 4 X

3.6. Чи обмежуються майбутні варіанти ви
бору?

X X 4

4. В А Р Т ІС Т Ь  Д ІЇ Т А  А Н А Л ІЗ У

4.1. Чи дорого коштує дія, пов’язана з ви
рішенням проблеми?

4 4 X

4.2. Чи очікується квантовий стрибок ви
трат?

■ 4 X X

4.3. Чи зв'язуються ресурси? 4 4 4
4.4. Чи дорого коштує аналіз? X X 4

| 4.5. Який виграш очікується від аналізу? 4 4 X
РАЗОМ 16-4 = 

+12
13-7 = 

+6 L
i

і 
и
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Табл. 6.2. М а т р и ц я  п р іо р и т е т ів  з  п о ка зн и ка м и  б а л ів  
за ко ж н и м  кр и т е р ієм .

КРИТЕРІЇ ПРОБЛЕМИ !
А В С І

1. ЗМІСТ ПРОБЛЕМИ
1.1. Чи є час для аналізу? 7 3 6 !
1.2. Чи не занадто проблема політизована? 6 8 41.3. Чи визначилися фіксовані позиції щодо 

цієї проблеми?
7 8 3

1.4. Чи розглядається проблема як “цент- 
ральна”?

4 9 6
2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОБЛЕМИ

2.1. Яким є діапазон вибору? 8 2 7
2.2. Чи спостерігається певна злагода що

до шляхів розв’язання проблеми?
7 3 7

2.3. Наскільки складною є проблема? 9 6 3
2.4. Яким є ступінь невизначеності пробле

ми?
8 7 3

2.5. Чи не занадто тісно пов’язана дана 
проблема з певними цінностями?

6 6 2

3. НАСЛІДКИ ПРОБЛЕМИ
3.1. Чи є вагомими наслідки проблеми? 7 8 6
3.2. Чи впливають вони на багатьох лю

дей?
5 6 4

3.3. Яка значуща група зазнає впливу? 7 4 6
3.4. Чи істотного впливу зазнають групи? 8 7 3
3.5.| Чи схильна проблема до розгалужен

ня?
6 6 4

3.6. Чи обмежуються майбутні варіанти ви- 
бору?

3 2 6

4. ВАРТІСТЬ ДІЇ ТА АНАЛІЗУ
4.1. Чи дорого коштує дія, пов’язана з ви

рішенням проблеми?
6 9 4

4.2. Чи очікується квантовий стрибок ви
трат?

6 9 3

4.3. Чи зв’язуються ресурси? ^ 7 8 6
4.4. Чи дорого коштує аналіз? 2 2 8
4.5. Який виграш очікується від аналізу? 8 7 4

РАЗОМ 127 120 94
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Табл. 6.3. М а т р и ц я  п р іо р и т е т ів  з  п о ка зн и ка м и  б ал ів  
п р о б л е м  та д и ф е р е н ц ій о в а н и х  к р и т е р іїв .

КРИТЕРІЇ
(у дужках наведені показники)

ПРОБЛЕМИ ! 
(показники узято 

з таблиці 6.21
А В С

1. ЗМІСТ ПРОБЛЕМИ
1.1. Чи є час для аналізу? (9) 9x7=63 9x3=27 9x6=54
1.2. Чи не занадто проблема політизована? (8) 8x6=48 8x8=64 8x4=32
1.3. Чи визначилися фіксовані позиції щодо 

цієї проблеми? (6)
6x7=42 6x8=48 6x3=18

1.4. Чи розглядається проблема як “централь
на”? ( 7 )

7x4=28 7x9=63 7x6=42

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОБЛЕМИ
2.1. Яким є діапазон вибору? (5) 5x8=40 5x2=10 5x7=35
2.2. Чи спостерігається певна злагода щодо 

шляхів розв’язання проблеми? (5)
5x7=35 5x3=15 5x6=30

2.3. Наскільки складною є проблема? (6) 6x9=54 6x6=36 6x3=18
2.4. Яким є ступінь невизначеності проблеми? 

( 7 )

7x8=56 7x7=49 7x3=21

2.5. Чи не занадто тісно пов’язана дана пробле
ма з певними цінностями? (91

9x6=54 9x6=54 9x2=18

3. НАСЛІДКИ ПРОБЛЕМИ
3.1. Чи є вагомими наслідки проблеми? (8) 8x7=56 8x8=64 8x6=48
3.2. Чи впливають вони на багатьох людей? 

(6)
6x5=30 6x6=36 6x4=24

3.3. Яка значуща група зазнає впливу? (6) 6x7=42 6x4=24 6x6=36
3.4. Чи істотного впливу зазнають групи? (7) 7x8=56 7x7=49 7x3=21
3.5. Чи схильна проблема до розгалуження? 

(4)
4x6=24 4x6=24 4x4=16

3.6. Чи обмежуються майбутні варіанти вибо
ру? (7)

7x3=21 7x2=14 7x6=42

4. ВАРТІСТЬ ДІЇ ТА АНАЛІЗУ
4.1. Чи дорого коштує дія, пов’язана 

з вирішенням проблеми? (4)
4x6=24 4x9=36 4 x 4 = 1 6

4.2. Чи очікується квантовий стрибок витрат? 
(9)

9x6=54 9x9=81 9 x 3 = 2 7

4.3. Чи зв’язуються ресурси? (6) 6x7=42 6x8=48 6x6=36

4 .4 . Чи дорого коштує аналіз? (6) 6x2=12 6x2=12 6x8=48

4.5. Який виграш очікується від аналізу? (9) 9x8=72 9x7=63 9 x 4 = 3 6

РАЗОМ 853 817 618
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нок відтак дадуть цифрове значення “придатності для 
аналізу”, а питання, що досягли найвищих сукупних по
казників, можна піддавати докладнішому аналізу.

Більш уразливе місце методів 1 і 2 полягає в тому, що 
всі критерії вважаються рівнозначними. Насправді ж та
ке трапляється рідко, а особи, відповідальні за фільтра
цію проблеми, надаватимуть одним критеріям більшої 
ваги, а іншим — меншої. Таким чином, ми можемо 
впровадити систему вимірювання самих критеріїв, яка б 
ілюструвала їх відносну значущість. У таблиці 6.3 кож
ний критерій одержує бал від 1 до 10, який, помножений 
на показник проблеми за цим критерієм, дає нам загаль
ну цифру. Природно, подібні показники ранжування є 
суб’єктивними і визначаються членами конкретної орга
нізації.

Матричний підхід має свої сильні й слабкі сторони. 
Перевага його полягає в тому, що він дає не лише зага
льну оцінку доцільності аналізу стосовно певної пробле
ми, а й змогу ранжувати різні питання з погляду їхньої 
придатності для аналізу, таким чином підвищуючи 
результативність використання рідкісних аналітичних ре
сурсів. Недоліком є видима об’єктивність і точність, про 
яку нібито свідчать суб’єктивні за своєю суттю показни
ки. До того ж деякі з двадцятьох критеріїв, перелічених 
у параграфі 6.3, є настільки важливими, що навряд чи 
доцільно ранжувати їх за тією самою десятибальної 
шкалою.

6.4.2. “Дерева рішень” у ролі фільтрів
З вищенаведеного висновку випливає ідея іншого підхо
ду до фільтрації проблеми. Якщо одні критерії за поряд
ком значущості відрізняються від інших, то, можливо, ми 
заощадимо багато часу, скориставшись ними як попере
дніми тестами, яким ми мусимо піддати кожну проблему 
до її більш докладної фільтрації. Такий вирішальний 
критерій перетворюється на “вхідну браму”, яку пробле
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ма, що становить подальший інтерес для аналітиків, має 
успішно проминути. Форма такої процедури нагадує не 
стільки матрицю, скільки вже відоме нам “дерево рі
шень”.

Ілюстративний фрагмент “дерева рішень” показано на 
рисунку 6.1. Ми припустили, що проблему політики тре
ба розв’язувати до наближення абсолютного крайнього 
терміну (хоча на нашу занепокоєність з приводу такого 
припущення вказано у параграфі 6.3.1.1); таким чином, 
можна насамперед запитати: “Чи достатньо часу ми ма
ємо для аналізу?” Якщо відповідь буде “ні”, ми не роби
тимемо ніяких подальших спроб фільтрування цієї про
блеми для аналізу. Далі ми поставимо питання: “Чи на
стільки тісно проблема пов’язана з цінностями, що ви
ключає доцільність аналізу?” Тут “правильна” відповідь, 
тобто відповідь, яка дає проблемі право на подальший

РИС. 6.1. Ф раґмент  “ дерева р іш е н ь ”  для ф ільт рац ії проблеми.
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аналіз, —“ні”. Для успішного обговорення проблем існує 
півдесятка таких контрольних “брам”. Одні й ті самі пи
тання не завжди матимуть однаковий порядок: напри
клад, за недостатньої кількості ресурсів для аналізу про
блем та їх розв’язання контрольною “брамою” можуть 
бути питання про вартість аналізу, тоді як процес розв’я
зання проблеми означатиме квантовий стрибок видатків, 
значущість наслідків і, скажімо, виконає центральну 
роль для установи.

Метод “дерева рішень” також має свої переваги й не
доліки. Одна з його очевидних вад та, що “дерево 
рішень” з дуже простими гілками “так/ні” за своєю нето
чністю і приблизністю подібне до “галочок” і “хрести
ків” матриці таблиці 6.1. У принципі можна накреслити 
“дерева рішень” з трьома або більше можливими варіан
тами відповідей у кожній точці рішення, проте вони ду
же швидко стають незручними в користуванні. Ще одне 
слабке місце — надмірне спрощення можливих 
результатів, коли вибір обмежується “просуванням до 
подальшої фільтрації” (якщо проблема успішно подолала 
критичний поріг) або “неспроможністю докладного ана
лізу”. На практиці, як зазначається у параграфі 6.1, вибір 
рідко буває таким абсолютним, оскільки потрібно роз
глядати широкий спектр результатів і наслідків (напри
клад, повномасштабний аналіз, здійснений центральним 
плановим органом, передача проектній групі для подаль
шого дослідження, повернення до установи з рекоменда
ціями приділити більше уваги певним аспектам тощо).

Головною перевагою методу “дерева рішень”, як ми 
вже відзначали, є та, що в ньому всі двадцять критеріїв 
не матимуть того самого показника значущості й він за
ощаджує багато часу, ставлячи 5—6 критичних питань.

6.4.3. Комбінована й гнучка процедура
Досі мало стати очевидним, що методи матриці та “дере
ва рішень” не є реальними альтернативами, оскільки во
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ни доповнюють одне одного. Тому ми рекомендуємо 
комбінацію обох підходів, як це показано на рисунку
6.2. Цей метод також передбачає різноманітні зворотні 
зв’язки та інші засоби надання нашій процедурі більшої 
гнучкості та динаміки.

Головні характеристики процедури, поданої на рисун
ку 6.2, є такими:
1. Існує первинний грубий фільтр у формі “дерева рішень”, 

який скорочує кількість проблем, що мають бути піддані 
більш вичерпній, докладній та дискримінативній процедурі 
фільтрації матриці з її багатьма критеріями та більш ви
тонченими операціями порівняння, присвоєння кількості ба
лів та ранжування.

2. На цьому початковому етапі кілька комплексів наших два
дцятьох критеріїв перетворюються на широкомасштабні 
тестування або проходження “брам”. Більш докладне тес
тування за критерієм можна провести на стадії матриці, 
якщо проблема витримала випробування “деревом рішень ”.

3. Організація сама мусить вирішити, якими є “вирішальні” 
критерії, що мають втілюватися у “дерево рішень”. Для 
ілюстрації ми скористалися критеріями часу, політичної 
чутливості та вартості аналізу стосовно очікуваної ви
годи.

4. Ні часові обмеження, ні політичну чутливість не слід роз
глядати як такі, що безумовно виключають аналіз, а про
цедура здійснюється “обдумуючи повторно” або після по
дальшої перевірки припущень.

5. В обдумуванні, хай навіть поверховому, з приводу того, чи 
очікувана вигода компенсує вартість аналізу, до належних 
критеріїв, ймовірно, слід віднести центральну роль пробле
ми (1.4), простір для вибору та відсутність злагоди щодо 
шляхів розв'язання проблеми (2.1, 2.2), її складність та не
визначеність (2.3, 2.4), а також усі критерії, пов'язані з 
наслідками (3.1 — 3.6).

6. Якщо проблема проходить початкову “браму” “дерева 
рішень ”, її піддають повній матричній обробці з тим, щоб 
переконатися, чи потребує вона аналізу й чи піддається 
йому, і, якщо так — визначити її пріоритетність для ана
лізу (як це, наприклад, відображається у її місці в черзі до
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аналізу та в аналітичних ресурсах, спрямованих на її роз
в’язання).

7. Ще одне важливе процедурне рішення стосується вибору 
належного органу, який би здійснював аналіз (наприклад, 
незалежні консультанти, плановий підрозділ або відділ 
аналізу політики установи, проектні групи; створені для 
цього, що повертають лінійному відділові проблему з реко
мендаціями повторно дослідити певні аспекти тощо).

8. Нарешті слід наголосити на валсливості періодичного від
стеле єн ия та перегляду проблеми, як і{е відбувається у всіх 
інших аспектах вироблення рішень. Рішення з приводу при
датності проблеми для анапізу, її пріоритетності й ресур
сів, спрямованих на її розв ’язання, а також вибору відпо
відного органу, який здійснюватиме аналіз, — усе це необ
хідно час від часу переглядати, враховуючи прогрес самого 
аналізу та будь-які зміни в широкому контексті, що мо- 
лсуть вплинути на значущість проблеми або постити по
требу в її негайному розв язанні.



ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ
7

7.1. ПРОЦЕС ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Процес творення політики, як ми стверджували в попе
редніх розділах, починається з усвідомлення проблеми, 
особливо тієї, яку неможливо розв’язати за допомогою 
наявних державних програм навіть на “досяжному” рів
ні. Іноді проблема буває цілком новою і не піддається 
старим прийомам політики, однак настійно вимагає до 
себе уваги. Термін “задача” зручний і лаконічний, проте 
більшу свободу дій дає використання слова “проблема”, 
оскільки воно передбачає не лише задачі (чи небезпеки), 
а й можливості позитивних дій та тенденції, які, якщо їх 
сприймати як потенційно значущі для організації, мо
жуть у подальшому виявитися задачею або можливістю. 
Відтак, визначаючи проблему, ми маємо на увазі проце
си усвідомлення самої проблеми (задачі, можливості або 
тенденції), внесення її до порядку денного державної 
політики та сприйняття різними зацікавленими сторона
ми; подальшого дослідження, формулювання та, можли
во, кількісного вираження; і, у деяких випадках, забезпе
чення повноправного або принаймні тимчасово прийнят
ного визначення з погляду ймовірних причин, компонен
тів та наслідків.

Певні формулювання у вищенаведеному визначенні 
потребують подальшого розгляду. По-перше, нас ціка
вить слово ’’процес” у множині. Таким чином, у межах 
“визначення проблеми” перебувають такі види діяльності, 
як а) усвідомлення стимулів до роздумів або дій, б) тлу
мачення цих стимулів і в) зв’язок їх з тим, про що ми 
вже знаємо або здогадуємося, — тобто з “коґнітивною



156 Частина II. АНАЛІЗ У ПРОЦЕСІ ПОЛІТИКИ

картою”. До того ж процес або процеси визначення 
проблеми збігаються один з одним, про що ми скажемо 
нижче (див. 7.2).

По-друге, вищезгадані визначення стосуються проб
лем, що “сприймаються” як такі. Сприйняття найкраще 
розуміти як процес надання особами, групами конкре
тних значень і значущості подіям чи іншим формам зов
нішніх стимулів. Це доволі суб’єктивний процес, з якого 
випливає, що різні особи, групи або “зацікавлені групи” 
можуть сприймати однакові стимули по-різному — через 
різні “концептуальні лінзи”, як сказав би Елісон (1971). 
Нижче ми докладніше розглянемо цей аспект під назвою 
“рамковий аналіз” (7.5.5). Головний пункт полягає в то
му, що дуже мало проблем піддаються цілком досто
вірному або незаперечному визначенню; вони не очіку
ють “десь там”, поки їх виявлять і сформулюють, — 
насправді їх іноді неможливо розпізнати. Кожний із нас 
створює власну “реальність”, і цей факт ніде так не 
підтверджується, як у нашому способі визначення проб
лем або питань і тлумачення та прив’язування їх до 
нашої ментальної карти певної масштабної ситуації.

По-третє, хоча деякі особи або установи можуть мати 
законне право запропонувати свій варіант проблеми як 
офіційну версію, це не завжди означає, що з нею по
годяться інші особи або установи. У кращому випадку, з 
метою ініціювання законодавчої або виконавчої дії мож
на прийняти “тимчасове визначення”, а дискусії трива
тимуть і далі. Якщо відбувається зміна політичної партії 
влади або однієї домінантної групи на іншу, то проблема 
може піддаватися повторному визначенню. Крайній прик
лад: зміна уряду здатна призвести до “розкрадання фон
дів соціального забезпечення”, що майже не одержує 
статусу проблеми, тоді як “реальна” проблема соціально
го забезпечення переформульовується як “підводний айс
берг вигід, яких не вимагає той, хто їх потребує”. Іна
кше кажучи, ми маємо справу з процесом розвитку в 
часі, у якому, як це випливає з вищенаведеного визначе
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ння, проблема неодноразово піддаватиметься подальшо
му дослідженню та формулюванню.

По-четверте, у нашому визначенні йдеться про мож
ливість, а не обов’язковість, “кількісного вираження” 
проблем. Ми надаємо вимірові проблеми, можливості чи 
тенденції менше ваги, ніж необхідності спроби зрозуміти 
й пояснити їх з погляду “ймовірних причин, компонентів 
і наслідків”. Нижче в цьому розділі ми наведемо по
силання на компоненти проблеми під назвою “дезаґре- 
ґація” (7.5.7).

Нарешті, з наших міркувань випливає, що формулю
вання порядку денного та визначення проблеми є 
значною мірою політичними процесами у тому сенсі, що 
вони зазнають впливу розподілу влади у межах орга
нізацій, або у стосунках між ними, або ж у суспільстві в 
цілому. Таким чином, певні групи або організації не 
мають доступу до будь-якого з цих процесів, інші мають 
доступ, але не володіють значним впливом, а ще інші 
спроможні істотно впливати на те, які проблеми вно
ситимуться до порядку денного, і те, як вони визна
чатимуться. Становище таких впливових груп або орга
нізацій істотно зміцнюється, якщо вони, за припущен
ням, мають повноваження та владу розв’язувати певну 
проблему, отже, принаймні деякий час їхня версія цієї 
проблеми вважатиметься “авторитетною”.

7.2. ЧОМУ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Є ВАЖЛИВОЮ І СКЛАДНОЮ СПРАВОЮ

Ми стверджуємо, що визначення проблеми є важливим 
саме по собі, проте його слід також розглядати у зв’язку 
з іншими видами діяльності у рамках творення політики, 
і саме до цих зв’язків та взаємодій ми маємо звернутися.

“Пошук проблеми” (або “формулювання порядку ден
ного”) неминуче міститиме якийсь елемент попереднього 
визначення (див. розділ 5) — інакше як же члени орга
нізації знатимуть про наявність проблеми (можливості,
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тенденції), що заслуговує на їхню увагу? Але ж у проце
сах усвідомлення проблеми часто має місце й елемент 
інтуїції, навіть політичного інстинкту, і дуже важливо 
цілеспрямовано і систематично досліджувати та визнача
ти характер проблеми. Природно, якби ми спробували 
профільтрувати проблему, вона вже була б схарактеризо
вана в різний спосіб, як, наприклад, “дотична до ціннос
тей”, “складна” або “така, що позначиться на значущій 
групі осіб” (див. розділ 6). І все ж “фільтри”, якими ми 
користуємося в реальному житті, часто мають низьку 
якість, а проста констатація того факту, що проблема чу
тливо реагує на метод аналізу й планування, не є її адек
ватним визначенням.

Оскільки нас цікавить те, як проблема, можливість або 
тенденція розвиватимуться у майбутньому, визначення 
проблеми збігатиметься з прогнозуванням, а неадекватне 
визначення задачі може мати серйозні наслідки для “мо- 
делювального” та “судженнєвого” аспектів прогнозування 
(див. розділ 8). Спосіб визначення проблеми також впли
не на подальші процеси політики, такі, як встановлення 
цілей, виявлення “належних” варіантів та їх оцінювання, а 
також пропозиція стандартів “успіху”, які лежатимуть в 
основі процесів моніторингу політики та її оцінювання. 
Приклад для обговорення в аудиторії: спосіб, у який 
центральні та місцеві органи влади визначили “занепад 
внутрішнього міста”, та спосіб, у який це визначення 
вплинуло (і зазнало зворотного впливу) на інші аспекти 
процесу творення політики у світлі цієї проблеми (див., 
наприклад: McKay and Сох, 1978).

Повертаючись до самого визначення проблеми, відзна
чимо наявність певної згоди між аналітиками в тому се
нсі, що насамперед це є надзвичайно важливим аспектом 
вироблення політики і до того ж часто буває етапом 
процесу політики, на якому приймаються рішення, що 
виявляються нерозумними (“з мудрістю непередбачли
вих”). Про деякі з небезпек стисло пишуть Штайс і Дей- 
некі (Steiss and Daneke, 1980, 124):
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“Приблизне, однак неповне визначення проблеми може таїти в 
собі більшу небезпеку, ніж визначення хибне. Якщо проблему 
неможливо сформулювати конкретно, значить, аналіз був не
достатньо глибоким. Навіть блискуче розв’язання позірної 
проблеми на практиці не спрацює, якщо такої проблеми на
справді не існує”.

Волмен (Wolman, 1981, 436) далі критикує визначення 
проблеми “реального життя”;

“Часто риторика витісняє належну концептуалізацію, що при
зводить до нечіткості й браку цілесяпрямованості протягом 
усього процесу формулювання проблеми та реалізації ухва
лених рішень. Кінцевий результат сприймається як програма, 
що не дала змоги розв’язати проблему, хоча ніхто не був ціл
ком певним, у чому ж вона полягала... Порядок денний по
літики відображає мобілізацію політичних вимог радше, ніж 
раціональний процес оцінювання потреб, цінностей та цілей. 
Таким чином, на порядку денному ухвалення рішень часто 
з’являються проблеми, що не були належно концептуалізовані 
або продумані”.

Як стверджує Волмен, неадекватне розуміння, а отже, 
і невдала концептуалізація програми розв’язання особли
во характерні для проблем, які є наслідком кризи або 
потужного політичного тиску, що потребує негайної ре
акції. Проте навіть за наявності часу визначення пробле
ми часто є прикладом політичної та управлінської “дося
жності” у тому сенсі, що здійсненне або, можливо, зруч
не формулювання проблеми приймається завчасно, без 
ретельного нагромадження й аналізу даних та перевірки 
свідчень і припущень.

Чому визначення проблеми є важливою і складною 
справою? Насамперед тому, що це аспект процесу 
політики, на який ціннісні судження впливають принай
мні такою ж мірою, як і ретельне просіювання фактів. 
Тиск цінностей на творення політики вже згадувався і 
неодноразово згадуватиметься в нашій книжці; щоб при
дивитися до нього уважніше, немає зручнішої нагоди, 
ніж тема “визначення проблеми”.
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7.3. ЦІННОСТІ У ВИРОБЛЕННІ ПОЛІТИКИ 
ТА ВИЗНАЧЕННІ ПРОБЛЕМИ

Один із найвагоміших внесків британських науковців до 
теорії аналізу політики зробив сер Джефрі Вікерз (Geoff
rey Vickers) у характеристиці “оцінювальної” функції у 
творенні політики:

“Оцінювання означає судження про “стан системи”, як внут
рішній, так і у її зовнішніх зв’язках. Я називатиму їх реалісти
чними судженнями... Це означає також висновки про значу
щість фактів для оцінювача або для організації, для якої здійс
нюється оцінювання. Такі судження я назву ціннісними су
дженнями. Реалістичні та ціннісні судження є невід’ємними 
складовими оцінювання... оскільки факти мають вагу лише 
відносно певного ціннісного судження, а ціннісні судження 
спрацьовують лише у зв’язку з певним формулюванням факту. 
Ціннісні судження надають значення судженням реалістичним 
так само, як курс надає значення компасній карті. Інформація — 
недовершене поняття; адже вона нічого не говорить нам про 
організацію реципієнта, який сам робить комунікацію інфор
мативною” (Vickers, 1965, 40).

У своїх вишукано-загадкових коментарях Вікерз опи
сує те, що ми назвали пошуком та визначенням пробле
ми, а також деякі аспекти встановлення цілей. Наголос, 
який він робить на важливості сприйняття та на ролі 
цінностей у процесі сприйняття, також заслуговує на на
шу увагу. Вікерз наводить багато прикладів цінностей, 
однак не дає цілісного визначення цього поняття. Вихо
дячи з нашої мети, ми визначимо цінності так:
-  переконання, мораль, стандарти та більш специфічні 

норми, котрі впливають на процес вироблення політи
ки на всіх рівнях (індивідуальному, груповому, орга
нізаційному та суспільному) через спрямування та 
стримування поведінки і дій учасників процесу творен
ня політики, впливаючи на їхнє сприйняття бажаного 
кінцевого стану (кінцевих цінностей) та прийнятних 
засобів (інструментальних цінностей) для його досяг
нення.
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Система цінностей передбачає:
-  цілісний зразок структури цінностей, гцо має місце на 

будь-якому рівні (індивідуальному, груповому, організа
ційному або суспільному), де цінності ідеально ранжу- 
ються за ієрархічним порядком значущості або, 
правдоподібніше, за приблизним показником певних 
цінностей, що мають більшу вагу, ніж інші; така си
стема звичайно буває відносно стабільною або ж по
вільно змінюється — і здатна впливати на загальний 
процес вироблетія політики та на конкретні варіанти 
вибору рішень.
Нарешті, ціннісне судження має місце:

-  якщо .ми оперуємо цінностями або системою ціннос
тей у специфічній ситуації вироблення політики або 
стосовно певного аспекту процесу політики. Більш об - 
єктивні, аналітичні або побудовані на фактах чинники 
процесу творення політики підпорядковуються значною 
мірою суб ’єктивним та нормативним факторам. 
Зв’язок між “цінностями” й “фактами” є, природно,

складною і суперечливою темою тривалих дискусій ав
торів видань з різних дисциплін. Найчастіше факти 
сприймаються як речі, що своєю основою завдячують 
знанню, а надто знанню, яке можна піддати перевірці, 
тоді як цінності спираються на переконання або стандар
ти, які неможливо вважати однозначно правильними чи 
хибними. За версією Вікерза (1965, 71), “правильність чи 
хибність ціннісних суджень людей і суспільств неможли
во довести; їх можна лише схвалити як істинні або за
судити як неістинні, вдавшись до ще одного ціннісного 
судження”. Проте Вікерз стверджує також, що факти й 
цінності тісно переплетені, оскільки виробники політики 
користуються лише добором фактів, а процес добору та 
достовірність, приписувана цим фактам, зазнає впливу 
ціннісних суджень з приводу того, що є “доцільним”, — 
суджень, завдяки яким виробник політики вже ухвалив 
рішення. Ми загалом поділяємо такий погляд на зв’язок 
між фактами й цінностями.
11 —  4-2228
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Отже, на те, що виробники політики визначають як 
проблеми, та на спосіб їхнього визначення істотно впли
вають цінності, що їх творці вносять у процес вироблен
ня політики. Наприклад, у глибоко розшарованому су
спільстві навіть маса документальних свідчень страждан
ня певних груп від дискримінації не вважатиметься про
блемою або принаймні питанням, що заслуговує на ува
гу уряду. Лише з появою іншої системи цінностей фак
тичні свідчення нерівності чи дискримінації почнуть на
бувати ваги і розглядатися як підстава для занепокоєння. 
Оскільки суспільства переважно не зазнають радикаль
них зміщень цінностей спонтанно, є більш ймовірним, 
що зміна ініціюватиметься політично домінантною гру
пою, як це відбувається сьогодні у ставленні уряду Пів
денно-Африканської Республіки до “кольорових” (хоча 
така зміна диктується доцільністю радше, ніж переко
наннями). Як стверджує Керол Вайс (Carol Weiss, 1972), 
“політика — це система, створена для прив’язування 
цінностей до фактів”.

Цінності і спрощують, і водночас ускладнюють про
цес вироблення політики. Вони спрощують його, забез
печуючи готову “модель світу”, в якій багато рішень мо
жна приймати більш-менш автоматично і навіть нові різ
новиди проблем можна піддати “негайному розгляду”. 
Ціннісні судження, доповнені дуже обмеженим і вибір
ковим пошуком “фактів”, таки відкривають короткий 
шлях до “задовільно-достатніх” рішень, як це стверджу
ють Саймон та інші автори (див. розділ 4). Карлі (Сагіеу, 
1980) також відзначає, що системи цінностей

“значно простіші, ніж навколишній світ, і це їхня велика чес
нота: у численних ситуаціях вдаються до кількох стандартів... 
(які формують) базу для орієнтації у складному світі та його 
тлумачення, а також формулювання адекватної реакції на цей 
світ”.

Але цінності — це й чинник, що ускладнює. Індивіду
альний виробник рішення відчуватиме вплив кількох
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ціннісних міркувань, і, можливо, йому буде складно уз
годити їх (якщо вони конфліктують між собою) або ран- 
жувати їх (якщо вони збігаються, але конкурують між 
собою). Цінності можуть бути значною мірою прихова
ними, розпорошеними та переплутаними. Більше того, 
ухвалення рішень звичайно зачіпає не одну особу, через 
що мусить постати питання на кшталт “чиї цінності?”. 
На вищих державних рівнях у виробленні політики мо
жуть брати участь багато організацій, а проблема конф
лікту або конкуренції цінностей часто зберігатиме гост
роту, як у випадку з проблемою (розглянутою в роз
ділі 9) належного рівня владнання таких суперечностей.

7.4. ЧИ МОЖНА “ПОЛІПШИТИ” 
ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ?

З огляду на важливість, якої ми надаємо цінностям та їх 
сприйняттю у визначенні проблеми, може видатись, що 
на цьому етапі процесу політики аналітик у змозі запро
понувати порівняно небагато. Якщо акт визначення про
блеми є цілком суб’єктивним, то як можна стверджува
ти, що його сприйняття є “кращим”, ніж у когось іншо
го? Чи не слід аналітикові погодитися із “заданістю” фо
рмулювання проблеми та з тим, що почати свою діяль
ність він чи вона змушені в тій точці, де зроблено про
гнози з приводу еволюції проблеми?

Попри незаперечні труднощі, ми стверджуватимемо, що 
варто прагнути поширити аналітичний підхід на визначен
ня проблеми: по-перше, “той, хто визначає, вирішує”— 
іобто результат етапу визначення проблеми істотно впли
ватиме на подальші стадії процесу творення політики; і, 
по-друге, певні види аналізу можливі для більшості випад
ків визначення проблеми (хоча й не для всіх). Ми вже пев- 
пою мірою висловили наш погляд (розділ 6), згідно з яким 
не всі проблеми піддаються аналізу, а якщо ми хочемо ви
користати аналітичні ресурси в оптимальний спосіб, то му
симо вдатися до фільтрації проблем.

п *
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Нехай читач не думає, що ми розглядаємо “вдоскона
лення” в цьому контексті як феномен, що виводиться ви
ключно з більшого обсягу аналізу. Визначення проблеми 
є стадією процесу політики, на якій існує особливо зруч
на нагода для осіб, котрі посідають відповідне станови
ще, заявити про наявність проблеми, а також про те, у 
чому саме вони вбачають проблему. На практиці можли
вості для участі з’являються (якщо взагалі з’являються) 
лише на пізніших стадіях процесу політики, таких, як 
коментарі з приводу “варіантів вибору”, запропонованих 
чиновниками. До цього моменту від більшості реальних 
варіантів вибору вже відмовляться, тоді як участь у про
цесі визначення проблеми відкрила б значно ширший 
діапазон можливостей. Природно, органи місцевої влади 
або центральний відділ установи збентежилися б, якби 
довідалися, що громадяни, на яких безпосередньо позна
чається політика, не погоджуються з експертами з при
воду природи проблеми. Вони можуть навіть заперечува
ти її існування або заявляти, що існують значно важли
віші та нагальніші проблеми. Більше того, вони можуть 
стверджувати, ніби реальну проблему становить сама 
місцева мерія або департамент уряду! Проте ці факти 
вражають нас як найвагоміші аргументи не проти, а за 
участь у визначенні проблеми. Принаймні чиновники бу
дуть вимушені формулювати та пояснювати своє бачен
ня проблеми чіткіше й переконливіше.

7.5. ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Хоча ми й вважаємо, що аналітики політики можуть зро
бити внесок до визначення проблеми, ми все ж чітко да
ли зрозуміти, що це не той аспект процесу творення по
літики, до якого аналітик може запропонувати доскона
лий пакет методів, а тим більше гарантованих рішень. У 
такій ситуації ми повертаємось до підходу, з яким читачі 
цієї книжки дуже добре познайомляться, — а саме, ви
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користання переліку питань. Ми пропонуємо його, спо
діваючись, що цей перелік допоможе загострити обгово
рення певної проблеми, — цілком слушним буде при на
годі поставити питання, чи проблему можна прийняти як 
“задану”?

7.5.1. Хто стверджує, що проблема існує? Чому?
Ми не маємо наміру зачіпати тему, вже виражену в тер
мінах “пошуку проблеми” (див. розділ 5), проте немож
ливо заперечувати, що усвідомлення проблеми як такої 
та способу її сприйняття частково залежатиме від того, 
кому було вигідно винести її на порядок денний, з якого 
рівня і з яких причин це зроблено. Наприклад, різні гру
пи (представлені дружинами, які працюють, родинами, 
де є лише один із батьків, розлученими особами, дітьми, 
що живуть у злиднях, безробітними тощо) багато років 
намагалися привернути увагу політиків та офіційних осіб 
до конкретних правових, фінансових, податкових, житло
вих та інших проблем сімей, не приділяючи серйозної 
уваги тому, як ці різні проблеми можуть пов’язуватися 
одна з одною. Проте, коли два партійних лідери та поче- 
ргові прем’єр-міністри — пан Калаген і пані Тетчер — у 
кінці 1970-х років прилюдно висловили свою стурбова
ність з приводу становища сім’ї, це перетворилося на 
політичну проблему, якій було надано найвищого пріо
ритету. Відтак цю проблему було сформульовано у знач
но глобальніших термінах, включаючи взаємодію бага
тьох аспектів державної політики та їхній сукупний 
вплив на окрему сім’ю.

Далі, перебуваючи в опозиції, пані Тетчер поставила 
вимогу розглядати цю проблему ширше, а її представник 
з соціальної служби заявив у 1977 р. на конференції 
Консервативної партії, що майбутній уряд консерваторів 
вимагатиме від своїх міністерств додавати до кожної но
вої пропозиції політики “висновок про її вплив на 
сім’ю”. Були висловлені дошкульні зауваження на адре
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су лейбористського уряду, що виявився нездатним упо
ратися з “пасткою бідності” та іншими проблемами. Од
нак, здобувши владу, уряд Тетчер не надто ефективно 
(на той час) розв’язував ці та інші споріднені проблеми, 
а різні коментатори (наприклад, Jones, 1982) висловлю
вали думку про певні зміни у визначенні проблеми, з до
помогою яких уряд дедалі більше прагнув послабити за
лежність сімей від держави, скоротивши деякі головні 
пункти державних витрат і таким чином наблизившись 
до мети політики з її надзвичайно високим пріоритетом 
у колах консервативного уряду.

Незалежний аналітик може поглянути на проблему 
сім’ї ширше; справді, більш глобальна перспектива ви
словлювалася у низці доповідей, опублікованих Комісією 
дослідження сім’ї (фінансованою з приватних джерел), 
зокрема у доповіді “Сім’ї майбутнього”, з підзаголовком 
“Порядок денний політики на 1980-і роки”. Проте 
управлінець, який виступає у ролі аналітика, хоча й не 
мусить ані погоджуватися з визначенням проблеми по
літиками, ані розуміти мотиви їхніх дій, має усвідомлю
вати домінантне на сьогоднішній день формулювання на 
політичному рівні: “Насамперед потрібно знати, що саме 
піддається змінам”.

7.5.2. Чи реальною є проблема?
Чи впорається з нею уряд?

Певні проблеми можуть здаватися деяким оглядачам не
реальними або несуттєвими порівняно з результатом 
процесу “навішування ярликів”. Тобто вони визначають
ся як ’’соціальні проблеми”, оскільки достатня кількість 
людей — або достатньо значуща група — вважають їх 
проблемами і спроможні визначити їх так з позицій до
мінантних суспільних традицій та, у деяких випадках, 
закону. Яскравий приклад з життя Британії: гомосексуа
лісти (чоловіки) вважалися злочинцями, оскільки їхній 
спосіб життя не узгоджувався із загальноприйнятими по-
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глядами на те, що є “нормальною” або прийнятною сек
суальною поведінкою. Пізніше гомосексуальні дії (якщо 
вони відбувалися у приватному середовищі та “за взаєм
ною згодою дорослих”) були позбавлені кримінального 
характеру. І навпаки, нещодавні заяви про необхідність у 
деяких випадках лібералізації законодавства про педо- 
філію спричинили хвилю обурення у парламенті та у за
собах масової інформації.

Природно, “відхилення” не обмежуються проявами се
ксуальної поведінки, або, висловлюючи ту саму думку в 
інший спосіб, “навішування ярликів” іноді поширюється 
на такі негативні явища, як утриманство за рахунок со
ціального забезпечення, купівля й продаж порнографіч
них відеофільмів, діяльність у сфері “тіньової еконо
міки”, певні види того, що називали “божевіллям”, або 
нюхання кокаїну. Як наслідок “вседозволеності”, нам 
можуть навести той приклад, що незаконна торгівля “ле
гкими наркотиками” (яка сама по собі є чудовим прикла
дом “навішування ярликів”, хоча й дещо сучаснішим 
ліберальним його різновидом) вважається проблемою, 
тоді як істотна залежність від медичних препаратів або 
транквілізаторів — ні. Ілюстрацією “влади ярликів” є те, 
що нюхання клею у Британії стали називати “надужи
ванням розчинниками” [“solvent abuse”. — Прим, пе- 
рекл.\, тоді як у деяких американських колах “рекреа
ційним вдиханням”.

Ставлення до того, що називається соціальними про
блемами (Etzioni, 1976), може змінюватися з часом, коли 
стають відомими більше фактів (наприклад, фактів про 
різні типи та ступені божевілля), або при зміні цінностей 
(це стосується, наприклад, сексуальної поведінки), або ж 
коли розподіл влади у суспільстві зміщується від тих, хто 
усвідомлює певні проблеми (наприклад, “недемократична 
практика профспілок”), до тих, хто на них не зважає.

Чи становлять подібні спостереження інтерес лише 
для вчених-суспільствознавців? Чи слід політикам та їх
нім радникам також усвідомлювати небезпеку “навішу
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вання ярликів”? їхнє бачення може бути іншим, оскільки 
проблема, яку усвідомлює більшість виборців, в очах по
літиків перетворюється на “реальну” проблему. Навіть у 
такому випадку їм можуть порекомендувати поставити 
під сумнів пріоритет, наданий цій проблемі, або допомо
гти нагромадити дані у прагненні “пролити на неї біль
ше світла”. Врешті-решт, тоді, коли уряди намагаються 
робити надто багато, можна поставити питання про те, 
наскільки обгрунтованим і дієвим буде втручання уряду. 
Ми неодноразово звертатимемося до цієї теми нижче. І 
навпаки, бувають випадки, коли роль аналітика або рад
ника — висловити думку про наявність певних реальних 
проблем, що заслуговують на увагу, хоча їх ще не ус
відомили і не визнали такими.

7.5.3. Наскільки ймовірною є злагода 
з приводу проблеми?

Політиків та їхніх радників часто цікавить питання про 
те, чи новітня проблема породжуватиме згоду, чи незго
ду. Деякі фактори, що зумовлюють ступінь злагоди, — 
це, по-перше, кількість різних установ або інтересів, які 
діють на цій стадії процесу політики; по-друге, наявність 
та надійність відповідної інформації; по-третє, якою 
мірою проблема дотична до цінностей; і, по-четверте, 
діапазон перспектив або “рамок”, в які включається про
блема.

Навіть ті проблеми, що видаються суто технічними, 
можуть призвести до дивовижного рівня взаємного неро
зуміння. Наведемо приклад: в одному великому шот
ландському місті постала проблема осідання ґрунту в 
новозабудованих районах. Зволікання й труднощі у фор
муванні “корпоративного” бачення проблеми спричиню
валися такими факторами: різні типи осідання, що спо
стерігалися на сусідніх ділянках; різні професійні інтере
си та перспективи зацікавлених департаментів місцевої 
влади (планування архітектурних послуг, охорони до
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вкілля, управління будівництвом, житлобудування тощо); 
розбіжні інтереси місцевих органів влади (Національної 
ради з питань вугільної промисловості, власників будин
ків, асоціації орендарів та будівельних підрядників). На
слідком став велетенський простір для незгоди навіть 
між експертами з приводу таких явищ, як імовірність 
осідання, його час та можливі наслідки, а також дій, до 
яких слід вдатися, аби попередити, мінімізувати чи лік
відувати згадані наслідки.

7.5.4. Чи не зарано давати визначення?
Прийняти рішення, “спираючись” на визначення пробле
ми, буває важко. З другого боку, без сумніву, визначен
ня проблеми є надзвичайно важливим видом діяльності, 
що істотно впливає на увесь процес політики. Не слід 
формулювати визначення занадто рано. Тобто виробники 
політики мають уникати завчасного формулювання одно- 
го-єдиного, надто обмеженого визначення проблеми. До 
того, як узгодити будь-яку робочу версію проблеми, мо
жливо, доведеться нагромадити й проаналізувати біль
ший обсяг інформації та дослідити більше поглядів і ду
мок.

7.5.5. Чи дотримуються ті, хто визначає 
проблеми, певних “рамок політики”?

Етціоні (1976) описав різні підходи, якими кілька учасни
ків можуть скористатися при визначенні проблеми. Янґ 
(Young, 1977) пише про їх “самовпевнені погляди”, а 
Елісон (Allison, 1971) у своїй “моделі організаційного 
процесу” наголошує на тому, що великі організації функ
ціонують за повторюваними шаблонами поведінки, коли 
люди схильні визначати проблеми у стереотипний спосіб. 
Цікавий підхід до таких закритих перспектив пропонує 
Джеремі Бейкер (Jeremy Baker) у своїй неопублікованій 
роботі “Комітет контролю політики центру, автомобільна
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промисловість і «Крайслер»: приклад «виходу за рам
ки»?”. Бейкер використовує поняття “рамок політики”, які 
він визначає як самодостатні моделі дослідження пробле
ми політики. У 1977 р. він стверджував, що у звіті Цент
ральної групи огляду політики під назвою “Майбутнє ав
томобільної індустрії” було окреслено рамки проблеми 
урядової підтримки британської автомобільної індустрії у 
традиційних економічних показниках продуктивності й 
ефективності та проігноровано інші, більшою мірою по
літичні, погляди на проблему, так що користь цих реко
мендацій Кабінетові міністрів була дуже обмеженою. За 
термінологією Бейкера, це був приклад “виходу за рамки” 
або “зумисне чи несвідоме окреслення рамок проблеми у 
неадекватний спосіб”; тобто хибний вибір “рамок”. Як ре
комендує Бейкер, “«окреслення рамок» має бути свідомим 
моментом у будь-якому великомасштабному проекті по
літики”, і, хоча “процес вибору структури політики не 
може бути цілковито раціональним”, його можна вдоско
налити “свідомим” виконанням. У навчанні аналітиків ми 
подібним чином рекомендуємо їм критично усвідомлюва
ти “самовпевнені погляди” або “рамки політики” вироб
ників політики та зміщувальний вплив їхніх власних при
пущень або попереднього досвіду (наприклад, поперед
нього здобуття юридичної чи економічної освіти).

7.5.6. Чи бувають альтернативні 
Трамки політики”?

Один зі способів демонстрування і, можливо, обмеження 
зміщень у власному сприйнятті проблеми — зумисне ви
явлення і навіть генерування альтернативних способів 
окреслення її “рамок”. Таким чином, Бейкер стверджує, 
що, принаймні у випадку проблем політики, важливих і 
комплексних, слід спробувати, по-перше, перелічити яко
мога більше “рамок політики”, по-друге, стисло, але кон
кретно описати кожну з них і, по-третє, порівняти їх з
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“рамками політики”, що домінують в установі, де пра
цює аналітик.

Це може видатися стимулом до вдосконалення, непри
датним для більшості проблем, проте існують випадки, 
коли його можна застосувати. Наприклад, у визначенні 
проблем зовнішньої політики або оборонної стратегії 
професійні навички дипломата чи стратега частково по
лягають у спроможності зрозуміти перспективи інших 
“гравців”. Навіть у внутрішній політиці проблеми, що 
криються у владнанні конфліктів у виробничих відноси
нах, можуть зміцнювати “рамки”, прийняті, скажімо, 
лідером профспілки, який за столом переговорів прагне 
подолати своїх прибічників так само, як своїх опонентів. 
Більше того, іноді доводиться стикатися зі значно склад
нішим завданням перегляду власного окреслення рамок 
проблеми та робити висновок, чи є це окреслення неаде
кватно обмеженим, логічно непослідовним або неспро
можним пристосуватися до деяких характеристик ситуа
ції, підданих емпіричній перевірці.

Проте навіть якщо аналітик має достатньо широкий 
світогляд, щоб розглянути і, можливо, прийняти інші 
“рамки політики”, йому необхідно буде переконати висо- 
копосадовців і впливових політиків чинити так само. Як
що вони дістають від аналітика рамковий аналіз політи
ки, то мають одержати від цього якусь політичну виго
ду, наприклад, можливість передбачення ходів інших 
учасників або елегантного виходу з політичної ситуації, 
що може виявитися вкрай непопулярною чи взагалі не
вигідною.

7.5.7. Щ о таке належ ний рівень аґреґації?

Терміни, в яких проблема політики формулюється в по
рядку денному, іноді більше нагадують гасло чи заклик 
до зброї, ніж раціональне чи конкретне визначення про
блеми, можливості або тенденції. Наприклад, один з ав
торів брав участь у інспірованому політиками дослід
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женні певних аспектів життя “безпритульних”. Визна
чення проблеми виявилося надзвичайно неточним та 
надміру узагальненим, і цілеспрямована дискусія розпо
чалася лише після того, коли дослідники — члени ко
місії — розподілили проблему на кілька субкатегорій. 
Таким чином, так звані “безпритульні” були дезаірегова- 
ні на такі субкатегорії, як: 1) виселені (людей можуть 
виселяти за несплату оренди або за антисоціальну пове
дінку, а тому було вказано на потребу у подальшій суб- 
категоризації); 2) жертви шлюбних або інших сімейних 
конфліктів; 3) прибульці з іншої місцевості (наприклад, 
шукачі робочих місць) та інші тимчасові безпритульні; 
4) жертви стихійних лих (повеней тощо); 5) родини із 
задовільним помешканням (тобто не “без даху над голо
вою”: наприклад, молоде подружжя, яке проживає разом 
з батьками на невеликій площі, оскільки не може одер
жати або дозволити собі окреме помешкання); 6) одино
кі безпритульні (субкатегорія, якій останніми роками на
давалося більше уваги; вона була дезаґреґована за різни
ми показниками); 7) “кочівники” (цигани тощо).

Така дезаґреґація не лише корисна сама по собі, а й за 
сприятливих обставин може перетворитись на реаґреґа- 
цію. Наприклад, молоде подружжя, що проживає з бать
ками, доцільніше розглядати у плані проблеми доступу 
до позикового капіталу, ніж як частину проблеми без
притульних, бо вони не є позбавленими даху над голо
вою. Прикладом також можуть бути проблеми осіб з 
фізичними вадами: скажімо, ізоляція від суспільства має 
менше спільного з інвалідністю, аніж з відносною бід
ністю, яку змушені переживати багато інвалідів. Ця про
блема об’єднує інвалідів з іншими суспільними групами, 
такими, як безробітні або люди похилого віку.

Нарешті, з’являється можливість підняти позначку на 
шкалі агрегації, тобто побачити загальне у конкретному, 
або, користуючись медичною термінологією, — певний 
синдром серед інших синдромів. До очевидних прикла
дів належить визнання у 1960-і роки “зростання числа
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знедолених городян”, а у 1970-і — “занепаду центрів 
міст”. Ми не хочемо сказати, що ці проблеми визначені 
адекватно, однак принаймні робилися спроби зрозуміти 
зв’язок між такими окремими показниками, як незадо
вільні житлові умови, поганий стан здоров’я, низький 
рівень освіти, високі темпи безробіття тощо.

7.5.8. Чи усвідомлена причинна 
структура проблеми?

Хоча ми й підтримуємо аналітичний підхід до розпізна
вання симптомів проблем та до їх належного аґреґуван- 
ня (див. вище), важливіше значення має перехід від ви
значення проблеми до більш складного завдання вияв
лення причин та їх пояснення. Доречним прикладом є 
дослідження, проведене Міністерством внутрішніх справ, 
що мало назву “Як подолати вандалізм” (Clarke, 1978). 
Рисунок 7.1 є графічною ілюстрацією деяких груп чин
ників, що зумовлюють вандалізм. Змінні у групах 1—5 
вважаються “сприятливими для загальної схильності до 
злочину”, а у групах 6— 8 містяться “змінні, які безпосе
редньо впливають на рішення вчинити конкретний зло
чин”. Службовці Міністерства внутрішніх справ визна
ють, що дослідити всю причинну структуру вандалізму 
практично неможливо. Дослідження “доцільності 
політики” має бути вибірковим, однак проблеми, пов’я
зані з добором, стисло характеризуються так:

“По-перше, ми не знаємо відносного пояснювального впливу 
груп змінних.... Наприклад, можна вважати, що “ситуаційні” 
характеристики відіграють в акті вандалізму значно більшу 
роль, ніж той факт, що винний у цьому проживав у зруйнова
ному будинку, — проте це не відомо напевне. По-друге, існу
ють певні змінні, такі, як емоційний стан особи у час скоєння 
злочину, що можуть бути відносно важливими для пояснення 
мотиву, однак надійну інформацію про це одержати складно. 
По-третє, пояснювальний вплив конкретних змінних не завжди 
збігається з їхньою роллю у запобіганні злочину... Як можна
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Група 1 Група 2

Рис. 7.1. Групи  з м ін н и х , щ о в с у к у п н о с т і п о я с н ю ю т ь  акт  
в а н д а л із м у

Д жерело: Clarke (1978, 4).
(с) Crown Copyright 1978. Передруковано з дозволу секретаря 
Офісу королеви Британії.
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змусити батьків, вороже настроєних до своїх дітей, любити їх? 
Що можна змінити в демографічному становищі осіб, схиль
них до скоєння злочинів, або в їхніх конкретних характеристи
ках особистості?”

У дослідженні Міністерства внутрішніх справ увага 
зосереджувалася на “змінних, які безпосередньо спонука
ють до злочину”, оскільки з них випливали безпосередні 
та негайні висновки щодо запобігання злочинності. Ви
брані змінні наводилися у групі 7 (“ситуація”), хоча гру
па 5 також стала об’єктом дослідження (“поточні умови 
життя”). Інакше кажучи, стратегія полягала у зосереджен
ні уваги на специфічних групах ризику та обмеженні мо
жливості представників цих груп скоювати акти вандаліз
му на погано освітлених вулицях або в безлюдних будів
лях. Такий добір причин, що добре піддаються пояснен
ню, можна розкритикувати, але принаймні аналіз було 
здійснено з урахуванням того, як подібні фактори впису
ються у модель сукупної причинної структури.

Наше обговорення чинників вандалізму свідчить про 
те, що поділ проблем на прояви й причини часто над
міру спрощується: може існувати низка факторів на різ
них стадіях абстрагування від конкретних подій або фак
тів, що перебували в центрі уваги спочатку. У цьому ви
падку аналітики Міністерства внутрішніх справ виріши
ли не докопуватися до глибинних причин, а зосередити 
увагу на самих протиправних діях, на тій підставі, що 
превентивні заходи матимуть більшу результативність, 
якщо зосередитись на обставинах і ситуаціях, які безпо
середньо спонукають до злочину. Звичайно, довготер
мінові наслідки такого підходу можуть тривожити. На
приклад, чи усунення можливостей здійснити акт ванда
лізму в одному районі приведе до ліквідації проблеми 
взагалі, чи просто зросте число таких актів, здійснених 
десь-інде (переміщення проблеми), або, можливо, фіксу
ватимуться інші форми антисоціальної поведінки (за
міщення проблеми)? Структури проблеми рідко є авто
номними; вони мають здатність поєднуватися та взаємо-
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діяти. Наступ на одну з них може призвести до прояву 
результатів десь-інде. Справді, розв’язання однієї про
блеми може стати причиною іншої (див. розділ 13, де 
йдеться про наступництво та припинення політики).

Соціальна політика надзвичайно схильна до усклад
нень, проявів взаємозалежності та ланцюгових ефектів. 
Вона породила такі цікаві теорії, як “привернення про
блеми”, або більш всеохопний “закон” Декстера, який 
вчить: “Кожного разу, коли стаття закону формує попит 
на певну послугу, діяльність чи навіть схильність, цей 
попит, найімовірніше, буде задоволено” (Dexter, 1981, 
424). Існує ще й запропоноване Стайсом і Дейнекі (Steiss 
and Daneke) поняття “ієрархії проблеми”, згідно з яким 
проблеми “рідко виключають одна одну”, оскільки вони 
часто існують в ієрархічному взаємозв’язку, а розв’язан
ня однієї проблеми може залежати від вирішення іншої, 
що перебуває вище або нижче в цій ієрархії” (Steiss and 
Daneke, 1980, 133).

На щастя, трапляються ще й інші ситуації, не такі 
складні, щодо яких можна висловити думку про надмір 
уваги до придушення проявів та її брак до причин, які 
лежать в основі вандалізму. Простий приклад — засміче
ність центрів міст, особливо у вихідні. Ресурси часто 
спрямовуються на подолання прикрих проявів проблеми, 
але ж слід було б поміркувати над тим, чому ж вона 
останніми роками так загострилася... Як свідчать резуль
тати дослідження, проведеного в одному з міст, серед 
чинників цього загострення були: 1) послаблення регу
лювальної ролі загальноприйнятих норм поведінки; 2) 
нестача урн для сміття; крім того, наявні урни були ма
лопомітними, через що перехожі не користувалися ними;
3) пожвавлення вуличної торгівлі гарячими продуктами 
харчування; 4) недостатній контроль з боку поліції за 
дотриманням чистоти тощо. Хоча перший з цих чинни
ків не піддається короткотерміновим впливам виховного 
характеру, щодо більшості інших були вжиті дієві захо
ди. Між іншим, опитування мешканців міста показало,
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що “зони викидання” одноразового посуду не були по
в’язані з наявністю сміттєвих урн. Частковий успіх дала 
спроба переконати вуличних продавців гарячих страв 
“спонсорувати” (з відповідною рекламною підтримкою) 
встановлення додаткових урн у зонах засмічування.

7.5.9. Чи можна конкретизувати й кількісно 
виразити наслідки проблеми?

Політики й чиновники вищого рангу зацікавлені в ана
лізі не лише проявів і причин проблем, а й їхніх наслід
ків. Вони мають усвідомлювати і вимоги, які висувають
ся до них як до розробників та реалізаторів політики. Ці 
наслідки та впливи слід конкретизувати якомога чіткіше, 
і там, де доцільно, конкретизація має проявлятися у кіль
кісних показниках. У певних випадках застосований на
ми метод пошуку проблеми (див. розділ 5) забезпечив 
більшу частку цієї інформації, як це було з деякими фо
рмами демографічного аналізу або суспільними індика
торами. В інших випадках постає необхідність у спеціа
льному дослідженні, починаючи від вторинного аналізу 
наявних даних до спеціальних опитувань. Нижче ми ок
реслимо деякі з головних характеристик проблеми, що, 
як видається, потребують конкретизації та кількісного 
вираження (див. також: Rossi, Freeman and Wright, 1979, 
ch.3).

По-перше, доцільно конкретизувати масштаб та ін
тенсивність проблеми. Наскільки поширеною є пробле
ма? Наприклад, скільки будинків зазнають впливу воло
ги, скільки миль річки забруднені промисловими стока
ми? Наскільки серйозною є проблема для тих, хто зазнає 
впливу: наприклад, чи становить забруднення річки за
грозу для добросусідських стосунків чи більш серйозну 
небезпеку для здоров’я? Далі, якою є сфера дії пробле
ми? Це не те саме, що питання про поширеність її впли
ву, оскільки проблема може не впливати на всіх осіб од
наково. Якщо вплив розподіляється неоднаково, то від-
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повідні засоби реагування політики мають бути більш 
комплексними та дискримінативними, а простого пакета 
буде недостатньо. Слід скласти характеристики осіб, 
що зазнали впливу; для прикладу: вологість у будинку— 
проблема для всіх його мешканців, але особливо серйоз
ною проблемою вона є для маленьких дітей та осіб по
хилого віку, оскільки становить велику загрозу здоров’ю 
саме цих, менш стійких субкатегорій мешканців. Відмін
ності у сфері дії або ступені інтенсивності страждань ма
тимуть наслідки для цілеспрямованості програм: без 
сумніву, слід спрямовувати ресурси туди, де вони дають 
найбільшу користь, однак перед цим ми часто потребу
ємо більш специфічних (та дезаґреґованих) даних. Слід 
визначити певний простір, де може виникнути нова про
блема, пов’язана з вирішенням якоїсь іншої. Наприклад, 
можна визнати, що сім’ї, де дітей виховує лише мати, 
живуть у злиднях, а тому необхідно запровадити програ
му допомоги. Тоді, за відсутності відповідної програми 
допомоги родинам з обома батьками, батько матиме сти
мул полишити сім’ю (якщо не насправді, то про людське 
око), яка відтак може звернутися по допомогу.

Інші відповідні характеристики, які потребують конк
ретизації та кількісного вираження, включають темпи 
зміни проблеми. Наприклад, інкрементальні кроки по
літики можуть виявитися адекватними для розв’язання 
проблеми інфляції, що зростає повільно й рівномірно, 
однак, якщо інфляція зростає різко або стрибкоподібно, 
можна вдатися до різних корективних заходів. Там, де 
минулі тенденції виражені нечітко або фундаментальні 
причинні фактори не усвідомлені, майбутню еволюцію 
проблеми передбачити важко. І все ж необхідно докла
сти зусиль до кількісного вираження ступеня невизначе
ності. За істотної невизначеності акцент можна зробити 
на “клиноподібному прогнозуванні” (спектр можливос
тей — від “найоптимістичнішої” до “найбільш песиміс
тичної*”) та на пов’язаних із цим “плануваннях надзви
чайних ситуацій”. Визначення реакції характеру політи-
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ки на основі єдиного, найбільш імовірного (або бажано
го) варіанта розвитку —  типова помилка виробників по
літики.

На цьому етапі визначення проблеми центр уваги во
чевидь починає зміщуватися від самої проблеми до спек
тра належних варіантів реакції державних установ на цю 
проблему. Необхідно визначити наявність та доцільність 
існуючих програм та виявити, чи для розв’язання новіт
ньої проблеми необхідна нова програма, чи, може, для 
цього достатньо розширити існуючі програми, установи 
та персонал. Якщо йдеться лише про розширення, поста
не необхідність кількісного вираження поточних нестач 
фінансування та реальних ресурсів — включаючи, на
приклад, потребу навчати наявний персонал новим нави
чкам. Там, де запроваджується нова програма, вочевидь 
слід буде докладно визначити, яких нових ресурсів, ор
ганізації та персоналу вона потребуватиме. Це може 
означати обміркування необхідного порогового рівня ре
сурсів. Тобто може існувати певний мінімальний рі
вень — або “критичний масштаб” — реакції політики, 
нижче від якого проблема не зазнаватиме ніякого серйо
зного впливу, або ж відношення використаних ресурсів 
до отриманого результату визначатиметься неприйнятно 
високим показником (Schulman, 1980). За наявності по
дібних порогових ефектів їх треба виявляти та конкрети
зувати якомога точніше, якщо ми хочемо використати 
ресурси з максимальною результативністю.

7.5.10. Коли і як проблема переглядатиметься?

Хоча ми маємо докласти всіх зусиль до конкретизації, 
дезаґреґації та пояснення проблем, наше розуміння та 
наша спроможність передбачити еволюцію проблеми в 
майбутньому вочевидь будуть обмеженими. Там, де про
блема має важливе значення, невизначеність є високою, 
а масштаб пробного розв’язання, ймовірно, є значним, 
слід розглянути можливість реалізації експерименталь-

12*
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ної, або пробної, програми. Це часто видається нереаль
ним (див. посилання на “пороговий” ефект, параграф 
7.5.9), а тому постає необхідність стеження за фактич
ною еволюцією проблеми як складової комплексного за
вдання стеження за відповідною програмою або політи
кою. У міру збагачення інформацією з приводу пробле
ми, включаючи й зворотний зв’язок від програми, покли
каної розв’язувати її, може постати потреба здійснити 
повномасштабний перегляд проблеми, можливості або 
тенденції з метою визначити спроможність вдосконалити 
або необхідність змінити їх попереднє визначення.

Інакше кажучи, важливо пам’ятати, що дуже мало 
проблем піддаються повному, остаточному або авторите
тному визначенню; навіть довготривале формулювання 
проблеми слід вважати тимчасово прийнятним; нові фак
ти, зміна цінностей або і те й інше з часом можуть 
спричинити зміни у самій проблемі чи в нашому сприй
нятті проблеми.



ПРОГНОЗУВАННЯ
8

8.1. ПІДХІД ДО ПРОГНОЗУВАННЯ 
З ПОЗИЦІЙ АНАЛІЗУ ПОЛІТИКИ

Підхід, проаналізований у цьому розділі, не є типовим 
для технічного фахівця служби прогнозування, який “про
дає” методи передбачення. Якщо ми розглядаємо пробле
ми, пов’язані з розумінням минулого й теперішнього (на
приклад, у пошуку та визначенні проблеми), то намагання 
зрозуміти майбутнє може видатися геть нерозважливим.

Навіщо ж тоді взагалі робити прогнози? Відповідь 
проста: тому, що це необхідно. Вибір, який ми робимо 
зараз, позначається на майбутньому, а результат цього 
вибору зазнає впливу подій, які стануться в майбутньо
му. У здійсненні вибору ми явно або неявно робимо 
припущення з приводу майбутнього. Прогнозування 
означає очевидне й негнучке формулювання цих припу
щень, причому ми гадаємо, що завдяки йому зробимо в 
певному сенсі “кращий” вибір.

Підхід до прогнозування з позицій аналізу політики 
потребує знання наявних методик та їхніх недоліків у 
теорії й на практиці, однак він не зводиться до методо
логії та самих лише чисел. Прогнози не допоможуть пе
редбачити майбутнє, проте вони допомагають виробни
кам рішень упоратися з невизначеністю та мінливістю й 
дослідити наслідки обраного варіанта політики. Прихиль
ники підходу до прогнозування з позицій аналізу політи
ки також визнають критичну важливість способу, в який 
виробники рішень споживають прогнози, порівняно з 
тим, як роблять прогнози “експерти”. Прогнозування мо
же коштувати дорого, і тому слід підтримувати рівнова
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гу між можливим виграшем від нього та витратами на 
здійснення прогнозів і їх споживання.

8.2. ПРОБЛЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ

8.2.1. Різниця між науковим передбаченням
та прогнозуванням для виробників політики

У природничих науках ймовірнісне мислення витісняє 
примітивний детермінізм через потребу врахувати дію ви
падкових чинників. Проте у прогнозуванні суспільних по
дій розв’язанням, пропонованим природничими науками, 
не так-то легко скористатися, оскільки факт подальшого 
загострення проблеми, наприклад, забруднення довкілля, 
залежить від того, чи приймаємо ми рішення вдатися до 
контрзаходів. Інакше кажучи, ймовірність будь-якої події 
у майбутньому підлягає істотним модифікаціям з боку во
льових дій у межах часового відрізку, протягом якого, за 
припущенням, діятиме прогноз. Справді, ці дії можуть бу
ти наслідком або метою вже зроблених прогнозів.

Прогнозування в аналізі політики, отже, має на меті 
не передбачення майбутнього — оскільки у більшості 
випадків це неможливо, — а спробу дати оцінку різним 
припущенням. Однак у деяких випадках самореалізова- 
них пророцтв існує загроза дій уряду як результату са
мих прогнозів, які призводять до здійснення припущень, 
зазначених у прогнозі. Поза сумнівом, це стосується де
яких прогнозів у сфері транспорту, зроблених у Британії 
в минулому (див.: Gershuny, 1978). У прогнозуванні май
бутньої кількості автомобілів, здійсненому Лабораторією 
дослідження проблем транспорту і шляхів, висловлюва
лася ідея продовження існуючої політики уряду у сфері 
будівництва шляхів, громадського транспорту, обмежень 
вуличного руху тощо. Таким чином, прогнози передба
чили політику як складову їхнього передбачення. Цей 
факт, як видається, значною мірою знецінює роль про
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гнозування в аналізі політики, що має сприяти до
слідженню варіантів політики.

З огляду на відмінності між науковим передбаченням та 
прогнозуванням для виробників політики, ми стверджува
тимемо, що прогнозування у сфері аналізу політики має 
завжди підкреслювати чутливість прогнозів до припущень 
і, зокрема, завжди вказувати на ступінь, до якого результат 
прогнозів підлягає маніпуляціям політики.

8.2.2. Прогнозування теперішнього 
та нещодавнього минулого

У прогнозуванні майбутнього наше завдання насамперед 
полягає у передбаченні теперішнього та нещодавнього 
минулого. Інформація, якою ми володіємо, може бути за
старілою на три місяці, на рік або на довший період і 
піддаватися ревізії, ґрунтовнішій за початкові зміни, про
ілюстровані цифрами, або за масштаб змін, яких ми праг
немо досягти, і, можливо, у протилежному напрямку, на 
кількарічний період. Наприклад, дані про національний 
дохід можуть піддаватися ревізії через сім років по закін
ченні базового року, хоча основний обсяг ревізії припадає 
на перші три роки. Дані зайнятості по Великій Британії у 
1961 р. були переглянуті у період з лютого 1976 р. по 
грудень 1976 р. Класичний приклад бурхливого перегляду 
та змін у напрямках ревізії за тривалий період (десять ро
ків) стосувався сум заощаджень у 1958 р., що були пере
глянуті від 1341 млн. до 616 млн. фунтів стерлінгів у пе
ріод з 1959-го до 1968 р., а коефіцієнт заощаджень (як 
відсоток від особистого доходу) був переглянутий від 7,1 
відсотка до 3,3 відсотка у період з 1959-го до 1968 р.

8.2.3. Брак даних
Ми вже відзначали, що наявні дані можуть бути заста
рілими та піддаватися перегляду. Проте ми можемо зо
всім не володіти потрібними даними, отримання яких 
вимагає коштів і часу.
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8.2.4. Належні рівні аґреґацїі
У здійсненні наших прогнозів нас, імовірно, цікавитиме 
не просто загальна картина за рік х, а просторовий роз
поділ результату (наприклад, ми хочемо знати, де збуду
вати школу), з різними субкатегоріями (наприклад, сере
дні школи порівняно з коледжами технічного напряму), 
а також розподіл у  часі (наприклад, коли і чи будувати 
нові школи). Проблеми, спричинені у діахронічному ас
пекті, можуть завдати більше клопоту, ніж цифри за 
якийсь один рік у майбутньому.

8.2.5. Брак розуміння процесів
Навіть якщо ми володіємо необхідними первинними 
даними, ми не зможемо зробити прогнози, якщо не зро
зуміємо базових соціальних або економічних процесів. 
Економістам слід усвідомити, що їхнє розуміння фунда
ментальних економічних процесів далеке від ідеального; 
наше знання суспільних процесів ще далі від досконало
го. І все ж спроби прогнозування без теоретичної осно
ви — прості забавки з цифрами або спекуляції.

8.2.6. Вартість прогнозування
Багато методів прогнозування, особливо тих, де аналізу
ється великий обсяг даних, коштують дуже дорого, і в 
багатьох випадках їхня вартість більша, ніж потенційний 
виграш від вироблення рішення внаслідок цього прогно
зу. Вартість прогнозування можна проілюструвати так:
-  вартість нагромадження даних;
-  вартість опрацювання та аналізу;
-  вартість презентації;
-  вартість споживання.

Вартість відсутності прогнозування є такою:
-  додаткові витрати на страхування від непередбаче

них  та передбачуваних надзвичайних обставин у  не
опт имальний час та в неопт имальних формах; або
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-  витрат и , пов'язані з неспроможністю застрахува
тися.

Наслідки вартості прогнозування обговорюватимуться 
в останньому параграфі розділу.

8.2.7. Час, наявний для прогнозування
Прогнозування потребує часу, а час може призвести до 
виключення варіантів, якими можна було скористатися, 
якби результати прогнозу були оприлюднені раніше. Це 
найчастіше буває тоді, коли впровадження нової політи
ки потребує тривалого проміжку часу (скажімо, щодо 
атомних електростанцій).

8.2.8. Споживання прогнозів
Застереження, яке навряд чи робиться доволі часто, по
лягає в тому, що мета прогнозування в аналізі політи
ки — не укладення великого числа таблиць абстрактних 
даних і не доказ методологічної майстерності, а допомо
га виробникам рішення у їхньому виборі. І все ж автори 
більшості книжок, присвячених темі прогнозування, зо
середжують увагу читача виключно на методології і 
сприймають як належне тезу про те, що результати ана
лізу будуть спожиті. Таке припущення не витримує кри
тики, а тому процесу презентації прогнозів, які мусять 
бути спожитими, необхідно приділяти особливу увагу.

8.3. ВИДИ ПРОГНОЗУВАННЯ

8.3.1. Одноразовий та повторюваний види прогнозу
Прогнозування можна розглядати як одноразовий вид 
діяльності, здійснюваний до стадії проектування програ
ми, або як безперервний внесок до процесу політики.
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Загалом одноразові прогнози адекватні лише там, де 
нас цікавить тільки єдиний цілісний товар, чи там, де 
панує повне знання та розуміння сучасного стану справ, 
цілковита передбачуваність або контроль за всіма чинни
ками впливу на процеси, що відбуваються, та загальна 
злагода між політичними агентами з приводу досягнення 
цілей. Навіть якщо одноразовий прогноз виявляється то
чним, це не завжди означає, що припущення, покладені 
в основу прогнозування, є правильними, а політика була 
успішною. Випадкові зміни, що рухаються у протилеж
ному напрямку, можуть приховувати інші похибки.

Неодноразове прогнозування акцентує на важливості 
постійного оновлення та зворотного інформаційного 
зв’язку, якщо політика покликана впоратися зі змінами у 
світі; деякі з цих змін можна передбачити, проте завжди 
існуватиме й елемент непередбачуваності. Неодноразове 
прогнозування завжди коштує дорожче, ніж разовий про
гноз, проте може виявитися дешевшим, ніж серія спеціа
льних разових досліджень.

8.3.2. Що слід прогнозувати?
Наскільки масштабно маємо ми підходити до предметів, 
які включаються до наших прогнозів? Тут варто згадати 
про відмінності між моделями Саймона та Ліндблома 
(див. розділ 4). Наприклад, що має цікавити нас у про
мисловій політиці — лише прогнозування попиту на 
продукт чи ще й політичні й суспільні чинники? Те, що 
ми хочемо передбачити, залежатиме від цілей, яких нам 
треба досягти (див. розділ 9).

У прийнятті рішення про те, які належні факти ми ма
ємо спрогнозувати у зв’язку з проблемою, слід бути осо
бливо пильними; очевидні факти насправді можуть ви
явитися найважливішими. Наприклад, прогнозування фа
ктів використання мікропроцесорів на наступні десять 
років більше залежить від економічних та соціальних, 
ніж від технологічних прогнозів, оскільки технологія,
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якою, ймовірно, користуватимуться, вже існує, а визна
чити треба саме її комерційне застосування (див.: Barron 
and Curnow, 1979).

8.3.3. Належні періоди для прогнозування

Певна річ, належні періоди для прогнозування бувають 
різними через різні періоди відставання у часі та різні 
наслідки рішень. Спорудження атомних електростанцій є 
прикладом рішення, що передбачає тривале відставання 
у часі та довготривалі наслідки як з погляду постачання 
електроенергії, так і щодо наслідків для суспільства. 
Прогнозування показників майбутнього безробіття, поро
дженого економічними рішеннями, відставатиме у часі 
на короткі або середні періоди. Важливо обміркувати 
гнучкість рішень, включаючи ступінь їхньої “аморфнос
ті” та мож ливість зворотпості.

Термінами “короткотерміновий”, “середньотерміновий” та 
“довготерміновий” особливо часто користуються у зв’яз
ку з економічними прогнозами. Вони часто означають 
таке: до одного року, до п’яти років і понад п’ять років. 
І все ж належний період для прогнозування коливається 
залежно від виду політики, так що доцільнішою видаєть
ся така класифікація:

а) прогнози з приводу результатів улсе прийнятих 
ріш ень або тих, головні результати яких улсе виявле
ні. Кількість майбутніх пенсіонерів, що пролеж ати- 
муть у  Британії через двадцять років, молена перед
бачити з високим ступенем точності, оскільки вони 
влее народилися (хоча певна невизначеність існує з 
приводу очікуваної тривалості життя та рівня  
міграції, і до того лс  завледи існує загроза ядерної ка
тастрофи  — хоча нам, очевидно, в цьому випадку 
слід потурбуватися про речі, важ ливіші від бюдж ет
них витрат на пенсії). Однак урядові значно всілсче 
прогнозувати масштаб видатків дерлеавного секто
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ра, оскільки це залежить від низки впливів, які склад
но передбачити;

б) прогнози , у  яких певні (але не всі) головні впливи вже 
очевидні. Ми з високим ступенем точності знаємо 
про один із головних чинників кількості учнів , що на
вчатимуться у  початкових школах через десять р о 
ків, — число оісінок дітородного віку; проте м и не 
знаємо про інший чинник — рівень народж уваності;

в) прогнози , в яких м и  не контролюємо чи майоїсе не 
контролюємо події або не мож емо вдатися до прос
того проектування існуючих цифр (наприклад, кілько
сті дітей віком до п 'ят и років , що ж итимуть через 
25 років). Сфера наших інтересів через 25 років мо- 
зісе зазнати істотного впливу з боку змін у  суспільст
ві й технологій, про які м и  ще не знаємо.

8.4. ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ
Екстраполяція — це проектування на майбутнє існуючих 
тенденцій та здійснення прогнозів на їхній основі. У пев
ному сенсі методи моделювання (див. параграф 8.6) та
кож передбачають екстраполяцію, оскільки моделі спира
ються на наше розуміння зв’язків у минулому та майбут
ньому, проте не всі методи екстраполяції є дуже складни
ми або потребують того самого теоретичного підґрунтя.

Головна проблема, пов’язана з методами екстраполю
вання, — вимірювання й тлумачення минулих тенденцій 
(які, можливо, доводиться виводити з розмаїття цикліч
них або спеціальних ефектів) та можливість того, що не
передбачені фактори спростують припущення, побудова
ні на тривалості сучасних тенденцій. Взагалі, багато при
пущень, особливо тих, що зроблені політиками, побудо
вані на приблизних методах екстраполяції.

Можна розмежовувати лінійні, експоненційні, S-подіб
ні, циклічні та різкі зміни (ми не завжди маємо справу із 
зростанням  у прогнозуванні). Вони проілюстровані на 
рисунку 8.1. У випадку лінійної зміни існує постійний
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ti t2 t3 реґулярна

та, що затухає

а) лінійна б) експоненційна в) S-подібна г) циклічна д) переривчаста
(Наведені графіки 
ілюструють стати
чну довготерміно
ву тенденцію, про
те цикли можуть 
об’єднуватися 
з будь-якими фун
кціями а) — в).

РИС. 8.1. Р із н і в и д и  т е н д е н ц ій .

темп зміни. У випадку S-подібної кривої прискорений 
темп змін відхилятиметься від свого напрямку та спо
вільнюватиметься.

І все ж буває складно визначити те, яка довготерміно
ва тенденція у змінній цікавить нас, особливо на основі 
тенденції, що триває відносно короткий період. Напри
клад, на графіках а) —  в) на рисунку 8.1 зміна у період 
часу ti — t2 у багатьох відношеннях є однаковою. Як ми 
можемо виявити, якою є довготермінова тенденція — 
лінійною, експоненційною чи S-подібною? Вона може 
відігравати незначну роль, якщо рішення, що ми їх ма
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ємо прийняти, мають вагу лише для порівняно нетрива
лого часового періоду, а ми можемо впоратися з велико
масштабним діапазоном похибки. Проте, якщо нас ціка
вить прийняття рішень у період часу t3, лінійні та експо- 
ненційні криві різко відхиляються, хоча експоненційна 
та S-подібна лінії є схожими; по закінченні t3 експонен
ційна й S-подібна криві також різко розходяться.

Ситуацію ускладнює можливість просування змін ін
шими кривими (nop. Rose, 1976а, ch.l). Рисунки 8.1 г) та 
в) ілюструють лише деякі з численних напрямків, якими 
можуть проходити циклічні або непослідовні функції. 
Планування кількості новонароджених у Британії 1965 р. 
екстраполювалося на основі різкого стрибка лінійного 
характеру, тоді як 1965 р. фактично став піковим у циклі 
народжуваності, після чого вона почала стрімко спадати; 
до 1974 р. розбіжність між проектом, побудованим на 
основі даних 1965 р. (1,1 млн.), та фактичними даними 
(0,7 млн.) становила близько 0,4 млн. народжених (див.: 
CPRS, 1977, 8).

Знову-таки, може не мати особливої ваги той факт, 
який спектр можливих напрямів ми маємо на увазі, за 
умови, що ми готові сприйняти широкий діапазон по
хибки і/або маємо справу з порівняно нетривалим часо
вим періодом; наприклад, особливого значення не мати
ме той факт, чи є крива статично-лінійною, чи регуляр
но-циклічною, якщо ми готові сприйняти діапазон похи
бки, рівний проміжку між верхньою та нижньою части
нами циклу. Проте загалом ми не зможемо екстраполю
вати тенденцію там, де її природа є двозначною, або 
припустити, що ця тенденція триватиме в майбутньому, 
якщо тільки не уявлятимемо реальні процеси та чинники 
впливу на них.

Існує форма екстраполяції, названа “кривою конвер
тів”, метою якої є проектування на майбутнє тенденції, 
пов’язаної з послідовністю продуктів, проектів тощо, за
вдяки накресленню кривої, дотичної до кривих усіх 
окремих продуктів. Така “крива конвертів” може, напри
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клад, допомогти виробникові передбачити точку, в якій 
він вже не матиме змоги призначати додаткову ціну на 
свій продукт. Однак, як і у всіх випадках екстраполяції, 
“криві конвертів” залежать від припущення про збере
ження існуючих тенденцій.

Ми можемо бути змушені користуватися методами ек
страполяції через брак розуміння соціальних та еконо
мічних процесів або брак даних для моделювання, а ре
зультати при цьому часто виявлятимуться придатними 
для наших цілей. І все ж за відсутності теорії або моделі 
робочих процесів ми не в змозі зробити попередніх ви
сновків про надійність наших передбачень, і, якщо вони 
виявляться хибними, ми не зможемо зрозуміти, чому так 
сталося, і використати цю інформацію для вдосконален
ня наших методів прогнозування.

8.5. СУДЖЕННЄВІ МЕТОДИ
Ця група методів значною мірою пов’язана з прогнозу
ванням майбутніх подій — радше на основі інтуїтивних 
суджень, ніж на основі більш “об’єктивних” методів, та
ких, як моделювання або екстраполяція. Низка цих мето
дів акуратно “спакована”, і кожен з них має конкретну 
назву, проте це не завжди надає їм якоїсь теоретичної 
леґітимності. Деякі методи іноді потребують доволі 
складних обчислень з використанням цифр, виведених із 
їх порівняння або ранжування учасниками, однак те, що 
такі розрахунки мають цифрове вираження, ніяким чи
ном не надає методові додаткової теоретичної ваги й не 
робить результати “надійнішими”, ніж “м’які” кількісні 
висновки, отримані з інтуїтивних суджень.

З огляду на потенційно нескінченний діапазон су- 
дженнєвих методів та їхніх комбінацій, тут слід згадати 
лише обмежену їхню кількість. Деякі з цих методів мож
на використати у комбінації один з одним або з моделю
ванням чи екстраполятивними методами.
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8.5.1. Метод Делфі
Згідно з методом Делфі, точні прогнози можна одержати 
з інтуїтивних суджень осіб, поінформованих у певній 
сфері, а ці прогнози найкраще одержувати індивідуально 
від членів групи, оскільки, за припущенням, у групі, що 
працює колективно, погляди осіб екстравертного типу 
або членів групи з вищим статусом матимуть більший 
вплив.

У типовій вправі, виконуваній за методом Делфі, до
бирається група кількох фахівців, кожен з яких одержує 
анкету, де перелічуються можливості, скажімо, техноло
гічного розвитку у певній сфері досліджень. У типовій 
анкеті ставляться питання про те, коли матеріалізувати- 
меться кожний із названих методів, а також, можливо, 
про причини цієї матеріалізації. Потім організатори про
цедури зводять отриману інформацію разом, щоб відзна
чити поширеність відповідей з приводу часового пе
ріоду. Далі з цим висновком ознайомлюють присутніх, і 
члени групи можуть переглянути свої оцінки у світлі 
цього висновку та будь-яких аргументів (наприклад, 
найоптимістичніших чи найбільш песимістичних), наве
дених у ньому. Подібні раунди підведення таких виснов
ків та обміну ними можуть відбуватися неодноразово.

Є кілька апріорних підстав стверджувати, що цей ме
тод дасть точні прогнози, і деякі технічні підстави засу
мніватися в цьому (див.: Sackman, 1975). Існують про
блеми, пов’язані з оцінюванням методу Делфі з позицій 
його результатів, оскільки багато здійснених досі вправ 
неможливо оцінити повністю, — дані, на які посилають
ся, ще не пройшли повної обробки (вправи за методом 
Делфі виконуються в масових масштабах лише після 
1963 р.). Проте очевидно, що, хоча деякі прогнози дали 
досить точні результати, багато з них виявилися невда
лими, і, що є більш важливим, багато подій, що вже від
булися, не були прогнозовані. Тривожить те, що деякі 
пункти прогнозів були настільки нечітко словесно офор
млені, що їм було важко дати оцінку.
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Отже, метод Делфі є дуже суперечливим. Аргументи 
“за” і “проти” цього методу наводяться у збірці публіка
цій, що з’явилася у журналі “Технологічні прогнози та 
суспільні зміни” (Technological Forecasting and Social 
Change. — 1975. — Vol.7. — № 2), Суть методу Делфі 
викладено у роботі: Linestone and Turoff, 1975.

8.5.2. “Мозкова атака”
Ми вже відзначали (у параграфі 5.4.5), що “мозкова ата
ка” може відігравати помітну роль як один з методів ви
явлення ймовірних майбутніх проблем та можливостей. 
Так само “мозкова атака” може виявити можливі майбу
тні події або тенденції, які важливо враховувати у пла
нуванні політики.

Перша стадія “мозкової атаки” (після “розминки”) — 
генерування великого числа ідей за короткий час у неве
ликій групі (5 — 12 учасників). Важливо, щоб на цій 
стадії не робилося спроб оцінювати ідеї або коментувати 
їх, оскільки це може призвести до завчасного відкидання 
ідей, які, можливо, заслуговуватимуть на увагу, та пере
ривання спонтанного й інтерактивного процесу вислов
лювання думок. Як стверджує Ролінсон (Rawlinson, 1981, 
38 — 40), успіх на цій стадії “мозкової атаки” залежить 
від застосування та активізації чотирьох основних чин
ників: судження; вільного простору для ідей; кількості 
ідей; перехресного обміну ідеями.

Лише після завершення цієї творчої стадії генеровані 
ідеї піддаються оцінюванню, включаючи й оцінку ймо
вірності різних гіпотетичних подій та відзначення найва
жливіших із них.

“Мозкова атака” не завжди призводить до добрих про
гнозів, однак вона може сприяти виявленню можливих 
майбутніх “кричущих подій” (ймовірність яких низька, од
нак наслідки вагомі), не виявлених екстраполятивними ме
тодами, — подій, які слід враховувати у плануванні по
літики. “Мозкову атаку” також можна використати як засіб

1 3 - 4 - 2 2 2 8
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генерування варіантів підходу до проблем, і це, як видаєть
ся, є головним способом, що використовується у практиці 
менеджменту (див.: 10.2 та Rawlinson, 1981, ch. 1 — 5).

8.5.3. Матриці перехресного впливу
Матриці перехресного впливу можна використовувати у 
методах Делфі або “мозкової атаки”. Цей метод зосере
джує увагу на фактичних та потенційних зв’язках між 
прогнозованими подіями. “Метод Делфі засвідчує, що 
прогнозовані події можуть взаємно посилюватися або ви
ключати одна одну, і, таким чином, можна досягати ціл
ковито нереалістичного «консенсусу»” (Encel, Marstrand 
and Page, 1975, 83).

Процедура побудови матриці полягає в тому, що учас
ників групи просять класифікувати взаємодію випадків, 
визначаючи вид взаємодії та оцінку її “потужності”. Ця 
процедура допомагає визначити, які події є “домінантни
ми” (тобто мають потужний вплив на інші події), а 
які — “чутливими” (тобто зазнають потужного впливу з 
боку інших подій). Потім можна здійснити обчислення, 
щоб одержати переглянуті оцінки ймовірностей окремих 
подій; ця фаза значною мірою спирається на симуляцію.

Методи перехресного впливу принаймні гарантують, 
що дослідження, побудовані на інтуїтивних судженнях, 
не дають внутрішньо непослідовних прогнозів. Проте, як 
підкреслюють Енсел та інші (1975, 85), “ніякий обсяг си
мулювання та маніпулювання не може перетворити не
вдалий прогноз Делфі на відмінний”.

Як відзначав один із засновників аналізу перехресного 
впливу (Helmer, 1981), існуючі моделі перехресного впли
ву обтяжені низкою недоліків — як логічними неточнос
тями (наприклад, відсутністю в деяких моделях гарантії 
того, що ймовірності потраплятимуть в інтервал значень 
від 0 до 1), так і фактичними неточностями (наприклад, в 
аналізі перехресного впливу враховуються лише пари ви
падкових подій, тоді як у реальній дійсності вплив А на
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В часто залежить від інших умов, С). Проте, як ствер
джує Гелмер, незважаючи на ці недоліки, дослідників не 
повинна бентежити потреба підвести під аналіз перехрес
ного впливу здорову основу з метою її використання в до
вготривалому плануванні в умовах “неіснуючої теорії вза
ємного впливу подій у багатодисциплінарному контексті” 
(Helmer, 1981; див. також Helmer, 1977). Взаємопроникні 
форми моделювання перехресного впливу можна викори
стати як засіб дослідження наслідків варіантів політики 
(див.: Lonsdale, 1978; McLean, 1976).

8.5.4. Написання сценарію
Сценарії — це “гіпотетичні послідовності подій, створені 
з метою зосередити увагу на причинних процесах і точ
ках рішення. Вони відповідають на два види питань:
1)як саме може відбуватися певна гіпотетична ситуа
ція — поетапно? 2) які для кожного агента, на кожному 
етапі існують альтернативи запобіганню, відверненню чи 
полегшенню процесів?” (Kahn and Weiner, quoted in En- 
cel et al, 1975, 86).

Окреслення всіх можливих кроків до всіх можливих на
слідків, навіть у дуже вузькому контексті, — це вочевидь 
складне завдання. У принципі, сценарії можуть розширю
вати горизонти виробників рішень та масштаб їхньої діяль
ності. До того ж вони можуть бути більш універсальними 
(тобто простішими у “споживанні”), ніж складні методи 
обчислення. 1 все ж важко судити, який вплив подібні сце
нарії матимуть на виробників рішень. Проте написання 
сценаріїв таки передбачає узгодженість між причинними 
зв’язками, які можуть і не існувати. Не існує апріорного 
способу гарантувати виявлення всіх головних можливостей 
(наприклад, більшість авторів сценаріїв були неспроможні 
передбачити нафтову кризу 1973 — 1974 рр.).

Сценарії можна також генерувати з використанням 
комп’ютерного моделювання. Все, чого ми потребу
ємо, — це перелік результатів, прогнозованих на основі

13*
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різних припущень з приводу умовних змінних. Нарешті, 
формою написання сценарію можна вважати науково-фан
тастичну літературу.

8.5.5. Використання судженнєвих методів 
планування політики

Одне зі слабких місць судженнєвих методів — відсут
ність способу оцінювати ймовірну точність прогнозу, 
зробленого на майбутнє. До того ж якщо, наприклад, 
умовні змінні не досить чітко визначені, неможливо ска
зати, чи відбувається прогрес з плином часу, а “точ
ність” прогнозу буває неможливо визначити навіть після 
того, коли “подія” відбулася. Таким чином, якщо нас 
цікавить планування видів політики, які вимагатимуть 
від нас припущень з приводу наслідків, що перебувають 
у певному діапазоні ймовірності, нам слід звернути ува
гу на методи моделювання; для цієї мети судженнєві ме
тоди навряд чи знадобляться.

Чи можуть мати цінність подібні методи? Хоча при
йнято вважати, що судженнєві методи переоцінюють
ся — особливо ускладнені (“ускладнені” тут вжито у за
старілому сенсі “сфальсифіковані”), — трапляються ви
падки, коли вони можуть становити цінність для держав
ної політики, особливо у поєднанні з “більш жорсткими” 
підходами, такими, як моделювання або екстраполяція. 
Якщо нас, наприклад, цікавить окреслення можливостей 
або готовність до розв’язання проблем з низькою ймо
вірністю появи та вагомими наслідками у разі їхньої по
яви — до них краще підходити із судженнєвих позицій 
(див. 5.6.5). Такі методи не дадуть нам змоги оцінити 
ймовірності, проте за достатньої важливості проблем мо
жна спланувати дещо на випадок непередбачених обста
вин (наприклад, застосування біологічної зброї), зробити 
суворішим законодавство (наприклад, щодо використан
ня атомних реакторів в електростанціях) або вдатися до 
гнучких заходів з метою скористатися майбутніми досяг
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неннями (наприклад, залишити чітко окреслені шляхи 
для створення нових систем зв’язку).

Судженнєві методи також можуть привертати увагу до 
можливих зв’язків, не виявлених методами моделювання 
або екстраполяції. Це найчастіше трапляється там, де фор
муються нові зв’язки або зазнають якісних змін старі. Там, 
де це можливо, такі суб’єктивні судження мають піддавати
ся перевірці емпіричним шляхом і вписуватися у модель 
прогнозування, оскільки лише тоді важливість зв’язку та йо
го вплив на прогнози можна оцінити з кількісних позицій.

8.6. МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ

Строго кажучи, моделювання є єдиним інтелектуально ви
правданим методом прогнозування, оскільки, поки ми пев
ного мірою не зрозуміємо процеси, покладені в основу 
проблем, що нас цікавлять, будь-який зроблений нами про
гноз означатиме постріл навмання, і ми не зможемо навча
тися на помилках наших прогнозів як частини системи ін
тегрованої інформації. Моделювання не завжди означає ви
користання чисел (деякі важливі змінні можуть передава
тися поняттями “так”/“ні” або номінальними змінними), 
проте загалом математичні моделі є більш точними.

8.6.1. Економетричний підхід
Як ми відзначали у параграфі 8.2.1, наукові дисципліни 
останніми роками просувалися від детерміністичних до 
ймовірнісних (стохастичних) формулювань їхніх теорій. 
Це знайшло вираження і в економетриці (див.: Ramsey, 
1977). Економічні й соціальні зв’язки краще уявляти собі 
у вигляді стохастичних, ніж детерміністичних, оскільки 
ми живемо у невизначеному світі. В обчисленні ймовір
ностей та застосуванні їх для прогнозування подій та 
прийняття рішень ми використовуємо умовні змінні — 
обставини, за яких здійснюється проба або експери
мент, — що визначають умовні ймовірності події.
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Таким чином, роблячи економічний прогноз, еконо
міст має сказати: якщо умови політики уряду та міжна
родної торгівлі залишаються незмінними (умовні змінні), 
існує лише одна можливість для х (умовна ймовірність), 
що рівень безробіття знизиться до у  відсотків. Ми часто 
стикаємося з цифрами, наведеними в засобах масової ін
формації, які свідчать, що рівень безробіття становитиме 
у  відсотків, проте їхня очевидна точність є оманливою; 
причина того, чому економічні прогнози точних даних 
переважно виявляються хибними, — дуже низька ймо
вірність справджування прогнозованих цифр.

Відкинувши припущення з приводу умовних змінних, 
ми одержимо множину прогнозованих результатів, кож
ний з яких матиме таку форму: існує певна ймовірність 
того, що результат перебуватиме у межах певного діапа
зону. Це застереження є важливим, оскільки припущення 
про незмінність політики уряду рідко справджується. Як
що нас цікавлять прогнози на майбутнє, а не якісь умов
ні декларації, нам треба відкинути припущення у межах 
ймовірного діапазону або включити політику в нашу мо
дель в якийсь інший спосіб.

Перевірка стохастичних формулювань вочевидь стано
вить більшу складність, ніж тестування детерміністичних 
зв’язків. Якщо формулювання гіпотетичного стверджен
ня перекласти мовою умовних ймовірностей подій, то 
перевірка теорії означає перевірку ймовірностей. Спира
ючись на велике число спостережень, ми маємо обчис
лити ймовірності подій і порівняти їх із прогнозами. Та
ким чином, перевірка стохастичних зв’язків потребує 
значно більшої кількості даних.

Необхідною складовою цього підходу є наявність тео
ретичного підґрунтя моделі; якщо теорію піддали пере
вірці, не має значення те, яким шляхом прийшли до 
неї — індуктивним чи дедуктивним. За відсутності тео
рії не існуватиме основи для припущень з приводу зв’яз
ків та їхньої дії у майбутньому; простої кореляції між 
множинами чисел недостатньо.



8. Прогнозування 1 9 9

Ми маємо конкретизувати змінні, тобто визначити їх 
у недвозначній, теоретично значущій та вимірюваній 
формі (це досить складно навіть в економічній теорії; 
наприклад, ми не маємо готового, теоретично значущого 
засобу вимірювання стану безробіття). Інша важлива ви
мога моделювання — це ідентифікація — процедура, за 
якою зв’язки між двома змінними можна ізолювати від 
складних взаємодій між багатьма змінними. Оскільки у 
суспільних науках часто неможливо ізолювати такі змін
ні і здійснити з ними експеримент, ми потребуємо теорії 
про зв’язки між ними і, зокрема, напрям причинності. 
Наша модель складатиметься з певної кількості таких 
зв’язків — переважно значної кількості. Відтак залиша
ється технічна проблема приписування чисел до невідо
мих значень коефіцієнтів у математичній моделі.

Така модель не дає нам змоги спрогнозувати майбут
нє, проте говорить про ймовірність події за певних об
ставин. Це насправді є перевагою, оскільки надає мож
ливість піддати перевірці наслідки різних рішень у сфері 
політики. Однак “прогнози — це просто твердження про 
ймовірність будь-якої події, а їхня корисність залежить 
від правильності використаної теорії й “точності” припу
щень з приводу базових обставин” (Ramsey, 1977, 34).

Ми рідко спроможні виконувати суворі вимоги подіб
них підходів: економічні прогнози здебільшого на таке 
не здатні. Ми часто не маємо змоги чітко визначати 
змінні, одержувати з них дані для перевірки гіпотези чи 
виявляти зв’язки між множинами змінних; наші теорії 
про суспільство часто формулюються поверхово і не під
даються перевірці. Таким чином, нам необхідно озброї
тися гнучкішими методами прогнозування; проте маємо 
визнати, що це не лише уповноважує нас робити об
ґрунтовані заяви про конкретні наслідки — це означає, 
що ми навіть не можемо заявляти про вірогідність ре
зультатів у межах певного діапазону. Ми не матимемо 
певності щодо ступеня невизначеності майбутнього.
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8.6.2. Підхід з позицій систелшої динаміки
Економетричні підходи значною мірою спираються на 
статистичну оцінку зв’язків між показниками та спроби 
здійснити умовні прогнози, побудовані на цих статисти
чних зв’язках, скориґованих судженнями. Економетрична 
модель як єдине ціле складається з множин зв’язків між 
окремими показниками. Як відзначають Енсел та інші 
(1975, 5), “окремі зв’язки в цих моделях часто бувають 
виправданими і вочевидь містять мало похибок, хоча 
всю модель звичайно важко назвати задовільною”. Аль
тернативний метод моделювання — підхід з позицій сис
темної динаміки — спирається на попереднє виявлення 
зв’язків у моделі в цілому та на дані як статистичного, 
так і нестатистичного характеру з метою визначити ці 
зв’язки та скористатися припущеннями. Прихильники 
підходу з позицій системної динаміки розглядають усі 
змінні як ендогенні (тобто притаманні аналізованій сис
темі), на відміну від економетричного підходу, прибічни
ки якого вважають певні змінні екзогенними (тобто зов
нішніми стосовно системи) і, отже, такими, що не зазна
ють впливу з боку змін у межах системи.

Підхід з позицій системної динаміки був розроблений 
головним чином Форестером (Forrester). Нижченаведена 
цитата узята з роботи Форестера “Світова динаміка” 
(World Dynamics, 1971). Паралельно з формуванням під
ходу в роботі Медоуза та інших “Межі зростання” (The 
Limits to Growth, Meadows et al., 1972) Форестер сфор
мулював один з найсуперечливіших способів викорис
тання підходу з позицій системної динаміки:

“Найважливіша концепція у формуванні структури системи — 
ідея про те, що всі види діяльності відбуваються у межах “пе
тель зворотного зв’язку”. Петля зворотного зв’язку — це за
мкнена крива, яка пов’язує діяльність з її впливом на довколи
шні умови, а ці умови, своєю чергою, повертаються у вигляді 
“інформації”, що впливає на подальшу діяльність. Ми часто 
помилково уявляємо собі причину й наслідок як течії, що ру
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хаються лише в одному напрямку... У межах петель зворотно
го зв’язку системи принципи системної структури інформують 
нас, що буде знайдено два види змінних — рівні й темпи. Рів
ні — це акумуляції (інтеграції) у межах системи. Темпи — це 
течії, які спричинюють зміни в рівнях”.

Поборники підходу з позицій системної динаміки 
стверджують, що його можна застосувати до проблем, 
для розв’язання яких економетричні методи цілковито 
непридатні, — наприклад, забруднення довкілля та 
урбаністські міські зміни, — та наголошують на певних 
його перевагах:

“Він дає змогу підтримувати зв’язок з громадськістю, діяти у 
довготривалих часових горизонтах, вибирати належний рівень 
агрегації, наголошувати на виборі варіантів політики, робити всі 
змінні ендогенними, виходити на арену політичних суперечнос
тей та спиратися на багату й диверсифіковану базу ментальних 
даних. Системна динаміка може миритися з нелінійностями. 
Вона може втілювати відомі існуючі структури, поведінка яких 
буде важливою в майбутньому, — структури, вплив яких ще 
не набув сили, щоб виразитися у наявних кількісних даних” 
(Forrester, 1982, 104).

Можна також стверджувати, що цей підхід дає змогу 
виявити контрінтуїтивні наслідки певних видів політики; 
наприклад, неправильна політика контролю за рівнем за
бруднення може прискорити екологічну катастрофу. Фо- 
рестер застосував свій підхід до промислових організа
цій та міських змін, а також у світі в цілому.

Економісти та інші науковці піддали критиці підхід з 
позицій системної динаміки на тій підставі, що прогнози 
є чистими артефактами початкових припущень, змінні 
визначаються неадекватно, а моделі не піддаються нале
жній перевірці (див.: Greenberger, Crenson and Crissey, 
1976; Encel et al., 1975). Хоча, як справедливо зауважує 
Форестер, побудова моделі може виявити “внутрішні не
послідовності наших припущень та фрагментів знань”, 
вона не завжди буває адекватною: наше розуміння базо
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вих процесів та взаємодій є недостатнім. Моделюваль- 
ник може занадто покладатися на свої “професійні” 
знання. Деякою мірою на критичні зауваження можна 
відповісти “контрмоделюванням” — альтернативними 
формулюваннями моделі або інших припущень, однак 
подібна тактика швидко стає надто дорогою справою.

8.7. М ОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Морфологічний аналіз означає просто аналіз складових 
частин та їхньої конфігурації — фактичної та гіпотетич
ної. Його можна розглядати як форму судженнєвої мето
дики, проте він заслуговує на окремий розгляд завдяки 
своїй специфічній прив’язаності до технологічного про
гнозування. Він передбачає: 1) вибір певного об’єкта або 
технічної системи; 2) аналіз компонентів з погляду їхніх 
функцій; 3) дослідження альтернативних форм — реаль
них та гіпотетичних, — що їх можуть набувати ці ком
поненти; 4) аналіз різних конфігурацій цих компонентів.

У процесі морфологічного аналізу початкове визна
чення системи має велику вагу, а тому існує небезпека 
неадекватного впливу на це визначення з боку наявних 
технічних конфігурацій. Наприклад, проведений у 
1954 р. морфологічний аналіз будови годинника не дав 
змоги простежити досягнення, які дійсно відбулися у 
сфері кварцевих кристалів та дисплеїв на рідких криста
лах, і не поширився на різні комбінації типу “годин- 
ник/радіо” тощо, які з’явилися на ринку.

Морфологічний аналіз, можливо, слід розглядати не 
стільки як метод прогнозування, скільки як засіб навчан
ня або використання можливості. Цим ми не хочемо 
применшити його гіпотетичну користь: морфологічний 
аналіз може бути самодостатнім, якщо веде до прийнят
тя нового успішного продукту або політики, можливість 
якої досі не розглядалася.
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8.8. ПОЛІТИЧНА РОЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ

Хоча ми стверджували, що розуміння наявних методів, 
їхніх переваг та обмежень має велике значення в підході 
до прогнозування з позицій аналізу політики, важливо 
також розуміти те, якою мірою творці рішень та інші 
учасники процесу політики можуть користуватися, наду
живати або нехтувати прогнозами. Важливо усвідомлю
вати, що цей процес часто є надто політизованим, а це 
позначається на способах подальшого користування про
гнозами. Прогнозами можна користуватися не як фор
мою інформації, що допомогла б дійти рішення, а як 
обґрунтуванням рішення, вже прийнятого з інших при
чин, а тому прогнози, які не дають користі в такий спо
сіб (наприклад, дають двозначну картину майбутніх по
дій чи суперечать аргументам на користь прийняття рі
шення), можна ігнорувати або відкидати. Протидія про
позиції обґрунтування політики може маскуватися під 
критику методології генерування прогнозу. З огляду на 
те, що всі методології прогнозування чутливі до змін, 
цією тактикою може скористатися будь-який опонент, 
який володіє певним знанням про методологію прогнозу
вання (справді, у нашому розділі аналізується багато по
тенційних засобів досягнення цієї мети).

Прогнози, які мають найпотужніший політичний вплив, 
не можуть спиратися на якусь негнучку методологію. 
Один із “прогнозів”, що мав останніми роками найбільший 
політичний вплив у Британії, був промовою на тему “Ріки 
крові”, проголошеною у 1968 р. Еноком Пауелом (Enoch 
Powell’s “Rivers of Blood”): в ній Пауел намагався зобрази
ти яскравий сценарій майбутніх подій у випадку відмови 
уряду прийняти його погляди на імміграцію та репатріа
цію. Хоч би якою методологією прогнозування ми корис
тувалися, здатність переконливо передати словами майбут
ні наслідки політики сприятиме винесенню проблеми на 
широке політичне обговорення. Прикладів такого викорис
тання “вільних” прогнозів в аріументації на користь змін у 
політиці можна навести багато, і найчастіше за драматиз
мом вони поступаються промові пана Пауела.
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Типовий приклад політичного прогнозування — про
гнози, які змальовують сприятливу (або несприятливу) 
картину діяльності партії (наприклад, оприлюднені на ви
борах цифри про стан інфляції або безробіття на наступ
ний рік). Далекоглядні політики маніпулюватимуть таки
ми цифрами дуже обережно, оскільки їхні прогнози обер
нуться проти них у випадку спростування їх реальністю.

Слід ще раз наголосити: якщо прогнози мають відігра
вати у плануванні політики повноцінну роль, необхідно 
чітко окреслити припущення, які лежать в їхній основі, та 
виявити гнучкі щодо політики змінні. Однак на практиці 
прогнози найчастіше стають темою дискусій щодо 
політики у зовсім інший спосіб. Вони можуть втілювати 
важливі припущення з приводу бажаності або неминучос
ті певних економічних, соціальних чи політичних схем 
(наприклад, бажаності економічного зростання або необ
хідності будівництва нових автомобільних шляхів). Далі 
такими прогнозами можна скористатися для узаконення 
цінностей або припущень, закладених у прогнозі на пер
шому місці. Виступати опонентом подібних прогнозів 
прилюдно — складна справа (особливо якщо в них на
самперед втілюється політика уряду). Особливі проблеми 
можуть поставати там, де організація, що надає прогноз 
на підтримку своєї політики, має монополію на свій вид 
діяльності, необхідну для продукування прогнозів (напри
клад, у деяких аспектах виробництва електроенергії). З 
огляду на те, що прогнози часто коштують дуже дорого, 
будь-кому іншому складно запропонувати альтернатив
ний, але тією ж мірою “авторитетний” прогноз. Таким чи
ном, прогнозуванням (та іншими формами аналізу, що до
рого коштують) можна скористатися для підтримання іс
нуючих напрямів розподілу політичних ресурсів.

У літературі з прогнозування часто імпліцитно припус
кається, що клієнт — це “виробник рішення”, проте, як ми 
відзначали, прогнозами можуть користуватися й інші учас
ники процесу політики. Деякі прогнози можна формулюва
ти, не маючи наміру або сподівання, що вони стануть у 
пригоді безпосередньо сучасним виробникам рішень. На
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приклад, Форестер (1982, 105 — 106), говорячи про про
гнози, висунуті моделювальниками світу, стверджує:
“...аудиторія загалом повинна бути представлена громадськіс
тю... Моделювальники світу мають розмовляти не з сучасними 
урядовцями, а з усім спектром людей (починаючи від школя
рів), які братимуть участь у виборах і представлятимуть май
бутні уряди”.

Форестер дещо зухвало заявляє: “Моделювальник має 
розглядати себе як лідера” (1982, 106).

Повертаючись до тих прогнозів, у ролі клієнта яких 
виступає виробник рішення в уряді, бачимо, що хоча в 
літературі з проблем прогнозування цей факт і визнають, 
однак зазвичай нехтують тим, як має бути “упакований” 
продукт прогнозів, аби гарантувати його споживання в 
належний спосіб. Обтяження виробника рішень зливою 
докладних цифр не сприятиме виявленню проблемних 
точок. З іншого боку, проста презентація центрального 
прогнозу або навіть альтернативних прогнозів може лег
ко ввести в оману, з огляду на припущення та зрізання 
кутів, що є неминучим навіть у найкращих прогнозах. 
На нашу думку, найліпший спосіб — вказати виробнико
ві рішень на чутливість прогнозу до змін у головних 
припущеннях (можливо, однак не обов’язково, — у циф
ровому вираженні) та в контексті специфічного рішення 
зі вказівкою на відносну важливість таких показників: 

масштаб ‘‘провідного прогнозу”; 
ширина можливого спектра; 
напрям зміни;
ступінь невизначеності (якщо піддається виміру).

Інакше кажучи, яка з цих характеристик найбільше ва
жить для вироблення рішення? Чи існує небезпека втра
ти цих застережень у процесі переходу прогнозів через 
руки чиновників різних рівнів політики, кожний із яких, 
керуючись найкращими міркуваннями, спрощує та ано
тує вихідний матеріал? Чи можна уникнути цього завдя
ки гарантії, що чиновник, найближчий до “гострого кін
ця” прогнозу, побачить документ, який потрапить на 
стіл особи, що приймає рішення? Як показує досвід ро
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боти британського уряду, залежно від ступеня цієї про
блеми департаменти поводяться по-різному.

Споживання прогнозів частково становить продаж, 
тобто переконання департаменту-спонсора або відділу, 
якому ви підзвітні, в обґрунтованості й надійності ваших 
цифр. Оскільки прогнози завжди піддаються змінам, 
один із тактичних прийомів прогнозиста — умовити 
клієнта погодитися на методологію та припущення до 
того, як будуть готові цифри. “Кооптуйте свого клієн
та”, — це гасло завжди дає користь.

8.9. ПРОГНОЗУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ  
ПОЛІТИКИ

Акцент, який ми робимо в цьому розділі на труднощах 
та невизначеностях, пов’язаних із прогнозуванням, мож
ливо, вказує на інкрементальний підхід, застосований у 
складанні прогнозів та у використанні інформації, нада
ної ними. Інакше кажучи, слід не планувати події зазда
легідь, а просто приймати відносно маломасштабні 
рішення на короткий період часу і, таким чином, давати 
можливість коригувати політику, якщо прогнозовані по
дії не можуть матеріалізуватися в очікуваний спосіб. І 
все ж такий висновок не завжди буде правильним. Якщо 
ви, відкладаючи рішення, не виключаєте альтернативних 
варіантів вибору на відповідний майбутній період, то 
відкладення рішення має сенс, оскільки пов’язана з цим 
невизначеність зменшуватиметься в міру наближення ча
сового періоду. Проте якщо ви виключаєте варіанти ви
бору такою мірою, що це нав’язує неприйнятно високі 
витрати або неприйнятний ризик наслідків, які не впису
ються у бажаний діапазон, то рішення слід приймати 
сьогодні, щоб гарантувати прийнятний ступінь ризику. 
Розглядаючи можливість виключення альтернативних ва
ріантів вибору, ми маємо на увазі не абсолютну, а радше 
відносну вартість дій у різні періоди. Розмаїття можли
вих стратегій боротьби з невизначеностями, виявленими 
завдяки прогнозам, показане в таблиці 8.1.
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ТАБЛ. 8.1. С т р а т е г ії п р о т и д ії н е в и зн а ч е н о с т і або  н е п о 
с т ій н о с т і т е н д е н ц ій , в и я в л е н и х  п р о г н о зу в а н н я м

Інкременталізм Доцільний там, де початок, розширення
або згортання діяльності можна здійс
нити швидко, оскільки невизначеність 
зменшилася.

Зосереджений “Надія на кращу стратегію”. Варта за-
пошук єдиного стосування лише там, де наслідки її
цільового рішення похибок незначні.
Впровадження певної Доцільне за обставин, коли дуже важ- 
межі похибки з метою ливо відреаґувати на всі ймовірні на- 
впоратися з більшістю слідки. Коштує дуже дорого, 
ймовірних наслідків
Гнучкість (наприклад, Доцільна за обставин, коли треба задо- 
у випадку програм вольнити попит. Існує ризик недостат- 
багатофункціонального нього рівня використання у випадку па- 
призначення) діння попиту. Один зі способів розв’я

зання проблеми циклів.
Багатоступеневе Планування ранніх стадій, які б збігали-
прийняття рішень ся зі спектром наслідків, та добір пода

льших стадій у випадку зменшення не
визначеності. Може бути доцільним у 
реалізації великомасштабних проектів, 
що потребують багато часу. Деякі вер
сії можуть коштувати дуже дорого (на
приклад, реалізація двох версій проек
ту на першій стадії та відмова від не
придатної версії на другій стадії при
йняття рішення).

Мета цього розділу — довести, що, залежно від про
блеми політики та методів прогнозування, спектр мож
ливих результатів, ступінь імовірності прогнозів та чут
ливість результатів до розбіжностей у припущеннях, вла
стивих прогнозам, часто мають більшу вагу, ніж головне 
передбачення. Впровадження елемента гнучкості або 
прийняття однієї з інших неінкрементальних стратегій, 
показаних у таблиці 8.1, що робиться задля одержання 
результатів у прийнятних межах похибки та з прийнят
ним ступенем ризику, часто має більшу вагу, ніж спроби 
“влучного пострілу” в єдину ціль.
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Зі спробами дотримуватися неінкрементальних страте
гій як реакціями на прогнози вочевидь пов’язані серйоз
ні практичні та політичні проблеми. Наприклад, якщо 
уряд намагається поєднати гнучкість із відповідальністю 
та з економією ресурсів, це свідчить про проблеми у йо
го керівництві. Вже саме надання гнучкості певній про
грамі породжує витрати, які треба зіставляти з (можли
вими) витратами на дублювання, перенесення строків то
що. Наприклад, у кораблебудівній справі найвищу про
дуктивність дають вузькоспеціалізовані операції зі ство
рення єдиного типу судна. Водночас ці операції більш 
уразливі щодо коливань попиту. З іншого боку, впрова
дження гнучкого режиму складальних операцій може ко
штувати дорого. Творці політики мають чітко уявляти 
собі необхідність вибору, особливо що стосується інфор
мації, потрібної для оцінювання. Нарешті, слід завжди 
пам’ятати, що прогнозування та споживання прогнозів 
відбувається у специфічних організаційних та політич
них контекстах. Це має наслідки для запровадження еле
мента гнучкості, особливо якщо ця гнучкість у своєму 
неодноразовому використанні виходить за межі організа
ції. Наприклад, якщо всі нові школи споруджуватимуть
ся з урахуванням альтернативних можливостей їхнього 
використання у разі скорочення кількості учнів, то міс
цеві заклади освіти, скоріше за все, відмовляться взяти 
на себе вартість перепрофілювання подібних закладів.

Чи свідчить неминуча невизначеність, що випливає з 
найдокладніших прогнозів, про потребу урядових орга
нізацій відверто висловитися з приводу довкілля, в яко
му вони оперують? Чи свідчить вона про їхню здатність 
спрямовувати політичні заходи на чітко визначені цілі та 
про більшу толерантність дослідників політики щодо по
треби у прийнятній межі похибки там, де відповідальні 
за реалізацію політики проводять незначний моніторинг 
попиту на послуги? Наприклад, Службу виправних робіт 
критикують за її надмірні витрати, якщо вона має намір 
реалізувати програму будівництва в’язниці, в якій немає
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необхідності (у короткотерміновому аспекті), адже кіль
кість в’язнів зменшується, а у випадку стрімкого зрос
тання їх кількості в’язницю пікетуватимуть юрби невдо- 
волених. (Проблема ув’язнених також означає: вимога, 
щоб в’язниця була спроможна прийняти всіх засудже
них, сама по собі є змінною, що пом’якшує політику.) 
Чи, може, уряд має навіть спонсорувати конкурентні 
прогнози або критиків власних прогнозів задля уникнен
ня небезпеки позірної точності одного-єдиного прогнозу? 
Таким чином, дослідження прогнозування порушує пи
тання про те, як слід виробляти рішення, а не просто 
про розуміння готових методів виробляння рішень.

14 - 4-2228
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ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ
9

9.1. ЦЕНТРАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ЦІЛЕЙ

9.1.1. Встановлення цілей у процесі політики
У цьому розділі ми дослідимо місце цілей у теорії 
вироблення політики в логічному обґрунтуванні останніх 
управлінських реформ та у плануванні політики. Ми 
протиставимо аналіз цілей (або мети), презентований у 
літературі з проблем менеджменту, управлінської рефор
ми та планування політики підходу, висвітленому у ви
даннях з проблем організаційного аналізу, особливо з 
огляду на акцент останнього на проблематичній природі 
цілей організації. Ми пропонуємо більш реалістичний 
підхід до цілей в аналізі і для аналізу в творенні держав
ної політики як мети і засобу. Нарешті, тут розглядають
ся проблеми, пов’язані з “пріоритетами” цілей, — якою 
мірою організації можуть впоратися з потребою вибору 
або ранжування в якийсь спосіб кількох цілей, що кон
курують за обмежені ресурси.

Встановлення цілей пов’язане з етапами пошуку, філь
трації, визначення проблеми та прогнозування, які ми 
вже розглянули в розділах 5 — 8, а також з варіантами 
аналізу політики, впровадження, оцінювання, наступ
ництва та припинення політики, які ми дослідимо в роз
ділах 10 — 13. Наприклад, важко виявити, класифікува
ти та визначити проблему, не пов’язуючи її з великомас
штабними цілями та інтересами організації. За відсутно
сті такого зв’язку малоймовірно, щоб проблема посіла 
перше місце на порядку денному організації. Розглядаю
чи визначення проблеми, ми наголосили на попередній
14*
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оцінці або на тому, чи організація мала змогу відреаґува- 
ти на певну політику, маючи на меті якісь широкомасш
табні цілі.

Зв’язок з прогнозуванням також є очевидним. Прогно
зування — це заяви з приводу очікування майбутнього, 
або, висловлюючись науковим стилем, різних альтерна
тивних сценаріїв майбутнього, з огляду на різні припу
щення щодо поведінки ключових змінних. Встановлення 
цілей шляхом природної прогресії від прогнозування 
означає заяви про бажане майбутнє.

Зв’язок між цілями та “варіантами дій” не так чітко 
окреслений і частково залежить від того, який характер 
має промова — приписовий чи описовий. У рекоменда
ціях управлінського спрямування “логічна” прогресія 
відбувається в напрямку від визначення мети (цілей) до 
виявлення різних засобів (варіанти дій) досягнення цієї 
мети. Це, наприклад, є типовим для способу мислення, 
покладеного в основу аналізу витрат і вигід, або аналізу 
PAR (“Аналіз і перегляд програми”). Взагалі-то важко 
посперечатися з Ліндбломом та іншими теоретиками, на 
думку яких аналіз мети й засобів — це більше тема для 
розмов, ніж практична діяльність. У реальному світі по
літики й управлінці часто обмежуються спробами поета
пно вдосконалити існуючі види політики і не ставлять 
більш фундаментальних питань про базові цілі.

Таким чином, цілі та їх встановлення часто посідають 
центральне місце в риториці упрвлінського й політично
го характеру, проте виникає сумнів з приводу ролі, яку 
вони відіграють у повсякденній реальності уряду. Ус
відомлення цієї розбіжності, як видається, лежало в ос
нові багатьох пропозицій щодо реформи в державному 
секторі в 1960-і — на початку 1970-х років.

У цьому параграфі ми розглянемо ключову роль цілей 
у виданнях з проблем управління та в управлінській ре
формі й плануванні, а в параграфі 9.2 порівняємо ці під
ходи до цілей з акцентом, який аналітики організації ро
блять на проблематичній природі організаційних цілей.
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9.1.2. Цілі як ключовий елемент 
у моделях управління

Прихильники підходу з управлінських позицій, висуну
того такими авторами, як Герисон (Harrison, 1975) та Ел- 
беніз (Albanese, 1975), припускають, що виробник по
літики володіє високим ступенем контролю над своїм 
оточенням. Він зберігає значну свободу вибору і має 
змогу вибирати власний напрям дій, а не наслідувати 
курс, вироблений чинниками, що перебувають за межа
ми його контролю. Виробник політики не тільки може, а 
й зобов’язаний вдаватися до проактивного та маніпуля- 
тивного підходу. Зокрема, йому слід озброїтися позитив
ним і конкретним методом встановлення цілей. Хоча ін
дивіди, групи та відділи матимуть конкретні інтереси й 
цілі, вони можуть і повинні визнавати пріоритет більш 
масштабних колективних цілей у розрізі всієї організації 
чи програми. Організаційні або програмні цілі після їх 
встановлення мають досягатися, принаймні в умовах об
меженого часу, активним шляхом і з мінімальним показ
ником відхилення. Управлінці мають бути готові до 
оцінювання поточних програм з позицій їхніх цілей, 
сформульованих з самого початку. Нарешті, про ефекти
вність роботи управлінців треба судити за їхньою здат
ністю досягати тих цілей програми, за які вони відпо
відають, якщо тільки зовнішні обставини не виявляються 
винятково непередбачуваними та непіддатливими.

Цей підхід можна протиставити методові, використа
ному такими авторами, як Ліндблом та його послідовни
ки, у плюралістичних/інкременталістських традиціях. 
Прибічники цієї традиції зазвичай припускають, що 
виробники політики мають порівняно незначний конт
роль над своїм оточенням, а свобода їхнього вибору або 
здатність контролювати напрям подій надзвичайно обме
жується. Вироблення політики неминуче виявляється 
більшою мірою реактивним, ніж проактивним, а програ
ми піддаватимуться перегляду лише в разі їхньої очевид
ної неспроможності розв’язувати проблеми. Будь-який
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фундаментальний перегляд “цілей” має винятковий хара
ктер, а управлінці зазвичай зосереджують увагу на “засо
бах”, тобто на наявних державних програмах і політи
ках. Більше того, зміни, зроблені в цих існуючих засо
бах, матимуть не радикальний, а радше інкрементальний 
характер. Такий іманентний інкременталізм спирається 
на розуміння хибності припущень про достатнє передба
чення або стеження за подіями задля того, щоб окресли
ти реалістичні й досяжні довготермінові цілі. До того ж 
існує й позитивне значення у багатьох незначних “кори
гуваннях величин цілі — засоби та засоби — цілі”, 
оскільки творення політики має бути побудованим на 
досвіді експериментальним процесом навчання, розрахо
ваним на обмежені здібності людини.

Прихильники інкременталістського підходу стверджу
ють, що організації й програми не мають “цілей”: лише 
індивіди й групи ставлять перед собою (значною мірою 
егоїстичні) цілі, а те, що ми в ретроспективі можемо з 
повагою назвати, скажімо, “корпоративними цілями”, 
завжди буде результатом взаємодії багатьох зацікавлених 
груп, які повною мірою користуються своїм впливом 
(“взаємне пристосування групових інтересів” Ліндбло- 
ма). Навіть якщо цілі для організації або програми були 
визначені, вони навряд чи слугуватимуть точним прогно
зом того, до яких дій вдаватимуться у майбутньому. Фа
ктичні державні програми політики, ймовірно, коригува
тимуться з огляду на досвід, а зміна напряму може стати 
результатом зміщень балансу впливів у межах організа
ції. Отже, оцінювання фактичних результатів політики з 
огляду на попередньо визначені цілі є значною мірою 
недоречним, а тому навряд чи може стати об’єктом зу
силь. Управлінці також протидіятимуть спробам оціню
вати їхню роботу на фоні організаційних або програмних 
цілей. Замість того щоб дати оцінку на кшталт “незадо
вільне виконання”, вони насамперед пояснюватимуть не
досяжність встановлених раніше цілей “невдачами” або 
навіть “незадовільною політикою”.
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9.1.3. Цілі як ключовий елеліент 
в управлінській реформі

Наголос на конкретизації та дотриманні мети або цілей 
значною мірою посідав провідне місце у “діловому” ми
сленні 1950-х і 1960-х років. У 1960-і та на початку 
1970-х років уряд Британії зазнав кілька хвиль 
управлінських реформ, що якоюсь мірою завдячували 
цим впливам ділового характеру. Таким чином, 
“менеджмент за цілями” булв прийнятий комітетом Фул- 
тона з питань державної служби як “відповідальне 
управління” (Fulton Report, 1968). Пропозиції, висунуті у 
доповіді Плаудена (1961), де йшлося про необхідність 
змін у контролі за видатками з державного бюджету, до
повнили результати експериментів у “бюджетному забез
печенні обсягу виробництва” — PPBS (Planning, Pro
gramming, Budgeting Systems) і PAR (Programme Analysis 
and Review), у яких робиться наголос на потребі визна
чення цілей і тих витрат, яких вимагатиме їх досягнення. 
Ініціатори корпоративного планування, як ми побачимо 
в підрозділі 9.1.4, висвітлювали цілі. Навіть плануваль
ники організацій сприйняли цілі як засіб сприяння орга
нізаційній диференціації та інтеграції.

Стурбованість з приводу цілей досягла апогею у по
станові “Про реорганізацію центрального урядового апа
рату”, прийнятій у 1970 р. (HMSO, 1970). Уряд Гіта ого
лосив про наміри досягти своїх “стратегічних цілей”, на 
фоні яких можна буде оцінити маломасштабні пропози
ції політики та програми. Прийняття ідеї бюджетного за
безпечення обсягу виробництва і PAR потребуватиме 
“чіткого формулювання цілей витрат” і дасть змогу об’
єктивніше оцінювати варіанти дій уряду та їхній зв’язок 
з цими великомасштабними стратегічними цілями. Щоб 
допомогти Кабінетові міністрів визначити його цілі та 
досягти їх, необхідно запровадити зміни у механізмі 
управління Кабінетом на рівні міністерств та на рівні 
стосунків між ними. Таким чином, потреба у поліпшенні 
“центрального управління” задовольнятиметься завдяки
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заснуванню Центральної групи огляду політики (CPRS) 
у рамках Кабінету міністрів, що допомагатиме міністрам 
оцінювати “державні програми й проекти у зв’язку зі 
стратегічними цілями”. Далі, розподіл обов’язків між 
міністерствами зумовить створення “«надміністерств», 
кожне з яких оцінюватиметься за цілями, що їх треба 
досягти”. Нарешті, внутрішня організація кожного мініс
терства відображатиме фултонський принцип відповідаль
ного управління — або менеджменту за цілями (МЬО — 
Management by Objectives).

Подібні методи застосовувалися у США в 1960-і роки, 
зокрема ініціаторами PPBS. Як стверджував фундатор 
цієї ідеї Ч. Л. Шульце (С. L. Schultze, 1968), PPBS “за
кликає до ретельного виявлення та дослідження цілей у 
кожній із провідних сфер діяльності уряду... (та до) ана
лізу альтернатив, який би дав змогу віднайти більш 
ефективні засоби досягнення базових цілей програми...” 
(PPBS та інші методи формування бюджету розгляда
ються у параграфі 10.6). Ще у 1973 р. президент Ніксон 
ініціював перегляд цілей 21 федерального агентства, ви
сунувши вимогу до кожного з керівників підготувати ви
сновок про найважливіші цілі, яких він має намір досяг
ти у наступному році (див. Rose, 1976b; Newland, 1976). 
Врешті-решт президент дав згоду на перегляд загалом 
близько 200 цілей — від широкомасштабних (“приско
рення будівництва якісного нового житла” департаменту 
розвитку міст і житлобудування до специфічних (“досяг
нення безпечних для здоров’я стандартів якості повітря, 
що містить тверді частинки та двоокис сірки, у сферах, 
де спостерігаються найкричущіші порушення правил” 
департаменту охорони довкілля).

9.1.4\ Цілі як ключовий елемент у плануванні
Корпоративне планування в галузі робить вагомий ак
цент на таких питаннях: “У яких напрямах бізнесу ми 
діємо?” та “Якими є наші цілі у межах кожного напря



9. Цілі та пріоритети 217

му?” (див., наприклад: Argenti, 1974). Те саме централь
не місце відводиться цілям, які визначені у нормативних 
документах з корпоративного планування в місцевих ор
ганах влади. Нижче наводяться витяги зі звіту компанії 
“Scottish Paterson” (1973 р.), де йдеться про процес кор
поративного планування:

'Толовні етапи процесу можна резюмувати так... виявіть, 
виміряйте та проаналізуйте існуючі потреби та нові (й мін
ливі) проблеми у  вашій громаді... конкретизуйте базісані цілі 
надання послуг, які б задовольнили ці потреби та кількісно ви
разили їх... розгляньте різні альтернативні засоби досягнення 
цих цілей... розробіть програми дій з досягнення поставлених 
цілей... виміряйте реальні здобутки, зіставивши їх з поставле
ними цілями... ”

Подібні положення містять плани, складені деякими 
органами влади на місцевих рівнях (наприклад, документ 
Стрейтклайдської регіональної ради, присвячений дале
косяжним цілям боротьби з безробіттям і занепадом 
міських зон), документи, що проходять планувальними 
інстанціями департаментів Вайтхолу та CPRS у рамках 
Кабінету міністрів (див. параграф 9.1.3), та численні до
кументи з планування, підготовлені Міністерством охо
рони здоров’я. Якби риторику корпоративного плануван
ня політики можна було резюмувати одним-єдиним сло
вом, цим словом було б “цілі” — з “пріоритетами” (кри
теріями цілей), як другою за важливістю категорією.

9.2. ЦІЛІ ЯК КЛЮ ЧОВИЙ, ОДНАК  
ПРОБЛЕМАТИЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ  
В ОРГАНІЗАЦІЙНОМ У АНАЛІЗІ

Наївність, якою часто відзначається риторика з приводу 
цілей управлінських реформаторів, планувальників по
літики та деяких аналітиків політики, стає очевидною, 
якщо до того ж узяти до уваги доволі прискіпливий і 
скептичний підхід до цілей у літературі з проблем орга
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нізаційного та поведінкового аналізу. В цій літературі 
наголошується на проблемах виявлення існуючих орга
нізаційних і програмних цілей для майбутнього розвитку 
організацій і програм. Деякі з цих “проблемних” аспек
тів цілей стисло обговорюються нижче.

9.2.1. Проблеми виявлення організаційних цілей
Існує незгода з приводу належних методів виявлення 
цілей. Сілвермен (Silverman, 1970) окреслює кілька 
принципових методів, якими зазвичай користуються. Ча
сто цілі нав’язуються організації, проте такий метод на
вряд чи назвеш надійним. Дослідник міг би опитати чле
нів організації з приводу їхнього розуміння організацій
них цілей. Або ж він міг би вивчити відповідні докумен
ти, такі, як тексти статутів або міністерських постанов. 
Небезпека побічних методів полягає в тому, що почуте 
або прочитане може бути просто-напросто вираженням 
того, що вважається “законними” цілями, а реальні цілі 
можуть і не бути виявлені. Найбільш придатний і водно
час найскладніший метод — спостереження за фактич
ною поведінкою. Тобто цілі мають скеровувати дії та 
прогнозувати поведінку. Якщо декларовані цілі не пов’я
зані з очевидною діяльністю та поведінкою, то дослід
ник може гіпотетично уявити існування інших “реаль
них” цілей і спробувати визначити їх подальшим спосте
реженням. На практиці цілі часто виявляються розпоро
шеними, нечіткими, некоректними або внутрішньо непо
слідовними.

9.2.2. Цілі мають люди, а не організації
Суть нашого аргументу така: говорити про організацію, 
наділену цілями, — означає потрапити в пастку матеріа
лізації, тобто наділення абстрактної суспільної побудови, 
такої, як “держава” або ІСІ (Imperial Chemical Industries. — 
Прим, переш.), здатністю мислити, волею, бажаннями чи
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уподобаннями. Як гадають, лише індивіди або групи од
нодумців мають думки, уподобання або інтереси, якими 
вони керуються, хоча з тактичних міркувань вони мо
жуть висувати їх як “мету ІСІ” або “цілі Збройних сил 
Британії*”, і за достатнього рівня впливу вони можуть по
давати свої претензії як ’’офіційні заяви, продиктовані 
організаційними цілями”. Як стверджує Дж. Д. Томпсон 
(J. D. Thompson, 1967), цілі організації насправді є ціля
ми для організації, поставленими представниками панів
ної групи або коаліцією у межах цієї групи.

9.2.3. Декларовані та реальні цілі
можуть відрізнятися

З багатьох причин включення вищезгаданих декларова
них (офіційних або легітимних) цілей організації може 
не відбивати реальні цілі організації або принаймні цілі 
впливових груп у її межах. Як стверджує Е. Ґрос 
(Е. Gross, 1969), “для впевненої констатації мети необ
хідні два види свідчень: наміри та дії”. Діями Ґрос нази
ває “те, що насправді роблять особи в організації: спо
сіб, у який вони поводяться, і спосіб розподілу ресур
сів”. Подібний підхід ми знаходимо у Пероу (Perrow, 
1961), який розмежовує офіційні та оперативні цілі: 
останні інформують нас про те, “що організація намага
ється зробити насправді, незалежно від того, які цілі 
пропагують офіційні особи”. Прірву між реальними та 
декларованими цілями можуть не усвідомлювати навіть 
члени організації.

9.2.4. Навіть декларовані цілі
є множинними і часто несумісними

Там, де існує справжня згода з приводу цілей або спіль
ний намір досягти певного результату від імені організа
ції, декларовані й реальні цілі можуть збігатися. Проте 
навіть такі декларовані або офіційні цілі, ймовірно, ма
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тимуть радше множинний, ніж уніфікований характер, і 
лише наївний раціоналіст вважатиме, що ці кілька цілей 
обов’язково збігатимуться. Наприклад, перед в’язницями 
поставлено кілька цілей, включаючи захист суспільства 
та реабілітацію злочинців; однак перша мета може на
кладати на ув’язнених стільки обмежень, що більш пози
тивна мета їхньої реабілітації стає малоймовірною.

9.2.5. Цілі з часом можуть мінятися
Навіть початкова згода з приводу цілей з часом може за
знати краху. Прості цілі можуть стати складними і мно
жинними; реальна ціль — віддалитися від декларованої. 
Проблема “зміщення, послідовності, множинності та екс
пансії цілей” розглядається у роботі Етціоні (1964). Тен
денція до “зміщення цілей” звичайно викликає жаль (ко
ли організація підмінює свою початкову або законну ме
ту якоюсь іншою, для якої вона не була створена, або 
коли засоби перетворюються на цілі, що витісняють пер
винну ціль організації), однак з часом, коли обставини 
змінюються, певне “пересування” цілей є неминучим і 
навіть бажаним (див. нижче параграф 9.4.10).

9.2.6. Існує багато різновидів цілей
Загалом розмежовують цілі, що служать засобами досяг
нення якоїсь вищої мети (“найближчі”), та вищі (“кінце
ві”) цілі. Авторитетну (хоча й місцями нечітку та довіль
ну) класифікацію, побудовану на цілях суспільства, обся
гу продукції, системи, продукту та вторинних цілях, про
понує Пероу (1970). Простішим і, можливо, більш доре
чним є висунуте Мором (Mohr, 1973) розмежування між 
“транзитивною, орієнтованою на зовнішнє середовище, 
або функціональною метою, та рефлексивною, внут
рішньо орієнтованою, або інституційною метою”. Тобто 
організації можуть претендувати на досягнення певних 
суспільних або зовнішніх (транзитивних) цілей, проте,
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аби щось зробити, вони мусять ще й дотримуватися 
внутрішньої (рефлексивної) мети виживання організації: 
нехтування останньою означає нерозуміння багатьох ас
пектів організаційної поведінки в реальному житті.

Питання, порушені вище, не означають заперечування 
теоретичної або практичної важливості цілей. Проте, як
що ми маємо точно визначити поточні та конкретизува
ти майбутні цілі у реалістичний та операційно доречний 
спосіб, то спершу мусимо навчитися ставитися до понят
тя цілей з певною обережністю та розмежовувати їх. Ми 
розглянемо цю тему в наступному підрозділі.

9.3. РЕАЛІСТИЧНИЙ ПІДХІД  
ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІЛЕЙ

Підхід з позицій організаційного аналізу робить наголос 
на ’’проблематичних” аспектах цілей, що деякою мірою 
коригує наївні припущення та сподівання “неораціоналіс
тинного” руху за управлінську реформу в 1960-і — на 
початку 1970-х років, проте він може призвести й до 
надмірного цинізму та зневіри. Поняття організації, чле
нам якої бракує почуття колективної мети або властива 
вкрай недоцільна політика, видається малоймовірним у 
ролі опису і непривабливим у ролі рекомендації. Таким 
чином, визнаючи наявність багатьох проблем — інтелек
туальних, пов’язаних з цінностями, й практичних, — ми, 
як гадаємо, маємо підстави для розгляду встановлення 
цілей як важливого виду діяльності у межах великомас
штабного процесу політики — діяльності, яку можна 
вдосконалити, надавши їй більшої відкритості, система
тичності та реалістичності. Цілі знаходять своє викорис
тання, і вони варті того, щоб порятувати їх як від над
міру оптимістичних планувальників, так і надміру песи
містичних соціологів.

Цілі, що є доволі конкретними та широко зрозуміли
ми, можуть дати відчуття мети й напряму організації та 
різним видам її політики і пов’язаним з ними програмам.



222 Частіші II. АНАЛІЗ У ПРОЦЕСІ ПОЛІТИКИ

Хоча групи в межах організації, поза сумнівом, форму
ватимуть власні інтереси й цілі, загальноприйнятою, хо
ча іноді й суперечливою, залишається думка про те, що 
з метою виживання й розквіту великих організацій пріо
ритет слід віддавати надзвичайним цілям. У такому ви
падку цілі слугуватимуть показником інтеграції та єднос
ті. З погляду лідерів організації, існування таких надзви
чайних цілей узаконюватиме й підтримуватиме спроби 
контролю й стеження за подальшою діяльністю. До того 
ж вони можуть діяти як засіб мотивації, оскільки групи 
й індивіди часто одержують задоволення від свого внес
ку до великомасштабних організаційних або програмних 
цілей.

Будь-яка особа, зацікавлена у формулюванні, впрова
дженні або оцінюванні державної політики, ймовірно, 
виграє, якщо поставить два ключових питання: “Що ми 
намагаємося зробити?” і “Як ми знатимемо, чи зробили 
це?”. Більше того, ці питання треба ставити не раз, в 
міру розвитку політики, оскільки цілі й пов’язані з ними 
норми результативності з часом можуть мінятися, бо 
внутрішні й зовнішні фактори політики та організації, 
відповідальної за її втілення, зазнаватимуть змін. Якщо 
декларовані цілі вже не прогнозують і не скеровують 
діяльності, то слід переглянути поточну діяльність або 
попередні заяви про наміри. Такий перегляд може сприя
ти пожвавленню політики. Звичайно, може бути, що по
дібні питання призведуть до неприємного усвідомлення 
того, що вся політика або конкретна програма втратила 
обґрунтування і її слід припинити.

Таким чином, цілі варті того, щоб обстоювати їх від 
наклепників. Проте іноді вони потребують захисту і від 
своїх прихильників. На вершині своєї приписовості та 
раціоналістичності управлінсько-планувальний підхід ро
бить наголос на необхідності визначати потреби на всіх 
рівнях і дуже докладно. Як стверджують, цілі мають бу
ти конкретними й кількісно вираженими, сумісними й 
такими, що підтримують одна одну, пов’язуватися в
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“ієрархії” або систематичній прогресії, так що особисті 
цілі можуть робити внесок до більшої групи цілей усьо
го підрозділу, які, своєю чергою, живлять цілі департа
ментів і всієї організації.

Така рекомендація не дуже приваблива у тому розу
мінні, що вона потребує монолітної і високоцентралізо- 
ваної організації. До того ж вона видається нереалістич
ною у світлі більшості висновків з приводу фактичного 
стану справ в організаціях. Там, де робляться спроби 
сформувати повномасштабні ієрархії цілей, як, напри
клад, у різних PPBS та планувальних ініціативах, вони 
через кілька місяців звичайно зазнають невдачі під тис
ком паперової рутини і тривалих формальних процедур.

Наш підхід є більш вибірковим і, сподіваємося, більш 
реалістичним. Постійна надмірна турбота про цілі — це 
найкращий спосіб паралізувати будь-яку діяльність. Од
нак принагідний самоаналіз також має цінність тоді, ко
ли провідні члени організації переглядають свою діяль
ність і намагаються узгодити деякі взаємопов’язані цілі 
та пріоритети на майбутнє. На різних етапах життєвого 
циклу програми також доцільно поставити питання, в 
якому напрямі і навіщо вона реалізується.

Таким чином, у наступному параграфі ми пропонуємо 
простий і відносно не обтяжений жаргонізмами “конт
рольний список” з десяти питань, які можна ставити час 
від часу (краще це робити самостійно) перед керівника
ми організації або програми.

9.4. КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК ПИТАНЬ  
З ПРИВОДУ ЦІЛЕЙ

9.4.1. Де ви зараз перебуваєте?
Перед тим як виробити рішення з приводу змін у марш
руті, туристові доцільно мати карту або інші засоби 
чіткого розуміння того, де він перебуває у поточний мо
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мент. Еквівалентом карти у виробленні політики може 
бути “коментування позиції*”. Для багатьох місцевих ор
ганів влади це перший етап процесу корпоративного 
планування, визначений в одному офіційному звіті (Pat
erson, 1973) як “розроблення документа або серії доку
ментів, у яких резюмуються поточна політика та діяль
ність”. Типове “коментування позиції*” Шотландської 
регіональної ради окреслює широкі “програмні сфери” 
(такі, як житло, відпочинок, охорона здоров’я тощо), а 
відтак виявляє у межах цих сфер більш специфічні “про
грами” (такі як оренда житла або “поліпшення житлово
го фонду”) і, нарешті, “види діяльності” у межах цих 
“програм” (такі, як “черга на житло” або “догляд за лю
дьми у багатоповерхових будинках”). Ці сфери, програ
ми та діяльність відтак виражаються в коштах з викори
станням методів ’’бюджетних видатків”, так щоб члени 
ради могли бачити, як насправді розподіляються ресурси 
між різними альтернативними цілями. Висновки з таких 
коментарів часто сприймаються з недовірою або принай
мні подивом, оскільки уявлення організації про те, що 
вона робить, у показниках використання ресурсів часто 
досить відчутно відрізняється від того, що вона робить у 
дійсності.

Тут виникає очевидний збіг із знайомим нам розмежу
ванням декларованих та реальних цілей (див. параграф 
9.2.3). Альтернативою коментування позиції для лідерів 
організації може стати залучення зовнішніх консультан
тів, які спроможні порівняти фактичне споживання ре
сурсів з декларованими намірами та пріоритетами. Зви
чайно, непрохані критики висловлюються більш відвер
то, і чудовий приклад цього — дослідження, яке прове
ли Лодж і Блекстоун (Lodge and Blackstone, 1982). Вони 
дослідили, як уряди деяких країн у післявоєнний період 
виконали декларовані ними зобов’язання надати всім 
рівний доступ до освіти. Результати їхнього дослідження 
рівня освіти у дошкільних закладах (“які одні з перших 
потерпають від скорочення фінансування”), підвищення
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вікового порога випускників шкіл (“пообіцяного в 
1944 р. і здійсненого у 1973 р.”), фактична дискриміна
ція, скасування відбору кращих учнів в l l -річному віці 
та стан справ у сфері вищої освіти — всі вони є обвину
вальним висновком щодо спроможності політиків та 
офіційних осіб не те що досягати декларованих ними 
цілей, а й просуватися в цьому напрямку. Викривальні 
висновки Лоджа і Блекстоуна можуть створити для 
будь-якого реформаторського уряду основу, на якій роз
глядатимуться майбутні пріоритети освіти та засоби, не
обхідні для їх реалізації.

9.4.2. Де ви хочете перебувати?
Коментування позиції може спонукати лідерів організації 
до пошуку програм і видів політики, які наближали б їх 
до визначених ними цінностей і цілей. У колах ділової 
політики цей процес часто називають “аналізом прірви” 
— без сумніву, через усвідомлення “прірви між існую
чим станом справ та певним бажаним станом” (Steiner 
and Miner, 1982), що, у свою чергу, зумовлює пошук но
вих або вдосконалених державних програм, які б допо
могли подолати цю прірву. Питання, які стоять перед 
менеджерами організації на цьому етапі, можна сформу
лювати так: “Тепер, коли ви знаєте місце свого перебу
вання, чи справдилися ваші розрахунки? Чи там ви спо
дівалися бути? Якщо ні, то де ви хочете перебувати і як 
ви збираєтесь туди потрапити?”

9.4.3. Що стає вам на заваді?
Задля продовження цієї однобічної дискусії можна ще 

запитати менеджерів: “Тепер, коли ви знаєте, куди хоче
те потрапити, що стає вам на заваді?” Тобто виявлення 
обмежень, накладених на ваші плани, або перешкод на 
шляху просування вперед є складовою частиною проце
су встановлення цілей. Деякі обмеження накладатимуть-

15 —  4-2228
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ся у межах самої організації, тоді як інші стосуватимуть
ся її зовнішнього середовища.

9.4.4. Чого ви потребуєте від інших організацій?
“Найпомітніший аспект зовнішнього середовища орга
нізації — [це]... інші організації*” (Perrow, 1970). Це твер
дження вочевидь справедливе для комерційних організа
цій на конкурентному ринку, проте дослідники сучасно
го державного сектора також наголошують на важливос
ті стосунків між організаціями, і особливо між урядами 
держав, у визначенні того, наскільки будь-яка установа, 
наприклад, місцева мерія, може домагатися власних 
цілей. Це пояснює, чому корпоративні плани місцевої 
громади у кінцевому підсумку часто містять посилання 
на дії, яких вимагають від центральних урядових уста
нов або інших місцевих органів влади. У найбільш не
прихованій формі такі посилання є формою державного 
тиску на інші організації. Останніх можуть навіть виста
вляти потенційними “козлами відпущення” за нездат
ність місцевої влади досягти власних цілей. Однак ус
пішна реалізація планів місцевих органів влади часто за
лежить від співпраці з іншими установами або сприяння 
з їхнього боку. Якщо вимоги місцевого органу не вико
нуються, його члени можуть внести зміни до своїх цілей 
або відшукати нові способи маніпулювання міжорганіза- 
ційною мережею у власних цілях. Отже, посилання на 
те, чого вимагають від інших організацій, є надійним і 
доречним аспектом встановлення цілей — за умови 
включення до нашого списку й наступного питання.

9.4.5. Що і від кого вимагається у вашій організації?
Користуватися термінами “організація” та її “цілі” зруч
но, проте небезпечно. Будь-яка великомасштабна орга
нізація найчастіше виявляється досить складним і недос
конало інтегрованим комплексом різних спеціалізацій,
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інтересів та поглядів. Часто буває складно погодитися на 
певний комплекс цілей або нав’язати його організації в 
цілому, і ще важче — гарантувати, що всі складові час
тини організації реально й ефективно досягають цих 
цілей. Якщо ми не прагнемо створити складну ієрархію 
цілей, видається суттєвим з’ясувати, хто, як, коли і які 
обов’язки має виконувати в організації, яка має намір 
досягти узгоджених цілей. Більше того, такі делеговані 
завдання потребують регулярного контролю, з’ясування 
й підтримання. Отже, питання до керівної верхівки в 
цьому пункті контрольного списку звучить так: “Які дії 
вимагаються від вашого агентства, щоб досягти постав
лених цілей? Від кого і на яких рівнях вимагається? Чи 
знають люди про ці вимоги? Чи впевнені ви в тому, що 
вони про них знають?”

9.4.6. Як досягати множинних цілей?
Організації і навіть програми часто мають одну-єдину 

мету. Наявність множинних цілей, хоч як це дивно, не 
завжди становить проблему. І все ж менеджерам слід по
ставити кілька слушних питань.

Перше питання стосується різних видів цілей. Деякі 
стандартні відмінності були окреслені в параграфі 9.2.6. 
Таким чином, варто ідентифікувати “кінцеві” цілі орга
нізації (або програми) в цілому, на противагу “найближ
чим” цілям, які є засобами досягнення тих великомасш
табних цілей. Крім цього, розмежовують “транзитивні” 
(зовнішньо орієнтовані) та “рефлексивні” (внутрішньо 
орієнтовані) цілі. На вирішальному характері деяких 
цілей наголошують теоретики менеджменту за цілями 
(МЬО) у їхній концепції “Аналізу ключових результатів” 
(“Key Results Analysis” — KRA). Критерій KRA перева
жно застосовують до окремого менеджера, проте його 
можна поширити на всю організацію та на визначення 
тих “ключових” цілей, яких необхідно досягти задля ви
конання загальної місії організації.

15*
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Керівна верхівка мусить усвідомлювати фактичну або 
потенційну несумісність множинних цілей, що може бу
ти результатом розбіжності між офіційними цілями всієї 
організації та неофіційними цілями груп, які входять до 
неї. Однак можуть виникати й суперечності між самими 
офіційними цілями. Таким чином, менеджери, досліджу
ючи час від часу множинні цілі організації (або програ
ми), повинні вміти поділяти цілі на сумісні та несумісні, 
взаємодоповнювальні або конкурентні, взаємодіючі або 
не залежні одна від одної тощо.

Нарешті, цілей переважно буває більше, ніж ресурсів 
для їх адекватного досягнення. Таким чином, найважли
віше рішення, яке мають прийняти члени організації, — 
це вибір з-поміж конкурентних цілей. Однак проблема 
визначення пріоритетів настільки важлива, що ми роз
глянемо її окремо, у підрозділі 9.5.

9.4.7. Що ви вважаєте “успіхом”?
Питання до менеджерів на цьому етапі сформульоване 
так: “Тепер, ухваливши рішення про те, що важливого 
ви маєте зробити, як ви знатимете, чи ви це зробили? 
Що ви вважатимете “успіхом”? Чи повідомили ви про це 
інших зацікавлених осіб — ваших колег або ваших 
клієнтів? Чи продумали ви, хто ваші клієнти? Чи можуть 
вони мати власне, можливо, цілком відмінне, уявлення 
про ваш успіх або його відсутність?” Подібні питання на 
цій стадії не потребують ґрунтовного аналізу (див. роз
діл 12, де йдеться про оцінювання), проте їхню важли
вість не слід недооцінювати, з огляду на численні нещо
давні приклади законодавства, коли важко сформувати 
чітке уявлення про те, що таке успіх, — наприклад, у 
сфері расових відносин або в царині підприємництва.

Успіх слід визначати як досягнення, на порядок вище 
від мінімально прийнятної результативності. З іншого 
боку, навряд чи доцільно встановлювати якісь ідеальні й 
недосяжні норми. Ця проблема добре проілюстрована



9. Цілі та пріоритети 229

Байтом (White, 1979) у його публікації “Який у нас 
рівень забруднення — і якого рівня ми прагнемо?”. Він 
стверджує, що надміру амбіційні кампанії на підтримку 
кришталево чистих річок або нульового вмісту домішок 
у харчових продуктах створюють “прірву економічної 
правдоподібності”, і обстоює поміркованіший і прагма- 
тичніший підхід, такий, як “цільові якості води”, що мо
же обговорюватися на гнучкій і послідовній основі.

9.4.8. Чи підлягає успіх кількісному вираженню?
У типовому підручнику з теорії менеджменту за цілями 
наголос робиться на потребі у “нормах результативнос
ті” або інших показниках успіху, які не лише є специ
фічними, а й піддаються кількісному вираженню. У де
яких сферах діяльності уряду таке кількісне вираження є 
здійсненним і доречним, хоча в інших воно може бути 
складним і навіть небезпечним — у тому сенсі, що ак
цент на цифрах може витіснити нечислові, однак важли
ві критерії. Кер (Kerr, 1976) наводить приклад цілей, 
встановлених для розгляду вимог деяких пільг з погляду 
скороченого “оборотного” періоду. Хоча цієї мети було 
досягнуто, подальші дослідження показали, що службов
ці, відповідальні за розгляд скарг, як правило, нехтують 
принципами справедливості й рівності або вдаються до 
популярного гасла, яке, проте, дорого коштує: “Коли 
сумніваєшся — плати”. До того ж кількісне вираження є 
доречнішим для управлінської діяльності, ніж для оцінки 
результатів політики. Таким чином, у цій сфері ми рад
ше порушимо загальноприйняті норми і, наголошуючи 
на потребі у визначенні успіху, не приймемо ідею про 
його обов’язкове кількісне вираження.

9.4.9. За яких умов успіх є випадковим?
Будь-яка політика втілює теорію причини й наслідку, 
тобто постулат про те, що після виконання X  надходить
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черга Y (Pressman and Wildavsky, 1973). На практиці 
очікувана послідовність з однієї або кількох причин мо
же не відбутися. По-перше, X  у реальному житті може 
не здійснитися, через що не здійсниться й Y: це провина 
виконавців. По-друге, X  можуть виявити себе повною 
мірою, однак це не спричинить очікуваного ефекту, а са
ме У: це, ймовірно, провина виробників політики, побу
дованої на хибній теорії причини й наслідку. По-третє, Y 
може не випливати з X  через непередбачувані та неспри
ятливі зовнішні обставини: тобто причиною невдачі є не 
погане виконання чи хибна політика, а звичайне невезін
ня. Останній приклад вочевидь пов’язується з деякими 
пунктами, згаданими у 9.4.3 (з приводу зовнішніх обме
жень) та 9.4.4 (де йдеться про дії, яких вимагають від ін
ших організацій). Провал “Національного плану”, розро
бленого урядом лейбористів у 1965 р., метою якого було 
щорічне 5-відсоткове економічне зростання протягом 
5 років, був цікавим прикладом усіх трьох причин не
вдачі — неадекватної теорії економічного зростання у 
відкритій економічній системі, непослідовного виконан
ня та несприятливого середовища.

Важливо розглянути припущення та умови, на яких 
базуються вироблення політики та встановлення цілей, і 
там, де це можливо, піддати їх перевірці ще до залучен
ня великомасштабних ресурсів. Менеджери на будь-яко
му рівні мають навчитися ставити такі питання: “Чи 
продумали ви всі ідеї, на які спирається ваша політика, і 
зокрема, чи визначили вирішальні умови досягнення ва
ших цілей? Наскільки ви впевнені (не впевнені), що ці 
умови дійсно існуватимуть? Що ви робитимете за їх від
сутності?” Тут ми підходимо до останнього питання кон
трольного списку.

9.4.10. Цілей не досягнуто. Які ваші дії?
Як побачимо в розділі 12, контроль за реалізацією по
літики та порівняння результатів з вашими сподіваннями
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відіграють важливу роль. Вони мають бути своєчасним 
застереженням від невдач, подібних до описаної вище, і 
дати змогу скориґувати політику та засоби її впрова
дження. Проте можливість невдачі треба усвідомлювати 
з самого початку, і менеджерам слід поставити таке пи
тання: “Що ви робитимете у разі недосягнення цілей 
(наприклад, неефективного виконання) або досягнення їх 
ціною, значно вищою від тієї, на яку ви розраховували?” 
Ключі до можливої діяльності можна одержати з умов, 
описаних у параграфі 9.4.9. Таким чином, якщо невдача 
пояснюється неякісним виконанням, можна спробувати 
поліпшити впровадження й повернути пункт про вико
нання до порядку денного. Але якщо проблеми спричи
нені неадекватною політикою або несприятливими зов
нішніми обставинами, то постане необхідність у коригу
ванні політики та її цілей як нереалістичних.

Умовний характер усіх цілей зобов’язує розглядати 
плани як тимчасові, і буває доцільно мати в запасі аль
тернативні “плани в разі виникнення надзвичайної ситуа
ції*”. Проте, хоча це й легко сказати, з цим пов’язані зна
чні психологічні й політичні проблеми. Зокрема, 
управлінці й політики не схильні до будь-яких офіційних 
коригувань — особливо у бік зменшення — цілей і ме
ти. І все ж ми мусимо прийняти ідею Елбеніза про те, 
що “цілі не є статичними та жорсткими координаторами 
поведінки. Це радше динамічні дороговкази, що реагу
ють на досвід та сили в межах і за межами організації” 
(Albanese, 1975).

Цілі, корисні в операційному сенсі, мусять бути не 
жорсткими, а скоріше стійкими і піддаватися коригуван
ню, зберігаючи свою здатність впливати на дії.

9.5. ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНОСТІ ЦІЛЕЙ

Ми вже вказували на проблему “множинних цілей”, ти
пову для політики та оранізацій, що часто спричинює 
плутанину з огляду на несумісність або суперечливість
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цілей. Тепер маємо дослідити складну проблему мно
жинних цілей, які можуть суміщатися, проте вважаються 
конкурентними. Тобто — як членам організацій упора
тись із завданням добору або ранжування в певний спо
сіб кількох бажаних цілей, на досягнення яких, проте, не 
надають достатніх ресурсів з одного обмеженого резер
ву? Такі випадки складного вибору типові для сучасної 
ситуації, коли державне фінансування скорочується, а 
більшість установ стикається з “важким вибором у важкі 
часи” (Wright, 1980; Hood & Wright, 1981).

Нашим можновладцям часто буває важко зробити ви
бір, оскільки майже будь-який вибір розчаровує певних 
виборців та представників певних зацікавлених груп. От
же, важливе значення має бажання вибирати, однак во
но може бути відсутнім — особливо у політиків, яких на 
їхні посади обрали виборці.

Так само важливим є повноваження не тільки робити 
свій вибір, але й нав’язувати його іншим. Це, в свою 
чергу, залежить від співвідношення леґітимності (права 
робити вибір від імені інших) та доступу до управління 
реальними важелями впливу (соціальними, економічни
ми або, в крайньому разі, важелями примусу). Нарешті, 
високопосадовцям потрібна технічна спроможність ви
бирати, що, своєю чергою, може поділятися на володін
ня адекватною інформацією, критеріями (або цінностя
ми), процедурами та механізмами реалізації, до яких 
входить і штат з його відповідними якостями і навичка
ми. Дослідження аналізу політики — це переважно спро
би підвищити “продуктивність”, проте було б нерозум
ним нехтувати іншими аспектами, оскільки поради щодо 
політики з приводу пріоритетів не мають сенсу, якщо 
вони не споживаються політиками, котрі мають бажання 
й повноваження робити вибір.

Справді, особа, якій доручили визначати пріоритети, 
великою мірою визначає наперед інші аспекти встанов
лення пріоритетів, а саме: добір критеріїв визначення 
пріоритетів, критеріїв вибору, в яких ці пріоритети вира
жені (наприклад, за географічним розташуванням або ви
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дом послуги), виду ресурсів, у яких перераховані вкла
дення (наприклад, гроші, обсяг робочої сили), та меха
нізми фактичного впровадження й зміцнення пріоритетів 
(якщо останні дійсно впроваджуються на практиці). На
приклад, якщо фахівці мають сказати своє слово у ви
значенні пріоритетів, вони зазвичай користуватимуться 
професійними та псевдопрофесійними критеріями, а 
відіграючи важливу роль в управлінні політикою, вони 
матимуть змогу перекручувати або ігнорувати заяви про 
пріоритети, проголошені ззовні, як це сталося в Мініс
терстві охорони здоров’я (див.: Haywood and Elcock, 
1982). Рішення (або неспроможність його прийняти) з 
приводу того, хто визначатиме критерії для пріоритетів, 
є значною мірою діяльністю вироблення метаполітики 
(Dror, 1968).

Ми перелічимо кілька типів критеріїв визначення 
пріоритетів, і з цього переліку видно, що деякі з них мо
жна обговорити з цілком фактологічних, об’єктивних або 
технічних позицій; інші містять елемент суб’єктивізму, а 
ще кілька є майже виключно справою політичних су
джень. Інформація, потрібна для низки аспектів таких 
типів критеріїв, уже має бути одержана на етапі визна
чення проблеми (див. розділ 7):
1. Типові критерії. Ступінь, до якого кожна потенційна 

можливість підлягає розвитку (наприклад, у сфері на
уково-дослідної діяльності), а кожна проблема вважа
ється чутливою до методів рішення (наприклад, вули
чна злочинність порівняно з пограбуваннями будин
ків). Частково це може бути питанням “професійного 
судження”, але тут мають місце й політичні міркуван
ня, оскільки можна поставити питання: “Розвивати й 
розв’язувати — чиїм коштом?”

2. Попит. Міра, якою користувач або покупець (у дер
жавному чи приватному секторі) готовий платити за 
послугу. Відомий приклад з досвіду Британії —“рин
ковий” принцип, що асоціюється з доповіддю Ротши- 
лда (1971), де підтримуються стосунки “покупець — 
підрядчик” і йдеться про необхідність одержання від
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готовності користувача або покупця платити за до
слідження значно більшої частки фінансування науко
во-дослідної діяльності уряду.

3. Потреба. Поняття “потреба” часто згадується в кон
тексті встановлення пріоритетів у сфері суспільних 
послуг, проте Лінд і Вайзмен (Lind and Wiseman, 
1978) наводять багато значень, якими може бути на
ділений цей термін. Яку потребу ми маємо на увазі — 
вимоги хворого, чітко оформлений попит на послуги, 
чи потребу, визначену певною групою, такою, як ме
дики, цивільні службовці або політики? Прихильники 
більш радикального погляду стверджуватимуть, що, 
оскільки визначення “потреби” неможливо обмежити 
статистичними показниками і воно мусить включати 
етичні та соціальні судження, у виробленні рішень з 
приводу пріоритетів медичного характеру більшу роль 
мають відігравати громадська думка, суспільні орга
нізації і, скажімо, опитування споживачів. Пам’ятаю
чи про це все, наведемо кілька критеріїв, які можна 
розглянути під рубрикою “потреби”:

а) переважання різних умов або проблем (наприклад, 
рівня вуличної злочинності над рівнем пограбувань 
будинків), які певною мірою можна виміряти об’єкти
вно;

б) оісорсткість або суворість впливу кожної з цих про
блем (наприклад, згубна природа багатьох захворю
вань). Такі оцінки бувають суб’єктивними тією ж 
мірою, як і об’єктивними, і можуть частково залежати 
від пунктів в) і г);

в) хто зазнає впливу — скільки осіб, — і наскільки їм 
співчувають?

г) ступінь політичної стурбованості з приводу кожної 
проблеми та підтримки особам, які зазнали впливу 
цих проблем.

4. Чистий суспільний або економічний виграш. У своїй 
найтиповішій формі, як це відображено в аналізі вигід 
і витрат (СВА), розглянутому в параграфі 10.6.3, кри
терій такого типу слугує для порівняння потоку ви
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трат (фінансового та соціального характеру) з потока
ми вигід, одержуваних з часом. У ширшому сенсі 
міністри науки й технології у Британії 1960-х років 
намагалися змістити критерії фінансування науково- 
дослідної діяльності від “властивих” цій сфері крите
ріїв, використовуваних до того (див. п. 1 вище), до 
зовнішніх, або “універсальних” критеріїв та зосереди
ти ресурси на окремих напрямах цієї діяльності. Це, 
як гадали, мало дати країні величезний суспільний та 
економічний виграш. Насправді великі проблеми таїли 
в собі як визначення сфер для пільг, так і впрова
дження таких пільг (однак, див.: Gunn, 1966; Wein
berg, 1963). У принципі, аналітики можуть зробити 
свій внесок у формулювання критеріїв та застосуван
ня останніх до проблем відносного пріоритету в роз
поділі ресурсів.
Знову-таки, можна пересвідчитися, що добір типу кри

терію у встановленні пріоритетів сам по собі є складною 
аналітичною проблемою, яку надто часто залишають не
розв’язаною.

Проблема критерію вочевидь збігається з проблемою 
кількості напрямків вибору, у межах яких відносні пріо
ритети можна виразити в робочих термінах. Проблему 
для виробників рішення становить множинність вимірів, 
які треба взяти до уваги. Наприклад, пріоритети служби 
охорони здоров’я у Британії можна виразити, керуючись 
принаймні шістьма напрямками (Lind and Wiseman, 
1978):
1) між географічними зонами (див. вичерпні, проте дале

ко не переконливі звіти Англійської робочої групи 
розподілу ресурсів (RAWP) та Руху за рівність дохо
дів шотландських медиків (Share); DHSS, 1976; 
SHHD, 1977);

2) між групами населення (професійні групи, соціальні 
класи, різні “групи ризику” та “незахищені” групи то- 
що);

3) між групами хворих та залежних осіб (похилого віку, 
з психічними захворюваннями, з онкологічними хво
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робами тощо; проте якій із груп віддати перевагу — 
тій, де захворювання тяжчі, де люди потребують три
валішого догляду і, отже, найкращих умов, чи тій, 
члени якої мають кращі перспективи на ефективне 
“лікування”?);

4) між різними видами послуг і діяльності (коли особлива 
увага надається “кількості, якості, ефективності та про
дуктивності” у встановленні пріоритетів між, скажімо, 
медичними послугами в лікарнях та за їх межами);

5) між різними формами втручання (наприклад, надання 
більшої уваги не лікуванню, а профілактиці);

6) між різними установами (у межах Міністерства 
охорони здоров’я, але пріоритети можуть поширюва
тися на незалежні установи, такі, як відділи й громади 
соціальної діяльності або добровільні організації).

Ці напрямки вочевидь є взаємозалежними: наприклад, 
віддання пріоритету певній формі надання послуг, ска
жімо, такій, як довготривале перебування у лікувальній 
установі, дасть виграш групам з певними захворювання
ми та групам залежних осіб. Проте увага здебільшого 
зосереджується на напрямках 1) і 3), почасти тому, що 
вони відкривають прямий доступ до питань про пріори
тети, а почасти — через їхнє сприяння формуванню про
порційних критеріїв порівняння.

Навіть якщо вибір зроблено за цими напрямками, по
стануть питання з приводу одиниць ресурсу, в яких має 
відбуватися розподіл, та механізму реалізації й посилення 
пріоритетів. Гроші — найбільш очевидний вид ресурсів, у 
яких можна виражати пріоритети, проте зв’язок між кате
горіями бюджету й напрямками вибору може бути слаб
ким. Там, де пріоритети визначаються між географічними 
зонами або різними установами (перший і шостий напря
мки вибору, зазначені вище), бюджетні асигнування слу
жать цілковито адекватними механізмами виявлення та 
встановлення пріоритетів. Однак для інших напрямків ви
бору (наприклад, між групами населення) наявні бюджет
ні категорії можуть виявитися недостатніми, і навіть рет
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роспективна інформація з приводу розподілу ресурсів між 
пріоритетними групами також може бути недостатньою. 
Фактично пріоритети можуть і надалі визначатися вибо
ром, зробленим у пункті постачання послуг (наприклад, 
лікарями, службовцями соціальної сфери). Можна зверну
ти увагу на перепроектування бюджетних категорій, а от
же, і на відповідальність керівників за розподіл ресурсів з 
тим, щоб цей розподіл краще відповідав напрямкам вибо
ру пріоритетів (див. також обговорення остаточного варіа
нта бюджету, про який ідеться у 10.6.2). Загалом там, де 
окремі робочі підрозділи або навіть окремі штатні праців
ники виконують завдання, які розпорошують пріоритетні 
групи, бюджетне асигнування пріоритетів неминуче має 
символічний характер.

У тих випадках, коли пріоритети потребують спеціа
лізованого персоналу, доцільно визначити їх у формі ро
бочої сили, можливо, у зв’язку з розподілом грошей. 
Проте завдяки таким засобам, як укладання угоди та за
міна одних працівників іншими, пріоритети, виражені з 
позицій робочої сили, легко відкинути.

Навіть там, де пріоритети виражені в грошах або оди
ницях робочої сили, не існує гарантії їх фактичного до
тримання. Щороку “Біла книга” у розділі про державні 
видатки окреслює пріоритети уряду Британії в межах 
широкомасштабних сфер державного фінансування в 
цілому. Проте конкретні рішення про витрати за кожним 
з цих пріоритетів — це обов’язок місцевих органів влади 
та інших установ (які, можливо, мають власні комплекси 
пріоритетів), а кошти, що виділяються центральним уря
дом місцевим органам влади, переважно мають форму 
блокових субсидій, які не надаються під конкретні про
грами. Навіть там, де конкретні гранти надають для по
силеного фінансування певного пріоритету, буває важко 
гарантувати, що ці кошти дійсно використають як додат
кове, а не компенсаторне фінансування.

Звичайно, рішення місцевої влади про видатки спира
ються на безліч законодавчих актів, проте в індивідуаль
ному й колективному аспекті такі рішення рідко форму
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люються настільки докладно, щоб набути статусу пріо
ритетів. Інструкції, вміщені в циркулярах уряду, можуть 
бути доречним способом інформування про пріоритети, 
особливо якщо з приводу останніх між місцевими грома
дами й центральним урядом існує згода, проте такі цир
куляри в жодному разі не є самодостатніми.

Центральні міністерства самі часто витрачають кошти 
всупереч пріоритетам, встановленим у “Білій книзі”, що 
свідчить про проблеми підтримання пріоритетів у кон
тексті зовнішніх змін, брак політичної волі в дотриманні 
пріоритетів та практичні адміністративні проблеми га
рантій того, що пріоритети дійсно знайшли відображен
ня у вихідному продукті політики.

Без сумніву, перехід від заяв про пріоритети за певни
ми напрямками до їх дійсного встановлення через розпо
діл ресурсів та гарантії, що пріоритети дійсно відобража
ються у продуктах політики, — процес, який потребує 
ґрунтовного осмислення. Відповідні механізми (напри
клад, перепроектування бюджетних статей, нові вимоги 
законодавства, переговори), ймовірно, відрізнятимуться 
для різних видів політики та різних напрямів вираження 
пріоритетів. Політика, що пропонується скоріше у формі 
послуги, ніж у формі товарів або грошей, може спричи
нити специфічні проблеми; так само їх можуть спричи
нити форми вираження пріоритетів, які перетинають іс
нуючі організаційні та бюджетні кордони.

До того ж уваги потребує часовий проміжок зміни в 
асигнуваннях, де бажані пріоритети відрізняються від ре
альних асигнувань на їх досягнення. У сфері медичних 
послуг Англії перерозподіл бюджетних асигнувань між 
регіонами відбувався таким чином, щоб забезпечення 
жодного з регіонів не погіршилося; проте в період по
вільного зростання це означає, що розподіл ресурсів 
відображає історичну спадщину тою ж мірою, що й де
кларовані пріоритети.

Дослідження пріоритетів не слід розглядати як просту 
проблему примусових заходів, а тому до процесу встано
влення пріоритетів слід залучати тих, хто здійснює по
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літику і, по змозі, замовників цієї політики. І все ж про
блемою примусу не можна знехтувати — інакше постає 
загроза ігнорування самих пріоритетів. Існуючі методи 
розподілу ресурсів та контролю за їх використанням іно
ді потребують перегляду у світлі їхньої відповідності об
раним пріоритетам. Однак проблема дослідження пріори
тетів на практиці так само порушує широкомасштабні 
проблеми впровадження, про які йдеться в розділі 11.

Нарешті, важливо наголосити, що встановлення пріо
ритетів стосується не просто аналізу, а фактичного вибо
ру виробників рішень. Аналіз має бути спроектований 
так, щоб не підміняти це завдання, а сприяти його роз
в’язанню. Таким чином, ми поділяємо брак ентузіазму з 
боку Лінда й Вайзмена (1978) з приводу методів встано
влення пріоритетів, які значною мірою залежать від ста
тистичних стандартів і норм, оскільки останні часто мас
кують незаперечні припущення й цінності і зосереджу
ють увагу на тому, що піддається кількісному виражен
ню (наприклад, кількість ліжок), а не тому, що має важ
ливе значення (наприклад, якість медичних послуг). Ав
тори також критично ставляться до ідеї “індексу стану 
здоров’я”, який спричинить “зведення різних показників 
захворюваності до єдиної шкали”, з огляду на проблеми, 
пов’язані з надійністю та об’єктивним оцінюванням да
них, і навіть на відсутність згоди з приводу того, що 
означає термін “здоров’я”.

Аналіз встановлення пріоритетів, найімовірніше, стає 
в пригоді, коли він не спирається на суто механістичний 
підхід, а є діалогом між аналітиками і виробниками 
рішень, коли перші допомагають другим зробити очеви
дний вибір з-поміж критеріїв, варіантів дій і механізмів 
розподілу та надають інформацію про ймовірні наслідки 
цього вибору.



10
АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ

10.1. ЩО ОЗНАЧАЄ АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ?

Вибір з-поміж різних варіантів перебуває в центрі по
літичної діяльності та аналізу політики. Практичне засто
сування більш аналітичних або “об’єктивних” методів 
оцінки варіантів буває досить обмеженим, оскільки в ба
гатьох питаннях настільки домінують політичні або по
в’язані з цінностями міркування, що простору для ана
літичного ресурсу практично не залишається (див. розділ 
6, де йдеться про фільтрацію проблеми).

Які різноманітні мікропроцеси відбуваються там, де 
простір для аналітичного підходу таки існує? Це: 1) ви
явлення готових варіантів та доцільності генерування до
даткових, менш очевидних варіантів; 2) ретельне визна
чення варіантів; 3) оцінка та порівняння варіантів дій з 
використанням широкого спектра критеріїв (політичних і 
технічних) та методів аналізу; 4) презентація виробнико
ві рішення найдоцільнішого варіанта або декількох здій
сненних варіантів. У подальших параграфах ми розгля
немо потенційно придатні методи та їхні вади на кожно
му з перелічених етапів.

10.2. ВИЯВЛЕННЯ
ТА ГЕНЕРУВАННЯ ВАРІАНТІВ

Говорячи “виявлення”, ми маємо на увазі відносно 
пасивний або реактивний процес нагромадження гото
вих, або “протеґованих” у межах організації, варіантів з 
метою їх оцінки та порівняння. “Генерування” варіантів 
означає більш активний пошук варіантів, які не мають
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підтримки і можуть навіть залишатися невідомими для 
організації.

Процес виявлення та генерування варіантів дій є од
нією з вирішальних ланок, якої бракує в аналізі політи
ки. Як ми побачимо в підрозділах 10.5 — 10.6, для оцін
ки варіантів виробник рішення може скористатися бага
тьма методами. Але звідки беруться ці варіанти? Скільки 
варіантів розглядається — багато чи декілька? Хто і в 
який спосіб ухвалює рішення з приводу того, які варіан
ти розглядати?

Побутує доволі поширене уявлення про те, що спектр 
альтернативних рішень, що беруться до уваги виробни
ками політики, зазвичай є дуже вузьким. Окремі варіан
ти, які потрапляють до порядку денного, можливо, ма
ють впливових прихильників у даній організації. До того 
ж більшість організацій формує власну “традиційну муд
рість”, отже, багато варіантів є буквально “немислими
ми”. Певні варіанти пов’язуються з конкретними особис
тостями. Групи в межах та за межами організації можуть 
зміцнювати своє становище, відкидаючи якісь варіанти. 
Нарешті, провідні члени організації можуть просто не 
мати уявлення про деякі альтернативи.

І все ж навряд чи варто так тривожитися з приводу 
зауважень (або припущень), що, мовляв, автор вишукує 
ідеальні формули сприяння. Підхід з позицій “чистого 
раціоналізму” означатиме генерування всіх реальних ва
ріантів дій та докладний розгляд кожного з них, а це во
чевидь є неможливим і безнадійним у більшості практи
чних ситуацій (див. 4.2). З іншого боку, символічні або 
хаотичні спроби вдосконалити процес виявлення варіан
тів, очевидно, будуть неадекватними.

Герберт Саймон (1976, 263 — 265) розглядає генеру
вання варіантів як діяльність, яка потребує творчого, а 
не механістично-раціонального мислення. Дрор також 
стверджує, що, “оскільки ми мусимо відшукати найно
віші альтернативи, раціоналізм може відігравати лише 
обмежену, хоча й важливу роль” (Dror, 1968, 179). Як
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видається, найперспективніші способи вдосконалення 
творчої роботи — залучення до неї осіб, здатних ори
гінально мислити і створювати в організації клімат, який 
не пригнічує, а підтримує подібне мислення.

У пригоді можуть стати й відповідні процедури, і одну 
з них, а саме “мозкову атаку”, ми вже розглянули у пара
графах 5.6.5 і 8.5.2. Що стосується її використання в по
шуку й прогнозуванні проблеми, на початковій стадії 
“мозкової атаки” група осіб за короткий час пропонує 
значну кількість можливих варіантів, не порушуючи на 
цьому етапі ніяких проблем здійсненності, доцільності 
або побічних ефектів. Лише після генерування списку 
ідей робиться спроба відсіяти неперспективні ідеї і зали
шити у списку ті, що варті подальшого визначення та 
оцінки (див.: Rawlinson, 1981; Argenti, 1969). “Мозкова 
атака” виявляється ефективною за умови визнання важли
вості проблеми, наявності простору для новаторських роз
в’язань та надходження ресурсів з різних джерел і сфер 
спеціалізації. Однак ця процедура не дає гарантії, що ідеї, 
висловлені учасниками, є корисними або оригінальними.

Інше джерело варіантів — обмін досвідом між органа
ми державної влади або запозичення цього досвіду у 
промисловців. Уряд Великої Британії може запозичувати 
досвід однієї зі своїх країн (наприклад, досвід шотланд
ських юристів у порушенні кримінальних справ або за
ходах впливу на малолітніх правопорушників) чи якоїсь 
іншої країни (наприклад, методи протидії неефективному 
адмініструванню у Швеції). Запозичувати досвід слід 
обережно, оскільки умови, які забезпечують успіх в од
ній країні, можуть бути відсутніми в іншій.

Ще одне джерело суспільних інновацій — науковий і 
технологічний прогрес. Наприклад, прорив у технології 
ядерного синтезу міг би трансформувати напрями енер
гетичної політики країни. Прогрес в інформаційних тех
нологіях уже забезпечив нас потенціалом, здатним не 
лише розв’язувати поточні проблеми, але й, можливо, 
генерувати більше альтернатив. Як зазначає Дрор (Dror,

іб*
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1968, 179), “у кількох відносно простих випадках, таких, 
як військове протистояння, методи чистого раціоналізму 
можуть допомогти виявити нові альтернативи, напри
клад, синтезувати нові варіанти та одержувати інформа
цію завдяки зворотному зв’язку”.

10.3. ВИЯВЛЕННЯ ВАРІАНТІВ

Варіанти істотно відрізняються за своїми характеристи
ками й змістом, типами даних і відповідних критеріїв, а 
також мірою застосування до них аналітичного інструме
нтарію. Наприклад, рішення щодо вибору варіанта від
різняються з огляду на те, чи вони потребують добору 
специфічного пункту в неперервному спектрі (наприклад, 
точної суми бюджетних асигнувань), чи одного або біль
ше варіантів дискретних дій, які можуть виключати одна 
одну. Там, де вибір робиться з неперервного спектра ва
ріантів, зв’язок між змінними рішення (наприклад, роз
міром бюджету, кількісним складом персоналу) може не 
бути прямолінійним. У певних місцях спектра вибір 
змінної рішення може відігравати незначну (або навіть 
негативну) роль. Наприклад, як показує досвід, відмінно
сті у відношенні “вчитель — учень” в обмеженому спек
трі при від’ємному або додатному значенні поточного 
середнього числа не впливають на результат освітньої 
діяльності; проте ми очікуємо вагомих результатів від 
співвідношення 1:4 або 1:50. За неперервного спектра 
варіантів дуже важливо виявити будь-які точки розриву 
у зв’язку між змінними рішеннями та вихідним продук
том політики. Слід також виявити фактори, що обмежу
ють реальний спектр варіантів. Деякі методи підтриман
ня рішень, описані в підрозділі 10.5, діють лише в окре
мих випадках вибору, проте їх можна застосувати, згру
повуючи складові частини неперервного спектра. Воче
видь, має сенс виконувати це завдання в такий спосіб, 
щоб висвітлити наслідки будь-якого розриву.
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Певні варіанти означатимуть політичний вибір, перева
жно за відносно простими даними, наприклад: 1) витрати 
на оборону порівняно з витратами на соціальні послуги; 
2) способи розв’язання проблем Північної Ірландії; 3) різ
номанітні можливі способи надання ширших владних по
вноважень Велсу та Шотландії. Більш технічні варіанти 
включають ті, які потребують навичок професійного су
дження, скажімо, висновки медиків з приводу різних спо
собів лікування захворювань нирок. Сюди також слід від
нести варіанти вибору, які можна скоротити до рутинних 
чи кількісних рішень або рішень у вигляді формул, — на
приклад, вибір комп’ютера певної марки та розмірів для 
задоволення потреб організації.

З погляду аналітика політики (див. розділ 6 “Фільтра
ція проблеми”), “оптимальним” варіантом дій є той, 
який цілковито не збігається з політичною або техніч
ною категорією, а є багатофакторним і складається з де
яких відносно “простих” та відносно “складних” чинни
ків. Проте аналітик може зробити внесок навіть до суто 
технічних питань, трохи розширивши обговорення: на
приклад, рішення з приводу лікування захворювань ни
рок передбачають витрати (включаючи й “альтернативну 
вартість”), а також свідчення медиків і, що не так очеви
дно, різні наслідки для домашніх обставин пацієнта та 
добробуту його родини. Тією ж мірою аналітик політики 
може внести певну ретельність, точність та об’єктивність 
до обговорення навіть суто політичних варіантів. Див., 
наприклад, роботу Роуза (Rose, 1976d), присвячену про
блемам Північної Ірландії, та книжку Ґана й Ліндлі (Gunn 
and Lindley, 1977), де йдеться про передачу владних пов
новажень.

Перед аналітиком постає природне питання: наскільки 
здійсненним є варіант? Здійсненність означає чисто тех
нічні міркування: наприклад, якщо міст через Шотланд
ську затоку розглядається як альтернатива поромному 
перевезенню, чи було проведене ґрунтовне дослідження 
міцності підпор, на які спиратиметься міст? Навіть такі
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технічні питання рідко дають змогу дати просту відпо
відь “так/ні”, оскільки наступне питання мусить звучати 
так: “Здійсненне за чий рахунок і для кого?” Наприклад, 
яких витрат потребуватиме встановлення надійних опор 
моста через затоку? Якщо ці та інші витрати мають бути 
дуже високими, чи свідчить це про потребу обкладати 
митом усіх користувачів мостом? Аналітикові, крім того, 
слід врахувати “альтернативну вартість”: наприклад, чи 
означатиме спорудження моста той факт, що проекти 
громадської забудови, які конкурують за ті самі кошти, 
відкладуть чи навіть закриють, і якщо так, наскільки се
рйозними стануть ці втрачені можливості — і, знову-та
ки, серйозними для кого?

Варіант може бути здійсненним з технічного та еконо
мічного погляду, однак нереальним з інших, переважно 
політичних причин (див. розділ 11). Можливість його ре
алізації слід розглядати на кількох рівнях. Наприклад, чи 
потребуватиме цей варіант законодавчої підтримки і, як
що так, чи матиме законопроект належну підтримку? Чи 
зможуть ефективно реалізувати законопроект, який уже 
набув чинності? Чи не стануть на заваді його реалізації 
проблеми забезпечення співпраці, пов’язані з впливови
ми зацікавленими групами або іншими державними 
установами?

Більшість цих питань стосується вигід або, у ширшо
му сенсі, наслідків. Експерт може стисло сформулювати 
питання так: а) які вигоди або наслідки дасть реалізація 
цього варіанта? б) хто від цього виграє? в) чи програє 
хтось від цього, і хто саме? г) наскільки визначеними 
(невизначеними) є припущення, зроблені з приводу ви
трат і вигід? Так, у випадку з будівництвом моста через 
затоку слід, наприклад, поставити питання про скорочен
ня часу на дорогу, наслідки (позитивні й негативні) роз
поділу населення та виробництва і надійність прогнозів з 
приводу транспорту, який рухатиметься мостом, а також 
про будь-які перехідні витрати, що матимуть місце у пе
ріод спорудження моста.
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Нарешті, важливо дослідити часові рамки кожного ва
ріанта. Чи відрізняються вони з погляду стартового пе
ріоду і періоду реалізації? Чи дасть змогу варіант част
ково користуватися проектом до його завершення (ймо
вірно, у випадку з розширенням дороги, однак не спору
дженням моста!)?

10.4. ОЦІНКА ТА ПОРІВНЯННЯ ВАРІАНТІВ

Є багато способів оцінки та вибору варіантів. їх можна 
оцінювати з політичного погляду, а вибір може здійснюва
тися голосуванням — у рамках комітету, законодавчого ор
гану або шляхом референдуму (як у випадку з наданням 
владних повноважень у 1979 р.). Виробники політичного 
рішення можуть одержувати суперечливу інформацію або 
зазнавати впливу попереднього аналізу. Або ж рішення мо
жуть виробляти експерти й управлінці, які спираються на 
технічні міркування, впливаючи у прямий або непрямий 
спосіб на своїх політичних “хазяїв”. За наявності окре- 
мішної ролі, для аналітика політики вона полягає не у здійс
ненні остаточного вибору, а радше наданні допомоги по
літикам та їхнім радникам і гарантії того, що а) запропоно
вано достатню кількість варіантів; б) варіанти максимально 
точно визначені; в) “за” і “проти” кожного варіанта чітко 
окреслені і г) подібними методами сприяння процесові ви
бору можна скористатися з максимальною результативніс
тю.

Тут ми наближаємося до аналізу варіантів, з якого по
чинається і яким закінчується багато підручників з “тео
рії рішень”, а саме: методів, зокрема “кількісних мето
дів”, та спеціалізованих методик. Досі має бути зрозу
мілим, що ми розглядаємо виявлення та прийняття 
рішень щодо варіантів дій як процес, що потребує чо
гось значно більшого, ніж майстерних методів або навіть 
арсеналу методів, такого, як аналіз витрат і вигід або 
лінійне програмування. Ці методики напевне не призна
чені для вироблення рішень. Багато з них хибують на
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серйозні вади у діапазоні відповідних факторів, на які 
вони можуть впливати або брати до уваги. Вони щонай
більше можуть допомогти виробникам рішень і, можли
во, переконати їх озброїтися систематичнішим підходом 
до виявлення належних критеріїв і даних та перевірки 
припущень з приводу ймовірності подій та їхніх наслід
ків. Потреба рахуватися з імовірностями та давати оцін
ку ступеневі ризику та невизначеності, пов’язаним зі 
специфічними варіантами, підводить нас до важливого 
аспекту процесу вироблення політики. Строго кажучи, 
нам слід розмежовувати ризик і невизначеність.

“Оцінка ризику передбачає аналіз великого обсягу даних про 
події, які відбувалися в минулому, що дає змогу пов’язати 
ймовірності з тими самими подіями в майбутньому... З іншого 
боку, невизначеність переважно свідчить про незнання точної 
ймовірності розподілу майбутніх подій або навіть природи са
мих майбутніх подій” (Сагіеу, 1980, 115).

У більшості моделей “довершеного раціоналізму” при
пускається, що виробник рішення володіє повною інфор
мацією не лише про можливі варіанти, а й про їхні на
слідки. Однак у реальному світі такого повного знання не 
існує, і нам іноді доводиться миритися з невизначеністю 
майбутнього та суб’єктивними оцінками ймовірності. 
Виробники рішень відрізняються за ступенем готовності 
до ризику. Особа, не схильна до ризику, готова піти на 
втрати, щоб уникнути найгіршого сценарію подій. Інша 
особа — схильна до ризику — обере варіант з найбіль
шим виграшем, навіть якщо ймовірність такого розвитку 
подій дуже низька. Однак на готовність ризикувати впли
вають не лише відмінності в особистостях виробників 
рішень; ще один важливий фактор — природа самого 
рішення та наслідків його неадекватного розуміння.

Стисло розглядаючи різні методи, ми поділимо їх на 
дві широкі категорії: 1) методи операційного досліджен
ня й аналізу рішень (підрозділ 10.5) та 2) економічний, 
фінансовий і бюджетний аналіз (підрозділ 10.6).
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10.5. М ЕТОДИ ОПЕРАЦІЙНОГО
ДОСЛІДЖ ЕННЯ Й АНАЛІЗУ РІШ ЕНЬ

У цьому підрозділі ми ознайомимо читача з набором ме
тодів, покликаних допомогти виробникам рішень вибра
ти варіант, який найкраще відповідає їхнім цілям. Деякі 
з них спеціально розраховані на вибір пріоритетів з-по
між численних і навіть суперечливих цілей у контексті 
істотної невизначеності з приводу майбутніх подій, які 
можуть вплинути на результати політики. Різні контекс
ти рішень, у яких можна застосувати кожний із методів, 
наведені у табл. 10.1. Приклади практичного застосуван
ня методів робочого дослідження (РД) до проблем місце
вих органів влади у Британії наводяться у роботі Пінку- 
са та Диксона (Pinkus and Dixon, 1981), а добрим всту
пом, що знайомить читача з потенційною цінністю ана
лізу рішення, є “Довідник коледжу державної служби” 
(“Civil Service College Handbook”, Chapman, 1981).

10.5.1. Лінійне програмування
Лінійне програмування — це метод операційного до
слідження, використовуваний для розподілу ресурсів по
між продуктами (або цілями), що потребують одних і 
тих самих ресурсів, пропозиція яких суворо обмежуєть
ся. Продукти або цілі зіставляються, щоб одержати 
мінімум витрат чи максимум виграшу або висловити 
ціннісні судження з приводу відносних пріоритетів. Ці 
продукти або цілі називаються контрольними чи рішен- 
нєвими змінними, а вираз, який містить їх, відомий як 
функція мети. Ця функція, залежно від обставин, має ма- 
ксимізуватися (або мінімізуватися). Далі оптимальне 
рішення можна обчислити математичними методами з 
використанням комп’ютера. З огляду на функцію мети 
та на визначені обмеження, реального розв’язання про
блеми може й не існувати, що свідчить про необхідність 
переформулювати цілі або пріоритети чи відшукати пев-
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ТАБЛ. 10.1. Характеристики методів вироблення рішень
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ТАБЛ. 10.1. Продовження
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ні засоби відкинути одне-два обмеження. Лінійне про
грамування передбачає повне знання обмежень і застосо
вується лише у випадку лінійних взаємозв’язків, тобто 
може бути представлене прямою лінією. Вступний курс 
до лінійного програмування та можливості застосування 
цієї теорії до державної політики наводиться у роботі: 
Stokey and Zeckhauser (1978, ch. 11).

10.5.2. Динамічне програмування
Динамічне програмування складається з набору обчислю
вальних процедур знаходження оптимальної політики у 
складних задачах вироблення рішень. Такі задачі найчас
тіше включають послідовність взаємопов’язаних рішень у 
період, коли майбутні варіанти сформуються під впливом 
попередніх рішень, але й також вочевидь включають 
рішення на кшталт “одноразових”, коли, наприклад, від
діли вашого офісу треба розподілити по різних приміщен
нях так, щоб максимально використати площу і водночас 
не роз’єднати робочі групи. Процедури динамічного про
грамування застосовуються до окремих варіантів, хоча 
відповідні процедури можуть охоплювати широкий, фак
тично неперервний спектр варіантів. Різноманітні проце
дури придатні для розв’язання детерміністичних проблем 
(де всі відповідні фактори відомі заздалегідь), проблем 
навчання (де фактори невідомі заздалегідь, але їх можна 
виявити на подальших етапах проблеми) та стохастичних 
проблем (де випадкові фактори впливають на результати 
на всіх стадіях). У кожному випадку процедури розрахо
вані на знаходження оптимальної політики; тобто правило 
рішення визначає дію для кожного можливого стану на 
кожному етапі рішення.

Динамічне програмування особливо доцільне для роз
в’язання надскладних проблем, де характер можливих по
дій та варіантів, наявних на кожному етапі проблеми, не
одноразово повторюється. За високого ступеня ірреґуляції 
у схемі подій або варіантів на кожному етапі проблеми
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доречніше вдатися до аналізу “дерева рішень” (див. 
10.5.4). Вступ до методики динамічного програмування 
наводить Норман (Norman, 1975), який, крім того, ана
лізує подібності та відмінності між динамічним програму
ванням та аналізом “дерева рішень”. Ті, хто підозрює, що 
підручники з методики не можуть охопити проблеми, по
в’язані з реаліями середовища політики, можливо, розгля
датимуть приклад, який навів Норман (1975, 46) за сім 
років до початку війни за Фолклендські острови: “Припу
стимо, нам необхідно встановити генератор для постачан
ня електричним струмом віддаленого острова, на якому 
має висадитися батальйон солдат, ймовірно, на 5-річний 
період, можливо, менше, але вочевидь не більше”.

10.5.3. Компенсаторна матриця
Метод аналізу рішення можна використати для виявлен
ня наслідків різних варіантів у контексті невизначеності 
з приводу зумовлювальних подій. Компенсаторні матри
ці застосовують до рішення в єдиний момент часу. Цей 
метод дає змогу відобразити у певному варіанті наслідки 
різного ставлення до ризику (несхильність до ризику, 
нейтральне ставлення до нього, схильність до ризику). 
Компенсаторні матриці можна застосувати до множин
них цілей, проте вони здатні дати унікальний результат 
лише у випадку чіткого зіставлення цілей. Інакше “най
кращий” варіант може відрізнятися для різних цілей. 
Строго кажучи, компенсаторні матриці не використову
ють там, де варіанти або зумовлювальні події є непере
рвними змінними, проте їх можна умовно поділити на 
різні категорії. Компенсаторна матриця розбудовується 
завдяки 1) переліку всіх варіантів дій, доступних вироб
никові рішення; 2) переліку всіх зумовлювальних подій, 
що можуть впливати на результат вибору певного конк
ретного варіанта; 3) обчисленню “компенсації'”, тобто 
витрати або вигоди, які стають наслідком кожної можли
вої комбінації варіантів або зумовлювальних подій. При
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цьому можна відкинути будь-який варіант, який при по
рівнянні з іншими не обіцяє кращої компенсації, а для 
визначення оптимального варіанта застосувати критерій, 
що відображає належне ставлення до ризику. Читач мо
же ознайомитися з ідеєю компенсаторних матриць у пра
ці Чепмена (Chapman, 1980).

10.5.4. “Дерева рішень”

Ця методика аналізу рішень доречна для послідовності 
взаємозв’язаних рішень в умовах невизначеності. Аналіз 
можна продемонструвати у формі гілок, що виростають 
з вузлів рішень (причому гілки демонструють варіанти 
вибору на цій стадії) або з вузлів випадковостей (причо
му гілки демонструють зовнішні події, які не підлягають 
контролю виробника рішень). Залежно від розвитку по
дій та рішень, прийнятих на попередніх етапах, 
виробник рішення в кінці гілки може одержати новий 
комплекс варіантів або кінцевий результат чи компенса
цію. Ймовірності треба відносити на рахунок гілок випа
дковостей. Потім можна обчислити середньостатистичні 
компенсації, пов’язані з вузлами випадковостей на кін
цях гілок “дерева”, а “дерево” “згортається” до попере
днього вузла рішень завдяки вибору варіанта з оптима
льним очікуваним виграшем. Цей процес згортання три
ває аж до досягнення першого вузла рішень. Там, де 
ймовірності, пов’язані з подіями, особливо наближеними 
до кінців гілок, невідомі, можна віднести суб’єктивні 
ймовірності та здійснити аналіз чутливості для оціню
вання результатів їх варіювання. З плином часу рівень 
визначеності зростає. “Дерева рішень” можна використа
ти для розв’язання проблем множинних цілей, проте ли
ше за умови надання чіткої ваги різним цілям. Вступом 
до теорії “дерев рішення” може бути праця Чепмена 
(1981), а авторитетним посібником з практичного засто
сування теорії у владному виробленні політики — книж
ка Бена і Вопела (Behn and Vaupel, 1982).
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10.5.5’. Аналіз ризику

Аналіз ризику можна представити як “дерево рішень”, 
що складається лише з вузлів випадковостей. Ризик пев
ного випадку можна обчислити, помноживши ймовірнос
ті послідовності подій, необхідних для його появи. На 
жаль, аналіз ризику щонайменше можна застосувати до 
обставин, де він дав би максимальну користь, — у вели
ких, складних, інноваційних проектах з малими, але не- 
визначеними ймовірностями катастрофічних наслід
ків, — оскільки ймовірність достатньої забезпеченості 
даними з приводу можливих подій та їх взаємодії для 
обчислення об’єктивних ймовірностей дуже незначна. Ця 
проблема докладно розглядається у роботі Гадена і Гей- 
зелтона (Hadden and Hazelton, 1980).

10.5.6. Теорія утворення черг
Це радше комплекс процедур, ніж власне теорія для роз
в’язання проблем утворення черг, що постають кожного 
разу, коли наявні можливості надто обмежені, щоб не
гайно надати всім споживачам послуги на всі випадки 
життя. Приклади подібних проблем у державній політи
ці — списки хворих, які потребують стаціонарного ліку
вання, та черги в установах соціального забезпечення. 
Розв’язання цих проблем передбачає зіставлення витрат 
на очікування з вартістю пропонованих послуг, що у де
яких випадках може відображати періодичні сплески по
питу. Там, де кількість потенційних споживачів послуг 
зростає відносно регулярними й прогнозованими темпа
ми, можна використати відносно прості детерміністичні 
моделі; там, де (як це часто буває) клієнти з’являються 
нерегулярно, потрібні більш складні ймовірнісні моделі. 
Докладним вступом до моделей почерговості є робота 
Стоукі й Цекгаузера (Stokey and Zeckhauser, 1978, ch. 5).
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10.5.7. Моделі запасів
Моделі запасів здебільшого мають форму рівнянь, які 
дають змогу проаналізувати належний обсяг товару для 
складування. У розбудові моделі доцільно використати 
такі положення: 1) товар має постачатися за першою ви
могою або з максимально визначеною затримкою до ви
значеного рівня ймовірності; 2) завдяки цьому встанов
люються межі, нижче яких обсяг запасів не може знижу
ватися без повторного замовлення; 3) для розбудови мо
делі можна використати міркування з приводу ймовірних 
часових затримок і зволікань, щоб Гарантувати внесення 
до моделі замовлень на поновлення запасів; 4) з огляду 
на ці обмеження, вартість підтримання запасів повинна 
мінімізуватися (тобто не дозволяється підтримувати над
мірно великі запаси лише для ліквідації загрози їх виче
рпування); 5) можна запровадити додаткові умови — на
приклад, покарання за затримки у постачанні із запасів 
або розміщення замовлень на поновлення запасів у 
мінімально короткий час. Приклад практичного застосу
вання моделей запасів у сфері державної політики — 
оборонні поставки, де зменшення запасів зброї або зап
частин, незважаючи на високі витрати на їх підтри
мування, може мати серйозні наслідки. Загальні принци
пи, які лежать в основі моделей запасів, подібні до 
принципів теорії почерговості.

10.6. ЕКОНОМІЧНИЙ, ФІНАНСОВИЙ  
ТА БЮ ДЖЕТНИЙ ВИДИ АНАЛІЗУ

Методи, розглянуті нами, можуть використовуватися або 
ігноруватися, залежно від рішення виробників політики 
та їхніх радників. Однак процес формування бюджету та 
пов’язані з ним процеси є неминучими для будь-якої ор
ганізації будь-якої складності, оскільки вони відповіда
ють на основні питання: хто що одержує, скільки одер
жує і за чий кошт одержує. Бюджетування є водночас і
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політичною, й управлінською діяльністю, оскільки воно 
передбачає вибір з-поміж конкурентних цілей (чи їх ран- 
жування) або вибір з-поміж різних засобів досягнення 
узгодженої мети. У будь-якому разі, процеси формуван
ня бюджету нерозривно пов’язані з процесами визначен
ня, порівняння та оцінювання альтернатив.

Таким чином, необхідно виробляти рішення з приводу 
розподілу коштів між політиками й програмами. І все ж 
існує простір для свободи дій, коли ми приймаємо 
рішення, як вирішувати, або визначаємо, які підходи, ме
тоди та методики будуть застосовані у рамках бюджет
ного процесу. У 1960— 1970-і роки спостерігався знач
ний інтерес до планування бюджету і робилися спроби 
запровадити більш систематичні методи та аналітичні 
методики. Тепер ми розглянемо головні засоби вдоскона
лення, яких так домагалися.

10.6.1. Потреба у тривалішій 
часовій перспективі

У 1958 р. у парламентській доповіді виборних членів Ко
мітету з питань оцінки висловлювалися дошкульні крити
чні зауваження на адресу тогочасної системи оцінювання 
й контролю державних витрат у Британії. Внаслідок цих 
та інших критичних зауважень було створено Комітет 
Плавдена, який складав звіт у 1961 р. (Plowden Report, 
1961). Звіт Плавдена має розглядатися як документ, що 
започаткував рух за управлінську реформу 1960-х років. 
Це був “менеджерований” звіт у тому сенсі, що в ньому 
робився наголос на потребах уряду наслідувати світ бізне
су, який (за припущенням) володіє методами й навичками 
сучасного управління; а також на потребі у “плануванні”. 
Таким чином, цей проект був складовою частиною проце
су планування, сформованого в останні роки кабінету Мак- 
мілана. У зв’язку з потребою контролювати державні ви
датки Плавден намагався розширити часовий період і 
контекст, у якому мали оцінюватися програми видатків,

1 7 - 4 - 2 2 2 8
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“завдяки регулярному аналізу... державних видатків у 
цілому, на певний майбутній період, та у зв’язку з про
гнозованими ресурсами”.

Для досягнення базових цілей відповідним “часовим 
періодом” стали вважати 5-річний, на відміну від корот
котермінового (одно- або дворічного) погляду на держа
вні видатки, який переважав у 1950-і роки. Таким чи
ном, “аналіз державних видатків” мав здійснюватися що
року, а це, попри все інше, давало б змогу коригувати 
п’ятирічну “непостійну оцінку” або “перспективний по
гляд”. Була терміново створена система PES (public 
expenditures survey.— Прим, перекл.), підпорядкована го
ловному міжміністерському комітету (PESC). Роль PESC 
у кінці 1960-х років характеризувалася в меморандумі 
Міністерства фінансів (Виборний комітет з процедурних 
питань, 1969) як “забезпечення реального звіту, який би 
показав, куди може завести сучасна політика у сфері 
державних видатків... якщо вона залишиться незмінною 
протягом подальших п’яти років, і що означатиме спектр 
можливих альтернативних державних програм”.

Починаючи з 1960-х років, система PESC піддавалася 
серйозній критиці, проте концепція багаторічного “перспе
ктивного погляду” на бюджетні видатки обговорюється й 
досі, принаймні у Вайтхолі. Це, звичайно, не “методика”, а 
радше підхід уряду до процесу формування бюджету.

10.6.2. Потреба прив’язати видатки до цілей
У 1970 р. новообраний уряд Гіта видав “Білу книгу” 
“Про реорганізацію центрального уряду” (HMSO, 1970), 
яка на вищому рівні дала привід для наступної хвилі 
критики на адресу державного сектора, а саме — форму
вання “бюджету за вкладами”. Суть проблеми відверто 
виклав член парламенту Вільям Файф, голова колишньо
го Комітету оцінювання видатків, який колись поскаржи
вся, що, підрахувавши оборонні витрати, члени комітету 
довідалися, що вартість утримання сторожової собаки в 
Синґапурі становить 1000 фунтів щорічно, однак для
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них загадкою залишилися витрати платників податків на 
утримання військової бази у цій же країні. Як можна бу
ло за відсутності цих даних дати обґрунтовану оцінку 
вартості перебування англійських військ у Синґапурі?

Традиційно бюджет державного сектора класифікуєть
ся за “вкладами”: тобто а) за окремими міністерствами 
та б) за “статтями витрат”, такими як заробітна платня, 
оренда, закупівля устаткування тощо. Вони служать зру
чною базою для контролю та обліку державних видатків 
і, можливо, навіть для виявлення можливостей економії 
(наприклад, скорочення витрат на телефонні розмови 
службовців).

Складніший аналіз потребує іншого підходу, який на
буває форми “бюджету за витратами”. Витратна форма 
бюджету — та, в якій класифікація пропозицій щодо ви
датків здійснюється за а) широкими функціями або про
грамами, а також за міністерствами й відомствами та б) 
за спрямуванням (або цілями) видатків. Таким чином, він 
може, наприклад, об’єднувати і спрямовувати всі складові 
різних департаментів уряду на утримання закордонної ба
зи або реалізацію такої важливої політики, як цілісність 
Північної Ірландії. Більше того, там, де політика або її за
сіб спрямовуються на досягнення специфічних цілей, до 
даних витратного бюджету можна додати “оцінку резуль
тативності”. До прийняття у 1970 р. цієї концепції у ви
гляді офіційної постанови кілька департаментів Вайтхолу, 
а саме Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх 
справ (у сфері послуг поліції) та Міністерство освіти й 
науки, вже сформували витратні бюджети.

10.6.3. Потреба встановлювати пріоритети 
за порівняннялі витрат і вигід

У 9.5 ми вже обговорили проблеми встановлення пріо
ритетів. Якщо й існує метод, який можна назвати єдино 
правильним, то це аналіз витрат і вигід (СВА), який пе
редбачає порівняння різних варіантів вибору з погляду
17*
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витрат і вигід як прямих, так і непрямих, як фінансових, 
так і соціальних (див.: Peters, 1973; Sugden and Williams, 
1978). Там, де це можливо, ці витрати й вигоди виража
ються кількісно.

Кількість в економічній версії СВА звичайно виража
ється у грошах. Перший етап оцінювання пропозиції, — 
скажімо, спорудження нового шосе, — виявлення всіх 
“відповідних” витрат і вигід, включаючи й непрямі та 
суспільні витрати й вигоди. На практиці часто існує 
“критична точка” з погляду кількості, яку можна реально 
розглядати, і це негайно впроваджує елемент суб’єктив
ного судження. Далі відповідні витрати й вигоди якомо
га точніше оцінюються у грошах, хоча деякі немате
ріальні цінності (такі, як краса пейзажу, що опиняється 
під загрозою) можна описати лише словами, без ураху
вання грошей, мовою залишкової категорії важливих, од
нак не кількісних міркувань. Проблема вираження фінан
сової цінності таких вигід, як, наприклад, порятунку 
життя, теж, певна річ, є неймовірно складною. Знову-та
ки, неминучий елемент суб’єктивізму робить СВА враз
ливим до критичних стріл. Природно, намагання вирази
ти максимальне число витрат і вигід у грошах продикто
ване міркуваннями співмірності (тобто виміру за єдиним 
стандартом). Проте гроші, які немає потреби витрачати у 
кілька наступних років, не мають тієї самої вартості, як 
кошти, які необхідно витрачати вже сьогодні. Вигоди та
кож різняться за своїми масштабами залежно від часового 
періоду. Таким чином, щоб бути реально співмірними, 
майбутні витрати й вигоди мусять “дисконтуватися” до 
їхньої сучасної вартості, а вибір належної “дисконтної 
ставки” — це ще один суперечливий аспект процедури.

Прихильники індексного підходу до СВА намагаються 
уникати очевидної абсурдності ідеї вираження всього у 
грошових показниках. Вони натомість присуджують ко
жному з відповідних варіантів, скажімо, 100 очок. Однак 
цей процес кількісного вираження є не менш довільним.
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Нарешті, метод балансового звіту дає змогу уникнути 
проблеми вимірювання всіх аспектів витрат і вигід на 
спільній основі завдяки простому викладенню на бланку 
бачення того, який виграш дає запропонована ініціатива 
з огляду на набір критеріїв. Там, де це можливо, корис
туються ринковими цінами, а де ні — кількісними по
казниками, не намагаючись виразити їх у фінансових те
рмінах. У деяких випадках інформація може бути суто 
словесною. Проблеми, пов’язані з цим підходом, — не
обхідність для виробника рішень зіставити великі обсяги 
інформації, виражені у різних формах. Можна, однак, за
уважити, що йому так чи інакше доведеться це робити, а 
балансовий звіт просто вимагатиме від нього діяти у ма
ксимально систематичний та конкретизований спосіб.

Запропонований економістами спосіб аналізу, який пе
реважно вважається типовим для СВА, таки має велику 
перевагу — він спонукає виробників рішень зважати на 
“альтернативну вартість”. Наприклад, Вільямс (1973) 
стверджує, що неочевидним аспектом рішення збудувати 
лікарню є рішення не спрямовувати ті самі ресурси на 
будівництво, скажімо, школи або на ремонт відрізка шо
сейного шляху. І все ж “можна виявити, що останній 
фунт, асигнований на медичні послуги, знижує рівень 
смертності на 5 відсотків, тоді як подібна сума, витраче
на на упорядкування шосе, як правило, знижує цей рі
вень на 10 відсотків” (Williams, 1973). Дехто може поду
мати, що рішення з приводу пріоритетів “здоров’я”—“до
роги”—“школи”—“озброєння” тощо можна спростити 
завдяки обчисленням та порівнянню їхніх відносних по
казників “витрати — вигоди”. Більше того, у сфері охо
рони здоров’я можна послатися на цілком переконливі 
свідчення того, що ресурси, спрямовані на певні програ
ми охорони здоров’я, могли б урятувати більше життів, 
якби їх витратили на інші медичні цілі.

Із висловлених нами застережень з приводу суб’єктив
ності, навіть довільності аспектів процедур та обчислень 
СВА стає очевидним, що ми вважаємо заяви деяких при
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хильників цієї методики перебільшеними. Такі критики, 
як Селф (Self, 1970 і 1975), повели наступ на претензії 
“іконократів”, вдаючись до різкіших епітетів. Варто по
читати також і обгрунтовані зауваження поміркованих 
прихильників СВА, таких як Вільямс (1973).

СВА — це, ймовірно, найкращий метод, який допома
гає виробникам рішень (ставлячи потрібні питання та 
структуруючи дискусії з приводу пріоритетів), однак 
ним не можна виробляти політику, оскільки позірна об’
єктивність і точність відповідей, виражених кількісно, 
може приховувати дуже спірні прогнози, припущення та 
ціннісні міркування.

10.6.4. Потреба результативності 
досягнення цілей

Значно вужча побічна турбота для прихильників СВА — 
пошук для кожної заданої мети засобів, які були б 
продуктивними (тобто давали бажаний результат) і вод
ночас ефективними (тобто давали найбільш сприятливе 
відношення результату до обсягу вхідних ресурсів). Най
більш очевидний і доцільний метод діяльності — це 
“аналіз витрат і результативності” (СЕА), пов’язаний із 
пошуком найдешевших засобів досягнення визначеної 
цілі або максимальної цінності від офіційної суми видат
ків. На відміну від “економічного” варіанта СВА, вигоди 
можуть виражатися не у грошових, а радше у матеріаль
них одиницях, однак у будь-якому разі процедури є по
дібними.

10.6.5. Потреба у більш зваженому пошукові 
альтернатив

Одне з важливих значень терміна “варіанти” (options) — 
це “альтернативи”, включаючи й радикальні альтернати
ви існуючим державним програмам або способам досяг
нення цілей. Один із важливих методів формування бю-
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джету, в якому робилася спроба зосередитись на варіанті 
в цьому розумінні, — це створення на початку 1960-х 
років у рамках Міністерства оборони СІ11А Системи 
планування, програмування та бюджетування (PPBS). 
PPBS охарактеризував її переконаний адепт Чарлз Шуль- 
це (Charles Schultze, 1968):

“PPBS закликає до скрупульозного виявлення та дослідження 
цілей у кожній із провідних сфер діяльності уряду...
Інша стратегічна мета системи PPBS — аналіз альтернатив 
пошуку найефективніших засобів досягнення базових цілей 
програми. Це досягнення має відбутися за найменших витрат. 
Мета — спонукати організації розглядати конкретні програми 
не як самоціль, якої треба бездумно досягати, а як засіб досяг
нення мети, який піддається конкуренції з боку альтернатив
них і, можливо, більш ефективних або продуктивних про
грам”.

Як зазначає Елс (Else, 1970), PPBS і споріднені з нею 
засоби втілили в собі зміни поглядів на бюджет — від 
погляду на нього як на інструмент законного контролю 
(за яким гроші мають витрачатися так, як заплановано) 
до переходу на позиції управлінського контролю (ефек
тивність витрат тощо) і, нарешті, до уявлення про його 
ключову роль у стратегічному плануванні.

У 1965 р. президент Джонсон спробував поширити цю 
систему на весь федеральний уряд. Про фактичний крах 
цього проекту та дуже обмежений масштаб “насаджен
ня” PPBS у британському уряді (переважно в органах 
місцевої влади) вже багато розповідали, а тому повторю
вати це немає потреби, хоча у кінці цього розділу ми на
ведемо деякі загальні висновки (про піднесення й зане
пад PPBS йдеться у роботах: Schultze, 1968; Schick, 
1973; Wildavsky, 1974, ch. 6, chs 13 — 18).

У 1970-і роки у британському уряді була впроваджена 
високоселективна форма PPBS — форма PAR (аналіз і 
перегляд програми). Уряд Гіта, обраний у 1970 р., зазна
чив, що він розглядає PAR як необхідний додаток до 
PESC, адже остання “не вимагала однозначного деклару-
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вання мети видатків... і не могла регулярно вміщувати 
детального аналізу існуючих програм та головних варіа
нтів політики”. У Департаменті державної служби було 
створено групу бізнесменів, яка відповідала за “розробку 
системи регулярних перевірок... покликану надати мініс
терствам можливість виявити та обговорити альтернати
вні варіанти політики”. Рішення взяти на озброєння під
хід, за масштабами менший від американської PPBS, бу
ло розважливим, адже мало на меті щороку вибирати 
кілька “ключових сфер” владної політики для їх інтенси
вної переоцінки, з прицілом на перегляд базових ціннос
тей, коригування пріоритетів у різних сферах політики 
та пошук більш результативних засобів реалізації політи
ки. У 1970 — 1973 рр. програми PAR, реалізовані у Вай- 
тхолі, таки мали, як і планувалося, щось від “наріжного 
каменя”, переважно завдяки наявності певної політичної 
та управлінської підтримки на вищому рівні, проте зго
дом їхній вплив послабився, a PAR у 1979 р. була скасо
вана постановою новоствореного уряду консерваторів 
(Gray and Jenkins, 1983).

Той факт, що системи PAR позбулися політичної та 
управлінської підтримки, не означає, що вони не мали 
сенсу. Справді, з усіх окреслених нами підходів PAR мо
жна вважати одним із найбільш практичних і цінних. 
Деяку осторогу Вайтхолу щодо припинення PAR можна 
вбачати у висновку державних службовців вищого рангу 
про те, що саме “аналіз і перегляд програми” вони увесь 
час так чи інакше здійснювали. Ми скептично ставимося 
до цієї заяви і рішуче відкидаємо більш політизоване 
твердження, нібито дослідження рейнерівського типу є 
природним послідовником або “нащадком PAR”, оскіль
ки просте скорочення державних витрат не завжди озна
чає те саме, що й підвищення результативності, не кажу
чи вже про обґрунтований комплекс пріоритетів. Мож
ливо, підхід на кшталт PAR буде відроджений централь
ним урядом у майбутньому, а тим часом слід сподівати
ся, що певні органи місцевої влади дотримуватимуться
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тісно пов’язаного з ним “аналізу ключових питань” 
(Greenwood et al., 1980).

10.6.6. Потреба подолати інерцію 
та інкременталізм

Інкременталізм характеризує дещо, пов’язане з вироб
ленням і ухваленням рішень — і особливо з формуван
ням бюджету, — а це практики визнають так само охо
че, як і теоретики. Принаймні у короткотерміновому пе
ріоді “базовий” бюджет не ставиться під серйозний сум
нів, а поправки до нього робляться лише додаванням 
або, якщо має місце скорочення бюджетних видатків, 
відніманням незначних сум.

Як боротися з такими проявами бюджетної політики? 
Відповідь, яку дали у США в 1970-х роках, звучала так: 
бюджетування на нульовій основі (ZBB—zero-base bud
geting. — Прим, перекл.). Були описані головні етапи 
ZBB (Phare, 1979): 1) створення блоків рішень; 2) фор
мулювання пакетів завдань для кожного блоку; 3) ран- 
жування пакетів рішень за їхньою важливістю. “Блоками 
рішень” називають пункти вироблення і утворення 
рішень з приводу бюджетів організацій. Це могли бути 
просто підрозділи, скажімо, місцевого органу влади, як, 
наприклад, відділи, побудовані за професійним принци
пом або принципом “вкладу”. Або ж вони могли визна
чатися з погляду програми чи “вихідної продукції” і пе
ретинати існуючі кордони між відділами та у самих від
ділах. Там, де вже пустило коріння бюджетування “за 
витратами”, слід було б очікувати програм, використову
ваних як критерій для виявлення блоків рішень. “Пакети 
рішень” стосуються способу, в який менеджери відділів 
або програм подають свої пропозиції щодо витрат на на
ступний фінансовий рік. В ідеалі це має бути якоюсь де
кларацією цілей, що їх необхідно досягти, рівнів послуг, 
необхідних для досягнення таких цілей, та ресурсів, не
обхідних для надання цих послуг. Якщо стримати ам
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біції, то пакети можна представляти просто з позицій ви
трат ресурсів, необхідних для надання декларованих рів
нів послуг.

Поки що ZBB, як видається, становить здебільшого 
різновид “витратного” бюджетування та PPBS. Новий 
елемент з’являється тоді, коли перед менеджерами бло
ків рішень ставиться завдання докладніше обгрунтувати 
не лише поточні суми витрат і, поза сумнівом, їх збіль
шення в наступному фінансовому році, а й те, чому 
будь-які витрати на конкретні “пакети” (послуги, програ
ми або цілі) слід продовжувати в наступному році. Інак
ше кажучи, бюджетна “база” не залишається незмінною 
альтернативою “нульовій основі”. Нарешті, від менедже
рів блоку рішень вимагається ранжувати в порядку пріо
ритетності різні пакети, які вони пропонують для фінан
сування. Це також надзвичайна вимога до бюджетуван
ня, яку особливо недолюблює більшість керівників депа
ртаментів і програм. Однак з погляду формувальників 
центрального бюджету повне застосування ZBB має за
безпечити набагато вичерпніші дані від департаментів, 
відповідальних за видатки, включно з докладною аргуме
нтацією на користь продовження програм і послуг (ба
жано з констатацією цілей, які вони обслуговують), об
грунтування різних рівнів витрат вище “нуля” та вказів
ки на пріоритетний характер, якого менеджери “блоків” 
надають різним “пакетам”. Центральний фінансовий під
розділ (або, мовою американців, бюджетне бюро) пере
буває у значно кращому становищі, щоб розглянути в 
широких масштабах пропозиції стосовно витрат з усіх 
частин організації, прийти до власного висновку про за
гальні пріоритети і, принаймні теоретично, розподілити 
ресурси за шкалою значно ширшою, ніж шкала незнач
них коригувань у бік зростання чи зменшення.

Проте контраст між амбіційною теорією та обмеже
ною дійсністю у випадку із ZBB особливо вражає. Пре
зидент Картер не спромігся “пересадити” ZBB зі штату 
Джорджія до Вашингтона; ця політика в будь-якому разі
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дуже мало вплинула на практику бюджетування в ад
міністраціях штатів (Clynch, 1979).

10.6.7. Обмеженість змін у бюджетній практиці
Незважаючи на те, якою мірою реформи фінансових та 
бюджетних методів мали на меті домогтися більш “ра
ціонального5’ вироблення й ухвалення рішень щодо вико
ристання ресурсів, деякі межі, як ми вже вказували у 
підрозділіі 4.3, завжди застосовувалися під загальним гас
лом пізнавальних, економічних, організаційних та зміс
тових чинників.

Такі процедури, як ’’погляди на перспективу” (PESC 
тощо), PPBS, СВА та ZBB, надзвичайно ускладнюють 
коґнітивні можливості виробників рішень. їм бракує на
дійних засобів оцінювання майбутніх витрат. Надзвичай
ні проблеми постають у зв’язку з програмами видатків 
або витрат, особливо у віднесенні належної частки не
прямих або накладних витрат до конкретної програми. 
Прогнозування результату витратних програм є дуже 
складною справою — дійсно, навіть після того, як факт 
відбувся, точаться розмови про те, хто і якою мірою ви
грав від цього. Не бракує довільності й у визначенні “то
чок виключення” з переліку витрат і вигід, у визначенні 
цінності, якої надають врятованим життям, у виборі дис
контних ставок тощо. Проблеми не тільки і навіть не пе
реважно зводяться до виявлення “фактів”, оскільки на
віть більший потенціал для незгоди та посилань на до
вільність пов’язується з вибором належних “цінностей” 
та критеріїв, які мають бути застосовані.

За теорією, деякі з цих коґнітивних обмежень мають 
послабитися завдяки зростанню штатів та інших ресур
сів, спрямованих на процес формування бюджету. Проте 
кожне таке зростання порушує практичні питання досяг
нення вищого рівня раціоналізму. Оскільки надати пере
конливі докази переваги одного методу над іншим скла
дно, виправдати збільшення витрат, пов’язаних з бюдже
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тним процесом, доволі важко. Деякі з процедур, пов’яза
ні з “витратним бюджетом”, PPBS або ZBB, поза сум
нівом, потребують значних витрат робочого часу і зазви
чай призводять до неймовірної “паперотворчості”. Ви
граш, який вони обіцяють, найімовірніше відсувається в 
далеке майбутнє, а незручність і дорожнеча є досить 
очевидними в короткотерміновому періоді, який часто 
цікавить управлінців не менше, ніж політиків. Хоча й 
важко обґрунтувати калькуляцію бюджету, в якій береть
ся до уваги існуюча витратна “база” як задана і наво
дяться лише інкрементальні коригування, не можна запе
речувати, що це лише засоби економії часу, які краще 
узгоджуються з обмеженими коґнітивними можливостя
ми виробників рішень.

До “організаційних чинників” належать проблеми, 
спричинені корпоративними або синоптичними погляда
ми на бюджетну політику, коли головні виробники 
рішень стикаються з усталеними інтересами, досвідом та 
впливом керівників департаментів, які, у свою чергу, пе
ребувають під тиском представників субдепартаментсь- 
ких груп. Навіть інформаційні системи організацій, як 
правило, замикаються у “вертикалі” департаментів, від
повідальних за витрати, причому постають проблеми 
розвитку нових систем для підтримки “латералізму” все- 
загального або пов’язаного з програмою бюджетування.

“Змістовими” чинниками ми називали важливість розу
міння процесуальної природи вироблення політики і, осо
бливо, формування бюджету. Тобто це діяльність, яку мо
жна зрозуміти лише з позицій впливу минулого (що ви
значає сучасний “базовий” бюджет) та очікувань людей з 
приводу майбутнього (сподівання, які переважно не по
ширюються на можливість “нульової основи” чи будь- 
якого істотного скорочення сучасних рівнів, наприклад, 
пенсій за віком або допомоги безробітним). Особи, відпо
відальні за поточне формування бюджету, опиняються під 
страшенним політичним тиском, не просто з причин пар
тійних інтересів, а внаслідок “політики” у більш загально
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му сенсі внутрішньо- та міжорганізаційної боротьби за 
право розпоряджатися ресурсами. Бюджетування й по
літика характеризувалися з погляду: “хто що одержує, 
скільки і за чий рахунок”. Таким чином, спроби реформу
вати бюджетування можуть мати успіх і завдяки цьому 
вплинути на баланс влади у межах організацій та на між- 
організаційні зв’язки — наприклад, шляхом зміцнення 
центру за рахунок департаментів, — або, що ймовірніше, 
ці спроби зазнають невдачі, наразившись на політичну ре
альність у вигляді усталених інтересів та наявного розпо
ділу влади й ресурсів.

10.7. ІНФОРМ УВАННЯ КЛІЄНТА  
ПРО ВАРІАНТИ

Досі ми обговорювали способи виявлення та генеруван
ня, категоризації й визначення, оцінки та порівняння ва
ріантів. Було розглянуто кілька підходів, процедур і ме
тодів у зв’язку з кожним із названих видів діяльності. 
Отже, існує технічний критерій оцінки варіантів, а ана
літичні навички видаються особливо доречними в цьому 
аспекті процесу політики. Однак ми відзначали ще й ва
жливість політичного критерію на кожному етапі цього 
процесу. Іноді з самого початку є очевидним, що по
літичні мотиви матимуть настільки вирішальне значення, 
що саме проведення аналізу втрачає сенс. В інших випа
дках можна вдатися до аналізу, проте результати все ж 
мусять “спожити” політики, які ухвалюватимуть остаточ
не рішення.

Такі автори, як Мелцнер (Meltsner, 1976), наголошува
ли на обов’язку аналітика формувати як технічні, так і 
політичні навички. Аналітик вочевидь повинен замисли
тись над відповідністю “клієнта” або споживача резуль
татам проведеного аналізу, над іншими джерелами інфо
рмації та порад, якими клієнт користуватиметься, над 
міркуваннями та аргументами, що, ймовірно, матимуть
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вагу, та найкращим способом подання оцінки варіантів 
цьому конкретному клієнтові чи групі клієнтів. Напри
клад, його досвід, можливо, навчив його, що клієнт не 
бажає переобтяжуватися надто великим числом аргумен
тів і даних, а розгляне лише кілька варіантів або навіть 
віддасть перевагу одній простій рекомендації.

Більшість політиків, можливо, намалюють цілком ін
шу картину вимог клієнта. Члени попереднього Кабіне
ту міністрів неодноразово скаржилися на те, що їх дуже 
мало інформують про наявні варіанти або що їм нав’я
зують одну-єдину рекомендацію. Крім того, слід врахо
вувати, що між міністрами як клієнтами та аналітиками 
(або радниками) як пропонентами варіантів найчастіше 
перебуватиме “проміжний представник” Вайтхолу у ви
гляді старшого (універсального) управлінця, який підго
тував остаточну інструкцію для міністра і, можливо, 
звузив діапазон пропонованих йому варіантів. Політи
ки, які щиро бажають мати кілька варіантів плюс додат
кові факти й аргументи “за” і “проти” кожного варіан
та, мають заохочувати формування методів аналізу по
літики і штату більше, ніж вони робили це в недалеко
му минулому, і водночас наполягати на безпосередньо
му зв’язку з цим персоналом (див., наприклад: Jenkins, 
1971).

Проте наявність більшого числа варіантів не завжди 
стає у пригоді політикам, якщо вони мають мало часу на 
ретельне вивчення з огляду на етап, на якому їм пропо
нують варіанти. Фрагменти з доповіді Джорджа Кардони 
(George Cardona, 1981), який був політичним радником 
Казначейства з травня 1979 р. по листопад 1981 р., щодо 
цього є найбільш показовими:

“Загалом у підході чиновників Казначейства до міністрів і ра
дників є один серйозний недолік. Вони не дають їм змоги 
ознайомитися з проблемами на ранньому етапі. Вони полюб
ляють надавати міністрам повномасштабний набір альтерна
тив, ретельно обговорений на офіційному рівні. До моменту 
завершення цього процесу міністри, щоб розглянути всі варіа
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нти, матимуть обмаль часу: їхній обов’язок — ухвалювати 
рішення, а обов’язок радників — надавати поради, не маючи 
змоги вивчити процес розгортання дискусії”.

Зі сказаного випливає: політикам слід приєднуватися 
до обговорення не лише на кожній стадії виявлення та 
оцінювання варіантів, а й на попередніх етапах політики, 
таких, як визначення проблеми та встановлення цілей.

Спроби британських міністрів приєднатися до обгово
рення на попередніх етапах хоча й не були відкинуті 
відверто, проте наразилися на ввічливий опір. Як зазна
чає Кардона,

“у нечисленних випадках, коли міністр намагався втрутитися у 
формулювання політики на ранній стадії, офіційна реакція на
гадувала таку ситуацію: відвідувачеві вишуканого ресторану 
доводиться вставати з-за столика та обслуговувати себе само
стійно. Його начебто ніхто не спиняє, але одразу шестеро 
офіціантів мчать йому на допомогу”.

Проблема спектра варіантів пов’язана з темою, яка не
одноразово повторювалася з моменту нашого початково
го аналізу моделей вироблення політики у розділі 4. З 
одного боку, розгляд спектра варіантів є доцільним, про
те з другого — ми говоримо про надзвичайно заклопота
них виробників рішень, які не бажатимуть вчитуватися в 
повномасштабний науковий аналіз проблеми і погоджу
ватися, що для прийняття рішень їм доведеться прогля
нути двадцять різних варіантів.

Виробників рішення цікавитиме практична проблема, 
що постає перед ними як реальними виробниками рі
шень (а не “аналітиками політики”) у конкретному по
літичному оточенні. Звіти, які вони одержують, хоч би 
що вони містили — чи то єдину рекомендацію, чи пере
лік варіантів, — можуть просто ігноруватися. А якщо їх 
і розглянуть, то вони здатні мати політичний резонанс, 
який зведе усі пропозиції нанівець. Слово “політичний” 
використано тут не в його вузькопартійному (хоча й це 
може мати неабияку вагу), а в широкому значенні, що
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охоплює реакцію громадськості, зацікавлених груп або 
органів влади, відповідальних за впровадження рішень. 
У підрозділі 10.6.3 ми звернулися до теми застосування 
методів аналізу витрат і вигід, але ж багато рішень щодо 
політики не піддається подібним методам. І причина 
цього полягає в міркуваннях, які не зводяться до підра
хунку фунтів стерлінгів. Прикладом може бути усунення 
релігійної сеґреґації у школах Шотландії, оскільки нех
тування політичними наслідками вибору в такому разі 
було б непростимим глупством.

Не так-то просто знайти компроміс між небезпекою 
нехтування можливими наслідками певного варіанта та 
небезпекою обтяження виробника рішень масою матеріа
лу. Найефективніший компроміс — це, ймовірно, резю
ме у формі “аналіз варіантів”. Перша частина цього ана
лізу може бути стислим викладом проблеми, яку треба 
розв’язати. Слід перелічити широкий спектр варіантів, 
можливо, включаючи і якийсь “нечуваний”. Проте у цьо
му діапазоні варто докладно розглянути лише обмежену 
кількість варіантів (скажімо, від трьох до п’яти); за гли
боких відмінностей політики в кожному варіанті їх слід 
подати як субваріанти. Кожний варіант необхідно стисло 
охарактеризувати з погляду: а) належного напрямку дій; 
б) витрат і вигід у формі резюме. До витрат і вигід, які 
можна включити, належать фінансові мотиви, роль люд
ських ресурсів, суспільний вплив, ймовірна реакція груп 
та організацій на вибір цього варіанта і (якщо це доціль
но з огляду на резюме) партійні та виборчі міркування. 
Якщо це доцільно з огляду на відповідні ролі аналітика 
й виробника рішень, у кінці резюме слід дати рекомен
дацію з приводу вибору одного або більше пунктів. Що 
найважливіше, для заклопотаної людини такий документ 
слід складати якомога коротшим і водночас помістити 
туди всю потрібну інформацію.

Як показує наш досвід, укладання “аналізу варіантів” 
може стати для студента або стажиста корисною впра
вою, яка розвиватиме навички як аналізу, так і презента
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ції результатів аналізу політичному клієнтові. Виграш 
політика-клієнта від представлення та використання ана
лізу варіантів є цікавим питанням, яке ми досі не мали 
змоги дослідити.

18 —  4-2228



УПРОВАДЖЕННЯ
11

11.1. УПРОВАДЖ ЕННЯ ЯК СКЛАДОВА
ВИРОБЛЕННЯ І ТВОРЕННЯ ПОЛІТИКИ

Лише за останні десять років суспільствознавці, зокрема 
політичні науковці, виявили інтерес до процесу впрова
дження і визнали його складовою частиною великомас
штабного процесу вироблення політики. Ми вже зазнача
ли (див. розділ 2), що попередні дослідження були по
в’язані не з державними програмами, а радше з рішення
ми і, в будь-якому разі, наголошувалося на “моменті ви
бору”, в який приймали рішення або “виробляли політи
ку”. Те, що відбувалося пізніше, вочевидь становило не
значний інтерес для політичних науковців або, точніше, 
становило інтерес для іншої групи фахівців у таких сфе
рах, як державне управління або менеджмент у держав
ному секторі. Однак з часу опублікування у 1973 р. пра
ці Пресмена й Вілдавскі “Впровадження” (Pressman and 
Wildavsky, Implementation) з’явилася маса книжок і ста
тей, де впровадження висвітлювалося як ключовий еле
мент дослідження державної політики.

Однією з причин зміщення акценту, особливо у США, 
було усвідомлення того факту, що багато критеріїв, за
проваджених ліберальними адміністраціями 1960-х років, 
на практиці дали відносно небагато для розуміння фун
даментальних і послідовних змін. У Британії також на
ростало розчарування в реформаторських зусиллях уряду 
лейбористів, а на початку 1970-х років урядові Ґіта спо
чатку довелось відмовитися від політики “невтручання” 
уряду у виробництво, а потім розв’язувати, включно з 
судовою владою, складні проблеми повернення урядов-
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ців до сфери виробничих відносин і регулювання діяль
ності профспілок. У таких сферах, як відродження міст, 
освоєння земель, зайнятість, контроль за забрудненням 
довкілля та реструктуризація промисловості, спостеріга
лися й називалися специфічні “похибки” впровадження. 
Ставало дедалі ясніше, що уряд затверджує законодавчі 
акти успішніше, ніж здійснює бажані зміни, а тому по
стала потреба у поясненні того, що Дансайр (Dunsire, 
1978) назвав “прірвою у впровадженні”.

Якщо проблема визначається як “неспроможність по
літики”, що ми розуміємо під цим терміном? І, якщо ми 
усвідомлюємо, що саме було невдалим, то чи можемо 
пояснити, чому?

Намагаючись зрозуміти, що означає неспроможність 
політики, доцільно розрізняти невпровадження та невда
ле впровадження. У першому випадку політика не реа
лізується так, як це було задумано, можливо, тому, що 
особи, відповідальні за виконання, не були готові до 
співпраці і або діяли неефективно, або ж їхні найбільші 
зусилля не могли здолати перешкод на шляху ефектив
ного впровадження, над яким вони не мали контролю. У 
другому випадку невдале впровадження має місце там, 
де за несприятливих обставин політика реалізується по- 
вною мірою, однак не дає бажаних результатів (або на
слідків). Природно, в деяких випадках політика може не 
спрацювати за всіма показниками, як це було, напри
клад, у період намагань посилити конкурентоспромож
ність добірних британських технологій на світових рин
ках шляхом укладання між приватними компаніями та 
певними урядовими службами контрактів на цивільне 
будівництво, фінансованих із державного бюджету. Ця 
схема не дуже активно здійснювалася відповідними уря
довими агенціями, а виробничники не виявляли особли
вої зацікавленості, почасти через те, що економічний 
клімат не сприяв розвитку підприємництва, рівень фінан
сування робіт був невисоким, а ступінь конкурентоспро
можності викликав розчарування навіть у разі повномас-
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штабного фінансування. Подібний багатогранний при
клад неспроможності політики у США став основою для 
ініціативного дослідження Пресмена й Вілдавскі, прове
деного у 1973 р.

Причини неспроможності, як видається, цілком очевид
ні з результатів подібних досліджень. Говорячи простою 
мовою, політика переважно розглядається як ризикована 
справа з огляду на три причини (або деякі з них): недбале 
виконання, погана політика або прикрі невдачі. Так, на
приклад, політика може впроваджуватися неефективно, а 
це її ініціатори вважатимуть недбалим виконанням. Або 
ж як ініціатори політики, так і відповідальні за її впрова
дження можуть погодитися з таким аргументом: зовнішні 
обставини були настільки несприятливими, що провал по
літики був не чиєюсь провиною, а “звичайнісіньким неве
зінням”. Причина, якою рідше, або принаймні не так від
верто, пояснюють провал політики, — це “непридатність” 
самої політики в тому сенсі, що вона спиралася на неаде
кватну інформацію, неякісні обґрунтування або надміру 
нереалістичні припущення. Хоча, поза сумнівом, рівень 
аналізу є доволі простим, він принаймні приводить до ви
сновку про відсутність чіткого розмежування а) формулю
вання політики і б) впровадження цієї політики. Те, що 
відбувається на так званій стадії “впровадження”, позна
читься на фактичному результаті політики. І навпаки, 
ймовірність успішного результату (який ми поки що ви
значимо як результат, бажаний для ініціаторів політики) 
зростатиме, якщо на стадії проектування політики замис
литися над проблемами її впровадження.

Нижче в цьому розділі ми повернемося до проблеми 
зв’язку між тим, що Барет і Фадж (Barrett and Fudge, 
1981) назвали “політикою й дією”, та їхньою критикою 
так званої “верхньо-низової” перспективи. Однак ми по
ки що дотримуватимемося термінології “неспроможності 
політики” з погляду цієї перспективи і дослідимо, чому 
в реальному світі певний ступінь такої неспроможності є 
практично неминучим.
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11.2. ЧОМУ “ДОСКОНАЛОГО
ВПРОВАДЖ ЕННЯ” НЕ БУВАЄ

У розділі 4 ми скористалися підходом Герберта Саймона 
до дослідження державних програм, за якого спочатку ви
будовується ідеальна модель “довершеного раціоналізму”, 
а відтак описуються численні обмеження (або, мовою 
Саймона, “межі”), які стають на заваді раціональному 
виробленню і творенню політики на практиці. Інакше ка
жучи, описова модель вироблення політики була створена 
з позицій очевидних відхилень від ідеальної моделі раціо
налізму. У дослідженні впровадження державних програм 
ми спочатку підемо тим же шляхом. У нашому випадку 
ми наслідуватимемо приклад Кристофера Гуда, автора по
пулярного дослідження під назвою “Межі управління” 
(Christopher Hood, The Limits o f Administration, 1976), та 
запозичимо його цінну аналітичну концепцію “доверше
ного управління”. У своїй статті, названій “Чому впрова
дження так складно здійснити?”, Ґан (Gunn, 1978) спирав
ся на аналіз, проведений Гудом та дослідження авторів: 
Pressman and Wildavsky (1973); Etzioni (1976); Kaufman 
(1971); Bardach (1977); Van Meter and Van Horn (1975); 
King (1975, 1976), аби стисло пояснити державним служ
бовцям, чому, за висновком перелічених авторів, будь- 
який стан “досконалого впровадження” на практиці є не
досяжним. Знову-таки, подібно до Гуда, Ґан наголошує, 
що “досконалість” у цьому контексті була аналітичним 
поняттям або ідеєю і, в популярному значенні терміна, не 
“ідеалом”, якого треба досягти. Інакше кажучи, жодної 
приписової моделі не було запропоновано, а було визна
чено кілька логічних передумов досконалого впроваджен
ня — наприклад, “довершене підпорядкування” або “до
вершений контроль”, — як морально й політично цілком 
неприйнятні та недосяжні в умовах плюралістичної демо
кратії.

Якими ж тоді є ці необхідні передумови досконалого* 
впровадження, і чому їх так важко реалізувати на практи
ці?
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11.2.1. Обставини, не залежні від організації\ 
не накладають суворих обмежень

Деякі перешкоди на шляху впровадження перебувають 
за межами контролю управлінців, оскільки вони не зале
жать від політики та організації, відповідальної за впро
вадження. Такі перешкоди можуть бути матеріальними, 
коли, наприклад, сільськогосподарський проект не реа
лізується через засуху або епізоотію. Вони також можуть 
мати політичний характер у тому сенсі, що необхідні по
літика або засоби її досягнення є неприйнятними для за
цікавлених груп (скажімо, партійних активістів, проф
спілок або, у деяких країнах, військових), які мають пов
новаження заблокувати їх. Ці обмеження є очевидними, 
а управлінці можуть зробити небагато, щоб їх подолати, 
за винятком їхньої функції радників, — тоді вони гаран
тують, що замислюються над такими можливостями на 
етапі вироблення політики.

11.2.2. Для програми необхідні належний час 
і достатні ресурси

Ця умова частково накладається на першу в тому розу
мінні, що вона часто потрапляє до категорії зовнішніх об
межень. І все ж політика, яка фізично або політично до
сяжна, може й не досягти поставлених цілей. Найчастіше 
від цієї політики очікується надто багато і одразу, особли
во там, де йдеться про цінності або поведінку (як, напри
клад, у намаганнях змінити дискримінаційне ставлення до 
фізично або психічно хворих). Інша причина та, що по
літики іноді прагнуть “кінцевих результатів”, однак засу
джують засоби їх досягнення, а тому обмеження фінансу
вання може завадити реалізації статутної програми належ
них ресурсів. Таке сталося, наприклад, у 1974 р. із Зако
ном про забруднення довкілля, що збігся у часі з пе
ріодом скорочення фінансування державного сектора, 
який через це не зміг залучити достатню кількість чинов
ників для реалізації закону. Ще більший подив виклика
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ють випадки, як це було з Програмою реконструкції міст, 
коли необхідні кошти надаються, однак мають витрачати
ся у нереалістично короткий період — швидше, ніж реа- 
лізатори програми можуть ефективно їх використати. Ва
жливо усвідомити, що гроші самі по собі є не ресурсом, а 
лише “чеком”, за який можна придбати реальні ресурси, а 
у процесі цієї конвертації можуть траплятися затримки. 
Побоювання необхідності повернути “невикористану част
ку” коштів у кінці фінансового року часто спонукає дер
жавні установи гарячково витрачати кошти, іноді на від
носно тривіальні речі. Спроби переконати фінансових чи
новників дати дозвіл на перенесення невикористаних ко
штів на наступний фінансовий рік звичайно бувають мар
ними, а отже, управлінці знову-таки мають досить обме
жені засоби подолання цих перешкод на шляху до ефек
тивного впровадження. Вони можуть лише радити політи
кам з приводу часових періодів, які минуть до того, як 
програма дасть певні результати, спланувати щорічний 
грошовий потік, аби уникнути невикористання виділених 
коштів та передбачити будь-які перешкоди на шляху пе
ретворення готівки на реальні ресурси.

11.2.3. Потрібна комбінація ресурсів 
має бути наявною

З другої умови органічно випливає третя — та, що, по
при відсутність будь-яких обмежень на загальні ресурси, 
на кожній стадії процесу впровадження має бути наяв
ною певна комбінація ресурсів. На практиці часто вини
кає ефект “шийки пляшки”, коли, наприклад, комбінація 
коштів, земельних ресурсів, устаткування та будівельних 
матеріалів має реалізуватися одночасно і перетворитися 
на майданчик для аварійної посадки літаків RAF (Royal 
Air Force — Королівські збройні сили. — Прим, перекл.), 
проте один із цих факторів надходить невчасно, через 
що реалізація всього проекту відкладається на кілька 
місяців. Як ми зазначали у параграфі 11.2.2, тимчасовий
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брак коштів за таких обставин може викликати менше 
проблем, ніж блокування якихось “реальних” ресурсів. 
За політичної злагоди потік додаткового фінансування 
програми можна швидко посилити, відкрутивши “фінан
совий” кран, але ж немає гарантії, що гроші можна пере
творити на землю, матеріали або робочу силу у межах 
часового діапазону програми. Таким чином, брак, ска
жімо, необхідних лісоматеріалів може затримати програ
му будівництва на багато місяців. Або ж відсутність ква
ліфікованих теслярів може серйозно обмежити програму 
житлобудівництва. Інакше кажучи, особливо серйозні 
проблеми постають тоді, коли рідкісні ресурси набува
ють вигляду не потоку, а відносно фіксованого запасу. 
Тривалість зволікання з необхідною пропозицією, напри
клад, кваліфікованих працівників визначатиметься 
мінімальною тривалістю періоду навчання. Здебільшого 
відповідальність за такі кризи у впровадженні цілком 
природно лягає на управлінський персонал, включаючи 
планувальників і керівників програми, — адже тепер во
ни мають у своєму розпорядженні комплекс методів (ча
сто з необхідними технологіями), таких, як планування й 
контроль мережі, прогнозування необхідності робочої 
сили, управління складськими запасами, що має допомо
гти їм виконати необхідні дії з погляду генерування або 
перерозподілу ресурсів у рамках програми.

11.2.4. Політика, що підлягає впровадженню,
спирається на незаперечну теорію причини 
й наслідку

Іноді державні програми виявляються неефективними не 
тому, що вони впроваджуються неякісно, а через свою 
непридатність. Тобто політика може будуватися на не
адекватному розумінні проблеми, яку треба розв’язати, її 
причин і засобів розв’язання; або можливості, її природи 
та необхідності скористатися цією можливістю. Пресмен 
і Вілдавскі (1973) характеризують будь-яку політику як
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“гіпотезу, що містить стартові умови та прогнозовані на
слідки”. Тобто типова аргументація виробника політики 
реалізується за зразком “якщо у період часу t(l) зробити 
х, то у період (t)2 одержимо у”. Таким чином, кожна по
літика є втіленням теорії причини й наслідку (що зазви
чай не декларується на практиці), і, в разі її неспромож
ності, може виявитися, що причина цього у самій по
літиці, а не в методах її реалізації.

Пресмен і Вілдавскі будують свої аргументи на конк
ретному прикладі неспроможності програми 1960-х ро
ків, яка мала на меті створити робочі місця для груп 
меншин в місті Окленд, штат Каліфорнія. Програма за
безпечувала фінансування громадських робіт і будівниц
тва та надавала приватним фірмам позики іншого роду, 
сподіваючись, що а) інвестори скористаються новими 
можливостями бізнесу і б) створять нові робочі місця, на 
які с) прийдуть негри й мексиканці. Незважаючи на такі 
добрі наміри, результати програми виявилися дуже 
скромними. Фірми взяли мало позик, а деякі пропозиції 
громадських робіт не дали нічого. Навіть там, де кошти 
витрачалися згідно з планом, рівень зайнятості представ
ників груп меншин був надзвичайно низьким. Один із 
висновків Пресмена й Вілдавскі — програма спиралася 
на хибну теорію створення робочих місць: ця явна не
спроможність упровадження принаймні почасти поясню
валася помилками виробників політики. Подібний при
клад наводить Бардач (Bardach, 1977, 251—252): “Якщо 
теорія хибна у своїй основі, політика не матиме успіху, 
хоч би як майстерно її впроваджували. Справді, не дуже 
зрозуміло те, що означає “якісне” впровадження політи
ки, неспроможної за своєю суттю”.

Отже, проблеми впровадження можна розв’язувати ли
ше завдяки кращому аналізові на стадіях визначення 
проблеми та вибору варіантів процесу вироблення й 
творення політики. Труднощі такого аналізу не слід не
дооцінювати, з огляду на обмеженість нашої спроможно
сті усвідомлювати та розв’язувати складні соціальні й
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економічні проблеми, а надто з огляду на думку Бардача 
(1977) про те, що уряд завжди обтяжується найсклад
нішими проблемами, розв’язати які не здатний ніхто. За
галом ми можемо спробувати зробити ефективнішим 
етап визначення проблеми (див. розділ 7); можемо підда
ти перевірці гіпотези, що лежать в основі різних варіан
тів політики; засвоїти дещо з іноземного досвіду (хоча 
ми, британці, як видається, мало що засвоїли з концепції 
неспроможності політики, висунутої Пресменом і Вілда- 
вскі та іншими американськими авторами); і, нарешті, 
мусимо пам’ятати, що “момент вибору” — це не кінець 
процесу вироблення політики, і бути готовими піддати 
перевірці базову теорію на тлі практичних проблем, на
явних на подальших стадіях процесу.

11.2.5. Зв'язок між причиною й наслідком
є прямим, і між ними рідко бувають 
проміжні ланки

Навіть із побіжного огляду оклендської програми, описа
ної у параграфі 11.2.4, можемо помітити, що теорія, по
кладена в основу політики, була складнішою за просту 
формулу “Наслідком х є у, а наслідком у є z ”. Як ствер
джують Пресмен і Вілдавскі, політика, що залежить від 
тривалої послідовності причинно-наслідкового зв’язку, 
має особливу схильність до невдач, оскільки “чим дов
ший ланцюг причинності, тим численніші взаємні зв’яз
ки між ланками і тим складніший процес впроваджен
ня”. Інакше кажучи, чим більше ланок має ланцюг, тим 
більший ризик, що деякі з них неправильно сприймуть 
або недбало реалізують. У випадку з оклендською про
грамою більший успіх міг би дати жорсткіший, але й 
безпосередніший підхід до створення робочих місць. За
галом з огляду на складність останніх британських про
грам — а також наших спроб поліпшити перспективи за
йнятості груп меншин або відродити занепалі центри
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міст — нам не слід надто критично сприймати амери
канський досвід.

11.2.6.Зовнішня залежність є мінімальною
Умовою “досконалого впровадження” є наявність єдиної 
впроваджувальної організації, яка задля досягнення ус
піху не залежала б від інших установ, або якщо така за
лежність існуватиме, то вона має бути мінімальною за 
кількісними показниками. А коли, як це часто буває на 
практиці, впровадження потребує не лише складної по
слідовності подій і зв’язків (див. параграф 11.2.5), а й 
згоди значної кількості учасників з приводу кожної по
дії, ймовірність успішного або навіть прогнозованого ре
зультату є ще меншою. Пресмен і Вілдавскі стверджу
ють, що “додаткова кількість узгоджень, необхідних у 
моменти рішень у ході реалізації програми, сформує 
уявлення про те, що треба робити для забезпечення 
впровадження”. (Момент рішення має місце кожного ра
зу, коли для продовження програми потрібен факт згоди, 
а узгодоісення — у кожному випадку, коли від окремого 
учасника вимагають згоди.) Здійснивши нескладні ариф
метичні обчислення, Пресмен і Вілдавскі показують, що 
навіть за високих шансів на злагодженість усіх учасни
ків у рішеннєвий момент, якщо всі ймовірності перемно
жити разом, загальні шанси на успіх надзвичайно низькі.

Такі обчислення дають дещо спотворену картину, 
оскільки, як підкреслює Бовен (Bowen, 1982), шанси на 
успіх значно зростають за неодноразових спроб досягти 
згоди у моменти складних рішень, зосередити ресурси 
на складних випадках узгодження та за паралельних на
магань досягти подібних результатів і початку “ланцюго
вої реакції*” (див. також: Bardach, 1977, 242 — 243). До 
того ж розрахунки Пресмена й Вілдавскі спиралися на 
“максималістську” концепцію сприятливого результату в 
кожний рішеннєвий момент, тоді як шанси часткового 
успіху могли бути значно вищими. Незважаючи на це,
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видається ймовірним, що, чим більша кількість узго
джень потрібна від інших організацій, причетних до 
впровадження, тим менші шанси на повне впровадження.

Не лише у федеральних системах, подібних до тих, 
які існують у США, програми можуть надмірно “розтя
гуватися” у сенсі подовження причинних ланцюжків та 
збільшення кількості установ-учасниць. Як стверджує 
Ентоні Кінґ (Anthony King, 1976), спроможність британ
ського уряду розв’язувати наявні проблеми знижується, 
оскільки “число взаємозв’язків, у які втягнуто уряд, істо
тно зростає”. Таким чином, сьогодні у впровадженні 
державної програми рідко виникає ситуація, коли у ньо
му беруть участь, з одного боку, департамент уряду, а з 
іншого — зацікавлені громадяни. Натомість виникає спе
ціальна мережа місцевих органів влади, рад і комісій, 
добровільних асоціацій та організованих груп. Прикла
дом багатоступеневого організаційного впровадження є 
проект оновлення східної частини Ґлазґо (GEAR), до 
якого причетні Шотландський офіс, Шотландське агентс
тво розвитку, Шотландська спеціальна асоціація житло
будівництва, Комісія послуг робочої сили, Стретклайдсь- 
ка регіональна рада, районна рада міста Глазго та кілька 
інших державних органів, а також громадські групи, са
мі мешканці й приватні компанії та інвестори, що їх, за 
сподіваннями, мала б приваблювати зона відбудови. Пи
тання про те, чи GEAR є історією часткового успіху, чи 
“взаємно неефективною групою організацій” (Booth, Pitt, 
and Money, 1982), є центральним у запеклих дискусіях, 
що точаться в Шотландії. Проблеми, спричинені робо
тою з великим числом організацій, породили ідею про 
те, що Корпорація розвитку міст (подібна до тієї, яка бу
ла впроваджена в Англії) могла б стати ефективнішою 
основою для відродження занепалого Іст-Енду в Глазго.
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11.2.7. Розуміння та узгодженість з приводу цілей
При цьому вимагається повне розуміння цілей, яких тре
ба досягти, згода з приводу цих цілей та наявність цих 
умов протягом усього процесу впровадження. (Можливо, 
слід ще раз наголосити, що ця вимога висувається лише 
з позицій ідеальної моделі “досконалого впровадження”: 
у цьому пункті не пропонується ніякої приписової, а тим 
більше — описової моделі).

Як ми зазначали в розділі 9, теорія планування спов
нена посилань на цілі, які, на думку авторів видань з 
проблем менеджменту, мають бути чітко визначеними, 
специфічними та кількісно вираженими, усвідомленими 
й узгодженими в масштабах організації, взаємно присто
сованими і побудованими на взаємній підтримці. Вони 
повинні бути зразком, на основі якого можна контролю
вати діючі програми. Загалом, як це частково показано у 
розділі 9, з більшості досліджень випливає, що в реаль
ному житті цілі організацій або програм часто визнача
ються важко або маскуються за розпливчастими й нечіт
кими формулюваннями. Навіть ’’офіційні” цілі, якщо такі 
існують, можуть не узгоджуватися одна з одною, а мож
ливість конфлікту або непорозуміння зростає там, де фа
хівці або інші групи множать у рамках програми власні 
“неофіційні” цілі. Офіційні цілі часто розуміють неточ
но, можливо, через неадекватність вихідних та вхідних 
потоків комунікацій штаб-квартири компанії. Навіть як
що цілі з самого початку були усвідомлені та узгоджені, 
це не означає, що такий стан справ зберігатиметься про
тягом періоду реалізації проекту, оскільки цілі є схиль
ними до наступництва, множинності, розширення та за
міщення. Будь-яка з цих тенденцій ускладнює процес 
упровадження і навіть — з погляду керівної верхівки — 
“перекручує” його. Знову-таки, ми бачимо, що очевидні 
“неспроможності впровадження” можуть пояснюватися 
характеристиками інших етапів процесу політики.
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11.2.8. Завдання, цілковито визначені 
у  правильній послідовності

Суть умови в тому, що, просуваючись до узгоджених 
цілей, можна цілком докладно і в ідеальній послідовнос
ті визначити завдання кожного з учасників. Труднощі в 
досягненні цієї умови досконалого впровадження очеви
дні. До того ж вочевидь бажаним, так само як і немину
чим, є певний простір для творчості та імпровізації на
віть у найбільш ретельно спланованій програмі. Проте 
такі методи, як планування мережі та управління нею 
(обговорені нижче у параграфі 11.4.2), можуть принайм
ні забезпечувати структуру, в межах якої можна плану
вати проекти й контролювати впровадження завдяки ви
значенню першочергових завдань, зв’язків між цими за
вданнями та логічної послідовності їх виконання. Приро
дно, залишаються управлінські проблеми гарантії вчас
ного й належного виконання цих завдань та, за необхід
ності, належного коригування цього процесу.

11.2.9. Наявність довершеної комунікації 
та координування

Тут передумовою є наявність довершеної комунікації 
між різними підрозділами або установами, причетними 
до програми, та координації їхніх зусиль. Як стверджує 
Гуд (Hood, 1976), для досконалого впровадження необ
хідно мати цілком централізовану систему управління — 
“подібну до велетенської армії з єдиним командуван
ням” — без будь-якої фракційності або конфліктів. При
родно, він не обстоює такої системи. Навіть щоб заявити 
про цю умову досконалої координації, треба знати, що, 
попри всі міркування доцільності, вона залишиться недо
сяжною для різних реальних організацій, для яких харак
терні “департаменталізм”, професіоналізм та діяльність 
багатьох груп з їхніми власними цінностями, цілями та 
інтересами.
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Комунікація може зробити вагомий внесок до коорди
нування та впровадження загалом. Проте досконала ко
мунікація є недосяжною умовою, як і інші умови, роз
глянуті нами. Хоча системи інформаційного менеджмен
ту (MIS) допомагають пристосувати потік інформації до 
конкретних потреб, вони не можуть гарантувати того, 
що одержані дані, консультації та інструкції сприйма
ються так, як це задумали ініціатори, або сприймаються 
взагалі. Природно, координація не є простою справою 
передачі інформації або створення належних структур 
управління — вона передбачає використання влади, а це 
приводить нас до останньої умови досконалого впрова
дження.

11.2.10. Структури управління можуть 
вимагати цілковитого послуху

Гуд вживає словосполучення “цілковитий послух” і по
яснює його як “цілковиту покору наказам на будь-якому 
рівні адміністративної системи”. За наявності будь-якого 
потенціалу для непокори він має виявлятися (у гудівсь- 
кій моделі “довершеного підпорядкування”) завдяки “до
вершеному інформуванню” в межах системи і прогнозу
ватися завдяки “довершеному контролю”. Інакше кажу
чи, остання і, можливо, найбільш недосяжна умова до
сконалого впровадження така: “уповноважені” представ
ники є також представниками “влади”, які можуть забез
печити всезагальний та негайний послух інших (як у ме
жах, так і за межами організації), згода та співпраця 
яких необхідні для успіху програми. На практиці в орга
нізації завжди буває фракційність, між організаціями мо
жуть існувати конфлікти інтересів та диспути статутного 
характеру, а особи, наділені формальними повноважен
нями вимагати співпраці, можуть не мати достатньо вла
ди для обґрунтування цих вимог або бажання скориста
тися цією владою. Кожний управлінець-практик знає, на
скільки складно буває досягти стану цілковитого послу
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ху. Більшість із нас при цьому ще й заявили б про своє 
небажання жити або працювати в такій системі.

Там, де впровадження, як це іноді буває, передбачає 
інновації та управління змінами — з радикальним відхо
дом від попередньої державної програми й практики, — 
існує надзвичайно висока ймовірність підозр, непіддат
ливості або відвертого опору з боку окремих зацікавле
них осіб чи груп, особливо в умовах браку часу для по
яснення та консультування або невдалого попереднього 
досвіду проведення змін. Ми не можемо (і не повинні) 
сподіватися коли-небудь здолати цей опір, однак можемо 
засвоїти багато інформації про його природу та реакції 
на накази адміністраторів із дослідження поведінки окре
мої особи, групи, організаційної та політичної поведінки. 
Таким чином, психолог, соціолог та політичний теоретик 
допомагають нам зрозуміти суть упровадження так само, 
як це роблять проектант програми, планувальник мережі 
та аналітик інформаційних систем. Потенційний внесок 
цих та інших підходів розглядається у підрозділі 11.4.

11.3. “ВЕРХНЬО-НИЗОВА” ПЕРСПЕКТИВА?

Термінологію, поняття та підходи, застосовані до цього 
питання, деякі сучасні автори видань з проблем упрова
дження — або, користуючись їхньою термінологією, 
“зв’язку «політика — виконання»” — вважають упере
дженими та хибними. На думку Барета і Фаджа (1981), у 
багатьох виданнях, на які ми досі посилалися, демон
струється “управлінська” позиція, що відображає “по
літично централізований” або “верхньо-низовий” погляд, 
за якого впроваджувальники розглядаються як “агенти” 
тих, хто виробляє політику. Як вони гадають, “замість 
того щоб трактувати впровадження як перетворення по
літики на серію послідовних дій, зв’язок “політика — 
виконання” має розглядатися як процес взаємодії та пе
реговорів, що відбувається у часі, між тими особами, які
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прагнуть втілити політику в дійсність, і тими, від кого 
залежить виконання”.

З наших попередніх коментарів з приводу взаємозале
жності вироблення політики та її впровадження, повно
важень чиновників, які ініціюють і впливають на політи
ку, та обмежень на продиктовані в централізованому по
рядку цілі, а також з приводу координації та вимог по
слуху стає очевидним, що ми можемо значною мірою 
погодитися з вищенаведеним твердженням як описом ре
альних подій. Ми згоджуємося — справді, а хто б не по
годився? — із важливістю розуміння ролі “зовнішніх, 
політичних та організаційних” факторів у “складності 
процесу політики”. Таким чином, намагаючись критику
вати деяких, принаймні так званих “верхньо-низових” 
авторів, Барет і Фадж створюють фантоми й час від часу 
плутають ідеальні моделі досконалого впровадження з 
нормативною або приписовою моделлю.

Самі Барет і Фадж, як видається, часто дрейфують між 
описовими та приписовими стилями аргументації. Ієрархія 
та “командний ланцюжок” вочевидь не користуються їх
ньою прихильністю, а термін “верхньо-низовий” фактично 
використовується ними як синонім слова “повсюдний”. 
Автори не тільки виступають проти, а й активно проти
діють будь-яким ідеям про те, що “політику та управлін
ня” можна розглядати зосібна, хоча такий аргумент має 
цікавим наслідком не лише політизацію управління, а й, 
що серйозніше, деполітизацію політики. Природно, існує 
важлива сфера “накладання” політики та управління, але 
ж є й важливіші сфери відносно незалежного функціону
вання, які варто зберегти, принаймні в аналітичному та 
практичному сенсі.

Іноді за необхідності ми мусимо погоджуватися з “ве
рхньо-низовою” перспективою, однак лише з огляду на 
те, що “осіб, які намагаються втілити політику в життя”, 
зазвичай обирають, а “тих, від кого залежить виконан
ня”, — ні, принаймні у випадку з цивільними службов
цями, персоналом медичних закладів та працівниками
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націоналізованих галузей тощо. Природно, у випадку з 
місцевими органами влади існують конкурентні демокра
тичні інститути, оскільки членів місцевих рад також 
обирають. Тому нам немає потреби розв’язувати проти
річчя, яке постало на початку 1980-х років, через незвич
ну вимогливість центрального уряду до місцевих органів 
влади та намагання панувати над ними. Навіть у випадку 
відносин між центральними та місцевими органами вла
ди важко зрозуміти, чому погляд згори є не таким об’єк
тивним, ніж погляд з нижчих рівнів. Природно, хтось 
може навести приклад з національною політикою, інтер
претованою настільки хибно, що її слід було ліквідувати 
в зародку, і до того ж ми вже висловлювали свій погляд, 
що “неспроможності впровадження” можна часто віднес
ти на рахунок неадекватної політики. Але ж візьмімо ін
ші приклади — і привабливість позиції “верху — низу” 
зменшиться. Якщо міністр внутрішніх справ є прихиль
ником поліпшення відносин між поліцією та чорно
шкірою молоддю, чи слід нам незворушно споглядати дії 
поліції “на вуличному рівні”, які є відверто расистськи
ми? Якби центральні органи охорони здоров’я рішуче 
виступали за необхідність профілактичної медицини, то 
хіба не протизаконним було б спрямування ресурсів на 
“героїчну” медицину, практиковане багатьма лікарями й 
чиновниками медичних закладів, що, з погляду врятова
них життів, часто не має серйозного узасаднення? Якби 
парламент ухвалив рішення перейти з ліво- до правосто- 
роннього дорожнього руху, чи ми радо доручили б во
діям, місцевим органам влади та центральному урядові 
“обговорити” питання про те, коли, як і навіщо ця зміна 
набуде чинності?

Ми не відкидаємо ідей Барета й Фаджа про те, що в 
багатьох випадках “агенти нижчого рівня виробляють 
рішення, які ефективно обмежують ієрархічний вплив, 
запобігають виробленню й ухваленню рішень на вищому 
рівні або впроваджують зміни в політику”, однак нам 
важко погодитися з їхньою готовністю прийняти, не ка-
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жучи вже про мовчазну згоду, усі ці аспекти “континуу
му «державна програма — виконання»”. Впровадження 
має означати процес взаємодії організацій, члени яких 
мають різні цінності, погляди й пріоритети, які до того 
ж відрізняються від цінностей і поглядів тих, хто обсто
ює політику. Така взаємодія значною мірою може і має 
відбуватися ще до формулювання політики (наприклад, у 
формі консультування департаментами центрального 
уряду об’єднань місцевих органів влади), хоча й немає 
гарантії, що такі попередні консультації приведуть до 
попередньої згоди. Хоча після цього опозиційні органи 
місцевої влади і ті, “від кого залежить виконання”, нама
гатимуться модифікувати й змістити акцент політики, 
все ж існуватимуть межі — і не лише в законному й 
конституційному розумінні — на такі постзаконодавчі 
“підпільні” дії. Нарешті, ми стверджуватимемо, що 
приписові аспекти аналізу політики пов’язані саме з її 
врятуванням від чистого “виконання”.

11.4. ПІДХОДИ ДО ВПРОВАДЖ ЕННЯ

У цьому підрозділі ми розглянемо деякий вплив різних 
суспільних наук на розуміння ідеї впровадження і, у не
виправно “верхньо-низовому” ключі, на підвищення 
результативності впровадження.

11.4.1. Структуральні підходи
Аналіз сучасних організацій може багато дати для до
слідження впровадження, оскільки проектування політи
ки та структура організації там, де це можливо, мають 
розглядатися разом. Загалом період, коли було модним 
вірити в універсальні принципи “доброї організації*”, вже 
давно минув, і акцент тепер робиться на різних організа
ційних структурах, які відповідають різним типам орга
нізаційних завдань і середовищ. Аби спростити цю вели
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комасштабну тему, розмежуємо “планування змін” та 
“планування підготовки до змін”. У першому випадку 
зміна породжується самою організацією або перебуває 
значною мірою під контролем організації і стосується 
напрямку, темпів і вибору часу. Тут упровадження роз
глядається значною мірою як проблема технічного або 
управлінського характеру. З іншого боку, планування 
підготовки до змін відбувається там, де зміна нав’язу
ється ззовні (іншими організаціями або чинниками зов
нішнього середовища), чи там, де процес змін важко 
прогнозувати, контролювати або підтримувати. У цьому 
випадку впровадження потребуватиме більш адаптивного 
підходу, процес вироблення політики в цілому матиме 
повторюваний, а не лінійний характер, а зв’язок між по
літикою та впровадженням тісніше наближатиметься до 
континууму “політика — виконання —політика” Барета 
й Фаджа.

Організаційні форми, потрібні для планування змін, 
можуть бути відносно бюрократичними, у веберівському 
сенсі чітко окреслених завдань і зв’язків у рамках ієрар
хічної структури. З другого боку, у випадку планування 
підготовки до змін може стати в пригоді цілком інша 
організаційна структура, принаймні з деякими “органіч
ними” характеристиками, описаними Бернсом і Стоке
ром (Burns and Stalker, 1961) та іншими авторами, як 
відносно невизначені завдання і зв’язки з меншим акцен
том на ієрархії. Органічні структури розглядаються як 
придатні для невизначеного або дуже мінливого середо
вища. Вони адаптуються швидше й ефективніше, частко
во завдяки їхній здатності до переробки інформації, осо
бливо при порівнянні з недоліками традиційної бюрокра
тичної організації, де акцент робиться на “офіційних ка
налах” та вертикальній комунікації. У широкому розу
мінні органічне приписування видається придатним у 
тих ситуаціях упровадження, де ми намагаємося спроек
тувати структури, здатні радше впровадити послідов
ність мінливих політик у часі, ніж спроектувати специ
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фічну структуру для одноденної політики. Це питання 
розглядатиметься далі, у розділі 13, де йдеться про на
ступництво політики.

Приписи органічних структур часто важко сприйма
ються представниками державного сектора через такі 
міркування, як абсолютні масштаби багатьох державних 
установ, вимоги звітності та необхідність продемонстру
вати послідовність у часі й справедливість у розгляді по
дібних випадків. Можливим компромісом є “матрична 
структура”, в якій “вертикалі” відділів перетинаються 
“горизонталями” міжвідділових проектних груп (програ
мних груп або робочих бригад), очолюваних керівника
ми проектів. Ця комбінація бюрократії та “адгократії” 
(від лат. ad hoc — на даний випадок. — Прим. перекл.) 
має власні проблеми, такі як “двоїсте повноваження”, 
але вона таки надає гнучкішого виміру традиційним 
структурам урядового апарату (див. також 13.8.4).

11.4.2. Процедурні та менеджментські підходи
Наявність структур, потрібних для впровадження, мож
ливо, має менше значення, ніж формування відповідних 
процесів і процедур — включаючи процедури менедж
менту, що втілюють належні методи. Знову-таки можна 
розмежувати планування змін і планування підготовки до 
змін. У першому випадку впровадження розглядають як 
проблему технічного або управлінського характеру. При 
цьому виконують процедури проектування, планування й 
контролю. Таким чином, після виявлення проблеми та 
вибору найефективнішої політики її розв’язання стадія 
впровадження складатиметься з таких послідовних ета
пів, як: 1) проектування програми, що означає послідов
ність завдань і чіткі формулювання цілей, стандартів ви
конання, витрат і часового періоду; 2) виконання програ
ми шляхом мобілізації відповідних структур і персоналу, 
фондів і ресурсів, процедур і методів; 3) використання 
належних засобів проектування, стеження й контролю
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задля гарантії того, що програма реалізується згідно із 
задумом або, якщо трапляється відхилення, швидко здій
снюються відповідні корективні дії. Загалом цей підхід 
таки передбачає дуже високий ступінь контролю за про
грамою та її результатами, а також високий рівень ізоля
ції від зовнішнього середовища.

Методи менеджменту, в яких цей підхід значною 
мірою знаходить вираження, — це планування й конт
роль мережі (NPC), що забезпечує каркас, у якому мож
на планувати проекти і контролювати впровадження за
вдяки визначенню завдань, які треба виконати, зв’язків 
між цими завданнями та логічної послідовності, в якій 
вони мають здійснюватися (див.: Lang, 1977). Складні 
форми утворення мереж, такі як Методика оцінки й пе
регляду програми (PERT), дають змогу оцінити з погля
ду ймовірності тривалість кожного завдання, обчислити 
“критичний шлях”, на якому кожна похибка відкине на
зад увесь проект, стежити за всіма “провалами” у мережі 
та перерозподілити ресурси, аби діяльність на “критич
ному шляху” була завершена вчасно.

Одна з причин того, чому PERT набула такої популяр
ності як у державному, так і в приватному секторі з се
редини 1960-х років, — її очевидний успіх у забезпечен
ні вчасного завершення програми будівництва у США 
атомного підводного човна “Polaris” — на відміну від 
багатьох інших оборонних проектів. Однак, як стверджує 
Запольскі (Sapolsky, 1972), PERT мало що зробила для 
вчасного виконання проекту, але, з другого боку, допо
могла переконати політичну верхівку в ефективності 
управління і таким чином зменшила її втручання в 
управління проектом, — це втручання було головним 
чинником зволікань в інших оборонних проектах!

Аналіз мережі використовується урядом і для буден
ніших завдань, таких як планування органами місцевої 
влади контрактів на будівництво. Слід зазначити, що 
навіть тут причини відхилення від проекту, зумовлені 
мережею, все ж мають виявлятися менеджерами (які, 
ймовірно, знають про відхилення до того, як комп’юте-
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ризована інформація буде роздрукована), які також від
повідатимуть за засоби коригування, частіше на будіве
льному майданчику, ніж у комп’ютерному кабінеті. Пе
рерозподіл ресурсів від одного завдання до іншого мож
на відкласти через потребу обговорити зміни з профспіл
ковими комітетами. Всі користувачі аналізом мережі ма
ють також пам’ятати, що він дуже дорогий з позицій 
підготовки даних та комп’ютерного часу.

Знову-таки наголошуємо, що ми не виступаємо проти 
використання аналізу мережі чи інших споріднених ме
тодів. Навіть там, де аналіз мережі не застосовують у 
повсякденному управлінні, він може стати дуже цінним 
на стадії планування, оскільки привертає увагу до при
кладів взаємозалежності проекту та майбутньої потреби 
в ресурсах (Sapolsky, 1972, 125). Загалом одних лише 
цих методів недостатньо. Як зазначає Елбеніз (Albanese, 
1975, 203), “щоб мережа давала користь, вона мусить бу
ти фактичним ключем до поведінки”. Тобто корисність 
мережі як засобу контролю залежить від ступеня, до 
якого вона інформативна, прийнятна, досяжна і правдо
подібна. Це означає тонкий баланс між гнучкістю (мере
жа повинна коригуватися в міру того, як проект розвива
ється на практиці) та жорсткістю (цілковито гнучка ме
режа матиме незначний вплив як засіб планування або 
контролю).

Досі ми говорили з позицій високого ступеня контро
лю за впровадженням та його результатами (хоча при
значення PERT — впоратися радше з імовірностями, ніж 
із простою визначеністю). Відсутність визначеності або 
контролю означає не неможливість процедур упрова
дження, а радше необхідність їх втілення у широкомас
штабний підхід до процесу політики загалом, який роби
тиме наголос не на лінійності, а на повторюваності цьо
го процесу. Окрім неодноразового вивчення мінливого 
середовища та ретельного визначення проблеми, такий 
підхід включатиме: 1) прогнозування, куди входять “кли
ноподібні” проекції та сценарії “альтернативного майбут
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нього”, побудовані на різних припущеннях (див. роз
діл 8); 2) планування на випадок надзвичайних обста
вин; 3) там, де можливо, — реалізація кількох варіантів 
вибору, аж до одержання надійніших фактів (див. 8.9);
4) експериментальне встановлення цілей та програмуван
ня; 5) постійне стеження, зворотний зв’язок та коригу
вання програм; 6) більш фундаментальний перегляд при
пущень, цілей та програм. Можна вважати, що ці проце
дури подібні до наведених у кількох місцях нашої книж
ки прикладів можливостей застосування аналізу в кон
тексті невизначеності.

На практиці впровадження рідко означає повну визна
ченість і контроль або ж. непередбачуваність і брак конт
ролю: переважно має місце комбінація усіх цих факто
рів, за якої доречними є всі вищенаведені процеси, хоча 
і в різних співвідношеннях, залежно від наявного ступе
ня передбачуваності та контролю. Інша важлива змін
на — ступінь, до якого необхідно обговорювати пробле
му і підтримувати згоду (або принаймні послух) різних 
зацікавлених сторін. Тут ми підходимо до ролі поведін- 
кового та політичного аналізу.

11.4.3. Поведінкові підходи

Успішне маніпулювання структурами й процедурами має 
свої межі. Якщо ми впроваджуємо політику, то мусимо 
впливати й на людську поведінку та людські цінності. 
Поведінковий підхід починається з визнання численних 
фактів опору змінам. Насправді альтернативи рідко мають 
такий простий характер, як сприйняття або опір, і тут іс
нує цілий спектр можливих реакцій: активне сприйняття, 
пасивне сприйняття, байдужість, пасивний опір, активний 
опір. І все ж ми можемо узагальнити дані про деякі при
чини опору змінам, пов’язані з упровадженням політики.

Почнемо з того, що може бути й боязнь змін як та
ких, оскільки зміна означає невизначеність, а деякі люди
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мають дуже низьку “толерантність до багатоваріантнос- 
ті” подальшого розгортання подій. Крім того, можуть іс
нувати й більш специфічні побоювання, такі як острах 
економічних результатів змін з погляду доходів, вигід, 
гарантій робочого місця, кар’єрних перспектив тощо. За
грози особистій безпеці не завжди мають економічний 
характер: люди часто відчувають дискомфорт при потре
бі набувати нових навичок, брати на себе інші обов’яз
ки, відповідати суворішим вимогам або працювати в но
вому оточенні. Індивіди або групи можуть відчувати ста- 
тусний острах з приводу ефектів запропонованих змін, а 
“політичним” ефектам змін може чинитися опір (напри
клад, змінам у відносному владному становищі).

Організаційні ефекти впровадження нової або моди
фікованої політики можуть викликати незадоволення, 
особливо якщо ці передбачувані наслідки означають зро
стання масштабів “бюрократичних” структур, знеособле- 
ність, послаблення особистої або організаційної само
стійності тощо. Контекст змін часто має важливе значен
ня, особливо там, де зміни, як гадають, виявляють сер
йозні похибки або вади в існуючих структурах. Може іс
нувати й непорозуміння з приводу характеру впроваджу
ваної політики та базових цілей, формування середовища 
чуток і підозр. Там, де попередній досвід запровадження 
нової державної програми виявився невдалим через не
адекватне консультування або серйозні порушення чи 
надлишок кадрів, побоювання з приводу нової політики 
посилюються. Нарешті, особи, причетні до впроваджен
ня політики або ті, що є об’єктами політики, можуть від
чувати, що їх “заштовхують” до змін, оскільки перехід
ний період надто короткий або ж консультації відбува
лися поспіхом, а тому природна реакція — намагання 
будь-що сповільнити цей процес.

Якщо симптоми й причини опору зрозумілі, “лікуван
ня”, рекомендоване поведінковим підходом, за теорією є 
дуже простим і очевидним, хоча його не так просто 
здійснити на практиці. Щоб уникнути опору або міні
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мізувати його, на ранній стадії слід подавати повну ін
формацію з приводу запропонованих або передбачуваних 
змін, включивши сюди причини, цілі та необхідні засо
би. Слід провести вичерпні консультації із зацікавлени
ми сторонами (в межах та за межами організації), а там, 
де це можливо, практикувати колективне вироблення й 
ухвалення рішень. Також є. необхідними відвертість з 
приводу проблем і небезпек (“валідна комунікація”) й 
переконування — або “намагання не командувати, а пе
реконувати” — та “конверсія” неформальних і групових 
лідерів.

Згідно з цим підходом, за мету ставиться створення 
атмосфери довіри, в якій менеджери переважно демон
струють турботу про інтереси людей та про їхні мало- 
очевидні відчуття (з приводу втрати колег, особистої не
захищеності тощо). Треба створити клімат, в якому лю
дей заохочують висловлювати свої побоювання, які час
то лежать в основі видимих причин опору. Слід забезпе
чити поступовий характер змін та адекватність ресурсів, 
контроль за наслідками змін і гнучку природу плану.

Важливо усвідомлювати, що авторитетні прихильники 
поведінкового підходу не наводять аргументів на захист 
такого “зосередженого на працівниках” та “представни
цького” управління, керуючись моральними міркування
ми або через те, що демократія “краща” за автократичне 
управління. Суть у тому, що такі підходи є більш ефек
тивними, зокрема в сучасних умовах меншої готовності 
прийняти тезу “керівники знають краще, а найвище ке
рівництво знає найкраще”.

Найвідоміша спроба застосувати поведінковий аналіз 
до управління — це ОР, що означає “організаційний роз
виток” (див.: Eddy, 1970; 1981; див. також 13.8.2). ОР — 
це процес здійснення необхідних змін в організації через 
застосування біхевіоральних дисциплін. Це також форма 
консультування менеджменту, в якій консультант діє як 
агент змін і впливає на всю культуру організації, вклю
чаючи й цінності та поведінку провідного персоналу. З
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цією метою можуть використовуватися “тренування чут
ливості”, або “Т-групи”. Консультанти з питань ОР рад
ше роблять акцент на аналізі процесу розв’язання (та 
блокування) проблеми, ніж на пропонуванні конкретних 
розв’язань. Удосконалюючи способи визначення і розв’я
зання проблем, ми сподіваємося, що кращі й довготрива- 
ліші рішення прийматимуться самою організацією. Вхід
ні дані ОР часто вважають надзвичайно корисними там, 
де передбачаються або прогнозуються грунтовні зміни, 
які загрожують чварами.

Менеджмент за цілями (МЬО) — це підхід, в якому 
елементи процедурних/менеджментських методів поєдну
ються з поведінковим аналізом. Вочевидь, МЬО утворює 
місток між визначенням цілей (див. розділ 9) та їх досяг
ненням. МЬО — це ярлик, який позначає широкий спектр 
практики й процедур, випробуваних ще з 1950-х років у 
приватному і меншою мірою — у державному секторах. 
Перший ключовий елемент МЬО — необхідність ієрархії 
цілей, за якої окремий менеджер міг би бачити те, як ре
алізовані ним особисті цілі допомагають досягати біль
ших орієнтирів усієї організації. Другий елемент: процес 
досягнення цілей або орієнтирів в умовах МЬО повинен 
мати неодноразовий характер, тобто спиратися на консу
льтування і там, де це можливо, на спільну згоду. Якщо 
цілі просто нав’язуються менеджерам згори, то система 
не відповідає вимогам МЬО. Третій елемент — наявність 
системи оцінки виконавської/адміністративної діяльнос
ті, до якої входить комплекс менеджментського моніто
рингу й самоконтролю та спільне оцінювання прогресу 
кожним менеджером та його керівництвом.

В останні десятиліття робилися спроби перенести прин
ципи МЬО із приватного сектора до державного. Напри
клад, у доповіді Фултона (1968), де дається оцінка сфери 
державної служби, говориться про потребу у “відповіда
льному менеджменті” — ця концепція тісно пов’язана з 
принципами МЬО (див. також звіт Ревізійного комітету, 
1977). Загалом можливість широкого застосування кон
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цепції МЬО в державному секторі без належної її адап
тації є спірним питанням. Проблемним питанням зали
шається множинність цілей (які часто не піддаються 
кількісному вираженню), що їх цивільні службовці по
кликані реалізувати, частий брак прямого контролю за 
ресурсами, необхідними для впровадження (хоча останні 
ініціативи фінансового менеджменту можуть сприяти 
розв’язанню цієї проблеми), та неминучість (навіть бажа
ність, як це показано в 11.4.4) політичного втручання у 
процес впровадження. Нарешті, процес упровадження 
часто пояснюється й міжорганізаційними причинами, а 
тому його нерідко важко уявляти з позицій простої ієра
рхії цілей та напрямів відповідальності.

Відповідність різних стратегій, що бере початок від 
поведінкового аналізу, коливається залежно від типу 
зміни політики, яка має впроваджуватися; таким чином, 
проблема адаптації службовців у цілком новій організа
ції істотно відрізнятиметься від проблеми переорієнтації 
персоналу існуючої організації, перед якою поставлено 
завдання впровадження політики з іншими цілями у тій 
самій сфері політики (див. розділ 13).

11.4.4. Політичні підходи
Ми вже визначили три рівні аналізу: організаційний, 
процедурний та поведінковий. Четвертий і, можливо, 
найголовніший рівень — рівень політичного аналізу. 
Природно, термін “політичний” тут не обмежується іде
єю партійної приналежності: він швидше стосується ша
блонів застосування влади і впливу в організації та за її 
межами. Суть справи полягає в тому, що впровадження 
політики може бути ретельно сплановане з погляду від
повідної організації, процедур, менеджменту та впливу 
на поведінку, однак якщо в ньому не враховується реа
льне співвідношення сил (наприклад, здатність опозицій
них груп протидіяти зусиллям ініціаторів), то політика 
навряд чи матиме успіх.
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У більш фундаментальному сенсі політичний підхід 
може суперечити ідеям, на які спираються всі інші під
ходи, — особливо методи роботи експертів з питань по
ведінки та консультантів ОР. Зокрема, ідея про те, що 
конфлікт — це відхилення, яке можна виправити завдя
ки підвищенню “міжособистісної компетенції*”, викликає 
заперечення у багатьох суспільствознавців. Конфлікт у 
межах організацій та між ними й іншими соціальними 
групами є скоріше закономірністю, ніж випадковістю, і 
його не можна усунути простим “обговоренням” або 
“координацією”. Таким чином, кінцевий успіх політики 
найчастіше залежить від готовності та спроможності пе
вної панівної групи (або об’єднання груп) диктувати 
свою волю. Там, де такого домінування немає, впрова
дження деякої подоби бажаної політики можливе завдя
ки тривалому процесові “інкременталізму” та “взаємного 
пристосування учасників” (див. 4.3). За певних обставин 
розподіл влади може завести політику в глухий кут на 
стадії впровадження, навіть за умови її формального 
схвалення та узаконення.

Аналіз політики міжурядових аспектів упровадження 
особливо цінний з огляду на те, що політика централь
них урядів у реальному житті часто не забезпечується 
урядовими міністерствами. Місцеві органи влади та інші 
установи також ініціюють політику, яка потребує узго
дження з іншими організаціями.

Коли ми розглядаємо увесь діапазон та розмаїття ор
ганізацій державного сектора — центральних мініс
терств, місцевих органів влади та різного роду “кван- 
гос”, то бачимо необхідність уникнення надмірного уза
гальнення з приводу міжорганізаційних зв’язків. Масш
таб діяльності кожної установи у стосунках з іншою ор
ганізацією залежатиме від її ресурсів, а не просто фінан
сових та правових можливостей, а також від того, чого 
вона очікує від інших організацій (nop.: Rhodes, 197%, 
1981). Ресурси істотно відрізняються між собою, накла
даючи різні обмеження на різні організації.
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Навіть там, де одна державна установа формально під
звітна іншій, вони часто бувають взаємозалежними. На
приклад, урядові міністерства або органи місцевої влади 
можуть заявити про своє ставлення до Шотландського 
агентства розвитку (SDA), однак SDA так само може за
явити про своє ставлення до цих організацій. У будь- 
якій парі державних організацій кожна з них чогось ви
магає від іншої. Суть у тому, що кожна установа, ймо
вірно, матиме якийсь вплив на процес упровадження і на 
процес переговорів з іншою під час упровадження або 
на попередніх етапах, коли обговорюються його наслід
ки. Там, де беруть участь кілька організацій (більше ніж 
дві), масштаб свободи вироблення рішень може бути 
більшим, оскільки, наприклад, альянси та угоди можуть 
слугувати важелями впливу на інших.

Наголос на взаємозалежності не означає твердження, 
нібито всі організації володіють подібними ресурсами 
або однаковим впливом (Rhodes, 1981). Поняття взаємо
залежності цілком узгоджується з асиметрією в обсягах 
ресурсів різних організацій. Наприклад, центральний 
уряд вочевидь має доступ до законодавчих ресурсів, не
доступних для місцевих органів влади, і може користу
ватися ними не лише у зв’язку з упровадженням конкре
тної політики, а й щоб змінити “правила гри”, у яких 
звичайно реалізуються взаємозв’язки (наприклад, право 
на консультування, на одержання найбільших грантів), 
або навіть замінити чи вивести з гри інших політичних 
агентів, як це було у 1983 р., коли консервативний уряд 
планував скасувати Велику Лондонську раду та столичні 
округи. Попри все це, консервативний уряд не зміг при
мусити місцеві органи влади витрачати кошти згідно з 
його цілями. Той факт, що одна організація у відносинах 
упровадження володіє більшими ресурсами, не виключає 
її залежності від інших організацій у ключових аспектах 
упровадження: наприклад, уряд не має змоги відрядити 
своїх службовців до кожного органу місцевої влади, аби 
забрати до центру кошти, одержані за рахунок ділової 
діяльності на місцях.
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Досі в нашому обговоренні, як може здатися, надмір
но наголошувалося на можливості конфлікту у процесі 
впровадження міжурядової політики. Природно, багато 
видів політики втілюють цінності, спільні для всіх за
цікавлених організацій; можуть існувати проблеми впро
вадження, однак не ті, що виникають через відмінності 
між державними структурами. Загалом нормальний стан 
взаємозалежності означає: там, де існують фактичні або 
потенційні відмінності поглядів, державна установа, що 
хоче прискорити впровадження політики, має зробити 
політичну заяву про те, яка стратегія дасть найбільші 
шанси на це впровадження.

Той факт, що впровадження може бути багатоорга- 
нізаційним і мати наслідком політичні переговори або 
конфлікт, не применшує ролі аналізу, хоча такий аналіз 
слід спрямувати на передбачення політичних перешкод і 
там, де це можливо, взяти їх до уваги до формулювання 
цілей та вибору належного варіанта дій (див. наше поси
лання на те, що потрібно від інших організацій, у конт
рольному списку цілей, параграф 9.4.4). Політичну стра
тегію впровадження не обов’язково і не слід розглядати 
як відокремлену від розгляду інших, більш “технічних” 
чинників.

Усі пункти, розглянуті в цьому підрозділі, свідчать на 
користь аргументу наведеного в підрозділі 2.3.2, про те, 
що формулювання політики та її впровадження є взаємо
залежними процесами, а аналітик має завжди розглядати 
їх у комплексі. Політики також мусять визнати необхід
ність своєї довготривалої участі, якщо хочуть мати пев
ність навіть у частковому впровадженні законів, які вони 
обстоюють, а при цьому може виникати потреба у дода
ткових законодавчих та регулятивних актах, які б охоп
лювали непередбачені випадки і формулювали деталі. 
Сказане не означає, що адміністративні та менеджерські 
підходи, розглянуті в 11.4.1 — 11.4.3, не є важливими 
для успішного впровадження, однак вони часто мати
муть другорядне значення порівняно з більш політизова- 
ними стратегіями.



12
ОЦІНЮВАННЯ

12.1. ПОТРЕБА В ОЦІНЮ ВАННІ ПОЛІТИКИ

Якби ми жили у світі цілковитої визначеності й доскона
лого управління, в оцінюванні не було б потреби: ви
бравши найкращий варіант і розпочавши його реаліза
цію, ми заздалегідь знали б його наслідки. Але ж така 
визначеність буває рідко. Наше розуміння багатьох про
блем, особливо соціальних, є недосконалим або навіть 
спірним (див. розділ 7, де йдеться про визначення про
блеми). Отже, обмеженим буде й наше розуміння меха
нізму втручання уряду та його наслідків. Більше того, 
таке втручання є лише одним із багатьох чинників впли
ву на цільову проблему, оскільки можуть постати й не- 
передбачувані зміни, адже ця програма може взаємодіяти 
з багатьма іншими. Буває важко відмежувати результати 
“нової” програми від довготермінових результатів про
грам, яким вона прийшла на зміну. Всі ці проблеми зму
шують контролювати процес реалізації програми та 
оцінювати її успіх, а це дуже складне завдання.

Хоча оцінювання пов’язане з наслідками втілення по
літики в життя, важливо не відкладати його до цього 
етапу. При цьому ми можемо виявити, що оцінювання є 
непрактичним або дає непереконливі результати. Розпо
чинати оцінювання можна на стадіях вибору варіанта дій 
або проектування програми. Вид необхідної інформації 
можна конкретизувати заздалегідь. Ступінь, до якого ва
ріант вибору дає змогу оцінити політику, може слугува
ти одним з критеріїв добору. Нарешті, підхід з аналізу 
політики до оцінювання не просто пов’язаний із здійс
ненням коректного у технічному сенсі оцінювання; у
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ньому слід врахувати те, як споживаються й використо
вуються результати оцінювання.

12.2. МОНІТОРИНГ

Передумовою повнозначного оцінювання — та сут
тєвим елементом успішного впровадження — є специ
фікація діяльності, пов’язаної з реалізацією політики, та 
виявлення її можливих наслідків. Це не просто справа 
попередньої специфікації, а об’єкт безперервного моніто
рингу. Програма може швидко відійти від її задуму, об
слуговувати не тих клієнтів, а державні чиновники мо
жуть виконувати діяльність, відмінну від попередньо за
планованої (або не виконувати взагалі ніякої). Оцінюван
ня програми з позицій її початкових цілей може привес
ти до висновку про її неспроможність, але цей висновок 
видається хибним, оскільки початковий задум політики 
насправді може бути не реалізованим.

Тому важливо розмежовувати хибність упровадження 
(уникнути його дає змогу моніторинг) та неспроможність 
політики. Звичайно, таке розмежування не має доверше
ного характеру. Якщо впровадження політики у заплано
ваний спосіб виявляється непрактичним, то це також мо
жна розглядати як хибність її проектування (див. 1.1).

Цілком результативний моніторинг потребуватиме по
чаткової конкретизації того, що має означати реалізація 
програми: неможливо виміряти відхилення від невизна- 
чених норм. Сюди входить пов’язування цілей програми 
з орієнтирами політики. Цілі програми охоплюють такі 
питання, як кількість і категорії людей, яких вона покли
кана обслужити, види пропонованих послуг та види за
йнятих у її реалізації штатних працівників (Weiss, 1972, 
26). Більше того, доведеться визначити ступінь толерант
ності в досягненні цих цілей окремих установ чи їхніх 
угруповань — наскільки і на який період часу можна 
відхилятися загалом і на якому рівні? Певна річ, якщо 
широкомасштабні цілі є розпливчастими або суперечли
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вими, поставатиме проблема визначення відповідних 
програмних цілей. Цілі програми можуть стати замінни
ками політики. Моніторинг стане можливим, а от оціню
вання — проблематичним.

Моніторинг потребує нагромадження інформації про 
ступінь, до якого реалізуються програмні цілі. Це може 
потребувати планування спеціальних процедур збору ін
формації, оскільки адміністративні дані, нагромаджені у 
будь-якому випадку, можуть виявитися непридатними для 
цілей моніторингу (див. також 5.6.2). Окрім адміністрати
вної реєстрації, засобами нагромадження інформації є 
опитування фактичних або потенційних клієнтів та спо
стереження, які, наприклад, роблять інспектори закладів 
освіти (див.: Rossi, Freeman and Wright, 1979, ch. 4).

Загалом моніторинг не означає лише нагромадження 
даних. Він потребує вироблення рішень з приводу того, 
до яких дій вдатися, якщо діяльність надміру відхиляєть
ся від бажаних цілей. Таким чином, моніторинг стосу
ється контролю та реалізації влади. Усвідомлення цього 
факту особами, причетними до здійснення програми, мо
же позначитися на передачі інформації про хід цього 
здійснення до вищого керівництва. З причин управлінсь
кого й політичного характеру органи влади можуть не
охоче виконувати дії, про необхідність яких свідчать 
дані моніторингу (див.: Hogwood, 1976).

Бездумне наполягання на коригуванні відхилень, вияв
лених за даними моніторингу, часто буває недоречним. 
Систематична неспроможність досягати програмних 
цілей може свідчити про потребу у їх перегляді (напри
клад, “наймайте інший персонал, якщо попередньо ви
значеної кількості службовців недостатньо”) або навіть 
про необхідність оцінювання практичного аспекту досяг
нення цілей програми. Більше того, надмірне форсування 
програмних цілей може фактично йти врозріз із продук
тивністю, якщо воно зводить нанівець ініціативи з більш 
ефективної реалізації загальних цілей політики.

Нерідко нові або заміщувальні види політики реалізу
ються багатоцільовими органами місцевої влади, які мо

го*
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жуть мати значну свободу у визначенні специфічних 
програмних цілей. З погляду центрального уряду це ро
бить моніторинг проблематичним. Більше того, певна 
програма може бути лише одним із багатьох завдань, ви
конуваних департаментом, і не може доручатися окремо
му його підрозділові. Це може статися навіть на рівні 
окремої особи, скажімо, службовця соціальної сфери, від 
якого часто вимагають упровадження широкого спектра 
специфічних видів політики. Часто буває важко окресли
ти комплекс видів діяльності та вихідний продукт, які 
складають програму, і все ж це необхідна передумова 
результативного моніторингу та оцінювання. Було б во
чевидь неприродним наполягати на жорсткій фракційно
сті та прив’язаності персоналу до якоїсь виключної про
грами, особливо там, де існують аргументи на користь 
інтегрованої реалізації низки програм (наприклад, адре
сованих різним типам сімей).

І все ж, якщо творці політики не мають уявлення про 
те, “що відбувається”, вони не мають змоги судити, чи 
взагалі відбувається щось потрібне, або виміряти вар
тість реалізації програми відносно її вихідного продукту. 
За таких обставин політика перетворюється на сповне
ний надії сигнал, який надсилається до периферії систе
ми реалізації політики, результативний моніторинг за 
якою неможливий. Наближене оцінювання факту досяг
нення бажаних результатів можливе, однак неможливо 
віднести ці результати на рахунок політики, якщо ми не 
знаємо навіть масштабів її впровадження.

12.3. ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУВАННЯ ВПЛИВУ  
ДЕРЖ АВНОЇ ПОЛІТИКИ

12.3.1. Цілі
Взаємодію стадій процесу політики ніщо не ілюструє 
краще, ніж спосіб, у який встановлення цілей (див. роз-
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діл 9) формує оцінювання. Там, де цілі нечітко сформу
льовані або не визначені у будь-якій вимірюваній формі, 
критерії успіху є нечіткими. Якщо відбулося зміщення 
або згортання цілей, то як слід вимірювати успіх — на 
тлі початкових цілей чи того, що видається реальними 
орієнтирами?

Розпливчастість цілей або встановлення швидкодося- 
жних робочих цілей може бути наслідком розбіжностей 
у поглядах на цілі політики — для того, щоб зрушити з 
місця певну політику, часто буває необхідною підтримка 
багатьох кіл, а цього найкраще досягти розпливчастими 
заявами, з якими всі погоджуються.

Можна стверджувати, що ранні стадії оцінювання да
ють виграш, оскільки вони виносять конфлікти на повер
хню і можуть сигналізувати про потребу залагодити їх за 
можливості ефективної реалізації програми. З другого 
боку, таке з’ясування може призвести до втрати політич
ної підтримки в разі виникнення протиріччя між жит
тєздатністю програми з погляду впроваджуваності та з 
погляду політичної підтримки. Пошук декларацій про 
цілі може також виявляти розбіжності між цілями по
літики й практикою управління. Це свідчить про бажа
ність коригування цілей або діяльності, які потребують 
узгодження.

Там, де особи, причетні до вироблення політики або 
реалізації програми, неспроможні дійти згоди з приводу 
конкретних і повнозначних цілей, що може зробити 
оцінювач? Тут можливі різні варіанти дій (див.: Weiss, 
1972, 28):

1. Потенційний оцінювач може “скласти зброю” на тій 
підставі, що за відсутності чіткої вказівки щодо ме
ти політики немає змоги оцінити її. Це чисто пурис
тична відповідь, але цікаво, чи такий пурист м оле в 
одним із перших взяти участь у такій заплутаній 
сфері, як аналіз політики.

2. Оцінювач мооюе поставити питання з приводу цілей 
політики і почекати, поки персонал, причетний до ре
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алізації програми, досягне згоди. Однак молсе стати
ся. що оцінювачеві доведеться чекати дуже й дуже 
довго.

3. Після прочитання наявної інформації з приводу про
грами, співбесіди з практиками та перевірки програ
ми в дії оцінювач може сам сформулювати деклара
цію про цілі. Це видається виправданим, однак у зв я- 
зку з цим постають дві загрози:
а) оцінювач молсе перетворити особисті чи професій
ні інтереси або упередження у  декларацію про цілі;
б) якщо дослідлсення по його завершенні дає несприя
тливі результати, практики можуть заявити: “Але 
оіс цього ми ніяк не прагнули досягти

4. Оцінювач молсе домогтися формулювання цілей спіль
ними зусиллями, провівши переговори з практиками 
реалізації програми, запропонувавши їм декларацію 
цілей та впровадивши зміни у світлі коментарів та 
побажань з боку персоналу програми, але поки не бу
де досягнуто згоди. Вайс (Weiss, 1972) стверджує, 
що це, ймовірно, найкращий підхід, але не дає ніяких 
роз'яснень з приводу того, як молена використати 
механізми форсування узгодженості.

5. Проблему цілей молена полишити одній стороні, а 
оцінювач здійснюватиме не формальне оцінювання, а 
поглиблене, вивалсене дослідлсення. Це може бути 
максимально молеливе досягнення за незначної узго
дженості уявлень про те, що становить успіх.

6. Оцінювач може опитати членів цільової групи про 
те, що вони вважають цілями програми. Загалом, по
при можливість неузгодлсеності Їхніх поглядів на цілі 
з поглядами персоналу програми, слід зауважити, що 
навряд чи варто опитувати членів цільової групи з 
приводу перспективи в їхньому розумінні, особливо як
що вони служать об'єктами регулювання державних 
програм.

Навіть за наявності формулювання чітких, конкретних
і обгрунтованих цілей залишається багато проблем. На-
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приклад, якою є відносна важливість цілей за умови, що 
ми визначили більш ніж одну? (Див. також 9.5.) Оціню
вач, який у справі визначення пріоритетів покладається 
на персонал програми, може зіткнутися з труднощами, 
оскільки люди можуть наголошувати на нейтральних 
цілях або тих позиціях, за якими організація посідає ви
соке місце. Наскільки далеко може зайти оцінювач у чіт
кому формулюванні рейтингу цілей?

В ідеалі будь-які суперечливі цілі слід було б відсію
вати на стадії встановлення цілей, проте надто часто 
оцінювач стикатиметься з явищем їх неузгодженості. Си
туація вибору цілі, яку треба піддати оцінюванню, від
різняється від ситуації з самими лише множинними та 
незалежними цілями.

Наявний час, бюджет оцінювання та доступність да
них — усе це створює обмеження, за якими можна 
оцінювати цілі. Виникає спокуса дослідити, що ж можна 
аналізувати в рамках цих обмежень. При цьому можуть 
ігноруватися головні питання з приводу програми (на
приклад, чи дослідження довготермінових цілей може 
виявити “ефекти сліпера” [того, що несподівано дістало 
широке визнання. — Прим, перекл.]). Цей факт порушує 
майже етичні питання про те, чи аналітик політики зобо
в’язаний вдатися до оцінювання, якщо наявні обмеження 
перешкоджають належному оцінюванню ключових 
цілей.

12.3.2. Визначення та вимірювання критеріїв успіху
Навіть чітко сформульована мета може залишити відкри
тим питання про те, як слід визначати або вимірювати 
успіх у досягненні цілей. Скажімо, мета програми фор
мулювалася так: “Забезпечити у шестимісячний період 
25-відсоткове поліпшення розуміння учнями початкової 
школи базових принципів геометрії через використання 
мікрокомп’ютерів, за якими працюватимуть учні”. Це 
дуже докладне й чітке формулювання мети, однак незро
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зуміло, чи можна судити про успіх програми за задово
ленням, яке демонструють учні під час занять з викорис
танням мікрокомп’ютерів, більшим інтересом, який вони 
виявляють до базового курсу геометрії, знанням ними 
геометричних принципів, чи спроможністю застосувати 
ці принципи до інших завдань, або ж за комбінацією 
усіх цих критеріїв? Далі, постане необхідність операціо- 
налізації цих критеріїв у певній формі, яка б піддавалася 
вимірюванню. Пряме вимірювання досягнення цілей мо
же бути непрактичним, отже, варто застосувати більш- 
менш непрямий показник або комплекс показників. При
родно, небезпека полягає в можливості використання 
відносно жорстких або кількісних критеріїв за рахунок 
якісних показників, які можуть бути надійнішими інди
каторами успіху програми.

У деяких випадках можна скористатися готовим, узя
тим “з полички”, показником, використаним у попере
дніх дослідженнях. Однак такими показниками слід ко
ристуватися лише тоді, коли вони є надійними індикато
рами цілей політики. Немає сенсу користуватися станда
ртним критерієм, коли це показник чогось відмінного від 
мети, що перебуває в центрі нашої уваги.

На жаль, там, де критерій успіху не був випробуваний 
заздалегідь, важко Гарантувати, що він виявиться надій
ним показником. Деякою мірою чинники плутанини мо
жна передбачати і контролювати, однак проблеми з кон
кретним показником можуть поставати лише у процесі 
дослідження і, більше того, взагалі не мати чіткого ви
значення. Навіть вочевидь просте питання може містити 
слово, яке тлумачитиметься різними групами осіб по-різ
ному, і спосіб, у який формулюються варіанти відповіді, 
може дати необ’єктивний результат. Оцінки суб’єктивно
го характеру (наприклад, погляди вчителів на позиції уч
нів) можуть бути упередженими або необгрунтованими.
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12.3.3. Досить —  це скільки?
Навіть там, де цілі визначені й упорядковані за їхніми 
пріоритетами, залишаються питання на кшталт: які ре
зультати дають змогу належним чином досягти зазначе
них цілей і який рівень їх досягнення означатиме успіх: 
чи достатньо просто рухатися в бажаному напрямку? 
Що принесе успіх — визначене раз і назавжди вдоскона
лення чи постійне покращення діяльності?

До того, як дані нагромадять і проаналізують, важли
во встановити норми, за якими визначатиметься успіх. 
Інакше кажучи, у дію вступає те, що Вайс (Weiss, 1972, 
32) називає стандартами оцінювання “аж — тільки”:

“Різні люди, досліджуючи одні й ті самі дані, можуть дійти 
різних висновків у традиціях аналітичної школи “аж — тіль
ки”. “Аж 25 відсотків студентів...” — нахваляється оптиміст. 
“Тільки 25 відсотків студентів...” — зітхає песиміст.

Виявлення діяльності мало б включати вказівку на 
зв’язок між витратами та іншими показниками, що скла
датимуть успіх. Сюди треба віднести аналіз граничних 
вигід і витрат, оскільки останні додаткові одиниці вигід, 
можливо, були одержані непропорційно високою ціною 
(за наявності порогового ефекту зв’язок між грошовими 
витратами й виконанням стає обернено пропорційним).

12.3.4. Побічні ефекти
Спроби виявити й визначити побічні ефекти можуть на- 
разитися на значні проблеми практичного характеру, од
нак шкода, якої вони завдають, або надлишкові вигоди, 
які вони приносять, можуть переважити вплив з позицій 
початкових цілей. Дійсно несприятливі наслідки порівня
но легко помітити (однак див.: Sieber, 1980), проте існує 
проблема перетворення інших (сприятливих і несприят
ливих) наслідків на проголошені цілі та визначення ваги 
побічних ефектів відносно головних цілей.
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12.3.5. Інформація
Інформація, необхідна для оцінки впливу, може бути на
явною в неадекватному вигляді або взагалі відсутньою. 
Дані, нагромаджені в ході реалізації політики, можуть 
багато розповісти про осіб, які справді мають від цього 
вигоди, проте дуже мало про цільові групи населення за
галом або про наслідки одержання пільг. Певну інформа
цію можна здобути на місцевому, однак не на централь
ному рівні, де діють особи, зацікавлені в оцінюванні су
купного успіху програми, яка реалізується через місцеві 
органи влади. Процедури реєстрації в місцевих органах 
влади можуть, крім того, відрізнятися в різних устано
вах, що робить порівняння неможливим. Наявна інфор
мація (наприклад, про рівень злочинності) насправді мо
же не відповідати дійсності.

12.3.6. Відмежування впливу програми 
від інших чинників

Ми володіємо досить великим обсягом даних про соціа
льні умови, однак часто буває дуже важко відмежувати 
результат конкретної програми від усіх інших чинників 
впливу на життя людей. Наприклад, поліпшення стану 
здоров’я населення може відображати зростання рівня 
життя, яке пояснюється більшим достатком чи кращими 
житловими умовами або підвищенням рівня освіти меди
ків, а також лікуванням у мережі клінік Міністерства 
охорони здоров’я. Вплив програми та інші впливи мо
жуть діяти у протилежних напрямках, даючи очевидні, 
однак хибні й перекручені результати. Багато методів 
систематичного оцінювання, окреслених вище, спрямова
ні на розв’язання цієї проблеми через експериментальне 
або квазіекспериментальне планування, проте, як ми по
бачимо, у впровадженні таких технологій можуть вини
кати суттєві труднощі.
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12.3.7. Багатопрограмні цілі
Одна проблема або група населення часто слугує об’єкта
ми кількох програм з однаковими або спорідненими ціля
ми (наприклад, боротьба з бідністю і поліпшення жит
тєвих умов малозабезпечених груп населення). У таких 
випадках оцінювати вплив однієї програми неможливо 
або безглуздо. Наприклад, якщо рівень побутового ванда
лізму знижується, то чия це заслуга — поліції, педагогів, 
конструкторів будинків? Там, де існують великі пробле
ми, зазвичай пропонується багато “розв’язань”, а тому 
важко визначити, котре з них дасть ефект. З другого бо
ку, деякі програми можуть діяти лише у зв’язку з іншими, 
а тому дослідницька стратегія визначення результатів по
дібних програм є непродуктивною. Труднощі виникають 
також там, де відбувається швидка зміна програм, спря
мованих на вирішення певної проблеми, а тому важко 
розмежувати довготривалі результати програм, дія яких 
припинилася, та ефекти нововпроваджених програм.

12.3.8. Розподіл впливу
Ймовірно, нас цікавить не просто сукупний або серед- 
ньостатистичний вплив, а те, як розподіляється виграш, і 
чи дійсно виграють ті групи, які потребують цього най
більше. Існують деякі свідчення (див., наприклад: Le 
Grand, 1982), що часто відбувається протилежне, оскіль
ки освіченіші особи, як правило, краще поінформовані 
про діяльність цілої системи і мають ресурси, необхідні 
для одержання максимальної вигоди від певної політики.

12.3.9. Політична чутливість моніторингу 
та оцінювання

Як зазначає Вайс (1972), оцінювання має місце в “сере
довищі діяльності”. Те, що береться до уваги, — це ус
піх або провал програми, з якою політики пов’язали
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свою репутацію; програми, заради якої державні службо
вці взяли на себе високі зобов’язання і поставили на ка
рту свою кар’єру; програми, від якої клієнти можуть 
одержати вигоду. Тому не дивно, що оцінювання може 
розглядатися як загроза продовженню програми, від якої 
залежить доля багатьох людей. Природно, цей факт 
впливатиме на використання результатів оцінювання 
(див. 12.6), однак він вплине й на об’єктивність до
слідження самого оцінювання, оскільки воно часто по
требує співпраці державних чиновників і клієнтів (а не 
просто підкорення других першим). Один із парадоксів 
оцінювання той, що здійснювати моніторинг або оціню
вання можна, лише пообіцявши не скористатися резуль
татами цієї діяльності.

12.3.10. Витрати
Як свідчить величина “ 1 відсоток сукупної вартості” для 
деяких грандіозних програм у Сполучених Штатах, сис
тематичне оцінювання може коштувати надто дорого 
(див.: Aitkin and Salmon, 1983). На жаль, це дуже типово 
для більшості цінних у методологічному плані методів, 
таких як експериментальний підхід. Такі витрати є від
хиленням від реального здійснення політики. їх можна 
виправдати як засіб усунення невдалої державної 
програми (хоча ми й розглянемо труднощі припинення 
політики в розділі 13) та вдосконалення проектування 
політики в майбутньому. Загалом це справедливо лише у 
випадку фактичного використання результатів оцінюван
ня. Вартість оцінювання можна зменшити, а виграш від 
нього суттєво збільшити, якщо в політиці з самого поча
тку закласти легкість оцінювання та легкість наступниц
тва або припинення, що йде після оцінювання.
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12.4. М ЕТОДИ СИСТЕМАТИЧНОГО  
ОЦІНЮ ВАННЯ

Можна стверджувати, що література з проблем оцінюван
ня надміру перевантажена тонкими деталями методологіч
ного вдосконалення. При цьому випускають з уваги цілі 
оцінювання, практичні обмеження процесу оцінювання та 
його політичний контекст. Природно, важливо знати хара
ктеристики наявних методологій, які стисло окреслені ни
жче поряд з розглядом їхніх технологічних переваг і не
доліків, а також з деякими моральними і політичними 
міркуваннями, пов’язаними з їх використанням.

Розглядаючи ці методології, слід завжди пам’ятати, 
що відповідність методології визначається метою, якій 
слугує оцінювання. Якщо ми потребуємо швидкого 
оцінювання короткотермінового впливу програми на її 
ранніх етапах, яке дасть змогу визначити рівень її фінан
сування в наступному фінансовому році, навряд чи варто 
вдаватися до експериментального підходу високої варто
сті, результати якого можуть не знадобитися у подальші 
роки. Тому доцільно з самого початку чітко окреслити 
мету оцінювання та залагодити будь-які суперечності з 
приводу цієї мети.

На цій стадії потребує роздумів і межа, до якої до
цільно формулювати результати, що піддаються узагаль
ненню. Якщо мета оцінювання — інструктування з при
воду того, чи слід розширювати обмежену з самого по
чатку програму, то необхідні гарантії . виявлення та 
оцінювання характеристик, типових для розширеної про
грами. В ідеалі обмежена програма мала б встановлюва
тися спеціально, щоб відповідати всім необхідним умо
вам (див. обговорення експериментального підходу, на
ведене в параграфі 12.4.3). Інакше зможемо дійти висно
вку щодо впливу конкретного проекту, однак не зможе
мо поширити ці висновки на ймовірний вплив подібних 
проектів, адресованих різним цільовим групам або реа
лізованих у різних місцевостях.
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12.4.1. Дослідження “до” і “після”
Здавалося б, тверезий глузд підказує: порівняйте резуль
тати, одержані після впровадження програми, з пе
ріодом, коли її щойно започаткували. Такі результати 
можна розглядати на рівні окремих членів цільової гру
пи або з погляду сукупних чи проміжних результатів, 
причому останні бувають значно скромнішими, оскільки 
приховують вагомі коливання впливу на окрему особу 
або групи осіб і переміщення осіб до цільової групи та 
за її межі, можливо, внаслідок реалізації самої програми.

Незважаючи на їхню поверхову привабливість, прос
тим дослідженням “до” і “після” притаманні кілька недо
ліків. По-перше, зміни можуть пояснюватися не новітнім 
впливом програми, що піддається оцінюванню, а заста
рілими результатами попередньої політики або періоду 
відсутності будь-якої політики взагалі. По-друге, якщо 
інші державні програми, що позначаються на цих наслід
ках, також зазнали змін, то в дослідженні буде відобра
жено цей сукупний результат, а не результат специфіч
ної програми, яка перебуває в центрі уваги. По-третє, в 
економічному або соціальному середовищі могли відбу
тися інші важливі зміни, що теж позначилися на до
сліджуваних результатах; наприклад, якщо програма на
вчання молоді реалізується у період зростання безробіт
тя, а шанси знайти роботу у молодих людей, які пройш
ли курс навчання, менші, ніж у період до впровадження 
програми, то було б помилкою пояснювати несприятли
вий результат фактом навчання.

Якщо проаналізувати довготривалу низку даних “до” і 
“після”, то збурення у плавному ході подій, що має міс
це у період впровадження програми, найкраще засвід
чить вплив програми. Однак перед тим, як дійти незапе
речного висновку про результат програми, варто до
слідити можливість стороннього та одночасного впливу.

Якщо до впровадження оцінюваної програми колишні 
дані не були проаналізовані, то навіть просте порівняння 
“до” і “після” є непрактичним. За таких обставин учас
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ників програми просять пригадати їхній попередній ста- 
тус. Це збільшує ймовірність хибного звернення до про
блеми порівняння з фактичними даними минулого. Про
те якщо цей підхід — єдина можливість, то оцінювач 
може дійти висновку, що, незважаючи на перешкоди, він 
усе ж отримає цінні відомості, що краще за відсутність 
будь-якого оцінювання. Відсутність даних минулого, як 
правило, свідчить про неадекватний збір даних на стадії 
визначення проблеми та неспроможність передбачити 
потреби оцінювання ще до моменту оцінювання. Знову- 
таки, акцентується той факт, що оцінювання здійснюєть
ся у кінці процесу реалізації політики, а його аналітич
ний підтекст треба аналізувати значно раніше.

Потенційну цінність досліджень “до” і “після” можна 
істотно збільшити, якщо порівняти багаточасові ряди для 
різних регіонів. Аналіз багаточасових рядів дасть змогу 
відсіяти хибні висновки краще, ніж просте дослідження 
“до” і “після”: якщо результат має місце більш ніж в од
ному регіоні, його не можна віднести на рахунок особли
вих факторів, які діють там (за умови, що об’єкти порів
няння вибираються так, щоб уникнути протидіючих 
впливів). Таким чином, цей підхід можна вважати ква- 
зіекспериментальним (див. 12.4.4).

12.4.2. Моделювання
Можна послабити або усунути недоліки наближеного 
підходу “до” і “після” завдяки конструюванню у матема
тичній формі моделі програми, яка втілює її вихідний 
продукт, відставання в часі та зміни в інших можливих 
чинниках впливу на результати. Базові процедури подіб
ні до використаних у моделюванні прогнозів (див. 8.6), з 
тією різницею, що наголос робиться виключно на мину
лому. Цей підхід було застосовано на практиці, зокрема 
при оцінюванні британської регіональної політики (див.: 
Ashcroft, 1978), однак при цьому поставали проблеми, 
які перешкоджали одержанню цілковито визначеного або
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задовільного результату. По-перше, у моделюванні вико
ристовують теорію причини і наслідку; якщо модель 
просто повторює ідеї теорії політики, втілені у початко
вому проекті політики, моделювання не може бути на
дійним засобом практичного випробування теорії: мо
жуть з’явитися хибні припущення про причинні зв’язки, 
але вони не включатимуть усіх відповідних неполітич- 
них змінних, які здатні позначатися на наслідках. Брак 
належних даних або якісь незбагненні показники (напри
клад, зміна у рівні зайнятості в кожній галузі регіону за 
відсутності регіональної політики) можуть породити до
сить безчесні методи заповнення інформаційних прога
лин і нав’язування їх моделі. За обставин, коли політика 
не піддається негайному оцінюванню, найдоцільнішим 
методом може бути моделювання (особливо якщо ми ма
ємо справу лише з аґреґованими даними), однак при 
оцінюванні результатів слід пам’ятати про його недо
ліки.

12.4.3. Експериментальний метод
Експериментальний метод у методологічному сенсі має 
найкращу репутацію, оскільки він спирається на добре 
зрозумілі методи опитування та статистичні методи, які 
дають змогу відокремити специфічні впливи від складної 
та мінливої картини ефектів. На жаль, практичні й по
літичні інтереси можуть обмежити його використання на 
практиці. (Огляд проведених соціальних експериментів 
наводиться у праці: Ferber and Hirsch, 1982; експеримен
тальний метод розглядається у: Weiss, 1972, 60 — 67; 
Rossi et al, 1979, ch. 6.)

В експериментальному методі використовують експе
риментальну і контрольну групи. Підібрані навмання ви
бірки цільового населення (окремі особи, соціальні верс
тви, мешканці певного міста тощо) беруть на себе роль 
експериментальної групи, яка одержує певну програму, 
або контрольної групи, яка не одержує її. Обидві групи
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зазнають впливу всіх факторів, що, як ми зазначали, ста
новлять проблеми для наближеного оцінювання “до” і 
“після”, а отже, будь-яку відмінність у результатах, що 
позначається на обох групах, можна віднести на рахунок 
програми (за умови, що дослідники уникають “ефекту 
Готорна” (“Hawthorne effect”), тобто реакції на звичай
нісіньку увагу, яку приділяють реципієнтам програми). 
Альтернативні програми можна піддати перевірці, ство
ривши кілька експериментальних груп.

Має бути очевидним, що умовою експериментального 
методу є зосередження програми виключно на аспектах 
оцінювання. При цьому вимагається, щоб програма з са
мого початку націлювалася на використання методу і не 
могла б реалізуватися в ретроспективі. Цей метод несу
місний з уніфікованою реалізацією програми для всього 
цільового населення. Тому з експериментальним мето
дом пов’язаний певний комплекс моральних і політич
них проблем. Якщо заздалегідь вважається, що програма 
дає потенційний виграш, то умовою методу є виключен
ня з її сфери потенційних бенефіціарів (осіб, які вигра
ють від неї. — Прим, пгрекя.), так само як потенційно 
корисні ліки випробовують на дуже обмеженій вибірці. 
Постає питання, наскільки етичним є замовчування інфо
рмації про вигоду (особливо якщо результати попере
днього оцінювання обнадійливі). Політики, які бачать, 
що вигоди переміщуються до якогось одного міста, об
минаючи їхнє власне, домагатимуться розширення масш
табів програми. Можна висунути такий контраргумент: 
лише належне оцінювання може виявити реальну вигоду 
від програми та ступінь будь-якої вигоди, а це необхідно 
знати, якщо ми маємо намір визначити, що програма є 
не просто вигідним, а найбільш економічно ефективним 
способом досягнення цілей політики. У політичному се
нсі такий аргумент може бути менш переконливим.

Крім уже згаданого ефекту Готорна, з експеримента
льним методом пов’язана низка проблем технічного ха
рактеру. Якщо члени контрольної групи дізнаються про

21 —  4-2228
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роль, яку вони відіграють, це може спотворити їхню по
ведінку. З огляду на множинність у багатьох сферах по
літики, які часто дублюються і зазнають змін, члени ко
нтрольної групи можуть одержувати вигоди від інших 
установ, які дають результати, подібні до результатів до
сліджуваної програми. Подолати ці проблеми допоможе 
ретельне експериментальне планування.

Використання експериментального методу обмежуєть
ся двома додатковими чинниками: часом і витратами. 
Кінцеві результати аналізу оцінювання можуть бути не
відомими, навіть якщо експеримент почався кілька років 
тому (хоча попередні результати іноді забезпечують зво
ротний зв’язок і раніше). Таким чином, загальне охоп
лення може бути відкладене на період, неприйнятний у 
політичному плані (оскільки він перевищуватиме, ска
жімо, термін повноважень уряду). Експериментальний 
метод коштує дорого. По-перше, витрат потребує охоп
лення програмою експериментальної групи (хоча це зна
чно дешевше, ніж всезагальне охоплення неадекватною 
програмою). По-друге, для дослідження також потрібні 
кошти; наприклад, у Сполучених Штатах із 8 млн дол., 
асигнованих на невдалий експеримент з податком на 
прибуток, що проводився у Нью-Джерсі, 2/3 було витра
чено на дослідження (Rutman, 1980, 75).

Природно, висновки, одержані з експерименту, обме
жуються умовами, в яких його проводять. Таким чином, 
немає підстав поширювати результати експерименту, 
проведеного у невеликому містечку, на програму націо
нального масштабу, куди входитимуть і сільські, і великі 
міські регіони. Так само модифікації програми, які здійс
нюються протягом експерименту, можуть послабити (або 
посилити) результати, одержані від самого експеримен
ту. Експериментальний метод добре пристосований для 
перевірки коливань програми та низки різних комплексів 
умов, однак при цьому зростає кількість потрібних екс
периментальних і контрольних груп і, отже, загальних 
витрат.
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Інша ймовірна проблема, пов’язана з експерименталь
ним методом, — можливі ефекти спотворення, які пояс
нюються самим фактом його новизни та його експериме
нтальною природою. Якщо проект набуває рутинного й 
абстрактного характеру, ентузіазм, який живить увесь 
експеримент і визначає його успіх, може розвіятися.

12.4.4. Квазіекспериментальний метод
Практичні й політичні проблеми використання експери
ментального методу зумовили популяризацію “квазіекс- 
периментальних” методів, спрямованих на виокремлення 
максимального числа побічних ефектів, які ускладнюють 
оцінювання впливу, хоча при цьому, на відміну від нале
жно проведеного експерименту, не забезпечується пов- 
номасштабне охоплення. Найближчим до експеримента
льного методу є метод нееквівалентної контрольної гру
пи, де, замість добору навмання, окремі особи або групи, 
об’єднані подібними характеристиками, належать до гру
пи порівняння. Головна проблема — забезпечення мак
симальної подібності групи порівняння до експеримента
льної групи. Зіставлення є складним завданням, якщо ми 
не знаємо чинників впливу на те, виграє особа від про
грами чи ні. Зіставлення на основі балів, одержаних від 
реалізації програми, може бути ненадійним через техніч
ний феномен, відомий як “регресія до середнього”.

Ще одна проблема — “самодобір”. При цьому люди, 
котрі стають об’єктами програми, відрізняються від осіб, 
які відмовляються від цього кроку, за зовні непомітними 
характеристиками (наприклад, мотивацією). Незважаючи 
на ці труднощі, краще мати нееквівалентну контрольну 
групу, ніж не мати жодної групи порівняння взагалі. 
Оцінювач може відзначити будь-які відмінності між гру
пами і те, чи певне зміщення може спричинити недо
оцінку або переоцінку результатів програми.

Оцінювачі можуть скористатися “природними експери
ментами” для порівнянь, які дають змогу оцінити ефект
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коливань програми. Ми розглянули використання аналізу 
багаточасових рядів у параграфі 12.4.1. Відмінності у спо
собах упровадження програми місцевими органами влади 
сприймаються центром як проблема, проте дають нагоду 
оцінити результативність певних складових програми або 
альтернативних процедур її реалізації. Загалом, оскільки 
всі відмінності такого типу можуть і не виявлятися, не 
кажучи вже про контроль за ними, точних результатів від 
таких порівнянь не слід сподіватися.

12.4.5. Ретроспективний аналіз витрат і вигід
Ми вже ознайомилися з аналізом вигід і витрат (СВА) у 
його більш традиційній ролі як методології визначення 
доцільності реалізації проекту, а також найкращого ва
ріанта реалізації (див. 10.6.3). Як ми тоді зазначали, одна 
з головних проблем, пов’язаних із СВА як дороговказом 
до вироблення й ухвалення рішення, — та, що його об
числення залежить від припущень з приводу майбутніх 
подій. За ретроспективного СВА ця проблема усуваєть
ся; ретроспективний СВА знімає потребу в попередній 
констатації цілей і пріоритетів та дає змогу розв’язати 
проблему побічних ефектів, оскільки, принаймні з погля
ду економістів, всі ці чинники зводяться до грошових 
еквівалентів. Однак при цьому залишаються й інші про
блеми СВА — аналіз витрат і вигід у фінансових показ
никах та проблема нематеріальних витрат і вигід. Більше 
того, сам по собі СВА не здатний розв’язати проблему 
відмежування ефектів програми від інших впливів на її 
результати. Безперечно, витрати й вигоди можна визна
чити кількісно лише після того, як завдяки належному 
оцінюванню було одержано інформацію про результати 
програми; тобто СВА є не замінником, а розширенням 
вищеперелічених методів оцінювання.

Погляд економістів на СВА також погано пристосова
ний до аналізу розподільчих аспектів впливу, оскільки 
економісти намагаються підсумувати всі аспекти єдиної
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аґреґованої цифри. Там, де за мету програми ставився 
власне розподіл, наприклад, забезпечення житлом осіб, 
які мають у ньому потребу, важливо включити цю мету 
до оцінювання. Одна з можливостей — надати більшої 
ваги виграшу головної цільової групи порівняно з інши
ми бенефіціарами, однак, можливо, краще просто про
ілюструвати розподільчі ефекти.

Підхід до СВА з позиції планування бухгалтерської 
звітності (про це йдеться у 10.6.3), яка дає змогу виклас
ти очікувані витрати й вигоди під різними статтями і 
кількісно виразити їх у грошових показниках, може ста
ти одним із методів ілюстрування впливів там, де немо
жливо оцінити згоду з приводу відносних пріоритетів 
множинних цілей. За своєю природою СВА не може да
ти однозначну оцінку і не виключає можливості незгоди 
з приводу сукупного успіху або невдачі, однак він при
наймні служить більш формальною основою для “по
літичного оцінювання”.

12.5. ХТО МАЄ ЗДІЙСНЮ ВАТИ  
ОЦІНЮ ВАННЯ?

Література з проблем оцінювання найчастіше буває 
відірваною від фактичного інституційного середовища 
оцінювача та від програми, що піддається оцінюванню. 
Дехто навіть відверто проголошує, що виробник політи
ки та її оцінювач — одна особа, а отже, між оцінюва
чем, виробником політики та службовим персоналом не 
повинні виникати ніякі конфлікти інтересів. Так це чи 
ні, але очевидний той факт, що оцінювання здійснюється 
реалізаторами програми і може мати важливі наслідки як 
для технічної результативності оцінювання, так і для ви
користання його результатів.
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12.5.1. Оцінювання, здійснюване персоналом
Вагома перевага внутрішнього оцінювання — та, що ре- 
алізатори програми володіють досконалим знанням саме 
того, що стосується реалізації програми та будь-яких не- 
передбачуваних питань, які виникають на стадії проекту
вання політики. Однак таке розуміння може бути й у 
стороннього оцінювача, який має доступ до інформації 
та співпрацює зі службовим персоналом. Справді, одна з 
головних проблем інформаційного потоку — проблема, з 
якою стикається і внутрішній персонал, і незалежні оці
нювачі, — існує в межах організації.

Виробничі підрозділи можуть відчувати брак спеціа
лізованих навичок належного оцінювання (хоча таких 
навичок бракує по всій Британії). Це принаймні слугує 
аргументом на користь наявності відповідних службовців 
у виробничих підрозділах та проти ізоляції їх у відокре
млених структурах аналізу політики. Однак треба усвідо
млювати, що брак навичок оцінювання та стрибкоподіб
не робоче навантаження в одному виробничому підроз
ділі свідчить проти ідеї оцінювання політики службовим 
персоналом.

Інший недолік оцінювання, здійснюваного в межах 
підрозділу, — той, що в реалізації політики можуть бра
ти участь різні організації, а тому довершеної оцінки ре
зультатів діяльності однієї з них домогтися неможливо.

Якщо ми маємо намір використати результати оціню
вання, то, за необхідності внесення змін до існуючої 
програми, коригування стає обов’язком службового пер
соналу. Коли персонал активно залучається до оцінюван
ня, шанси на якісне впровадження змін зростають. Від
так оцінювання самими службовцями таїтиме в собі мен
ше безпосередньої небезпеки. Там, де оцінювач — неза
лежна особа, шанси на подальше впровадження змін мо
жуть зрости за умови, що оцінювач залучив службовий 
персонал до обговорення цілей, критеріїв тощо.
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12.5.2. Спеціалізований оцінювальний 
персонал організації

Оцінювання може здійснювати окремий підрозділ, в обо
в’язки якого входить не реалізація, а оцінювання та ана
ліз політики, хоча у межах організації він усе ж відпо
відатиме за реалізацію. Зокрема, там, де оцінювальний 
персонал виконує різну діяльність у межах організації, 
він не має єдиної стратегічної зацікавленості у продов
женні будь-якої певної програми у той самий спосіб. Ця 
ланка навіть слабша там, де персонал спеціально тимча
сово наймають для оцінювання. Хоча взаємозв’язок між 
оцінювачами та службовим персоналом не слід завжди 
розглядати як конфлікт, з огляду на потенційну неперед- 
бачуваність оцінювання та його результатів між ними 
часто виникає тертя.

На межі між залученням внутрішнього персоналу та 
незалежної організації перебуває використання платних 
консультантів (включаючи й науковців), які консульту
ють оцінювачів в організації або здійснюють оцінювання 
у співпраці зі штатом організації.

І нарешті, кілька слів про те, чи може організація не
сти виключну відповідальність за оцінювання власними 
силами. Як про це пише Вілдавскі (Wildavsky, 1972, 
518), “хоч яким би якісним був внутрішній аналіз та хоч 
би як переконливо організація обґрунтовувала свою про
граму, власні судження про самого себе ніколи не задо
вольняють”. Отже, навіть організація, що оцінює саму 
себе, має періодично подавати на сторонній розгляд ме
тоди оцінювання, якими вона користується, або вдавати
ся до послуг незалежних оцінювачів.

12.5.3. Зовнішнє оцінювання, здійснюване 
організацією-реалізатором

Існує широкий спектр організацій, уповноважених здійс
нювати оцінювання (що й роблять це на практиці у
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СІЛА): академічні групи, некомерційні організації та ко
мерційні фірми, особливо консультанти з питань мене
джменту. Такий незалежний оцінювач має можливість 
Гарантувати більшу впевненість громадськості в резуль
татах оцінювання, що пояснюється досвідом оцінювачів 
або тим, що звіт незалежних осіб видається більш об’єк
тивним. Проте, абстрагуючись від того факту, що знач
ний обсяг високоякісного оцінювання (який, на жаль, ча
сто не оприлюднюється у Британії) досі виконувався не
залежними агентами, маємо дві підстави запитати, чи 
завжди “об’єктивними” бувають звіти, подані організа
цією — реалізатором політики.

По-перше, організація-оцінювач може визначити ком
плекс інструкцій, якими користуються при оцінюванні 
(цілі, які треба оцінити, критерії, якими слід користува
тися, рівні, які вважатимуться “успішними”), а це при
зводить до упередженості результатів, причому звіт, по 
суті, використовують як очевидне зовнішнє узаконення 
точки зору організації. Консультанти з питань менедж
менту можуть особливо доцільно виконати узаконюваль- 
ні вправи такого типу.

По-друге, як стверджує Вайс (Weiss, 1972, 20), “іноді 
трапляється навіть, що незалежна дослідницька фірма 
підсолоджуватиме тлумачення результатів програми (за
вдяки вибору респондентів, видів статистичних випробу
вань) для того, щоб здобути прихильність ініціаторів 
програми і право на укладання угод у подальшому”.

12.5.4. Оцінювання як завдання фінансових 
або законодавчих органів

Організації, безпосередньо причетні до реалізації політи
ки, — далеко не єдині установи, потенційно зацікавлені 
в оцінюванні. Справді, ми висловили думку, що вони 
мають деякі підстави для побоювання. Законодавчі та 
виконавчі органи, які з самого початку узаконили по
літику, ймовірно, виявлятимуть інтерес до оцінювання в
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позитивному плані — через їхню зацікавленість у стій
кій результативності політики або з причин уникнення 
політичного негативу від невдалої програми, факт неус
пішності якої оприлюднено іншими. (І навпаки, політич
ні опоненти осіб, які пропагували певну політику, мо
жуть здійснювати оцінювання саме для того, аби спри
чинити таку політичну стурбованість протилежної сторо
ни.)

Таке оцінювання може безпосередньо здійснювати пе
рсонал зацікавленої виконавчої або законодавчої орга
нізації (вони мають змогу утримувати постійний штат 
фахівців) чи залучені незалежні консультанти.

Той факт, що оцінювання фінансується не організа- 
цією-реалізатором, а іншою установою, може, на перший 
погляд, означати більшу відчуженість, проте, як ми вже 
відзначали, центральні виконавчі або законодавчі органи 
можуть мати власні політичні інтереси. Організації-реа- 
лізатори можуть оцінюватися на основі цілей і критеріїв, 
відмінних від тих, які вони з самого початку мали впро
ваджувати. Це означає, що, хоча чітко сформульовані 
критерії оцінювання на стадії проектування політики у 
разі провалу програми можуть створити загрозу, вони 
здатні і забезпечити захист від “модифікації” цілком від
мінних критеріїв.

З огляду на те, що оцінювання досі має покладатися на 
інформацію, пропоновану організацією-реалізатором, ор- 
ганізації-оцінювачеві вочевидь доцільно співпрацювати з 
реалізатором, не вдаючись до прихованих загроз скороти
ти фінансування. Цього можна домогтится активним залу
ченням організації-реалізатора до добору програм, що ма
ють оцінюватися, та цілей і критеріїв, які мають викорис
товуватися. Проте, як свідчить практика відділу аналізу й 
контролю програми (PAR), створеного в уряді Великої 
Британії, прийняття надміру консенсуального стилю може 
призвести до вибору відносно безболісних тем для оціню
вання (див.: Gray and Jenkins, 1983).
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12.6. СПОЖ ИВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ  
РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНЮ ВАННЯ

Новачок у справі оцінювання може гадати, що, виконав
ши необхідне дослідження та підготувавши звіт про його 
результати, можна негайно привернути увагу виробників 
рішень до важливості теми, особливо якщо оцінювання 
здійснювалося урядом. Через це новачка дуже бентежить 
те, чому найчастіше взагалі нічого не відбувається. То
му, гадаючи, що проблеми полягають у низькій якості 
багатьох оцінок, наш новачок ще більше стривожиться, 
довідавшись, що якість методології є не надто важливою 
детермінантою використання результатів оцінювання.

Перша важлива ідея: там, де оцінювання здійснюють 
особи з академічною підготовкою, вони можуть нечітко 
сформулювати наслідки дослідження політики, вважаю
чи, що їхня безпосередня роль завершується із резюму
ванням висновків дослідження. Загалом, якщо наслідки 
політики не є очевидними, “менеджер програми перестає 
скаржитися на невідповідність результатів оцінювання 
його прагматичним інтересам, а оцінювач повертається 
до свого офісу, нарікаючи на зневагу виробника рішень 
до плодів його праці” (Weiss, 1972, 111— 112). Отже, як
що результати досліджень настільки двозначні, що до
слідження втрачає сенс, оцінювач повинен мати муж
ність визнати цей факт.

Результати формального оцінювання самі по собі не 
визначають підтекст політики оцінювання. Це потребує 
суджень про політику щодо прийнятних рівнів результа
тивності, визначених після або (щоб уникнути ретроспе
ктивних коригувань прийнятного) до проведення самого 
дослідницького оцінювання.

Навіть у випадку встановлення очевидних наслідків 
політики результати дослідження можна подати техніч
ною мовою, що ускладнює розуміння виробниками 
рішень (чи особами, яких навчили інших дисциплін) ме
тодів або ж навіть концептуальної зосередженості (такої 
як зосередженість виключно на економічних витратах і
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вигодах), яка може визначати результати. Якщо ми маємо 
скористатися результатами оцінювання, їх треба пові
домити зрозумілою мовою тим, хто на їх основі приймає 
рішення.

Такі повідомлення мають містити вказівку на обмеже
ність результатів, яка пояснюється концептуальною зосе
редженістю, проблемами вимірювання, якістю нагрома
джених даних або методом аналізу. Не дивно, що деяким 
оцінювачам важко подолати спокусу обстоювати отримані 
ними результати, незалежно від обмеженості дослідження. 
Важливо уникати надміру негнучких рішень на основі 
відносно експериментальних результатів. Обмеженістю 
дослідження можуть скористатися опоненти спрямованос
ті результатів політики, однак політичний вплив до
слідження зросте, якщо одразу чесно попередити про ці 
обмеження. Як і завжди, аналіз є вхідним ресурсом до по
літичного процесу, і спроби “захистити” аналіз від по
літичного обстрілу, приховуючи оцінки отриманих ре
зультатів, лише применшують цінність аналізу і не зав
жди гарантують захист від політиків.

Результати оцінювання можуть не використовуватися, 
оскільки вони не вписуються у графік вироблення й 
ухвалення рішень. Оцінювання могло бути проведене з 
самого початку з метою використання його висновків 
для полегшення вироблення рішень, проте невміння пе
редбачити потребу в оцінюванні може спричинити пізній 
старт. Буває також, що несподівана криза може виклика
ти необхідність раннього вироблення рішення. У процесі 
досліджень типовими явищами є зволікання, спричинені 
недооцінкою часу, необхідного для нагромадження та 
аналізу даних, і схильність дослідників до аналізу ціка
вих побічних шляхів. Аналіз політики має стосуватися 
планування, з тим щоб у процесі оцінювання правильно 
вибрати час і дати об’єктивні оцінки, а також уникнути 
похибок у грунтовному впровадженні програм.

Звіт про висновки оцінювання може безслідно зникну
ти, якщо в організації чиниться опір втіленню цих 
висновків. Найімовірніше, успіх чекає на дослідників у
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тому випадку, якщо в доповіді показано, що, хоча про
грама й неефективна в економічному плані, вона дає до
брі результати. Члени організації можуть важко перено
сити руйнацію звичної робочої практики та кар’єрного 
зростання і завжди матимуть змогу наголосити на витра
тах часу і коштів, пов’язаних зі зміною державної 
програми (ці питання розглядатимуться нижче, в розділі 
13). Організація може мати власний “прихований поря
док денний” цілей (див. розділ 9), у якому найголов
нішим пунктом буде власне виживання. Там, де програ
ма, зокрема, передбачає надання послуги (на противагу 
виплаті готівки), може існувати професійна ідеологія на
лежного способу її надання, а результати, які загрожу
ють цим методам роботи, як правило, відкидатимуться. 
Ці фактори не лише спричиняють опір будь-яким серйо
зним пропозиціям упровадження змін, а й можуть навіть 
завадити серйозному аналізу висновків оцінювання.

Проблеми прийнятності виникають не лише у членів 
організації-аґента, а й у клієнтів, громадських організа
цій та фундаторів програми. Особливо важко буває пере
конати осіб, які з самого початку спонсорували програ
му, серйозно розглянути висновки, що ставлять під пев
ний сумнів їхні початкові судження. Там, де відбулася 
зміна керівництва, можуть охоче розглядати і навіть ви
користовувати несприятливі висновки оцінювання.

Всі ці пункти можуть призвести до значного песиміз
му з приводу можливостей використання висновків оці
нювання. Однак, як свідчить досвід Сполучених Штатів, 
хоча лише мізерна частка звітів про висновки оцінюван
ня безпосередньо і очевидно впливає на прийняття кон
кретних рішень, ці висновки в довготривалому аспекті 
позначаються на баченні виробниками політики та їх
німи радниками проблем у певній царині політики (Da
vis and Salasin, 1979). Це нагадує “оцінювальну” роль, 
яку Вікерс (Vickers, 1965, 50) приписує королівським ко
місіям та подібним організаціям.

З цими проблемами пов’язане питання про те, якою 
мірою слід оприлюднювати висновки оцінювання. Чи
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мають вони надходити лише до уповноважених організа
цій? Чи не слід повідомляти їх представникам партій, 
членам парламенту, радникам і клієнтам? Рішення з при
воду оприлюднення може не входити до компетенції до
слідника, однак будь-який дослідник, уповноважений 
провести оцінювання, має з самого початку поставити 
питання про оприлюднення висновків, а відтак виріши
ти, чи слід йому проводити дослідження, висновки якого 
стануть відомі лише організації-замовнику і у випадку їх 
несприятливого характеру будуть замовчуватися.

Хоча точність аналізу завжди є бажаною, якщо не ціл
ком необхідною, у проведенні оцінювання, споживання 
його висновків неминуче стає політичним процесом як з 
погляду внутрішньої політики організації, так і з позиції 
широкомасштабного політичного процесу.



ПОЛІТИКА НАСТУПНИЦТВА  
І ПРИПИНЕННЯ

13

13.1. ЗАКІНЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПОЛІТИКИ

Може скластися враження, що, пройшовши різні ста
дії — від пошуку питання (розділ 5) до оцінювання (роз
діл 12), ми досягли кінця процесу політики. Однак це 
означало б, що ми нехтуємо наслідками оцінювання, за
вершенням і переходом до нового циклу політики. Ана
літичне розуміння політики припинення і наступництва 
(заміна одного або кількох видів державних програм од
ним або кількома іншими видами) лише недавно стало 
предметом досліджень (див. особливо: de Leon, 1978; 
Hogwood and Peters, 1983).

Починаючи з середини 1970-х років, дедалі більше 
уваги (в основному в Сполучених Штатах) почали при
діляти як аналітичним питанням, так і практичним про
блемам, пов’язаним із завершенням програм. Інтерес ви
являли, обговорюючи насамперед два напрями: а) від
міну або заміну програми як логічне завершення неспри
ятливого оцінювання програми; б) збільшення ймовірно
сті припинення урядової допомоги деяким видам діяль
ності або заміну таких видів діяльності менш дорогими 
видами в умовах політичного клімату, коли відбувається 
скорочення бюджету. З літератури, де йдеться про завер
шення програм, можна судити, що програму припиняють 
повністю дуже рідко; частіше одну програму замінюють 
іншою.

Значна частина аналізу політики ґрунтується на по
милковому припущенні, що такі види державних прог
рам є новими або такий аналіз не дає змоги розмежувати 
політику справжніх інновацій і політику наступництва.
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Аналіз також часто ґрунтується на припущенні, що ана
літики і виробники рішення можуть починати все з чис
того аркуша. Однак, як ми покажемо нижче, на процес 
політики наступництва впливають усі попередні стадії 
проведеної політики, і міра такого впливу залежить від 
природи політики наступництва. Гоґвуд (Hogwood) і Пі
тере (Peters) (1983) вказують на три причини, чому по
літика наступництва ставатиме дедалі звичнішою рисою 
при формуванні політики у сучасних політичних систе
мах Заходу, а отже, і чому експерти приділятимуть їй 
більше уваги:

1. Протягом останніх років уряди поступово розширили 
свою участь у  багатьох ділянках політики, толе існує 
порівняно небагато цілком нових видів діяльності, в 
яких вони могли б узяти участь. Пропозиції щодо 
“нових” видів державних програм дулее ймовірно бу
дуть перекривати, хоча б частково, влее існуючі про
грами.

2. Існуючі види політики (програми) можуть самі по со
бі створити умови, які вимагатимуть запровадлсення 
змін у  цих видах або програмах з огляду на невідповід
ність або несприятливі побічні ефекти.

3. Відносні показники сталого економічного зростання і 
фінансові сторони зобов \язань існуючої політики свід
чать, що поле діяльності з метою уникнення про
блем, пов'язаних з політикою припинення або наступ
ництва, через запровадлсення нової програми без за
вершення попередньої стає дедалі вулечим.

Якщо не проводиться ні політики наступництва, ні по
літики припинення, то існуюча політика триває далі 
(підтримувння політики). Це відбувається з огляду на си
ли інерції, спеціальні рішення або у зв’язку з невдалими 
пропозиціями щодо припинення або наступництва по
літики. Труднощі, пов’язані з політикою припинення або 
наступництва, часто призводять до того, що і припинен
ня, і наступництво вважаються такими, що вже й не вар
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ті зусиль на їх запровадження, але тут слід пам’ятати, 
що наслідком цього може стати підтримування існуючої 
політики, яка є невідповідною або, іншими словами, не
задовільною.

13.2. ВИДИ ПОЛІТИКИ ПРИПИНЕННЯ  
І НАСТУПНИЦТВА

Політика припинення і наступництва може розглядатися 
з погляду багатьох організаційних аспектів і аспектів 
політики, хоча на практиці вони можуть бути взаємопо
в’язані (див. de Leon, 1978, 283 — 285).

1. Ф ункціональний аспект. Функція — це служба, на
приклад, охорона здоров 'я, яка переступає межі окре
мих організацій і видів державних програм; певна 
кількість державних установ і видів дерлсавних 
програм можуть виконувати одну і ту ж функцію 
політики. У сучасних країнах Заходу випадки функціо
нального припинення є рідкістю (припинення колоніа
льної функції — виняток), а для досягнення успіху не
обхідні великі політичні зусилля. Концепція функціона
льного наступництва, схоже, не має змісту, однак 
тут може відбутися перерозподіл функцій (напри
клад, від зниження рівня бідності до підтримки рівня 
мінімальних доходів).

2. Організаційний аспект. Досягти організаційного при
пинення легше, ніж функціонального, але організації 
схильні до продовження своєї діяльності, до того лс 
дані, отримані у Сполучених Штатах і Великій Бри
танії, свідчать, що більшість таких організацій про
довжують свою діяльність (хоч дуже часто після іс
тотних змін). Більш звичайним явищем, нілс цілкови
те припинення, є перетворення, злиття або поділ. 
Організації можуть пережити політику припинення 
або замін програм, за впровадлсення яких вони відпо
відали.
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3. Політика припинення і наступництва. Дерлсавна 
програма — це узагальнений підхід або стратегія 
розв ’язання конкретної проблеми. Вважається, що 
будь-який вид державної програми з цілої низки при
чин припинити легше, ніж діяльність спонсорської 
організації: а) організація відмовиться від деяких ви
дів своєї політики або деяких програм, але своєї дія
льності не припинить; б) державна програма як така 
має менше політичних прихильників, ніж організація 
як така; в) державну програму легше оцінити з точ
ки зору поставленої мети, нілс організацію, яка має 
багато цілей; г) більшість видів державних програм 
матиме своїх критиків. Державна програма є більш 
чутливою до припинення, якщо її теорія або підхід 
влсе не ввалсаються послідовними або сучасними. По
літика може перелсити припинення програми, спря
мованої на її проведення, якщо цю програму замінити 
альтернативною.

4. П рипинення чи наступництво програми. Програма 
тут означає спеціальні заходи, спрямовані на прове
дення політики (наприклад, податкові знилски та ін
вестиційні субсидії можуть використовуватися з ме
тою заохочення до інвестицій у промисловість). Вва- 
жається, що програми — це найвразливіьиа сторона 
політики, що підлягає припиненню. Програми — най- 
блилсчі до проблеми, а отже, їхній вплив на її розв’я
зання молена легко виявити, якщо лс такий вплив не
відповідний, то винних знайти влсе не валеко. Проти 
припинення виступатимуть і замовники, які молсуть 
бути дулее тісно пов’язаними з програмою. Зазвичай 
припинення програми відбувається легше, якщо водно
час започатковують альтернативну програму, напри
клад, коли фактично відбувається наступництво про
грам.

Політика наступництва може мати багато форм, і фор
ма, якої вона зрештою набирає, часто буде іншою, ніж 
та, яку вона мала при своєму започаткуванні. Вид по
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літики наступництва залежить від того, як саме існуюча 
політика була замінена іншою політикою. Загалом, існу
ють два основні шляхи заміни:

а) охоплення (наприклад, що стосується клієнтури) нової 
державної програми може не відповідати політиці. 
Нова програма може не охоплювати всіх старих 
клієнтів, але може включити раніше не охоплених 
клієнтів. Навіть якщо охоплення нової політики є то
тожним охопленню попередньої, цілі нової політики 
можуть бути іншими;

б) політика наступництва може привести до такої ж, 
більшої або меншої кількості програм.

Ці два напрями в політиці наступництва причетні до 
процесу зміни політики, або, точніше, про політику на
ступництва можна говорити тільки з огляду на велику 
різноманітність процесів. Коли політика наступництва 
передбачає зменшення кількості клієнтів чи організацій 
або корекцію цілей програм, то процес, очевидно, буде 
конфліктнішим і суперечливішим, а дійові особи більш 
непіддатливими. Такі зміни є “грою з від’ємною сумою”, 
що передбачає більше втрат, ніж виграшів. Загалом, сту
пінь залучення політичних дійових осіб залежатиме не 
тільки від величини змін, але також від їх напряму: ті, 
що програватимуть, боротимуться відчайдушніше за тих, 
що матимуть можливість виграти. Отже, навіть якщо в 
цілому здобутки і втрати зрівноважаться, існуватиме 
асиметрія в ступені залучення сил, що програли, і сил, 
що виграли. Складніші види наступництва асоціювати- 
муться зі складнішими процесами, з більшою кількістю 
політичних дійових осіб, більшою різноманітністю у 
сприйнятті, зацікавленості і можливості заручитися під
тримкою та протидіяти висунутим пропозиціям.

Різні види політики наступництва матимуть різні про
блеми, і цей факт бажано взяти до уваги при розгляді 
альтернативних стратегій забезпечення зміни політики. 
Наприклад, об’єднання однієї або двох організацій чи

22*
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програм являє собою важливу вяултр/шньоорганізаційну 
проблему на стадії запровадження, тоді як поділ існую
чої організації може спричинити жЬ/сорганізаційні труд
нощі.

Дуже обережно треба підходити й до узагальнення 
різних видів політики наступництва, оскільки різні по
літичні устрої матимуть різні види врівноваження насту
пництва. Наприклад, порівняно з наступництвом у СІНА, 
де федеральний уряд зорієнтований на державні відом
ства, у Великій Британії, де уряд поділений на департа
менти, існуватиме більше комбінованих видів наступни
цтва, що поєднуватимуть у собі поділ зі злиттям. Тут 
треба також зауважити, що такі відмінності (цілком відо
кремлені від інших пов’язаних із системою варіантів) 
відіграватимуть важливу роль під час процесу із забезпе
чення наступництва, оскільки політика процесу змінюва
тиметься залежно від виду наступництва.

13.3. ЧИМ ПОЛІТИКА НАСТУПНИЦТВА  
ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД ПОЛІТИКИ  
ІННОВАЦІЇ

Хоча зміни, що передбачають високий рівень інновацій, 
і ті, які передбачають значний рівень наступництва, про
ходять у процесі політики одні й ті ж стадії, природа 
діяльності на кожній стадії залежить від того, відбува
ється наступництво чи інновація. Одним реченням про 
характерні ознаки процесу політики наступництва можна 
було сказати, звернувши увагу на те, що політичні діячі, 
сам процес і найголовніші результати процесу політики 
значною мірою залежать від існуючої політики, котру 
збираються замінити наступною політикою (див. також: 
Wildavsky, 1980, ch. 3).

Результати державних програм є очевидними на кож
ній стадії проведення політики наступництва. На стадії 
формування порядку денного коло тих питань, які бу
дуть розглядатися, окреслюється з огляду на вже розгля
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нуті питання. Як тільки політична система розглянула 
якийсь конкретний вид політики, це питання вноситься 
до політичного порядку денного, хоча попередній роз
гляд міг привести до припущення про вирішення про
блеми, внаслідок чого політики й офіційні представники 
влади висловлюють менше бажання взяти на себе роль 
захисників змін політики.

Політика наступництва наражається на більш згурто
вану протидію, ніж політика інновацій. І виробникам, і 
споживачам політики доведеться відмовитися від конкре
тної існуючої політики, — таким чином, спроба прове
дення політики наступництва зачіпатиме інтереси одних 
і других. Цьому можна протиставити політику інновації, 
коли відсутність таких точок зіткнення дозволить ство
рити політичну групу підтримки з уже непрямим пере
плетенням інтересів. Політики на цій стадії повинні роз
глянути рівень політичної віддачі, яку вони одержать за 
умови мобілізації більшості серед своїх колег, а якщо в 
меншості, то у палаті представників чи в раді. Загалом 
вони можуть мати більше дивідендів від затраченого ча
су й енергії, якщо зуміють відстояти нову політику, а не 
“просто” вдосконалити вже існуючу.

Запровадження політики наступництва, на відміну від 
запровадження інновації, передбачає зміну існуючих, а 
не створення нових організацій. Наступництво також пе
редбачає зміну ставлення і зміну поведінки членів існу
ючих організацій, а не підбір і навчання нових працівни
ків. Мабуть, найважливішим є те, що запровадження по
літики наступництва, напевно, включатиме інтерактив
ний вплив на інші види політики та інші програми, що є 
менш характерним для політики справжньої інновації. 
Ось чому міжорганізаційна політика погодження і при
стосування, очевидно, буде більше притаманною для по
літики наступництва, ніж для політики інновації.

Нарешті, вплив вироблення і ухвалення політики на 
клієнтів і середовище політики буде різним і залежатиме 
від того, проводиться інновація політики чи зміна по
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літики. Зокрема, якщо якась ділянка політики вже прой
шла через цикл політики, то очікування вигоди від май
бутніх змін політики звичайно зменшуються у зв’язку з 
імовірною слабкістю початкової політики. Сфери 
політики не вважатимуться такими, де необхідно запро
вадити зміну, якщо прийнята початкова політика повніс
тю досягла своїх результатів і спроможна розв’язати від
повідну проблему. Невдачі на початковому етапі поро
джують зневіру в успішності подальших змін, тож спри
яють зменшенню ідеалізму і, очевидно, збільшенню реа
лізму щодо можливості вдосконалити певну ділянку по
літики.

З іншого боку, значно легше виокремити результати 
політики інновації порівняно з результатами політики 
наступництва. Всі проблеми, пов’язані з повторним нау
ковим розглядом, виникають у реальному світі оцінки 
політики (див. розділ 12), тож зробити заяву про ефекти
вність якоїсь конкретної зміни політики стає дедалі важ
че, оскільки кількість різних змін політики зростає.

Як підсумок, можна сказати, що запровадження по
літики інновації і політики наступництва наражається на 
певні перешкоди і труднощі. Що стосується політики ін
новації, то такими труднощами є насамперед внесення 
питання у порядок денний, а також подолання опору 
проти його розгляду урядом. Відсутність організації і 
клієнтури, зацікавленої у розв’язанні конкретних проб
лем політики, робить уряд відносно нечутливим до та
ких питань. Інновація зазвичай має справу з більш дов
гостроковими додатковими витратами ресурсів, ніж на
ступництво. Що стосується політики наступництва, то 
головною перешкодою тут є інертність і протидія існую
чих організацій і клієнтурних груп, які, маючи конкретні 
вигоди, можуть побоюватися втратити їх і тому чинити
муть опір зазначеній політиці.
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13.4. ТРУДНОЩ І У ПРОВЕДЕННІ ПОЛІТИКИ  
ПРИПИНЕННЯ

Існує ціла низка причин, чому планування і здійснення 
політики припинення вважаються особливо складними 
(див.: Bardach, 1976, 128 — 130; de Leon, 1978, 186 — 
193). Багато з цих причин стосуються також політики 
наступництва.

1. Інтелектуальне небажання. Люди не бажають ма
ти справу з чимось, що нагадує смерть, навіть якщо 
йдеться про смерть організації, і особливо тоді, коли 
вони мають у такій організації вкорінений інтерес 
(професійний, емоційний, інтелектуальний тощо), що 
робить припинення діяльності ще прикрішим. Неба- 
жання припинити реалізацію політики підсилюється 
ще й аналітиками, оскільки державна програма, як 
правило, розробляється з метою вирішення або, в 
крайньому разі, зниження гостроти конкретної про
блеми; запропоновані варіанти й вибрані програми не 
підбиралися з думкою про те, що вони можуть вияви
тися недієвими.

2. Брак політичних заохочень. З одного боку, існує не- 
бажання політиків визнати помилки; з іншого — по
літичні винагороди одержують ті, хто підтримує 
усе нове й інноваційне. Ті, хто має вигоду від політи
ки припинення, скаоїсімо, у формі нижчих податків 
або інших переваг, можуть бути надто розпорошени
ми, а вигоди — надто малими для того, аби політики 
хотіли заручитися підтримкою свого "електорату”, 
хоч нині це має менше значення, оскільки поінформо
ваність громадян про податковий тягар у Британії і 
Сполучених Штатах з кінця 1970-х років істотно 
зросла.

3. Інституційиа незмінність. Політика розробляється, 
організація засновується для того, щоб діяти. Орга
нізації створюються з метою постійного надання по
слуги або тривалого закріплення стосунків. Сама при
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рода організацій, а вона полягає у вирішенні різних 
проблем та адаптації до різних ситуацій, непогано 
захищає себе від легкого припинення їхньої діяльності. 
Організації створені таким чином, гцо вони виявля
ють проблеми, шукають шляхів їх розв 'язання та усу
вають їх ще до того, як небезпека набере розмірів, 
які б загролсували існуванню організацій або хоча б їх 
юрисдикції з вирішення таких проблем.

4. Динамічний консерватизм. Сюди молена віднести 
той факт, що організації й різні види дерлеавних 
програм є дулее динамічними. Успішне досягнення цілі 
політики не є достатньою підставою для розпуску 
організації оскільки в межах організації можуть бу
ти поставлені інші завдання, які вимагатимуть пода
льшого існування організації. З іншого боку, неспромо
жність організації вирішити проблему таколс не мо
же привести до припинення її діяльності. Якщо при
бічники якоїсь політики не знаходять достатньо со
юзників в одній організації', вони можуть перейти до 
іншої організації, яка буде до них більш доброзичли
вою.

5. Коаліції, що виступають проти припинення по
літики. Існують впливові політичні групи, як у ме
жах, так і поза межами установи, якій загролсує по
літика припинення, котрі будуть протистояти тако
му припиненню. Колена група матиме свої ресурси і 
тактику, але вони будуть особливо успішними, коли 
об'єднаються в коаліції з метою заблокувати майбу
тнє припинення. Вивчення конкретних випадків пока
зало, що тиск і схолсі аргументи часто з'являються 
на стадії формування політики під час вивчення і ви
значення початкового попиту. Однак все це застосо
вується до політики припинення більш наполегливо, 
нілс до політики започаткування, з двох причин: 
а) внутрішня бюрократія, що протистоятиме припи
ненню, є досить згуртованою; б) зовнішні союзники 
будуть особливо цілеспрямованими, оскільки вони влее
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0 дерле сіли вигоду від послуг установи, якій загролсує 
припинення. (Схолсі міркування застосовуються і до 
політики наступництва, хоч у випадку з політикою 
наступництва існуватиме опозиційна коаліція, яка ви
ступатиме за зміну політики.)

6. Законодавчі перешкоди. У Сполучених Штатах феде
ральному уряду доводиться працювати, звалеаіочи на 
“відповідність процедурі ”. У Великій Британії таколс 
існують, хоча й дещо менші, обмеження спромолсно- 
сті центрального уряду несподівано припинити свої 
власні програми, а таколс програмні, запровадлеувані 
місцевими органами влади.

7. Великі витрати, пов'язані з ініціюванням припинення.
Аби протистояти коаліції\ що виступає проти при
пинення, а таколс організаційному небажанню розпо
чати політику припинення, необхідно мобілізувати 
значні політичні ресурси. До того лс успіху молена 
досягти у  справі припинення тільки тоді, коли бу
дуть запропоновані альтернативні програми (напри
клад, політика наступництва, а не політика припи
нення); однак може статися так, що більш-менш 
привабливих альтернатив не знайдеться, а отлее, 
припинення не відбудеться.

8. Несприятливі наслідки. Стурбованість несприятли
вими наслідками припинення з боку персоналу чи 
клієнтури, які молсуть постраждати “не зі своєї ви
ни', таколс є потенційними причинами занепокоєння
1 політичної опозиції.

9. Зволікання і відмова. Навіть у  випадку санкціонуван
ня припинення таке рішення може бути виконане не 
повністю (або взагалі не виконане) внаслідок зволі
кань зі здійсненням відповідних дій або дулее своєрід
ного трактування двозначностей у  формулюванні рі
шення — але до відмови підкоритися такому рішенню.
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13.5. ДОПОМІЖНІ ЗАСОБИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 
НАСТУПНИЦТВА І ПРИПИНЕННЯ

У розділі 13.8 ми торкнемося питання, як при розробці 
державних програм чи у системах творення політики ми 
можемо полегшити у майбутньому здійснення політики 
наступництва або припинення. Хоча ми й не можемо по
вернути історію назад і заново розробити програми й 
створити організації, які вже діють без механізмів оці
нювання і припинення. В таких випадках аналітик чи 
практик з питань політики наступництва або припинення 
повинен бути готовим втрутитися в діяльність існуючої 
організації з метою здійснення плавного переходу від 
однієї політики до іншої.

Якихось універсальних технологій запровадження по
літики наступництва не існує; на сьогоднішній день ма
ємо тільки обтічно сформульовані думки з приводу того, 
що треба зрозуміти і чого необхідно уникати. Що стосу
ється політики припинення (а до неї вдаються досить 
рідко; ще рідше вона буває успішною), то порівняно ма
ла кількість прикладів такої політики дуже ускладнює 
окреслення аналітичних узагальнень і наведення уроків 
зі стратегій успішного запровадження. Однак, беручи до 
уваги наше розуміння політики наступництва і припи
нення, можна запропонувати такі стратегії:

1. При залиш чи притіненні політики необхідно зверта
ти увагу на “політичний контекст ” і “природні чин
ники” (наприклад, зміна адміністрації після виборів 
або економічної кризи) (див. de Leon, 1978, 295).

2. Треба також поміркувати над часовими рамками по
літики наступництва або припинення, а також над 
тилі, буде зміна поступовим процесом чи негайною 
одноразовою дією (див. de Leon, 1978, 295). Вірогідно, 
що перший підхід виявиться успішнішим з погляду 
мінімізації опору рішенню, але він більш чутливий до 
зволікань і відмови виконати рішення.
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3. Якби установам було дозволено залишити у себе пев
ну частину або всі гроші, заощаджені внаслідок при
пинення чи скорочення програми, або навіть перенес
ти їх на наступний фінансовий рік, вони б одерлсали 
додаткові стимули для скасування чи заміни супереч
ливих програм (див.: Biller, 1976, 144 — 145). Однак 
це, звичайно, призведе до зменшення заощадлсень від 
здійснення політики припинення або наступництва.

4. Необхідно вжити заходів з метою послаблення шкід
ливих перехідних або розподільчих впливів від здійс
нення політики наступництва або припинення на пер
сонал, клієнтів, а таколс на розміщення засобів реа
лізації (див. Веїт, 1978, 407 — 408). Такі заходи мо- 
лсуть включати виплату компенсації у  зв язку зі ско
роченням кадрів або гарантію нового працевлашту
вання, альтернативне використання засобів реаліза
ції, так щоб закриття не мало шкідливого впливу на 
місце розташування засобів реалізації, а район, в яко
му засоби реалізації виводяться з робочого режиму, 
отримав допомогу. Знову ж таки, зазначені заходи 
зменшують фінансові вигоди від політики наступниц
тва або припинення.

5. Важливою, молитво, найнеобхіднішою стратегією у  
здійсненні політики припинення і наступництва є де- 
леґітимізація теорії або аргументів, на яких будуєть
ся існуюча політика (наприклад, Інституціоналізація 
(введення в законні рамки) психічнохворих, відбір учнів 
після досягнення 11-річного віку) (див. Веїт, 1978, 
399 — 400).

Хоча ці стратегії пропонуються як потенційно корис
ні, дуже важливо брати до уваги конкретні обставини 
кожного випадку політики припинення або наступницт
ва. Також дуже важливо звернути увагу на властивості 
існуючої політики, на властивості політики наступництва 
(якщо така пропонується), а також на будь-які конкретні 
характеристики перехідного процесу (детальнішу інфор
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мацію з цього питання див.: Hogwood і Peters, 1983, осо
бливо 224 — 239).

13.6. НЕОБХІДНІСТЬ ПЕРЕДБАЧЕННЯ  
МАЙБУТНЬОГО НАСТУПНИЦТВА  
АБО ПРИПИНЕННЯ

У підрозділі 13.5 ми розглядали можливість зіткнення 
інтересів прихильників політики наступництва або при
пинення з цілою низкою існуючих напрямів політики і 
намагалися знайти шляхи запровадження змін у таких 
напрямах. Це все, чого можна очікувати, беручи до ува
ги, що в існуючих напрямах політики не було закладено 
можливості негайного проведення змін. Однак на прак
тичному рівні доцільним буде, коли ті, хто відстоює свій 
шлях вирішення проблем, що постали перед суспільст
вом, почнуть розробляти політику таким чином, що до 
уваги буде взято потребу майбутніх поколінь змінювати 
цю політику. Бажання залишити якусь пам’ятку про 
свою роботу є природним, але пам’ятки одного поколін
ня можуть перетворитися на мавзолеї у наступних поко
лінь. Навіть політика, яка загалом вважається успішною, 
може містити негнучкі елементи, котрі у майбутньому 
стануть на заваді ще більшому успіхові.

Існує ціла низка чинників, які, взяті разом, вказують на 
те, що політика наступництва (й рідше політика припи
нення) повинна розглядатися як “нормальне” майбутнє.

13.6.1. Мінливість проблем
Першим фактором, який впливає на потребу передбачи
ти наступництво політики, є те, що проблеми, які поста
ють перед суспільством, весь час змінюються. Політики 
всіх часів дуже рідко були настільки добре поінформова
ні або мали настільки повне уявлення про свій шлях роз
в’язання проблеми, щоб зробити його сталим і незмін
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ним, а отже, їм необхідно виявляти певну гнучкість при 
плануванні шляхів розв’язання проблеми.

Проте це аж ніяк не може бути приводом для інкре- 
менталізму. Малі кроки можуть означати таку ж міру 
негнучкості, як і докорінний перегляд цілої галузі по
літики. І справді, хоч яким це є парадоксальним, можна 
твердити, що додатково вироблені й ухвалені рішення, 
на відміну від більш синоптичного вироблення й ухва
лення рішень, сприяють саме негнучкості. Інкременталь- 
не вирішення існуючої проблеми в руслі тієї ж самої по
літики ніби натякає, що загалом політика є правильною; 
досить внести деякі поправки для нормалізації функціо
нування програми, і все буде гаразд (Dror, 1968). Чим 
більше інкрементальних змін, тим довше сприймати
меться головна парадигма, тим більше жорстких чинни
ків буде впроваджено у систему надання послуг, а клієн
ти та організації-учасники стануть ще менш піддатливи
ми до змін. З іншого боку, може виникнути необхідність 
у докорінній зміні політики з метою запровадження но
вої структурної парадигми, а це не лише уможливить 
внесення поправок до встановленої політики, а й забез
печить більшу гнучкість загалом.

Не даючи приводу для інкременталізму, мінливість 
проблем дає нагоду ще раз подумати про стратегічну 
ідею у розробці нової державної програми або про пере
планування існуючої державної програми. Потрібно чіт
ко визначитися з найважливішими елементами послуг, 
які надаватимуться, подумати про організації, котрі їх 
надаватимуть, а також подбати про клієнтів, які одержу
ватимуть такі послуги. Добре обміркувавши вищезазна
чені складові і розуміючи потребу у гнучкості, виробник 
політики може сподіватися на розроблення державної 
програми, яка навіть якщо буде не цілком вдалою, то 
хоч піддаватиметься змінам.
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13.6.2. Мінливість підходів до розв'язання проблем
Змінюється не тільки природа проблем, які потрібно роз
в’язувати, а й загальноприйняті шляхи їх розв'язання. На
приклад, у 1960-х роках більш м’який і “реабілітацій
ний” підхід змінив усталену думку про потребу суворого 
покарання злочинців. Пенітенціарні програми, а також 
фізичні структури або навіть самі в’язниці, створені згід
но з концепцією про відповідне поводження зі злочинця
ми, стають цілком непридатними у зв’язку з.переглядом 
підходів до розв’язання проблеми.

Такі докорінні зміни у концепціях відповідних “техно
логій” розв'язання проблем безліч разів відбувалися у 
сфері освіти, а також у соціальній політиці, де технології 
досягнення бажаних результатів є менш сталими. Упев
неність, що сповнювала економічну політику у 1950-х і 
1960-х роках, коли вважалося, що кейнсіанська система 
дає змогу ідеально “налагодити” економіку держави, 
сьогодні похитнулася перед лицем монетаризму, який 
набирає дедалі більшої сили. Можливо, саме в таких 
сферах необхідна особлива обережність при розробці по
літики, що повинна передбачати просте здійснення по
літики наступництва.

13.6.3. Мінливість ресурсної бази
Ресурси, використовувані для розв’язання суспільних 
проблем, також змінюються. Досвід більшості західних 
високорозвинених країн після зростання цін на нафту у 
1973 — 1974 роках (а це було характерним і для 1980-х) 
свідчить, що політику, побудовану на основі достатку, 
необхідно переглянути. Річ не тільки у скороченні 
фінансових ресурсів, які можуть бути проблемою для 
уряду, а й у вичерпуванні реальних ресурсів. Політика, 
побудована на припущенні про вічно дешеву енергію 
або про дешеві природні ресурси як такі, вже не витри
мує критики.
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З погляду стратегічної перспективи перед урядом мо
жуть постати щонайменше два різновиди проблеми неста
чі ресурсів, які впливатимуть на його спроможність про
водити певну державну програму. Одним з них є нестача 
урядових ресурсів за наявності реальних економічних або 
природних ресурсів. Саме це сталося у випадку з Пропо
зицією 13 у Каліфорнії; економічних ресурсів було доста
тньо, але виборці відмовили уряду в їх наданні. Щоб за
побігти такій ситуації, політика має бути побудована та
ким чином, щоб можна було перевести клієнтів і функції 
у приватний сектор. Це можна робити через узгодження 
дій між державними і приватними програмами навіть у 
часи достатку, а розвиток гнучких організаційних стосун
ків сприятиме “приватизації” певних видів діяльності. За
гальне використання ресурсів змінюватиметься лише не
значною мірою; різниця полягатиме у тому, хто витрачав 
ресурси. У Великій Британії такий розвиток подій неод
мінно викликав би надміру ідеологізовані партійні дебати.

Постає інша, ще серйозніша проблема, коли відбува
ється скорочення або навіть сповільнення зростання об
сягів реальних ресурсів. У цьому випадку можна знайти 
механізми, які б меншою мірою залучали до відповідної 
діяльності, але й передбачали перехід від прямого надан
ня послуг до використання заохочень стосовно тих, хто 
хоче надавати їх добровільно, або ж вдавалися до пере
конання. Також може виникнути потреба у розробці про
грам з модульною структурою, яка не відрізнятиметься 
від складання кошторису з нуля (тобто не шляхом по
правок до торішніх даних), з метою дієвого послаблення 
напруги з наданням послуг. Однак прихильники політи
ки наступництва не повинні думати, що їхні опоненти є 
недалекими людьми. Опоненти чинитимуть опір розвит
ку модульної структури, добре розуміючи, що її призна
чення полягає у частковому припиненні ій наступництві. 
Таким чином, найзапекліша боротьба розгориться з про
цедурних і організаційних питань, а не з питань змісту 
програми.
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13.6.4. Мінливість попиту
Нарешті, попит на певні види політики також змінюється 
(див. також підрозділ 5.5.1). Проблема політики може за
лишитися такою ж, а от кількість громадян, яким потріб
на послуга, — зменшитися. Зміна у попиті особливо важ
лива, коли послуга є капіталовитратною, а зростання по
питу на таку послугу доведеться довго чекати, оскільки 
необхідно створити додатковий акціонерний капітал. Але 
навіть за працезатратних послуг може налічуватися вели
ка кількість осіб, яких навчили надавати певний вид по
слуг, а їхнім робочим місцям загрожує скорочення. Ще 
інші за умови зростання попиту повинні пройти навчання.

Якщо попит на певну послугу різко збільшується або 
зменшується, можуть відбутися відчутні зміни не тільки 
в обсягах послуги, що надається, й у виді послуги. На
приклад, при незначних обсягах послуги існує можли
вість безпосереднього надання послуги; а от коли обсяг 
зростає, для досягнення тієї ж мети уряд може вдатися 
до програми з перерахування коштів. Так само, якщо 
програма з перерахування коштів або заохочувальна про
грама фіксує скорочення попиту, то може з’явитися по
треба у переході на більш працезатратне пряме надання 
послуг. Це можна виправдати наданням клієнтам послуг 
вищого рівня, але в реальності це стає засобом захисту 
вже створених у програмі робочих місць.

Природно, якщо хтось планує політику наступництва, 
то доцільним буде розроблення таких програм, як пере
рахування коштів або заохочення, які не передбачають 
залучення великої кількості фахових працівників і вели
ких капітально оснащених підприємств. Зменшуючи фік
совані витрати (фіксовані політично, якщо не законодав
чо), здійснити будь-які зміни у програмі буде легше. 
Звичайно, деякі програми повинні виконуватися безпосе
редньо державними працівниками, а інші програми — 
лише за їхнім посередництвом. Та коли політика наступ
ництва — запланований елемент програми і відомо, що 
будуть коливання у попиті, необхідно обміркувати такі
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програми, які не вимагають великої кількості державних 
працівників, особливо зі спеціальною підготовкою. Знову 
ж таки, даний розвиток подій у Великій Британії невід
воротно матиме ідеологічний підтекст.

13.7. ПРОБЛЕМИ, ЩО ВИНИКАЮ ТЬ  
ПРИ ПЛАНУВАННІ ПОЛІТИКИ  
НАСТУПНИЦТВА І ПРИПИНЕННЯ

Коли політика розроблена з метою полегшення здійснен
ня у майбутньому наступництва або припинення, вини
кають певні проблеми. Ні працівники державного сек
тора, ні клієнти не схильні оцінювати програму так, як її 
розуміють виробники рішення, а саме — як тимчасовий 
захід з вирішення проблеми. Незалежно від обмежуваль
ного рівня законодавства програми, і працівники дер
жавного сектора і клієнти спробують зміцнити свої пози
ції і домогтися сталості або принаймні видимості сталості. 
Працівники державного сектора намагатимуться отримати 
повноваження і спробують зробити деякі аспекти своєї 
програми невід’ємними складовими інших програм. Клі
єнти згуртуються і розвиватимуть правовий дух навколо 
своєї програми. Крім зрозумілих спроб з боку окремих 
осіб захистити себе, інші проблеми виникнуть тоді, коли 
законодавство буде розроблено, а організації створено 
явно для того, аби полегшити в майбутньому запроваджен
ня політики наступництва.

Одна із проблем розроблення програм, пов’язана з пла
нуванням політики наступництва, — це збалансування 
здатності запровадження програми під час її поточного 
циклу зі спроможністю результативно провести політику 
наступництва у майбутніх циклах. Чим більш реальним 
буде законодавство під час поточного циклу, тим чіткіши
ми будуть головні вказівки щодо майбутніх дій і тим 
ефективнішим — навчання працівників. Члени організації, 
відповідальні за запровадження законодавства, проходити
муть навчання з виконання своїх завдань, а клієнти очіку-

23 —  4-2228
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ватимуть певних переваг і відповідної поведінки від орга
нізації. Причому точність, яка допомагатиме у виконанні 
програми, допоможе й у здійсненні політики наступницт
ва, яку значно важче здійснити у майбутньому.

Інший цікавий аспект балансу між можливістю запро
вадження і політикою наступництва стосується добору ін
струментів для запровадження такої політики. Як ми вже 
відзначили вище, інструменти політики, що передбачають 
залучення великої кількості працівників, складніше підда
ти змінам. Однак там, де є працівники, відповідальні за 
впровадження програми, дуже ймовірно, що даний метод 
надання послуги відповідатиме законам більшою мірою, 
ніж інші методи. Передача державою контрактів у прива
тний сектор може бути найбільш гнучким засобом надан
ня послуги, хоча контроль за її наданням значно посла
биться. Такий контракт припинити набагато легше, ніж у 
випадку з прийняттям на роботу державних службовців, а 
вартість надання послуги установою, з якою укладено 
угоду, може виявитися нижчою, ніж це передбачено стат
тею витрат на виконання законодавчо затвердженої про
грами. Напрямок можливих змін у цьому випадку менше 
піддається безпосередньому контролю з боку уряду, ніж 
зміни у межах його власних організацій.

13.8. СТРАТЕГІЇ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЮ ТЬ
ПРОСТІШЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ  
НАСТУПНИЦТВА І ПРИПИНЕННЯ

Багато авторів запропонували більш легкі шляхи майбут
нього здійснення наступництва і припинення; у літерату
рі з розвитку організацій можна натрапити на цілу низку 
методів здійснення таких видів політики. Багато із за
пропонованих розв’язань самі мають проблеми, і жодне 
з них не є панацеєю. Однак, беручи до уваги важливість 
“уникнення прив’язаності” до існуючого зразка держав
ної програми, варто вдатися до всіх наявних засобів.
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13.8.1. Мінливість сприйняття
В ідеалі, політика наступництва і навіть політика припи
нення повинні вважатися невід’ємною і вигідною части
ною процесу політики (див.: de Leon, 1978, 194— 195). 
Імовірність невідповідностей, невдач або навіть зміни 
обставин необхідно усвідомлювати на самому початку 
процесу політики, на стадії, коли розглядаються можливі 
альтернативи політики. Особливу увагу слід приділяти 
стадії оцінювання, оскільки саме на цій стадії передбача
ються заходи з досягнення цілей політики, які визнача
ють, чи потрібно застосовувати політику наступництва і 
припинення.

Одна з перешкод, яку необхідно подолати у випадку, 
коли потрібно, аби наступництво політики було більш 
прийнятним результатом процесу політики, є переважно 
психологічною. І працівники державного сектора, і клі
єнти вважають кожну державну програму практично не
змінною. Звідси випливає, що будь-яка спроба припини
ти або замінити існуючу програму іншою буде сприйня
та з побоюванням або навіть вороже. Ось чому існує по
треба роз’яснювати обом категоріям зацікавлених осіб, 
що зміна — це природна складова життєвого циклу 
політики і що багато змін просто невідворотні. Зміна че
рез наступництво політики може сприяти полегшенню 
або підвищенню ефективності роботи працівників, а та
кож підвищити якість послуг, що надаються клієнтам. 
Звичайно, переконати членів обох груп у дієвості запро
понованих змін є справою нелегкою.

Одним із засобів змінити сприйняття є цілковита від
вертість стосовно тих, на кого може вплинути зміна. 
Уряд зазвичай обмежує і “дозує” інформацію, аби запо
бігти небажаній реакції. На сьогоднішній день це стало 
настільки звичним, що рідко коли офіційне повідомлен
ня доброї новини можна сприймати за чисту монету. 
Правдивість має очевидні моральні переваги, але може 
також мати результат кооптування тих, на кого керівни
цтво організацій хотіло б спрямувати свій тиск. Розпо-

23*
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вівши клієнтам чи працівникам правду і попросивши їх 
у певний спосіб відреаґувати на зміну, керівництво орга
нізації може результативно залучити їх до впровадження 
зміни.

Іноді також виникає потреба змінити мікроклімат ви
роблення і ухвалення політики. Керівництву організації 
може бути настільки ж важко пристосуватися до змін, як 
і членам цієї організації або ж її клієнтам. Будь-яка 
зміна в програмі, особливо ініційована з-поза меж орга
нізації керівниками цієї організації, може розцінюватися 
як невдача. Аби не втратити свого реноме, керівництво 
радше чинитиме опір, але не погоджуватиметься зі змі
нами і не намагатиметься зробити їх результативнішими. 
У світі державної бюрократії все, що більше, вважається 
кращим, а стабільність загалом вважається кращою, ніж 
зміна. Допоки таке сприйняття не зміниться, важко буде 
знайти керівників, потрібних для проведення політики 
наступництва.

13.8.2. Внутрішня мотивація політики 
наступництва

Іншим підходом у справі зменшення опору політиці на
ступництва є розвиток міцних внутрішніх спонук до на
ступництва. Такий підхід, звичайно, включатиме подо
лання побоювань, які, очевидно, викличуть зміни, і особ
ливо ті зміни, що впливають на людські засоби до існу
вання. Один із способів подолання опору змінам полягає 
в навчанні й соціалізації. Проте навчання з метою спри
яння політиці наступництва вимагатиме змін у традицій
них методах його проведення в організаціях. Ініціатори 
навчання в організації схильні твердити, що існує лише 
один шлях досягнення цілей. Натомість при вивченні 
способів функціонування організації можна вдаватися 
якщо не до цинізму, то до легкого скептицизму. Це, зви
чайно, легше зробити у верхніх ешелонах організації, де, 
з огляду на кращу освіту і більшу впевненість, до деякої 
міри вже може існувати більша неупередженість і скеп
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тицизм. Також ми чекатимемо, що молоді працівники, 
які ще не надто багато років свого життя віддали роботі 
в організації, охочіше піддаватимуть сумніву усталені 
підходи організації до вирішення своїх проблем і легше 
сприйматимуть політику наступництва.

Розроблено немало підходів для сприяння проведенню 
політики наступництва і організаційних змін (див. також 
11.4.3). Наприклад, часто використовують консультантів 
як “агентів змін”, що приходять в організацію з метою 
допомогти їй визначитися із власними потребами у 
змінах, а також посприяти розробленню механізму їх 
проведення (Lippitt, Watson and Westley, 1958). Підходи, 
що орієнтовані на окремі групи і застосовуються до про
ведення змін в організації, часто називають “навчанням 
чутливості” (Schein and Bennis, 1965). Вони зосереджу
ють увагу на внутрішній динаміці малих груп, а тоді до
помагають екстраполювати їхній досвід на ширше орга
нізаційне оточення. Більш масштабний підхід до розв’я
зання цієї проблеми в межах організацій називають “роз
витком організації*”, або РО (Eddy, 1970). Такий підхід 
“іде далі традиційних освітніх і консультативних проек
тів і намагається допомогти організації налагодити і про
вести довгостроковий процес самооцінки, конструктив
них змін та оновлення” (Eddy, 1981, 184).

Оскільки існує велика кількість запропонованих мето
дів зміни внутрішньої динаміки організації, то логічно 
припустити, що ці ж методи можна застосувати для зміни 
політики, яку здійснює організація. Зміна мети діяльності 
організації є однією з найважливіших форм організаційної 
зміни, і, якщо вищенаведені методи (з-поміж інших) ви
явилися корисними для досягнення зміни поведінки в ме
жах організації з (відносно) постійними цілями, їх можна 
застосувати до складніших проблем, пов’язаних зі зміною 
цілей. Критики таких підходів називають їх теологічними, 
ненауковими методами розв’язання проблем організацій
ної зміни, але саме такі підходи вселяють певну надію за 
умови, що вони використані належним чином і з розумін
ням обмеженості їхніх можливостей.
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Зазначені стратегії є найбільш доцільними для орга
нізацій, які мають зв’язок із зовнішньою групою, здат- 
ною повідомити їм про невідповідність їхньої діяльності. 
Таку роль для деяких організацій виконують професійні 
організації, в той час як клієнти і постачальники можуть 
виконувати цю роль стосовно інших організацій.

Так само в організаціях, де швидко змінюються відпо
відні технології або ідеї щодо кращої практики, необхід
ність перегляду своїх цілей і проведення запланованих 
змін може виникати значно частіше, ніж в інших орга
нізаціях. Нарешті, більш цілісні й однорідні організації 
можуть з більшим бажанням вдатися до цього виду 
зміни, ніж конфліктні організації.

13.8.3. Зміна заохочень
Ми вже зауважили у 13.5, що полегшення здійснення 
політики наступництва і припинення можна досягти 
шляхом пом’якшення фінансових та інших сторін, при
таманних змінам. Для того аби таке пом’якшення стало 
результативним заохоченням, необхідно, щоб воно було 
звичайним явищем, а не застосовувалося до якогось осо
бливого випадку після запропонованої зміни. Більшість 
політичних систем функціонує без якихось відчутних за
охочень до організації запровадження політики наступ
ництва, особливо якщо така політика може призвести до 
скорочення фінансування і кількості робочих місць. Гро
ші, які установа може заощадити за поточний рік, не за
лишаються в такій установі, а повертаються до загально
го фонду. Якби установи могли залишити у себе хоча б 
частину заощаджених грошей у зв’язку з припиненням 
політики чи програми або навіть якби установи могли 
переносити таку суму на наступний фінансовий рік, то 
вони б мали непогане заохочення до скасування або за
міни сумнівних програм. Такий підхід знизив би рівень 
заощадження коштів у зв’язку з політикою наступницт
ва, але, без сумніву, полегшив би перехід від однієї по
літики до другої. Загалом, певні заходи можуть бути 
вжиті для пом’якшення шкідливих перехідних або розпо-
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дільчих впливів політики припинення на персонал, 
клієнтів та на розміщення засобів реалізації.

Така реструктуризація щонайменше зробить заохочен
ня, які пропонуватимуться виробникові політики при 
розгляді питання участі в проведенні політики наступни
цтва, більш нейтральними, тож це питання можна буде 
розглянути по суті, а не з огляду на викликані зазначе
ною політикою труднощі для членів організації і клієн
тів. За допомогою ще більш дієвих заохочень, таких як 
підтримка офіційних представників, котрі ефективно 
проводять політику наступництва або припинення, мож
на схилити шальки терезів на користь змін принаймні 
серед вищого керівного складу.

13.8.4. Мінливість природи закладів
Побудова організацій державного сектора також може спри
яти політиці наступництва. Існує тенденція призначати осіб 
на посаду в організації і навчати їх тільки здійснення своїх 
функцій, при цьому підтримуючи відносно жорстку струк
туру в межах організації. Однак організації повинні утворю
ватися за можливості змінюватися. Необхідно також помір
кувати над кращим використанням матриці внутрішнього 
планування організації. Це може забезпечити членів орга
нізації тривалою роботою, а також передбачити гнучкість 
для створення (розпуску) проектних команд або робочих 
груп (Davis and Lawrence, 1977; Biller, 1976, 139 —  144).

Хоча така внутрішня форма організації може бути ба
жаною з погляду політики наступництва, залишається 
незрозумілим, скільки проблем політики можна виріши
ти у такий спосіб і як розв’язати проблеми звітності. 
Матрична форма організації може бути дуже доречною 
при проведенні політики інновації або політики, що пе
редбачає виконання окремих проектів (Peters, 1983), але 
не для здійснення узвичаєної політики, спрямованої на 
обслуговування великої кількості клієнтів. Це може зда
ватися парадоксальним, однак саме останньому виду по
літики найбільше потрібна політика наступництва. Крім
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того, людині властиво відстоювати гнучку матричну стру
ктуру в чужій ділянці політики, але прагнути більш ін- 
ституціоналізованої і тривкої організаційної структури 
для своєї політики.

Альтернативою матричної форми організації є підбір 
“фахівців порятунку”, які уміють передислоковувати ре
сурси, вивільнені політикою наступництва або припинен
ня, в місця, де вони можуть принести найбільше користі 
(Biller, 176, 146 — 147). Це може до певної міри пом’як
шити викликане процесами наступництва незадоволення 
і невизначеність деяких працівників, а також допомогти 
їм здолати внутрішній опір.

13.8.5. Підтримка політики наступництва
і припинення через фінансове планування

Повністю запроваджена система укладення бюджету на 
нульовій основі (ZBB) (а не шляхом внесення поправок 
до торішніх даних), якщо тільки це є можливим, має да
вати змогу проводити політику припинення (див. також 
10.6.6). Тут ми не збираємося в усіх аспектах розглядати 
ZBB (див. праці з питань ZBB у: Cramer, 1979), але вар
то згадати про вражаючі аналітичні вимоги цієї системи, 
а також про той факт, що переважна більшість до
сліджень здійснюється зацікавленими установами (див.: 
Brewer, 1978, 341 — 342). Запровадження системи ZBB 
у федеральному уряді Сполучених Штатів у часи прези
дента Картера не спричинилося до якогось помітного 
зростання кількості випадків запровадження політики на
ступництва і припинення.

13.8.6. Закони “заходу сонця” як поштовх
до запровадження політики наступництва 
і припинення

У Сполучених Штатах велике зацікавлення виявляли до 
ідеї законів “заходу сонця”. Програмі надаються тільки
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законодавчі і бюджетні повноваження, скажімо, строком 
на п’ять років, і вона автоматично припиняється, якщо 
під неї знову не буде підведена законодавча база. (Такий 
підхід став звичайним явищем для частини законодавства 
Великої Британії, але він ще не застосовується до всіх 
програм.) Повторне підведення законної бази під програ
му може статися тільки у випадку проведення сприятли
вого оцінювання. Складність тут полягає в тому, що існу
ють просто вражаючі вимоги до обґрунтування такої про
грами, а також значні законодавчі зобов’язання (Brewer, 
1978, 342 — 343). Ці проблеми значно спрощуються, як 
тільки установи опускаються нижче передбаченого зако
нодавством “порога успіху” і підлягають законам “заходу 
сонця”, але тоді виникають труднощі у встановленні ко
рисних оперативних норм. Інші проблеми полягають у то
му, що організація, захищаючи своє існування, може ви
ділити левову частку ресурсів саме цьому завданню або 
настільки завуалювати свою діяльність, що результативне 
оцінювання стане неможливим (de Leon, 1978). Положен
ня законодавства “заходу сонця” рідко коли рішуче засто
совуються у штатах, які запровадили його з огляду на де
які загрозливі елементи. Зняття положення про автомати
чне припинення послабило б загрозу, що міститься у цьо
му законодавстві, але також знизило б рівень серйозності 
повторного розгляду програми.

Суть законодавства “заходу сонця” полягає у пе
ріодичній перевірці стану справ у всіх організаціях та їх
ніх програмах, але, можливо, було б доречним передба
чити також і менш періодичний механізм здійснення на
ступництва і припинення. Кілька факторів можуть 
слугувати засобом відбору організації для перевірки. Як
що ми прагнемо змін, які можуть підвищити ефектив
ність урядування або зменшити витрати на нього, то 
критерієм для відбору буде розмір бюджету і кількість 
працівників. По-друге, зміна розміру бюджету є крите
рієм, що говорить сам за себе; якщо бюджет швидко 
зростає, то це свідчить або про успішність програми, або 
про неякісне планування — коли програма охоплює над
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то багато клієнтів чи нерезультативно витрачає кошти. 
Також важливо звернути увагу не тільки на зміни в бю
джеті, звідки фінансують здійснення політики, а й на 
мінливе середовище, в якому здійснюється ця політика. 
Хоча зміни в соціальних показниках є дещо менш чутли
вими, ніж цього очікували, зміни в основних показниках 
попиту на послуги можуть виявитися поштовхом для 
проведення перевірки програм (див. також підрозділи 
5.6.3 і 5.6.4).

13.9. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Незважаючи на те, що в цьому розділі ми наголошували 
на випереджувальному плануванні можливості проведен
ня політики наступництва чи припинення, дуже важливо 
завжди робити акцент на тому, що і наступництво, і 
припинення відбудуться не в найближчому майбутньому, 
а десь у перспективі. Якщо наступництво і припинення є 
справою установи, то установа може тільки тим і займа
тися, що думати про наступництво і припинення, і тоді 
вона не зможе виконати своїх першочергових завдань. 
Зміна — важлива справа, але надмірний акцент на 
змінах може призвести до того, що політика наступницт
ва або припинення стане невідворотною.
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АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ 
ДЛЯ РЕАЛЬНОГО СВІТУ

14

14.1. АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ
У цій книжці ми спробували подати підхід до аналізу 
політики, більше зосереджений на його процесі, ніж на 
методиці. В нашому розумінні аналіз насамперед стосу
ється визначення характеристик аналізованої проблеми 
та її політичного середовища, а фактичний механізм пев
них методів відіграє вторинну і другорядну роль. Нехту
вання контекстом процесу на користь методики або, що 
гірше, переконаність у можливості простого пристосу
вання процесу до певних улюблених методів роботи га
рантує негативну реакцію прихильників більш аналітич
ного підходу, який уже набув великої популярності у 
Британії.

Визначення характеристик аналітичної проблеми, та
ких як ступінь невизначеності з приводу майбутнього, та 
межа, до якої на себе беруть остаточне зобов’язання в 
найближчому майбутньому, є передумовою вибору нале
жного методу або методів — тих, якими можна 
користуватися. Навчання у процесі добору методів ана
лізу, придатних для певного етапу процесу політики, на 
наш погляд, помітно ігнорувалося у навчанні аналізу по
літики порівняно з великомасштабним теоретизуванням 
та механізмом дії самих методів. Одна з головних наших 
цілей, поставлених у цій книжці, — певним чином ско- 
риґувати цей дисбаланс.

Аналітик політики не може забезпечити негайного 
розв’язання непіддатливих проблем. Справді, якщо про
блема не піддається розв’язанню, все, на що здатний 
майстерний фахівець з питань політики, — наголосити



366 Частіш а III. В И С Н О В К И

на відсутності вирішення проблеми у тому вигляді, як 
вона сформульована, або на тому, що витрати ресурсів 
будуть величезними порівняно з масштабами проблеми. 
Якщо аналіз політики набуде поширення, то, за іронією 
долі, його помилково асоціюватимуть із меншою ефекти
вністю політики, оскільки, поза сумнівом, багато “не
складних” проблем уже перебувають у центрі політики 
уряду, а те, що мають розв’язати політики й аналітики, є 
складними проблемами, пов’язаними з провалами по
літики та витратами ресурсів на існуючі види державних 
програм. Проте навіть така очевидно негативна роль ана
лізу у приверненні уваги до непіддатливих питань варта 
великої уваги, оскільки вона допомагає скоротити витра
ти ресурсів, яких потребує самовбивча політика атак на 
цегляні мури суспільних проблем.

Однак немає потреби перетворюватися на апологетів 
обмежень аналізу політики. Хоч аналіз політики сам по 
собі не може залагодити конфлікт цінностей або визна
чати політичні пріоритети, він усе ж допомагає зробити 
вибір навіть з-поміж важливих стратегічних варіантів 
рішень, таких, як відносний пріоритет, якого надають 
підтриманню рівня грошових доходів, або забезпечення 
послугами мережі медичних і соціальних закладів.

Потенційний внесок аналізу політики, ймовірно, є 
найбільшим на проміжному рівні аналізу, де проблема 
невдало визначається або неякісно вимірюється, існує 
низка фактичних або потенційних інтересів політики, а 
проблема чітко не вписується у коло обов’язків однієї 
організації. Прикладом такої проблеми проміжного рівня 
є безпека на дорогах, що фактично була об’єктом уваги 
PAR (Аналіз і контроль програми) британського уряду 
на початку 1970-х років.

Найважливіше, щоб аналіз політики не був націлений 
надто “низько”. Якщо аналіз спрямований на суто тех
нічні проблеми, то він втрачає складову політики.
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14.2. ПОЛІТИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ АНАЛІЗУ
Аналіз політики не може полегшити важких у політич
ному сенсі рішень і, справді, завдяки чіткішому викладу 
суті варіантів може ускладнити досягнення гаданого 
компромісу того типу, який породжує коаліції виробни
ків рішень або задобрює тих, хто програє. Проте той 
факт, що (у деяких, але не у всіх випадках) рішення мо
же бути простішим у політичному плані за відсутності 
аналізу, який порушує дилеми і спричинює довготер
мінові витрати й невизначеності, не означає уникнення 
несприятливих наслідків нерозважливої державної прог
рами. Якщо тільки ми не розглядаємо укладання простих 
угод як кінцеву мету державної програми, вагомі наслід
ки рішень щодо політики мають заслуговувати на таку ж 
увагу, як і підтримання належної системи прийняття цих 
рішень.

Однак припущення про те, що аналіз політики може 
тільки ускладнити завдання політиків, є необгрунтовано 
песимістичним. Навіть там, де аналіз політики справді 
надає свідчення несприятливого характеру всіх наявних 
варіантів, цими свідченнями можна скористатися, щоб 
зробити вибір одного з цих варіантів (радше ніж нереа
лістично “простого” варіанта) більш прийнятним для 
тих, кому треба приймати рішення, і тих, на кого це 
рішення вплине. Приховування свідчень або нездатність 
зібрати свідчення про складність вибору політики, з 
яким стикається дослідник, може лише послабити спро
можність уряду виробляти рішення та підірвати довіру 
громадян до політичної системи.

Політику й аналіз не слід розглядати як несумісні речі 
більшою мірою, ніж тією, якою прихований внутрішній 
аналіз запобігає політичним негараздам. Восени 1982 р. 
вибіркове просочування інформації колишньої Централь
ної групи огляду політики (CPRS) у Британії призвело 
до оприлюднення (однак не публікації!) звіту, в якому 
аналізувалися довготермінові тенденції у рівні держав
них витрат та обговорювалися можливості скорочення
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видатків на основі різних уявлень про економічне зрос
тання та їх утримання у визначених межах. Досить різ
кий відхід уряду від отруєного келиха, запропонованого 
звітом CPRS, природно, не усунув найголовніших про
блем, а після виборів у червні 1983 р. стало очевидним, 
що майбутнє соціальних виплат у 1990-х роках знову пе
ребуває у центрі уваги Кабінету.

У передовиці “Times” було запропоновано модель під
ходу до цієї проблеми — модель, яка частково спирала
ся на досвід Звіту Бевериджа за 1942 — 1943 рр. та 
зроблений у 1978 р. тодішнім урядом лейбористів пере
гляд додаткових пільг, що, на нашу думку, становить 
розважливий союз політики й аналізу і водночас реаліс
тично оцінює політичні обмеження: “думка, досліджен
ня, опублікування базової інформації, дискусія, дія” 
( “The Times”, 9 серпня 1983 р.). Перший етап полягав у 
тому, що “Кабінет мусить узгодити комплекс чітких 
цілей, а потім уповноважити проведення досліджень та 
підготовку варіантів вибору”. Хоча урядові департаменти 
володіли монопольним правом на значний обсяг доклад
ної інформації, це не виключало ролі незалежних осіб зі 
свіжими або альтернативними поглядами. Уряд міг би 
замовити проведення досліджень таким інституціям, як 
Інститут досліджень політики або Рада з питань еконо
мічних і соціальних досліджень (колишня Рада до
сліджень у сфері соціальних наук).

“Висока якість досліджень, що породжує відкритість, і 
характеристика у “Зеленій книзі” моделей суспільства 
добробуту та його фінансів у 1990-х, роках що спира
ються на розмаїття економічних ідей, побудованих на іс
торичних даних та комплексі варіантів реформування, не 
Гарантуватимуть раціонального обговорення або успіш
ного результату. Британська політика надто поляризова
на, а більша частина британської преси містить надто 
тривіальні матеріали... І все ж відвертість перед громад
ськістю принаймні обіцяє виробникам політики шанс на 
успіх, оскільки вони мусять перемогти в суперечці. Від
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критість уряду може означати поглиблення дискусії, але 
так само і кращий склад уряду” (“The Times”, 8 серпня 
1983 р.).

Такий процес не обіцяє ніякої панацеї — не кажучи 
вже про потребу в громіздких політичних рішеннях, як
що проектовані напрями витрат та існуючі зобов’язання 
не є сумісними, — однак ще меншою мірою сумісними 
є політика й аналіз.

14.3. ПОЛІТИКА Й АНАЛІЗ
Рішення політиків мають відігравати роль практично у 
всіх роботах з проблем аналізу політики — від найбільш 
раціоналістичних до найбільш інкременталістських, хоча 
багато творів, написаних у традиціях раціоналізму, зо
бражують політиків надто деполітизованими істотами. 
Оскільки раціональні моделі не мають внутрішніх меха
нізмів визначення орієнтирів і цілей та їхньої пріоритет
ності, останні мають впроваджуватися виробником 
рішень. Загалом мається на увазі унітарний виробник 
рішення, а весь політичний процес вироблення рішення 
ігнорується. Політики розглядаються як необхідний чин
ник, а політичний процес підпорядковується вимогам 
аналізу.

У своїй нещодавній роботі Саймон (1983) пішов ще 
далі, наголосивши на важливій ролі політичних механіз
мів у демократичній системі та передбачаючи обставини, 
у яких єдиним належним механізмом розв’язання про
блеми стають суперечки й конфронтація:

“Коли проблема набуває надзвичайної гостроти —  коли вона 
супроводжується невизначеностями й конфліктами ціннос
тей, — тоді дуже важко обійтися самим лише фаховим рівнем, 
а узаконення фахівців перестає бути простою справою. За та
ких обставин ми помічаємо існування фахівців з царини ствер
дного і фахівців з негативного. Ми не можемо залагодити такі 
проблеми, передаючи їх на розгляд певним групам фахівців. У 
найкращому випадку ми можемо перетворити суперечність на
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протилежну процедуру, за якої ми, дилетанти, прислухаємося до 
експертів, але мусимо вибирати з-поміж них” (Simon, 1983, 97).

З іншого боку, для таких авторів, як Ліндблом і Віл- 
давскі, політика (хоча вона й розглядається як наділена 
недоліками порівняно з ринковим механізмом) є не про
сто засобом упровадження цінностей в раціональний ви
бір; вона перетворюється на механізм, що сам по собі 
має аналітичну значущість. Множинність учасників по
літичного процесу зменшує можливість пропущення яко
їсь характеристики через той спосіб, у який проблема 
була визначена в головах пропонентів рішення. Цей доб
родійний і, можливо (з чим пізніше погодився Ліндб
лом), шанобливий погляд на процес політики, ймовірно, 
значною мірою спирається на більш відкриту американ
ську систему і не може так само застосовуватися до зна
чною мірою непарламентського процесу в Британії, що в 
більшості випадків потребує таємних дискусій між ви
знаними групами та департаментами уряду.

На нашу думку, постулювати політику як засіб упро
вадження цінностей або орієнтирів до аналізу на початку 
процесу політики, за якого рішення органічно випливає з 
аналізу, — це означає спотворено висвітлити роль ана
лізу в процесі політики, принаймні почасти перекрутив
ши її. Готовий зразок аналізу споживають і (за умови 
його використання) втілюють у процес політики, з якого 
потім постає рішення. Цей процес неминучий (у тому 
сенсі, що нереалістично очікувати прийняття всіх аспек
тів аналізу політики без будь-яких питань політичного 
спрямування) і в певному розумінні аналітично бажа
ний — піддання аналізу критичній оцінці само по собі 
може мати аналітичну цінність.

Зв’язок між політикою й аналізом у найкращому сенсі 
має повторюваний характер. У частині II ми відзначали 
важливість політичного середовища та споживання ана
лізу на всіх етапах процесу політики з моменту форму
лювання порядку денного. Навіть після здійснення оста
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точного вибору роль аналізу політики — та самої по
літики — далека від завершення.

Відтак аналіз розглядається як відкрите доповнення 
політичних аспектів процесу політики, а не як їх під
міна. Зв’язок між аналізом і політикою часто набуває на
пруженого характеру, однак розглядати політику як 
щось залишкове означає прирікати аналіз, але не політи
ку, на неадекватність.

14.4. ПОЛІТИКА АНАЛІЗУ

Такої речі, як цілковито “нейтральний” аналіз, не існує. 
Цінності перебувають у центрі творення політики, і в 
цьому розділі ми стверджували, що непрактично і навіть 
небажано ізолювати аналіз від політичних дискусій, на
магаючись визначити цінності й орієнтири та піддати їх 
“вільному від цінностей” аналізу, який би дав змогу 
знайти “оптимальне” розв’язання (див. також 7.3).

Існує й низка більш витончених способів надання ана
лізові політичного підтексту. У попередньому підрозділі 
ми відзначали, що різні приписові моделі вироблення 
рішень мають важливі наслідки для природи політичного 
процесу. Це стосується також прихильників використан
ня специфічних методів аналізу.

Навчання майбутніх аналітиків політики мусить вті
лювати те, що ми назвали у параграфі 2.5.8 “аналізом 
аналізу”. Сюди входить оцінка припущень з приводу фа
ктів і цінностей, втілених у визначеннях проблеми та за
пропонованих варіантах її розв’язання, а також спромож
ність критично аналізувати часто неочевидні припущен
ня, які пов’язані з певними методами і стосуються кри
теріїв бажаної політики (наприклад, використання набли
ження до ринкових цін) та процесів вироблення рішень. 
Чутливість до проблем цінностей та питань розподілу 
політики, а не її простого глобального впливу, також фо
рмує відповідну частину навчання аналітиків політики.

24*
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Використання аналізу можна розглядати як процес, 
що має наслідки для політичної влади. Оскільки досвід 
часто зосереджується у певній урядовій інституції, про
ведений нею аналіз, навіть за умови його опублікування, 
буває дуже важко піддати сумніву. Більше того, як ми в 
багатьох випадках відзначали, багато аналітичних мето
дів коштують дуже дорого, а тому їх використання об
межене багатими агенціями та групами. На тлі цього ва
ртість критичної оцінки аналізу порівняно невелика, на
віть якщо повний “контраналіз” коштує надто дорого.

Для тих, хто розглядає аналіз як результат поглиблен
ня існуючого розподілу політичних та економічних ре
сурсів, потенційне розв’язання полягає в тому, що ресур
си аналізу політики мають бути доступними всім існую
чим (і потенційним) організованим та неорганізованим 
групам, або в тому, що аналітики політики можуть діяти 
як незацікавлені “друзі дому”. Однак це порушує питан
ня про те, як визначати сукупні ресурси аналізу політики 
та їх розподіл. Ми не виступаємо проти використання 
послуг аналітиків політики, а стверджуємо, що сам по 
собі аналіз політики не має “раціональних” засобів ви
значення такого розподілу, і, таким чином, проблема не
минуче потребує політичного визначення.

Ми усвідомлюємо, що особи, які користуються ана
лізом, та спосіб його використання мають важливий по
літичний вимір. Загалом аналіз політики як такий не мо
же взяти на себе увесь тягар проблем доступу до політич
них та економічних ресурсів, яких політики й теоретики 
політичних і суспільних наук не змогли розв’язати.

14.5. ПРАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ

Якщо ми зацікавлені у ролі аналізу політики в процесі 
політики, а не просто в академічному дослідженні цього 
процесу, то можемо скористатися низкою очевидних ін
струкцій, можливо, й банальних, але часто обійдених 
увагою. По-перше, якщо нам треба провести аналіз, не



14. Аналіз політики для реального світу 373

кажучи вже про його споживання та використання, він 
мусить давати практичний виграш одному або більше 
виробникам рішення, які зацікавлені в суті питання, або 
можливість побачити, як цей аналіз можна застосувати 
для політичного обґрунтування їхньої позиції. І навпаки, 
аналіз може увійти до процесу політики, оскільки його 
було використано, скажімо, членами зацікавленої групи, 
які привертають увагу до нехтування членами уряду 
проблеми або до низької якості аналізу, який лежить в 
основі підходу уряду до проблеми.

Якщо результати аналізу мають становити практичну 
цінність, вони мають бути зрозумілими і своєчасними. З 
погляду аналітика, ступінь використання його аналізу 
може вирости до зловживання. Загалом аналітикові 
політики нема сенсу бідкатися з приводу спрощень і 
спотворень, яким піддають результати аналізу. Це а) не
минуче; б) набагато ймовірніше, коли ні початкуючий 
аналітик, ні якийсь “тлумач” не потурбувалися про ви
клад головних висновків та важливих застережень у ціл
ком зрозумілій формі. Зумисні спотворення, найімовір
ніше, будуть виявлені аналітиком (і оприлюднені під час 
брифінгу для преси або інших учасників політики) чи 
опонентами осіб, які надуживають аналізом у свій спо
сіб.

У будь-якому практичному способі використання ана
лізу політики навряд чи бере участь один-єдиний тип 
аналітика. Дійсно, ми, з нашими уподобаннями, не роз
глядаємо аналітиків виключно як окрему категорію. Як 
зазначає Гоґвуд (1984), існує

“спектр різних типів аналітиків, з яких одні є фахівцями з пев
них методів; інші спеціалізуються у специфічних сферах по
літики, але всі (як я сподіваюся) мають принаймні деяку здат
ність донесення одержаних ними результатів до виробників 
рішень і розуміння того, як їхній професіоналізм узгоджується 
з процесом політики в цілому. Інші можуть бути ближчими до 
традиційного уявлення про політичного радника, проте спеціа
лізуватися в інтерпретації результатів аналізу політики для
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конкретних політичних замовників. Однак принаймні деякі з 
них мусять бути майстрами на всі руки — можливо, не воло
діючи досконало жодним із методів, уміти визначити потен
ційно релевантні методи, якщо не бути здатним реалізувати їх, 
розуміти їхні слабкі й сильні сторони та надавати великої ваги 
проблемам виробників рішень”.

Повертаючись до початку цього розділу, нагадаємо, 
що нас цікавить підхід до аналізу з погляду процесу, а 
не аналізу як послідовності малих шматочків продукції, 
одержаної з математичних моделей, які виробляються 
аналітиком і передаються виробникам рішень. Цей під
хід з позиції процесу та досвід ініціатив з аналізу по
літики, нагромаджений урядом Британії, наголошують на 
важливості сприйняття виробниками рішень корисності 
аналізу загалом та його застосування до специфічних 
проблем. Ми також наголошуємо на підході до презента
ції аналітичної продукції з позиції споживання, а не з 
позиції методики.

Остаточного успіху аналізу політики можна досягти, 
якщо перетворити його на настільки рутинну процедуру, 
що вона не розглядатиметься як діяльність, відокремлена 
і відмінна від процедури прийняття рішень. Проте, пове
ртаючись до реального світу, зауважимо — простір для 
більш аналітичного мислення у прийнятті рішень на дер
жавному рівні є настільки широкий, що для подальшого 
прогресу суттєве значення має навчання ролі аналізу як 
незалежного предмета. Користуючись підходом, викладе
ним у цій книжці, неможливо розв’язати усі проблеми 
політики, що постають перед урядами, так само як не 
можна залагодити всі суперечки між авторами праць з 
аналізу політики. Однак сподіваємося, ми чітко дали 
зрозуміти, що аналіз —  не просто засіб, який було б до
бре мати в ідеальному світі, а спосіб мислення, який має 
практичне значення в реальному світі.
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2 4 3 -2 4 4 , 349

Евристичний розв’язок проблеми 
(he u ris tic  p rob le m -so lv in g ), 81 

Ед і, В . Б. (E ddy, W . В .), 357 
Е кон о м е тр и ка  (econom etrics), 

197 -199
Е ко н о м іч н а  теорія (econom ics), 

5 4 -5 5 , 67, 6 8 -6 9 , 197-199 , 
201, 2 5 9 -2 6 2 , 3 2 4 -3 2 5 , 350 

Е ко н о м іч н і дан і (econom ic  da
ta), 109, 118, 183 

Е кон о м ічн о  раціональна модель 
(eco n o m ica lly  ra tiona l m ode l), 
16, 83, 93

Експериментальна програма 
(experim enta l program m e), 179 

Е ксперим ентальний  метод (ex
pe rim en ta l m ethod), 3 2 0 -323  
д и в .  т а к о ж  К вазіексперим е- 

нтальний  метод (quasi-ex- 
perim enta l m ethod), 

Е кстраполяц ія  (ex trapo la tion ), 
188 -191 , 196

Елбеніз, Р. (A lbanese, R .), 213, 
296

Елдер, К .  Д . (E lde r, С. D .), 100 
Е л ісон , Д ж . (A llis o n , G .), 40, 

65, 75, 93, 156
Е лкок, Г . Д ж . (E lcock, Н . J.), 233 
Елс, П . (E lse, Р.), 263 
E poy, К . (A rro w , К .) ,  76

Е т ц іо н і, A . (E tz io n i, А .), 9 0 -9 2 , 
130, 169, 220, 278 

Еф ект Готорна  (H aw tho rne  e f
fec t), 321

Е ш кроф т, Б. (A sh c ro ft, В .), 319 
Еш ф орд, Д . (A sh fo rd , D .), 5

Закони “ заходу сонця”  (sunset 
law s), 22, 3 6 0 -3 6 2  

Зам іщ ення проблеми (p rob lem  
substitu tion ), 175-176  

Зв іт Патерсона (Paterson Report), 
217, 224

З в іт  Ф ул тона  (Fu lto n  R eport), 
215, 300

Зворотн і ефекти (reverse e f
fects), 313

Зворотний  зв ’язок (feedback), 
42, 152, 180, 200, 244, 322 

З д ій сненн ість  ( fe a s ib ility ) , 245, 
249, 296

Зібер, С. Д . (S ieber, S. D .), 313 
Зм іш ане сканування (m ixed  

scanning), 9 0 -9 1 , 130

Інкрем енталізм  (increm enta lism ), 
16, 79, 8 4 -9 1 , 103, 129-130 , 
142, 207, 214, 265, 302, 349, 
369
д и в . т а к о ж  П лю рал ізм , Вза

ємне пристосування п р и б іч 
н и к ів , Л індблом  

Інн овац ія  (inno va tio n ), 3 4 0 -3 4 2

К а н , Г . (K ahn, Н .), 195 
Кардона, Д ж . (Cardona, G .), 

270
К ар л і, М . (C arley , М .), 5, 118, 

162, 248
Кастлз, Ф . Д ж . (Castles, F. G .), 

104
Кауф м ан, Г . (K au fm an , Н .), 278
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К ваз іе ксперим ентальний  метод 
(quasi-experim enta l m ethod), 
320, 3 2 3 -3 2 4
д и в . т а к о ж  Експерим енталь

ни й  метод
К в а н го с  (quangos), 39, 302 
К ей нс , Д ж . М . (Keynes, J. М .), 

65
К ер , С. (K e rr, S.), 229 
К іл ін ґ , Д . (K e e lin g , D .), 35 
К іл ь к іс н і судж ення (q u a lita tive  

judgem en t), 17, 191 -196 , 229, 
245, 260

К ім б е р , Р. (K im b e r, R .), 100 
К ін ґ , A . (K in g , А .) , 278, 285 
К л ін ч , Ф . Д ж . (C lyn ch , F. J.), 

267
К л яй н , Р. (K le in , R .), 5 7 -5 9  
К об  Р. В . (Cobb, R. W .), 9 9 -100  
К о ге н , Д . К . (Cohen, D . К .) ,  86 
К о к с , А . (С ох, А .) , 158 
К он се н сус  (consensus), 79, 85, 

129, 137, 168, 194, 297, 329 
К он се рв а ти вн і уряди (C onser

va tive  G overnm ents), 53 
М акм іл а н а  (M a c m illa n ), 257 
Г іта  (H eath ), 215, 258, 263, 

275
Тетчер (Tha tcher), 27, 30, 33, 

61, 136, 165 -166 , 264 
К он сул ьта н ти  (consu ltants), 133, 

152, 153, 299, 327, 328, 329, 
357

К он сультув а ння  (consu lta tion ), 
292, 298, 300, 310, 327, 356 
д и в .  т а к о ж  У часть  

К он транал із  (coun te r-ana lys is), 
18, 61, 201, 2 0 8 -2 0 9 , 371 

К он тр о л ь  (con tro l), 14, 22, 41, 
263, 288, 294 -2 9 7 , 301, 307 
д и в . т а к о ж  П ланування й 

контроль мережі, Стеження 
К о н ф л ікт  (c o n flic t) , 302, 339

К о к с , А . (С ох , А .) , 158 
К о м іте т  контролю  за держ авни

ми видаткам и (P u b lic  Expen
d itu re  Survey C om m ittee ), 59, 
258, 267

Кооптац ія  (co-opta tion), 206, 355 
К оорд инац ія  (co -o rd ina tio n ), 

2 8 7 -2 8 8 , 302
Корпоративн е  планування (co r

porate p lann ing), 60, 140, 217 
Корпоратизм  (corpo ra tism ), 80, 

86
Крам ер, Ф . A . (K ram er, F. А .) , 

360
Кренсон, М . A . (Crenson, М . А .), 

201
К р іс і,  Б. Л . (C rissey, B .L . ) ,  201 
К р и ти ч н а  крива (c rit ic a l path), 

295
К у р н о у , Р. (C u rnow , R .), 186

Л е ґіти м іза ц ія  ( le g itim a tio n ), 30, 
157, 2 90 -291 , 302, 328 
д и в .  т а к о ж  Д елеґітим ізац ія  

(de le g itim a tio n )
Леґран, Д ж . (Le  G rand, J.), 28, 

315
Л е й б о р и стськ і уряди (Labou r 

G overnm ents):
1964 р., 230, 275 
1974 р., 31, 368 
Калагена (C a llaghan), 165 

Л енґ, Д . В . (Lang, D . W .), 295 
Лернер, Д . (Lerner, J.), 51 
Лесвел, Г . (Lassw e ll, Н .), З, 47, 

51
Л індблом , Ч. І. (L indb lom , С. Е.), 

16, 67, 7 1 -7 2 , 7 5 -8 0 , 8 4 -8 8 , 
8 9 -9 0 , 129-130 , 186, 212, 
213, 370

Л ін д л і, П . (L in d le y , Р.), 245
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Л ін ій н е  програм ування (linea r 
p rog ra m m in g ), 81, 247, 2 4 9 -  
251

Л о д ж , П . (Lodge , Р.), 2 24 -225  
Л онсдейл, А . Д ж . (Lonsda le ,

A . J.), 194
Л оренс, П . (Law rence , Р.), 359 
Л у їс , Д ж . (L e w is , J.), 4 4 -4 6  
“ Л ю д и н а -ад м ін істр а то р ”

( “ adm in is tra tive  m an” ), 75, 80 
Л ю к с , С. (Lukes, С .), 104

М айнер, Д ж . Б. (M in e r, J. В .), 
225

М акдоналд , Д ж . (M acD ona ld , 
J.), 59

М а кК е й , Д . Д ж . (M c K a y , D . J.), 
158

М а кл ін , М . (M cLean , М .), 194 
М а н і, В. Д ж . (M oney, W . J.), 
М ар кси стська  програм а (m arx- 

is t m odels), 105
М арстранд, П . К . (M ars trand , 

Р .К . ) ,  194
М арч , Д ж . Г . (M a rch , J.G .), 69 
М атри ця  (m a tr ix ):

м. перехресного впливу 
(cross-im pact), 193 -194  

о р га н іза ц ій н а  м. (organ iza
tio n ), 22, 294, 3 5 9 -3 6 0  

м. пр іоритетів  (p r io r ity ), 145— 
149, 152 -154  

М ед іа  (m ed ia ), 101, 122 
М едоуз, Д . Г . (M eadow s, D . Н .), 

200
М едоуз, Д . Л . (M eadow s, D . L .), 

200
М елцнер, A . (M e ltsne r, А .) ,  62, 

269
М етод и ка , роль м. (techniques, 

ro le  o f) , 17, 18, 39, 81, 102, 
164, 181, 203, 241, 24 8 -2 6 9 ,

296, 317, 330, 365, 371, 
3 7 3 -3 7 4

М іж д и с ц и п л ін а р н и й  п ід х ід  ( in 
te r-d isc ip lin a ry  approach), 

d m .  Багатодисциплінарний під
х ід , М іж о р га н іза ц ій н а  вза
ємодія (in te r-o rgan iza tiona l 
in te raction );

М іж у р я д о в і с то сун ки  (in te rg o v 
ernm ental re lations), 
д и в . С то сун ки  м іж  центром і 

м ісцевим и органам и влади, 
М іж о р га н із а ц ій н а  взаємо
д ія, М ікр о те хн о л о гія  (m ic 
rotechnology), 114, 186, 243, 
311

M IS , д и в . Інф орм ац ійн і систе
м и управл іння

М іс ц е в і ор гани влади (loca l 
governm ents), 60, 117, 119, 
122, 125, 218, 224, 238,. 243, 
2 9 1 ,3 0 3 ,3 0 7 ,3 1 4 ,3 2 4

М іс ь ка  п о л іти ка  (urban p o lic y ) , 
1 5 8 ,1 7 3 ,2 8 0 ,2 8 5

М н о ж и н н і ц іл і (m u ltip le  ob je c  
tives), 220-221, 226-228 , 2 3 1 -  
239, 251, 253, 254, 311, 325, 
338, 339

М одел і ідеального ти п у  ( idea l- 
type  m odels), 6 7 -7 4 , 83, 242, 
2 7 8 -2 8 3 , 290
д и в .  т а к о ж  М одел і рац іона

л ізм у
М одел і по л іти чн о го  процесу 

(m odels o f  p o lic y  process), 
33, 4 2 -4 3 , 6 5 -9 5 , 162-163 , 
186

М одел і рац іонал ізм у (ra tio n a lity  
models), 16, 49, 67-74 , 76, 85, 
89, 102, 105, 129, 242, 267, 
278, 369, 372
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М одел і скл адських  запасів ( іп -  
ven to iy  models), 250 -251 , 256, 
281

М оделю вання (m ode ling ):
в о ц ін ю в а н н і ( in  eva lua tion), 

3 1 9 -3 2 0
у  п р о гн о зува н н і ( in  forecast

ing ), 20, 158, 1 87 -188 , 190 
М озер, К . (M oser, С .), 109, 126 
М озко ва  атака (b ra ins to rm ing ), 

121, 193, 243
М о р , Л . Б. ( M oh r, L . В .) , 220 
М ор ф о л о гічн и й  аналіз (m o r

pho lo g ica l analysis), 2 0 1 -2 0 2  
М ю ре й , Д . Д ж . (M u rra y , D . J.), 

104

Навчання (teaching), 5 -6 , 13, 15, 
2 5 -2 6 , 30, 3 3 -3 4 , 44, 5 3 -6 0 , 
67, 131, 272 -273  
д и в .  т а к о ж  П ід го то в ка  

Н аписання сценар ію  (scenario 
w r it in g ) , 195

Н а сл ід ки  (consequences), д и в .

Результати (outcom es) 
Н ауко во -д осл ід ни ц ька  д іяль

н ість  (research and deve lop
m ent), 2 3 3 -2 3 5 , 276 

Н ац іональна служба охорон и  
здоров’ я (N a tiona l H ealth  Ser
v ice ), 31, 130, 217, 233, 2 3 4 -  
236, 239

Н ац іонал ьний  план (N a tiona l 
P lan), 230

Н евизначен ість  (unce rta in ty ), 
117, 138, 178, 181, 197 -199 , 
2 0 5 -2 0 9 , 246, 248, 2 5 0 -2 5 6 , 
297, 365

Н ееквівалентна контрольна гр у 
па (non-equivalent con tro l g ro 
up), 323

Н ем атер іальн і ц ін н о с т і ( in ta n g i
bles), 260

Н епрограм оване прийняття  р і
ш ень (non-program m ed dec i
s ion -m aking ), 129 

Н орман, Д ж . М . (Norm an, J. М .), 
253

Ньюленд, К . A . (N ew land, С. А .), 
216

Н ью тон, К . (Newton, К .) ,  45

О боронна п о л іти ка  (defence 
p o lic y ) , 2 5 8 -2 5 9

О перац ійне  досл ідж ення (O per
a tiona l research), 81, 2 4 8 -2 5 6  

О писовий  (descrip tive ): 
аналіз (ana lysis), 69, 290 
моделі (m ode ls), 13, 66, 7 5 -  

80, 104-105
О птим альне р іш ення (op tim a l 

decis ion), 6, 2 4 9 -2 5 6 , 370 
О питуван ня  (surveys), 110, 116, 

119, 177, 307, 320 
О рган ізац ій на  н а ступ н ість  (o r

gan iza tiona l succession), 338 
д и в .  т а к о ж  Н а ступ н іс ть  по 

л іт и ки  (p o lic y  succession), 
О рган ізац ій не  наступни ц тво  

(o rgan iza tiona l succession), 
д и в .  т а к о ж :  Н а ступниц тво  

п о л іти ки
О р га н іза ц ій н и й  аналіз (o rg a n i

za tiona l analysis), 28, 39, 77, 
217, 268, 2 9 2 -2 9 4 , 337, 339, 
3 4 0 -3 4 5 , 354 -3 5 8 , 3 5 9 -3 6 0 , 
365

О р га н іза ц ій н и й  ро зви ток (O rga 
n iza tiona l D eve lopm en t), 299, 
300, 357

О р га н іч н і с тр уктур и  (o rgan ic  
structures), 293 

О р ієн ти р и  (goals), д и в . Ц іл і 
О ц ін ка  ін в е сти ц ій  (investm en t 

appra isa l), 143
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О ціню вання  (evaluation), 14, 15, 
22, 4 1 -4 2 , 45, 52, 3 0 5 -3 3 3  
використання (utilization), 330— 

333
і впровадження (and im p le 

m en ta tion ), 297, 301 
і визначення проблем и (and 

issue d e fin it io n ), 157-158 , 
179 -180

і п о ш у к  проблеми (and issue 
search), 123-124  

і стеж ення (and m o n ito r in g ), 
297, 300, 306 -308  

і ц іл і (and ob jectives), 213, 
222, 228 -229 , 230 -231 , 3 0 8 - 
311, 324 -325 , 326, 328, 329, 
332

і наступни ц тво  п о л іт и ки  та 
при пи не нн я  п о л іт и ки  (and 
p o lic y  succession and p o lic y  
te rm in a tio n ), 335, 338, 342, 
346, 3 6 0 -3 6 2

методика o. (techniques), 317— 
325

П астка  б ід н о ст і (pove rty  trap), 
32, 166, 178

Пауел, E. (P ow e ll, E .), 203
П ейдж , В . (Page, W .), 194, 200, 

201
П ероу, K . (Perrow , C .), 219, 220, 

226
Персонал (s ta ff), д и в . Д ерж авн і 

сл уж б ов ц і
П Е Р Т , д и в .  М етод ика  о ц ін ю 

вання й перегляду програм и 
(P rogram  E va lua tion  and Re
v ie w  Technique), 2 9 5 -2 9 6

П ідтри м ання  п о л іт и ки  (p o lic y  
m aintenance), 14, 22, 41, 336

П ін ку с , K . E. (P inkus, C. E .), 249
П іт , Д . K . (P itt, D . C .), 376

П ітере, Б. Д ж . (Peters, В. G .), 6, 
15, 335, 336, 348, 359 

П ітере, Д ж . Р. (Peters, G .R.), 260 
П ланувальн і п ідрозд іли  (p lan 

n in g  un its), 59, 125, 132-133 , 
140, 151

П ланування (p lann ing ), 49, 52, 
5 9 -6 0 , 89, 103, 130, 143, 
193, 204, 2 0 6 -2 0 9 , 2 1 6 -2 1 7 , 
222, 229, 257, 263, 29 2 -2 9 4 , 
296

Планування мережі та управл ін
ня нею  (N P C , ne tw o rk  p lan
n ing  and co n tro l), 281, 287, 
295

П ланування п о л іти ки  (po licy  de
s ign), 15, 306, 3 1 9 -3 2 0 , 325,
330, 349, 352

Планування програм и (program 
me design), д и в . П ланування 
п о л іти ки

П ланування часу ( tim in g ), 134— 
135, 143, 150, 152, 153, 183, 
185, 238, 247, 2 7 9 -2 8 0 , 322,
331, 373

П лауден, В. (P low den, W .), 60 
П лю рал ізм  (p lu ra lism ), 8 4 -8 9 , 

104-105 , 129, 213 
П о б іч н і ефекти (side e ffects), 

313, 324
П ол іт , Д ж . (P o litt, G .), 5 
П о л іти ка  (p o lic y ):

визначення п. (de fin itions  o f), 
26 -41

на противагу  ад м ін істр ув а н 
ню  (contrasted w ith  adm in is 
tra tion ), 3 5 -3 6

на противагу  п р и й н я ттю  р і
ш ень (contrasted w ith  deci
sions), 31, 3 4 -3 5 , 176, 283 

на противагу  уп р а в л ін н ю  
(contrasted w ith  management), 
3 5 -3 6
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я к процес (as process), 6, 1 4 - 
15, 18 -2 3 , 3 3 -3 4 , 39, 4 0 -  
47, 365, 373

я к  теор ія  (as theory ), 33, 229, 
277

П о л іти ка  боротьби із за см ічу 
ванням ( lit te r  p o lic y ) , 37, 176 

П о л іти ка  ви роб н ичих  в ід носи н  
( in du s tr ia l re lations p o lic y ), 
2 8 -2 9 , 100, 131-132 , 171 

П о л іти ка  п ідтрим ання доходу 
(incom e m aintenance p o lic y ), 
26, 32

П о л іти ч н а  “ те хн о л о гія ”  (p o lic y  
“ te chno logy” ), 113, 350, 358 

П ол іти чн е  середовищ е аналізу 
(p o lit ic a l setting o f  analysis), 
6, 15 -16 , 39, 55, 82, 3 6 5 -3 7 4  
аналіз вар іантів  вибору (op 

tions analysis), 242, 247, 
2 6 8 -2 7 3

визначення проблем (issue 
d e fin it io n s ), 162, 167 -168  

впровадження (im p le m e n ta ti
on), 295, 297, 298, 3 0 1 -3 0 4  

наступни ц тво  п о л іт и ки  та 
припиненн я  п о л іт и ки  (p o l
icy  succession and p o licy  
te rm in a tio n ), 335, 338, 341, 
3 4 4 -3 4 5 , 34 6 -3 4 7 , 350 

о ц іню в а ння  (eva lua tion ), 
3 1 5 -3 1 6 , 321, 3 2 5 -3 3 4  

п о ш у к  проблем и (issue se
arch), 102, 103, 110, 114 

пріоритети (priorities), 232-233, 
2 3 4 -235 , 238 -239  

прогнозування  (fo recasting), 
2 0 2 -2 0 9

стеж ення (m o n ito rin g ), 
3 1 5 -3 1 6

фільтрація проблем (issue f i l 
tra tio n ), 135-136

ц іл і (objectives), 231-232, 2 3 3 - 
235, 2 3 7 -2 3 9

П о л іти ч н і гром ади (p o lic y  com 
m un ities ), 7 9 -8 0 , 105 

П о л іти ч н і д и с ку с ії, я к  форма 
аналізу (p o litic a l debate, as 
fo rm  o f  analysis), 17, 82, 247, 
369 -371

П о л іти ч н і те о р ії (p o lic y  sc i
ences), д и в . А н а л із  п о л іти ки , 
В изначення a.n. (p o lic y  anal
ys is , d e fin itio ns  o f) 

П о л іти ч н и й  процес (p o lic y  p ro 
cess), 5 -6 , 15, 18 -23 , 3 3 -3 4 , 
39, 40—47, 356, 373 

П олсб і, H . (Po lsby, N .), Ю4 
П о п и т  (dem and), 19, 111, 186, 

2 3 3 -2 3 4 , 352
П о р о го в і ефекти (thresho ld  e f

fects), 112, 192
П ор я д о к денний  п о л іти ки  (po 

lic y  agenda), 14, 19, 41 -4 3 , 
99-105, 155-157, 340, 341-342 

П отер , Д . C. (Potter, D . C .), 104 
П о ш у к  проблем и (p rob lem  se

arch), 14, 16, 18 -19 , 41, 9 9 -  
127, 157, 211 

П р а кти ки  (p ractitione rs), 
д и в .  Д ерж авн і сл уж б овц і 

Пресмен, Д ж . I. (Pressman, J. I.), 
15, 230, 2 7 5 -2 7 7 , 2 8 1 -2 8 4  

П р и п и со в і (p rescrip tive ):
аналіз (ana lysis), 13, 15, 3 4 0 -  

342
моделі (m odels), 66, 8 4 -9 0 , 

104, 290, 370
П р ін с , M . Д ж . (Prince, M . J.), 59 
П р іор и тети  (p r io r it ie s ), 14, 20, 

42, 211, 228, 2 3 1 -2 3 9 , 2 5 9 -  
262, 325

П р іо р и те тн і м атриц і для ф ільт
р а ц ії проблеми (p r io r ity  т а -
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trices fo r  issue filtra tio n ), 145— 
149, 151 -154

Приваблювання проблеми (prob
lem  a ttrac tion ), 176, 178 

П риватизація (p riva tiza tion ), 351 
П ри пи не нн я  (te rm in a tio n ), д и в .

П ри пи н е н н я  п о л іти ки  
П ри пиненн я  п о л іти ки  (p o lic y  

te rm in a tio n ), 14, 15, 22, 41, 
3 3 5 -3 6 2

П рогн озуванн я  (fo recasting), 14, 
15, 20, 41, 93-95, 108, 116-117, 
120-121, 158, 178-179, 181-209, 
212, 296

Програмоване прийняття р іш ень 
(program m edd ecision-m aking), 
8 0 -8 1 , 129

П роф есії (pro fess ions), 114, 133, 
233, 237, 332, 344, 358 

П си хо л о гія  (psycho logy), 289

Райт, М . (W rig h t, М.), 232 
Райт, С. Р. (W rig h t, S .R .), 177, 

307, 320
Р ам ки п о л іт и ки  (p o lic y  fram es), 

78, 168, 169-170  
Рац іонально-вичерпна модель, 

д и в .  М одел і рац іонал ізм у 
Регіональна п о л іти ка  (reg iona l 

p o lic y ), 28, 32, 37, 3 1 9 -3 2 0  
Результати 22, 3 1 -3 3 , 3 7 -3 8 , 

72, 214, 229, 246, 254, 284, 
3 0 8 -3 1 6 , 318, 342 

Ремсі, Д ж . Б. (Ramsey J. В .), 
197 -199

Рендерз, Д ж . (Randers, J.), 200 
Ренсон, С. (Ranson, S.), 265 
Р еорганізац ія  (reo rgan iza tion ), 

215, 258
д и в .  т а к о ж  А д м ін іс тр а ти в 

на  реформа,
Ресурси (resourses), 236 -2 3 7 , 

2 7 9 -  280, 350 -3 5 1 , 366, 372

Ричардсон, Д ж . Д ж . (R icha rd 
son, J. J.), 79, 101, 105, 126

Різ, Т .Б . (Rees, Т .В .), 126
Р іш ення (decis ion):

аналіз р. (ana lys is), 21, 2 4 8 -  
255

“ дерева р .”  (trees), 149-153 , 
2 5 0 -  251, 253, 254 
р. на противагу  п о л іти ц і 

(contrasted w ith  p o lic y ), 31, 
3 4 -3 5 , 275, 283 

теор ія  р. (theo ry), 247 
р іш ення  не д ія ти  (non -dec i

sions), 37, 104
Р и зи к (ris k ), 206. 248, 2 5 0 -251 , 

2 5 3 -2 5 6
аналіз р. (ana lys is), 2 5 0 -251 , 

2 54 -255
Р об інсон, Р. (R obinson , R .), 28
Робоча сила (m anpow er), 237, 

244, 281
Р ол інсон , Д ж . Г . (R aw linson, 

J .G .) ,  193, 243
Росі, П .Г .  (Rossi, Р .Н .) ,  177, 

307, 320
Роудз, Р. (Rhodes, R .), 44, 48, 

57, 62, 302
Роуз, Р. (Rose, R .), 42, 57, 94, 

190, 216, 245
Рутмен, Л . (R utm an, L .), 322

Сагден, Р. (Sugden, R .), 260
С айм он, Г ; A . (S im on, Н . А .) , 

16, 67, 70, 73, 7 5 -7 6 , 8 0 -8 4 , 
88, 8 9 -9 0 , 129, 162, 186, 
242, 278, 369

Салазін, С. (Salasin, S.), 332
С аполск і, Г . М . (Sapolsky,

Н . М .), 295
С екм ен Г . (Sackm an, Н .), 192
Селмон, Л . Д ж . (Sa lm on, L . G .), 

316
Сендбах (Sandbach, F .), 101
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С ілверм ен, Д . (S ilve rm an , D .), 
218

С ім ейна  п о л іти ка  ( fa m ily  p o l
icy ), 165 -166

С и м пто м и  (sym ptom s), 20, 173, 
176

С индром и (syndrom es), 20, 173 
С канування (scanning), 107-109, 

114, 124
С канування  л ітератури  (lite ra 

ture  scanning), 122-123  
С карбниця  (T reasury), 258, 270 
С л о кум , Д . (S locum , D .), 107, 

114
Соулзбері, В. (Solesbury, W .), 100 
С о ц іо л о гія  (soc io logy), 221, 289 
С пад п о л іти ки  я к  пол іти чн а  

проблема (subsidence, as p o l
icy  p rob lem ), 1 6 8 -169  

С пож и вання  аналізу (consum p
tio n  o f  analysis), 6, 17, 95, 
185, 205, 208, 232, 239, 247, 
2 6 9 -2 7 3 , 327, 3 3 0 -3 3 3 , 370, 
374

С по луче н і Ш та ти  (U n ited  Sta
tes), 5, 13, 30, 45, 5 1 -6 3 , 79, 
86, 216, 2 6 3 -267 , 27 5 -2 7 7 , 
2 8 1 -2 8 5 , 316, 3 2 7 -3 2 8 , 332, 
337, 343, 345, 351, 3 6 0 -3 6 1 , 
370

Стайнер, Д ж . A . (S teiner, G. A .), 
225

Стайс, A . В . (Steiss, A . W .), 158, 
176

С та ти сти ка  п о б іч н о го  п р о д укту  
(by -p rod u c t sta tis tics), 110 

С теж ення (m o n ito rin g ), 14, 22, 
41, 53, 154, 158, 180, 230, 
294, 300, 3 0 6 -308  

С телібрас, O. (S ta llyb rass, О.), 
65

С токер , Д ж . М . (S ta lke r, G. М .), 
293

С т о у к і, Е. (S tokey, Е.), 252 
С уд ж ен нев і методи у  п р о гн о зу 

ванні ( judgementai techniques 
in  forecasting), 20, 120-122 , 
158, 191-196

С усп іл ь н і ін д икатори  (socia l in 
d ica to rs), 19, 23, 109, 1 1 8 - 
120, 176, 183-184  

С тю арт, J. D . (S tew art, J. D .), 55

Теорія  ел іти (e lite  theory), 104 
Теор ія  класів (class theory), 104 
Теор ія  чер г (queu ing  theory), 

2 5 0 -2 5 1 , 255
Технологічне прогнозування (te

chno log ica l fo recasting), 18, 
201-202

Т -гр у п и  (T -g roups), 300 
Том ас, P. (Thom as, R.), 110 
Т ом псон , Д ж . Д . (Thom pson, 

J. D .), 219
Трайб , Л . Г . (T ribe , L . H .), 47 
Транспортна  по л іти ка  (transport 

p o lic y ), 37, 182, 245 -2 4 6 ,
261, 291, 366

Туроф , M . (T u ro ff, M .), 192

У прав л іння  завдяки встанов
ленню  цілей (m anagem ent by 
ob jectives), 57, 216, 227, 229, 
300 -301

У пр ав л іння , на противагу  п о л і
ти ц і (management, contrasted 
w ith  p o lic y ), 35

Ф ад ж , Д . (Fudge, D .), 277, 2 8 9 -  
292

Ф ей р, Д ж . P. (Phare, G . R .), 265 
Фербер, P. (Ferber, R .), 320 
Ф ін ч , Г . A . (F inch , H . A .) , 67 
Ф ільтрац ія  проблеми (issue f i l 

tra tion), 14, 16-17 , 19, 41, 62,
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92, 106, 129-154, 158, 163, 
239

Форестер, Д ж . (Forrester, J.), 200, 
204

Ф рай, Д ж . К . (F ry , G. К.), 59
Ф р ім е н , Г . Е. (Freem an, Н . Е.), 

177, 307, 320
Ф ункц іональне  припинення (fun 

c tio n a l te rm in a tio n ), 337 
д и в . т а к о ж  П ри пи н е н н я  по 

л іт и к и

Ц екгаузер , Р. (Zeckhauser, R.), 
252, 255

Централізація (centra lization), 82, 
223
д и в .  т а к о ж  Д ецентрал ізац ія  .

Ц ентральна гр уп а  огляду по л і
т и к и  (C entra l P o licy  R e v ie w  
S ta ff), 59, 116, 125, 130, 131, 
140, 170, 190, 216, 217, 367

Ц іл і (ob jec tives), 14, 20, 2 7 -2 8 , 
38, 4 1 -4 2 , 53, 71, 78, 8 6 -8 7 , 
2 1 1 -2 3 9 , 370
та  бю д ж етна  п о л іт и ка  (and 

budge ting ), 2 5 8 -2 5 9 , 262,
265

та  вар іанти  вибору (and o p ti
ons), 212, 2 4 9 -2 5 3 , 259, 
262, 265

та визначення проблеми (and 
issue defin ition), 157, 160, 211 

та  впровадження (and im p le 
mentation), 286-287, 294, 298, 
300

та наступництво й припинен
ня п о л іт и ки  (and p o lic y  
succession and p o lic y  te rm i
na tion ), 338, 339, 343, 358

та  о ц іню вання  (and eva lua ti
on), 213, 222, 228, 231, 
3 0 8 -3 1 1 , 3 2 4 -3 2 5 , 327, 328, 
329, 332 -333

та прогнозування  (and fo re 
casting), 212

та  стеження (and m o n ito r
ing ), 2 9 4 -297 , 300, 306 -3 0 8  

та ц ін н о с т і (and values), 
160-161

д и в .  т а к о о їс  У правл іння  за
вдяки встановленню  цілей, 
П р іоритети  (M anagem ent by 
O bjectives, p rio r itie s )

Ц ін н о с т і (values), 17, 46, 6 8 -7 6 , 
105, 118, 138, 150, 160 -163 , 
167, 168, 180, 262, 267, 287, 
302, 3 7 1 -3 7 2

Чепмен, M . (Chapman, М .), 249, 
254

Ч и сти й  рац іонал ізм  (pure ra tio 
n a lity ), д и в . М одел і рац іона
л ізм у

Ч утл и в ість  (se n s itiv ity ):
аналіз ч. (ana lys is), 183, 194, 

2 0 5 -2 0 7
вироблення ч. (tra in in g ), 300, 

357

Ш а й н , Г . (Schein, Н .), 357
Ш а р п , Л . Д ж . (Sharpe, L . J.), 45, 

53, 56, 59
Ш и к , A . (S ch ick , А .) ,  263
Ш іл з , Е. (S h ils , Е .), 67
Ш ульман, П . Р. (Schulman, Р. R.), 

142, 179
Ш ул ьц е , Ч. (Schu ltze , С .), 216, 

263

Я н г, К . (Y oung , К .) ,  4 4 -4 7 , 169
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