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МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ВСТУП
Ефективна реалізація процесу державного управл-

іння в Україні вимагає конкретної відповіді на запитан-
ня: якою ми бачимо Україну в майбутньому та яким чи-
ном ми бажаємо цього досягти? Для цього спеціалісти
з державного управління повинні мати чітке уявлення
щодо розвитку соціально-економічних процесів на те-
перішній час та в майбутньому, тобто володіти стратег-
ічним баченням ситуації. На основі наявної інформації
можна формувати певні моделі розвитку, визначати
ресурси, необхідні для цього, а отже, здійснювати стра-
тегічне державне управління.

В Україні розробка економічної, соціальної та інших
політик здійснюється з використанням окремих заходів
стратегічного державного управління, як, наприклад,
прогнозування, формування концепцій розвитку, стра-
тегічне планування. Останнім часом з'явилася достат-
ньо велика кількість публікацій, які збагатили науково-
методичну базу з державного управління. Такі провідні
науковці, як В. Бакуменко, І. Бистряков, М. Гаман,
О. Дацій, Д. Карамишев, М. Корецький, М. Латинін та
інші, у своїх наукових працях приділяють багато уваги
різним аспектам державного управління, проте недо-
статньо уваги, на нашу думку, приділяється розробці ме-
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тодології стратегічного державного управління як клю-
чового фактора суспільного розвитку, а процес страте-
гічного державного управління не набув в Україні сис-
темного характеру.

З огляду на вищезазначене, нашу думку, актуаль-
ними на сьогодні є наукові дослідження щодо форму-
вання методології державного управління.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета даної статті — визначити методологічні осно-

ви стратегічного державного управління. Для досягнен-
ня мети передбачено:

— обгрунтувати необхідність здійснення стратегіч-
ного державного управління в сучасних умовах та виз-
начити його суть;

— провести базовий SWOT-аналіз соціально-еко-
номічного розвитку України;

— спланувати комплекс стратегічних управлінських
заходів, які потребують першочергового виконання.

РЕЗУЛЬТАТИ
Складний та суперечливий процес розвитку ринко-

вих відносин в Україні постійно ускладнюється необхі-
дністю побудови вітчизняної моделі постіндустріально-
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го суспільства. На те-
перішній час вкрай недостат-
ньо забезпечити зростання
валового внутрішнього про-
дукту. Потрібно також, по-
перше, перманентно дбати
про охорону навколишнього
середовища; по-друге, за-
безпечити такий розвиток
соціальної сфери, за якої
кожен член суспільства по-
чуватиметься захищеним.
Побудова такої моделі сус-
пільства не може здійснюва-
тись навмання без чітко про-
думаних орієнтирів розвит-
ку та вжиття необхідних за-
ходів щодо їх реалізації. В
таких умовах головною ви-
могою стає розробка конк-
ретних наукових підходів з
приводу застосування стра-
тегічного державного управ-
ління як єдиного можливого
чинника поступального роз-
витку.

Застосування стратегіч-
ного державного управління
є характерним для всіх роз-
винених країн світу. По суті,
стратегічне державне управ-
ління є постановкою цілей та
завдань органами держав-
ної влади з урахуванням
внутрішніх можливостей
економіки та змін у зовніш-
ньому середовищі. Завдяки
стратегічному державному
управлінню можна побуду-
вати модель майбутнього
стану економіки, розробити
чіткий план дій щодо побу-
дови такої моделі, визначи-
ти ресурси, необхідні для
цього.

Власне, державне уп-
равління та стратегічне дер-
жавне управління перебувають у постійному та непе-
рервному взаємозв'язку: з одного боку, при здійсненні
оперативного державного управління відбувається по-
стійна орієнтація на майбутнє (яким буде результат від
конкретних дій), з іншого боку, вживаючи будь-яких за-
ходів, органи державного управління відштовхуються
від нормативних (майбутніх, потенційних) результатів.
Стратегічне державне управління виступає своєрідним
фундаментом загального державного управління.

З теоретичної точки зору, державне управління —
це діяльність держави щодо впливу на комплексний соці-
ально-економічний та культурний розвиток її територій,
забезпечення реалізації громадянами їх прав і свобод.
Взагалі, державне управління являє собою процес уп-
равління складною багатоцільовою системою. При цьо-

му кожна мета може мати відносно відокремлений ха-
рактер, що визначається її орієнтацією або на досягнен-
ня конкретних результатів, або на вдосконалення й роз-
виток однієї зі сторін діяльності в цілому, тобто струк-
тура будь-якої мети може бути описана в кількох аль-
тернативних варіантах [1, с. 63]. Свій управлінський
вплив держава здійснює через органи державного уп-
равління шляхом застосування різноманітних заходів,
засобів, важелів та стимулів, завдяки чому регулюєть-
ся розвиток суспільства, виробництва, соціальної сфе-
ри з метою досягнення поставлених цілей. Всі різно-
манітні заходи, засоби, важелі та стимули, які викорис-
товуються державою, а також органами державної вла-
ди, які виступають суб'єктом реалізації волі держави,
разом складають механізм державного управління. За-

Таблиця 1. Базовий аналіз сильних та слабких чинників, які

здійснюють вплив на соціально-економічний розвиток України
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безпечення ефективної роботи механізму державного
управління вимагає узгодженої та збалансованої робо-
ти всіх його складових елементів, що також є можли-
вим тільки за умови існування чітких цілей розвитку,
тобто певної стратегії на майбутнє. Отже, цілепокладан-
ня є ключовим фактором розвитку сучасного суспіль-
ства.

Реалізація стратегічного державного управління як
процесу здійснюється у кілька етапів. Етапу розробки
державної стратегії розвитку завжди передує етап про-
гнозування, оскільки ефективність реалізації цілей дер-
жавного управління прямо залежить від достовірного
передбачення розвитку національної економіки у перс-
пективі. Після цього необхідним етапом стратегічного
державного управління є формування концепції розвит-
ку як керівної ідеї, єдиного визначального задуму, ро-
зуміння майбутнього розвитку. Так, наприклад, в Ук-
раїні, як і в світі, невтішні прогнози щодо невідновлен-
ня природних ресурсів за умови подальшого техноген-
ного розвитку, а також усвідомлення науковцями та
державними діячами необхідності відмови від виснаж-
ливої експлуатації навколишнього середовища зумови-
ли формування концепції сталого розвитку.

Варто зауважити, що стратегія державного управл-
іння не може бути вилучена із історичного досвіду пев-

ної країни та народу, а досвід
одних країн не може бути точно
скопійованим іншими країнами
та народами, оскільки реалізація
стратегії державного управління
на теренах певної країни знач-
ною мірою залежить від існую-
чих у ній на певний час історич-
них, соціальних, демографічних,
економічних, політичних, куль-
турних та світоглядних чинників.
Поряд з цим, із зміною поколінь
зазначені чинники можуть дещо
змінюватись, що може призвес-
ти до корекції стратегічних цілей.

Здійснення стратегічного
державного управління обов'яз-
ково вимагає аналізу поточної
ситуації в країні на певний час.
Для цього, на нашу думку, варто
застосовувати методологію відо-
му під назвою "SWOT-аналіз".
SWOT аналіз часто застосо-
вується при аналізі діяльності
конкуруючих фірм. Зважаючи на
той факт, що SWOT-аналіз в за-
гальному вигляді не містить еко-
номічних категорій, його можна
застосовувати і для побудови
стратегій певних країн.

SWOT-аналіз передбачає
поділ чинників та явищ на чоти-
ри категорії за критерієм їхньо-
го впливу на об'єкт стратегічно-
го управління (країну): наявні
сильні та слабкі сторони, можли-
вості та загрози для подальшого

розвитку. Ми пропонуємо провести базовий SWOT-
аналіз чинників, які здійснюють вплив на соціально-еко-
номічний розвиток України. Здійснити це пропонується
у два етапи.

Наступним кроком є виявлення загроз та можливо-
стей розвитку для України. На нашу думку, варто кла-
сифікувати їх за критеріями пріоритетності та ймовір-
ністю настання.

Аналіз матриці загроз (табл. 2) надає інформацію
щодо першочергових заходів державного управління —
заходів "швидкого реагування". Зрозуміло, що першо-
черговим завданням є подолання соціальної напруги в
Україні, розробка конкретних планів дій щодо стабілі-
зації політичного та економічного життя в країні. Важ-
ливим також є запобігання нових техногенних катаст-
роф та поширенню епідемій, без чого неможливою є на-
ціональна безпека країни.

Матриця можливостей соціально-економічного роз-
витку України здатна надати інформацію про доціль-
ність застосування різноманітних державних програм
розвитку щодо найперспективніших спрямувань.

Зрозуміло, що найближчим часом на зміну кризі
прийде економічний підйом, тим більше, що деяке по-
жвавлення економічних процесів у суспільстві спосте-
рігається уже зараз. З огляду на це варто спланувати

Таблиця 2. Матриця загроз соціально-економічного розвитку

України
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комплекс стратегічних управлінських заходів, які доз-
волять якнайкраще використати можливості фази еко-
номічного зростання для нарощування економічних
потужностей України, не допустивши при цьому зрос-
тання темпів інфляції.

У період прогнозованого економічного зростання
стратегією державного управління повинна стати кон-
центрація зусиль для переорієнтації виробництва на
використання інтенсивних факторів, що в подальшо-
му може призвести до зміни технологічного укладу. На
жаль, поки що у відтворення активно залучаються ті
фактори виробництва, які знижують конкурентоздат-
ність національної економічної системи (підвищена
енергомісткість виробництва, структурні диспропорції,
орієнтація на третій технологічний уклад). В Україні
практично відсутня є стратегія переходу до іннова-
ційної моделі розвитку, не належним чином викорис-
товуються методи наукового планування на всіх рівнях
управління (системний аналіз, прогнозування, оптимі-
зація програмно-цільових методів управління тощо),
недостатнім є рівень інноваційної культури працівників
органів державної влади, не говорячи вже про пере-
січних громадян. Окрім того, проголошений перехід ук-
раїнської економіки до інноваційної моделі розвитку
не забезпечується створенням єдиної системи за на-
явності всіх її інституційних, організаційних та норма-
тивно-правових складових [4, с.11]. Якщо в Україні не
буде забезпечено необхідний рівень освіти населен-
ня, розвиток науки та якість інформаційного середо-
вища, то в подальшому буде зберігатися глибока за-
лежність від зовнішніх фінансових та інформаційних
центрів, що вестиме за собою значну економічну за-
лежність від світової ринкової кон'юнктури. Функціо-
нально Україна залишатиметься джерелом природної
сировини і людського капіталу для транснаціональних
корпорацій та розвинених країн, які концентрують в
собі інтелектуальний капітал.

На сьогодні неможливо побудувати розвинене сус-
пільство, винятково збільшуючи темпи економічного
зростання. Паралельно стратегічним напрямом є пост-
ійна підтримка розвитку соціальної сфери.

Ефективність функціонування соціальної сфери виз-
начається такими факторами [3, с. 32 ]:

— суспільний, що характеризується такими показ-
никами, як кількість населення, статевий та віковий
склад, природний приріст, міграція, структура зайня-
тості, рівень життя, стан здоров'я населення та системи
охорони здоров'я;

— умови життєдіяльності, які включають стан роз-
витку науки, освіти, культури тощо;

— стан навколишнього середовища та антропоген-
ного впливу на соціальний розвиток суспільства, здо-
ров'я та умови життя громадян.

Державна соціальна політика повинна на практиці
спрямовуватись на реалізацію природних прав людини,
що забезпечують її життєдіяльність і розвиток як соці-
альної істоти при неодмінному дотриманні її цивільних
прав і бажань [2, с. 395].

Надзвичайно актуальним завданням державної
стратегії підтримки соціальної сфери є на теперішній час
забезпечення пропорційного розвитку соціальної сфе-
ри, соціальної інфраструктури в усіх регіонах України.

Ознакою розвинених країн світу є те, що однаково ви-
сокий рівень та якість життя притаманні всьому насе-
ленню країни, а не окремим її регіонам. В Україні най-
вищі показники рівня та якості життя у місті Києві, але
одночасно тут і найвищі екологічні ризики (показники
викидів до атмосфери перевищують більше ніж у сто
разів аналогічні показники по Херсонській області).

ВИСНОВКИ
Таким чином, на сьогодні будь-якій розвиненій

країні світу притаманне застосування стратегічного дер-
жавного управління, яке має фундаментальний харак-
тер щодо державного управління в цілому. Це пояс-
нюється тим, що ефективне державне управління неод-
мінно вимагає від управлінців застосування заходів
стратегічного державного управління, які повинні мати
комплексний, системний характер. Суть стратегічного
державного управління полягає у чіткому визначенні ор-
ієнтирів розвитку з урахуванням поточної ситуації в
країні, можливостей і загроз соціально-економічного
розвитку. Завдяки цьому можливим є визначення конк-
ретних управлінських заходів, які потрібно здійснюва-
ти.

У статті проведено базовий SWOT-аналіз соціаль-
но-економічного розвитку України: визначено сильні та
слабкі чинники, загрози та потенційні можливості соц-
іально-економічного розвитку. Загрози та можливості
соціально-економічного розвитку України класифікова-
но за критеріями пріоритетності та ймовірністю настан-
ня.

На основі проведеного базового SWOT-аналізу
соціально-економічного розвитку України сплановано
комплекс стратегічних управлінських заходів, які, на
думку автора, потребують першочергового виконан-
ня. Серед таких заходів — стабілізація економічного
та політичного життя, концентрація зусиль для пере-
орієнтації виробництва на використання інтенсивних
факторів, подолання соціальної напруги та підтримка
розвитку соціальної сфери, зменшення негативного
впливу екологічних ризиків, запобігання виникненню
техногенних катастроф та запобігання поширенню еп-
ідемій.
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