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STRATEGY WHEN FORMING THE FOREIGN POLICY OF UKRAINE

У статті описується стратегування та прогнозування зовнішньополітичного курсу нашої дер"
жави. Тому одним з основних завдань держави у міжнародному вимірі є вибір стратегічного
напрямку співпраці з іншими державами, міжнародними установами та організаціями.

Це визначило мету статті, а саме: розкрити роль стратегування в забезпеченні вироблення
ефективної зовнішньої політики держави.

Формування та реалізація зовнішньої політики держави повинно обов'язково відбуватися з
урахуванням її стратегії розвитку, стратегій розвитку різних сфер державного управління або,
навіть, деяких адміністративно"територіальної одиниці.

Сутність та зміст формування зовнішньої політики з використанням стратегічних підходів
можна сформулювати на основі таких принципів: принцип історизму, принцип єдності зовніш"
ньої політики та розвитку суспільства, принцип пріоритетності, принцип варіантності, принцип
синхронізації дій та принцип програмування.

Таким чином визначається підхід, що передбачає аргументоване визначення суб'єктами
формування стратегії зовнішньої політики окремих стратегічних цілей та завдань щодо роз"
витку певних взаємозв'язків "держава — держава" та "держава — міжнародні структури", видів
економічної діяльності.

Було запропоновано адаптувати вже існуючі прийоми та оцінити можливість запровадження
стратегування в процеси формування та реалізації зовнішньої політики.

Зроблено схему, на якій показано зовнішнє середовище, яке в більшій мірі впливає на про"
цеси стратегування при формуванні зовнішньої політики, та внутрішнє середовище (суб'єкти
всередині держави), яке впливає на формування та реалізацію (більшою мірою, ніж на форму"
вання) зовнішньої політики. Водночас деякі структурні елементи схеми входять одночасно і до
зовнішнього середовища, і до внутрішнього середовища, бо виробляються і там, і там.

На першому внутрішньому контурі, запропонованої нами схеми, буде визначатися ефек"
тивність інструментів формування та реалізації зовнішньої політики її суб'єктами у внутрішнь"
ому середовищі.

На другому внутрішньому контурі оцінюють результативність механізмів формування та реа"
лізації зовнішньої політики, що впливають на результати реалізації зовнішньої політики та ви"
значають можливі впливи внутрішнього середовища на процеси формування та реалізації зо"
внішньої політики.

На третьому внутрішньому рівні визначається корисність сформованої та реалізованої зо"
внішньої політики для потреб (інтересів) держави та її впливу на зовнішнє середовище.

Визначено, що ефективність, результативність та корисність зовнішньої політики повністю
залежать від того стратегічного курсу зовнішньої політики, який сформує та реалізує влада за
підтримки суспільства (бізнесу та громадян).
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розглядаючи сучасний стан державного управлін�

ня зовнішньополітичною діяльністю в Україні можна

зазначити, що основні складові цієї діяльності та про�

цеси формування зовнішньополітичного курсу нашої

держави закладалися в період, що в літературі носить

назву "пострадянський". Хоча пройшло вже майже трид�

цять років, той період має дуже велике значення для

нашої держави, оскільки саме тоді формувалося

більшість структур, відповідальних за формування та

реалізацію зовнішньої політики держави, її міжнарод�

них прагнень.

The article describes the strategizing and forecasting of the foreign policy course of our state.
Therefore, one of the main tasks of the state in the international dimension is the choice of a strategic
direction of cooperation with other states, international institutions and organizations.

This determined the purpose of the article, namely to reveal the role of strategizing in ensuring the
creation of an effective foreign policy of the state.

The formation and implementation of the foreign policy of the state must necessarily take place
taking into account its development strategy, development strategies of various spheres of public
administration, or even some administrative"territorial units.

The essence and content of foreign policy formation using strategic approaches can be formulated
on the basis of the following principles: the principle of historicism, the principle of unity of foreign
policy and the development of society, the principle of priority, the principle of variance, the principle
of synchronization of actions and the principle of programming.

Thus, an approach is determined that provides for a reasoned definition by the subjects of foreign
policy strategy formation of individual strategic goals and objectives for the development of certain
relationships "state"state" and "state"international structures", types of economic activity.

It was proposed to adapt existing techniques and assess the possibility of introducing strategizing
into the processes of forming and implementing foreign policy.

A diagram is made that shows the external environment, which to a greater extent affects the
strategizing processes in the formation of foreign policy, and the internal environment (subjects within
the country), which affects the formation and implementation (to a greater extent than the formation)
of foreign policy. At the same time, some structural elements of the scheme enter simultaneously
both the external environment and the internal environment, since they are produced both there and
there.

On the first internal contour of the scheme proposed by us, the effectiveness of tools for the
formation and implementation of foreign policy by its subjects in the internal environment will be
determined.

On the second internal loop, the effectiveness of the mechanisms for the formation and
implementation of foreign policy that affect the results of the implementation of foreign policy is
assessed and the possible impact of the internal environment on the formation and implementation
of foreign policy is determined.

At the third internal level, the usefulness of the established and implemented foreign policy for the
state's own needs (interests) and its impact on the environment is determined.

Ключові слова: зовнішня політика, стратегування, прогнозування, міжнародний вимір, принципи стра�

тегічного підходу.

Key words: foreign policy, strategizing, forecasting, international dimension, principles of strategic approach.

Одним з основних завдань держави у міжнародно�

му вимірі є вибір стратегічного напрямку співпраці з

іншими державами, міжнародними установами та орга�

нізаціями. Однак саме процеси формування цих пріори�

тетів та вибір заходів з їх реалізації є великою перешко�

дою на цьому шляху через свою багатокритеріальність

та багатоальтернативність. Отже, стратегування та про�

гнозування зовнішньополітичного курсу можливе, про�

те стикається з певними проблемами. В своїх більш

ранніх дослідженнях ми вже зверталися до цієї пробле�

матики, проте розглядали її з точки зору ухвалення уп�

равлінських рішень [1]. Водночас ще однією проблемою
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формування та реалізації зовнішньої політики та її

відмінністю від інших державних політик є саме її на�

правленість "назовні" держави та долученість до неї

інших держав, на які ми не можемо впливати в повному

обсязі або взагалі знаходимося з ними в "антагоністич�

них" стосунках.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Обгрунтовуючи багатовимірні характеристики фор�

мування зовнішньої політики держави ми звертаємося

до праць теоретиків і практиків, що вивчали різні її

аспекти, а саме: А. Грубінко — досвід формування зо�

внішньої політики України [2], Н. Дяченко — прогнозу�

вання в діяльності органів державної влади [3], О.

Євмешкіна — модернізація системи державного стра�

тегування [4], І. Жовква — процеси прийняття зовніш�

ньополітичних управлінських рішень [5], авторський

колектив під керівництвом Н. Нижник — формування

управлінських рішень галузі національної безпеки [6],

Н. Ржевська — міжнародний досвід діяльності аналі�

тичних центрів під час прогнозування зовнішньої полі�

тики [7], С. Телешун — політична аналітика в держав�

ному управлінні [8], В. Тертичка — аналіз державної

політики [9] та інші.

Проте недостатньо розкритими, на нашу думку, є

питання стратегування та прогнозування при форму�

ванні ефективної зовнішньої політики України з вико�

ристанням сучасних підходів державноуправлінської

теорії та практики.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — розкрити роль стратегування в забез�

печенні вироблення ефективної зовнішньої політики

держави.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Формування та реалізація зовнішньої політики дер�

жави повинно обов'язково відбуватися з урахуванням

її стратегії розвитку, стратегій розвитку різних сфер

державного управління або, навіть, деяких адміністра�

тивно�територіальної одиниці (наприклад, прикордон�

них областей). На регіональному та місцевому рівні за�

безпечити розвиток можливо лише за умови врахуван�

ня особливостей, що мають ці адміністративно�терито�

ріальні утворення. На сьогодні до таких особливостей

можна віднести угоди про транскордонне співробітниц�

тво [10], про малий прикордонний рух [11] або домо�

вленості в екологічній сфері щодо зменшення забруд�

нення повітряного простору чи водних ресурсів [12].

Сутність та зміст формування зовнішньої політики

з використанням стратегічних підходів можна сформу�

лювати на основі таких принципів:

1. Принцип історизму — має основоположне та

універсальне значення по відношенню до зовнішньої

політики. Саме на основі історичного минулого та пев�

них відносин між державами грунтується більшість по�

ложень сьогоднішньої зовнішньої політики. До того ж

він дає змогу певним чином оцінювати цілісність по�

літики, завершеність набору заходів з її реалізації та ре�

зультативність поставлених раніше цілей.

2. Принцип єдності зовнішньої політики та розвитку

суспільства. Цей принцип орієнтує нас на комплексний

підхід до врахування при формуванні зовнішньої полі�

тики:

— особливостей громадянського суспільства кож�

ної країни та її регіонів;

— завдань її економічного та соціального розвит�

ку;

— поєднання директивних (планових) та економіч�

них (ринкових) методів управління та місцевої ініціати�

ви;

— демографічної ситуації та розподілу населення

за національностями та/чи релігійним складом;

— відношення населення до зовнішньої політики

держави при взаємовідносинах з державами�сусідами

чи центрами політичного (економічного, суспільного)

тяжіння;

— інших економічних, соціальних, екологічних,

організаційних та технічних факторів.

3. Принцип пріоритетності сприяє ранжуванню цілей

і завдань зовнішньої політики держави відповідно до

стратегії розвитку країни та її реальних можливостей

(політичних, суспільних, репутаційних, економічних,

промислових і ресурсних). І тут саме згоджена із сусп�

ільством стратегія зовнішньої політики орієнтує керів�

ництво держави на використання певного критеріаль�

ного набору альтернатив для ухвалення рішень із цього

ранжованого списку.

4. Принцип варіантності передбачає необхідність

вибору альтернатив досягнення поставлених цілей і ви�

бору завдань формування зовнішньої політики. Варіан�

ти визначаються на основі раніше визначених пріори�

тетів та критеріїв, проте можуть виявлятися і у ході фор�

мування зовнішньої політики у відповідь на впливи, що

приходять із зовні чи зсередини країни.

5. Принцип синхронізації дій передбачає здійснен�

ня основних заходів з реалізації сформованої зовніш�

ньої політики, які впливають на місце держави в сучас�

ному світі з врахуванням узгодження, пріоритетів і дій

центральних органів державної влади та місцевого у

відповідних сферах регулювання (військова, освітня,

охорона здоров'я, морське право, економічні відноси�

ни тощо).

6. Принцип програмування полягає у тому, що реа�

лізація зовнішньої політики здійснюється на основі

взаємозв'язаних довгострокових стратегій, планів та

програм взаємодії України та її адміністративно�тери�

торіальних одиниць, організацій (у тому числі й недер�

жавних) на державному, регіональному та місцевому

рівнях. Хоча, як ми вже згадували раніше, першу роль,

звичайно, грає державний рівень.

Тому сучасна система формування та реалізації зов�

нішньої політики держави та міждержавних відносин по�

винна включати комплекс показників (що відповідають

принципам) та характеризують сутність та результа�

тивність державної зовнішньої політики в усіх її сферах,

а також суб'єкт�суб'єктні та суб'єкт�об'єктні взаємо�

зв'язки.

Маючи за основу системний підхід, можна стверд�

жувати, що використання методології системного ана�

лізу дозволяє впорядкувати міждисциплінарну полемі�

ку навколо проблеми запровадження стратегування в
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процеси формування державних політики, у тому числі

й зовнішньої політики. Зокрема обумовити принципові

елементи дієвого регулювання цього процесу [13]:

— наявності конкретної цілі управління;

— моніторингу відхилення від цільового стану в

будь�який момент часу управління;

— наявності підсистеми регулювання в складі

суб'єкта;

— негайного регулюючого впливу у випадку відхи�

лення.

Таким чином визначається підхід, що передбачає

аргументоване визначення суб'єктами формування стра�

тегії зовнішньої політики окремих стратегічних цілей та

завдань щодо розвитку певних взаємозв'язків "держа�

ва — держава" та "держава — міжнародні структури",

видів економічної діяльності, які мають інноваційний

потенціал з урахуванням конкурентних переваг держа�

ви в глобальному світі та сприяють трансформації еко�

номіки в більш ефективну.

Вибір таких пріоритетів повинен відбуватися із ура�

хуванням світових суспільних, безпекових, ринкових та

технологічних тенденцій розвитку та сприяти пошуку тих

напрямів діяльності країни, які є конкурентоспромож�

ними в глобальному (міжнародному) масштабі.

Роблячи з цього висновок, можна сказати, що при

формуванні та впровадженні зовнішньої політики дер�

жави, спрямованої на інноваційний розвиток та підви�

щення конкурентоздатності країни, нам потрібно вико�

ристовувати підходи планування та стратегування до

цього процесу.

Адаптуючи до процесів зовнішньої політики ідеї,

висказані науковицею Т. Безверхнюк, державно�управ�

лінська діяльність при формуванні та впровадженні по�

літик реалізується через інституції, які характеризують

ступінь взаємодії структур, регуляторні впливи на полі�

тику, перерозподіл ресурсів тощо [14]. Державне регу�

лювання процесів формування та реалізації зовнішньої

політики — це організаційно оформлена система інсти�

туцій та інститутів, які структурують взаємовідносини

суб'єктів в процесі реалізації цієї політики. Розвиток

зовнішньополітичного курсу країни (еволюція її зовні�

шньої політики) функціонально підлягає впливу регуля�

торного механізму, створеного державою (політичний,

адміністративний, економічний режими), що окреслює

параметри та межі цих соціально�економічних змін.

Отже, нами пропонується перейти до використання

системного підходу з елементами стратегування та про�

гнозування (планування). Для цього ми використаємо

ідеї, що виказані знаним українським науковцем В. Тер�

тичкою, який доволі багато своїх праць присвятив

проблемам формування політик та стратегічному управ�

лінню (плануванню). Так, наприклад, у своїй праці "Стра�

тегічне управління" [15], він розглядає системи страте�

гічного управління в Україні (її складові, нормативно�

правове забезпечення, недоліки та особливості тощо).

Спробуємо адаптувати запропоновані ним прийоми та

оцінити можливість запровадження стратегування в про�

цеси формування та реалізації зовнішньої політики (рис.

1).

На схемі показано зовнішнє середовище, яке

більшою мірою впливає на процеси стратегування при

формуванні зовнішньої політики, та внутрішнє середо�

вище (суб'єкти всередині держави), яке впливає на фор�

мування та реалізацію (в більшій мірі, ніж на формуван�

ня) зовнішньої політики. Водночас деякі структурні еле�

менти схеми входять одночасно і до зовнішнього сере�

довища, і до внутрішнього середовища, так як вироб�

ляються і там, і там.

Рис. 1. Узагальнена схема стратегування зовнішньої політики
та її формування і реалізація
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Насамперед згадаємо про принципи формування

зовнішньої політики, описані нами в першій половині

статті. Ці принципи будуть впливати на вироблення пол�

ітики як в частині того, що безпосередньо регулюють

можливість впливу на неї, так і в частині того, що бу�

дуть визначати цілі та можливі продукти діяльності

суб'єктів формування та реалізації зовнішньої політи�

ки. Крім того, ці принципи будуть впливати на цілі зов�

нішньої політики, які будуть використовуватися в діяль�

ності суб'єктів формування та реалізації ЗП. Таким

чином, принципи будуть одночасно використовувати�

ся і при стратегуванні зовнішньої політики, і в поточній

діяльності суб'єктів та об'єктів її формування та реал�

ізації.

На першому внутрішньому контурі запропонованої

нами схеми буде визначатися ефективність інструментів

формування та реалізації зовнішньої політики її суб'єк�

тами у внутрішньому середовищі (зручність використан�

ня, оптимальна вартість інструментів, їх відповідність

принципам функціонування держави, наприклад, со�

ціальним тощо). Інструменти зовнішньої політики без�

посередньо впливають на продукти діяльності суб'єктів

формування ЗП та результати, що отримуються на дру�

гому зовнішньому контурі, а також на вклад зовнішньої

політики в соціально�економічну ситуацію в державі.

На другому внутрішньому контурі оцінюють резуль�

тативність механізмів формування та реалізації зов�

нішньої політики, що впливають на результати реалізації

зовнішньої політики та визначають можливі впливи внут�

рішнього середовища на процеси формування та реа�

лізації ЗП. Ці впливи своєю чергою мають регулятор�

ний вплив на всю структуру та визначаються проблема�

тикою зовнішньої політики. Щодо зовнішнього середо�

вища, то можливий набір цих механізмів впливає на

можливі цілі зовнішньої політики. Більшість із цих ме�

ханізмів державного управління доволі непогано ви�

вчені, проте їх конкретне застосування під час форму�

вання та реалізації зовнішньої політики держави вивче�

но недостатньо.

На третьому внутрішньому рівні визначається ко�

рисність сформованої та реалізованої зовнішньої полі�

тики для потреб (інтересів) держави та її впливу на

зовнішнє середовище. Це один з найбільш складних та

погано вивчених контурів, оскільки дуже важко визна�

чити корисність зовнішньої політики для держави в

довгостроковій перспективі. Так, укладення певної уго�

ди із країною�контрагентом, наприклад, у сфері вільної

торгівлі, може сприяти полегшенню виходу вітчизняних

виробників на зарубіжні ринки та отриманню ними до�

даткового прибутку (розвиток промисловості), проте в

довгостроковій перспективі може підвищувати ціні на

експортовані товари на внутрішньому ринку (погіршен�

ня життя громадян) або сприяти входженню на вітчиз�

няний ринок більш дешевих чи якісних імпортних товарів

(стагнація відповідних галузей промисловості). А за

довгострокову перспективу та визначення її наслідків

якраз і може відповісти стратегування.

Таким чином, ефективність, результативність та ко�

рисність зовнішньої політики повністю залежать від того

стратегічного курсу зовнішньої політики, який сформує

та реалізує влада за підтримки суспільства (бізнесу та

громадян).

ВИСНОВКИ
Як бачимо із дослідження, стратегування в проце�

сах формування зовнішньої політики має суттєвий вплив

не тільки на місце країни в глобальному світі, але й на її

внутрішнє становище (політичне, економічне чи соціаль�

не). Водночас запровадження системного підходу, який

використовується для стратегування, вимагає реформу�

вання цієї сфери (і законодавчо�нормативної, і інститу�

ційної, і кадрової).

Проте реформи можуть бути успішними лише в тому

разі, якщо вони будуть реалізуватися комплексно, та�

ким чином, щоб перетворення в одній сфері зовнішньої

політики, наприклад, зовнішньоекономічній, стимулю�

вали перетворення в сфері соціальних відносин на

міждержавному чи регіональному рівнях, а вони у свою

чергу — в політичній сфері та навпаки. Держава без

вироблення певного образу майбутнього, а також схва�

леної суспільством стратегічної моделі поведінки при�

речена на кризи.

Наступні наукові пошуки плануємо зосередити саме

на вивченні законодавчо�нормативної бази формуван�

ня зовнішньої політики України, у тому числі й точки

зору визначення стратегічних орієнтирів її удосконален�

ня.
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