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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі соціально�політичного та еконо�

мічного розвитку України особлива роль належить роз�
робці ефективних підходів до практики запровадження
стратегічного управління у всіх сферах суспільного жит�
тя. Такий новітній контекст до організації діяльності
органів державної влади сприятиме розширенню її фун�
кціональних параметрів та ефективності реалізації покла�
дених на неї повноважень, що тим самим виступатиме
гарантом стабілізаційного розвитку держави та запору�
кою оптимізації її системи управління загалом.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Стратегічні пріоритети у діяльності органів державної

влади України являють одну з найменш досліджених пред�
метних сфер у межах науки державного управління, що тим
самим увиразнює потребу її методологічного та практико�
прикладного розроблення. Виходячи із цього, постає склад�
не завдання — розробити нову методологію вивчення про�
блем запровадження стратегічних пріоритетів та технологій
їх запровадження у діяльності органів державної влади,
спираючись на теоретико�практичний арсенал державно�
управлінської науки. Це, у свою чергу, висуває завдання роз�
робки сучасних оптимізаційних принципів, технократичних
правил та процедур реалізації стратегічного управління в
органах державної влади. Такий контекст постановки даної
проблематики має на меті побудувати нову модель держав�
ного управління, яка б дозволяла апробувати його резуль�
тативність на рівні тактичної діяльності інституційних
структур органів державної влади.

З огляду на те, що першочерговим завданням для
більшості вітчизняних вчених та практиків є розробка
оптимізаційних практико�прикладних методик реалі�
зації стратегічної діяльності у системі державного уп�
равління постає питання запровадження стратегічного
підходу, який би слугував тактичною альтернативою
оптимізації організаційних та структурних змін у сис�
темі державного управління.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Найбільшого розроблення проблема стратегічного

управління набула в межах зарубіжної науки у працях
таких вчених, як: І. Ансофф, А.Дж. Стрикленд, А.А. Томп�
сон, Л.Дж. Коен, Дж. Робертсон, Н. Ратічері, В.К. Ра�
хуа, М. Ріттер, А. Такарані, Ч. Тіллі, Х. Аренд, Ш. Ар�
стайн, Л. Бйорланд та ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою даної статті є здійснення концептуального

аналізу стратегічних пріоритетів розвитку державного
управління. Досягнення даної мети обумовлює вирішен�
ня відповідних завдань, а саме ідентифікувати переду�
мови виникнення проблем державного управління, оха�
рактеризувати оптимізаційну технологію забезпечення
функціонування системи державного управління, виз�
начити основні критерії ефективності стратегічних пріо�
ритетів розвитку державного управління.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На сучасному етапі розвитку та функціонування вітчиз�
няної системи державного управління важлива роль нале�
жить сучасним методикам та технологіям розроблення
стратегічних пріоритетів як механізмів оптимізації діяль�
ності органів державної влади. Доцільність розробки даної
проблематики обумовлена сучасними умовами динамічно�
го розвитку сучасного світу, який вимагає від органів дер�
жавної влади ефективної та мобільної діяльності, яка б но�
сила стратегічну спрямованість та гарантувала сталість у
реалізації їх функціональних повноважень. Це свідчить про
те, що стратегічні пріоритети є важливим функціональним
ресурсом оптимізації діяльності органів державної влади,
який би мав спростити складні структури управління та
взаємодії між рівнями владної вертикалі у такий спосіб, аби
діяльність органів державної влади носила внутрішньо�
збалансований характер між стратегічними та тактичними
засадами управління. Відтак, саме стратегічні пріоритети у
діяльності органів державної влади забезпечують розроб�
ку та запровадження новітньої технології оптимізації їх
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функціонування, що тим самим, дозволить ефективно роз�
в'язувати тактичні завдання та успішно вирішувати
конфліктні ситуації.

Для пострадянської управлінської науки характер�
ним є дослідження практичних розробок та окремих
методологічних підходів до розроблення відповідних
стратегічних пріоритетів розвитку системи державного
управління що супроводжується створенням стратегій,
стратегічних планів, програм, проектів [1, с. 65]. На нашу
думку, розробка стратегічних пріоритетів, ще не може
гарантувати ефективність функціонування діяльності
органів державної влади. Це обумовлено тим, що
більшість сучасних підходів до модернізації та реформу�
вання систем державного управління на пострадянсько�
му просторі не враховують зміст результатів стратегіч�
них розробок, а відтак гарантувати ефективність стра�
тегічного управління практично стає не можливим.

Досліджуючи дану проблематику, доцільно зверну�
ти особливу увагу на основні критерії розроблення стра�
тегічних пріоритетів розвитку системи державного уп�
равління. Виходячи із цього, вони мають сприяти:

— оптимізації функціонального потенціалу струк�
турних підрозділів органів державної влади;

— створенню потужного тактичного ресурсного за�
безпечення процесу прийняття державно�управлінсь�
ких рішень;

— оптимізації системи делегування повноважень у
межах відповідних державно�управлінських структур;

— результативності цілей та задач, що відкривало б
нові горизонти для функціонування структурних
підрозділів державно�управлінських структур;

— покращенню показників ефективності формуван�
ня перспективних напрямів діяльності органів держав�
ної влади.

 Відтак, йдеться про стратегічне управління у діяльності
органів державної влади, яке має забезпечити автоматизо�
ване реагування на зовнішні зміни та організацію відповід�
ного процесу прийняття державно�управлінських рішень.
На думку Дж. Чайлда, "стратегічні пріоритети у діяльності
органів державної влади мають виступати у ролі своєрід�
ної наукоємної технології конструювання організаційної
структури, здатної забезпечити саморозвиток, високо�
мобільність та гнучкість системи, яка б самостійно усувала
проблеми, які виникають у процесі державно�управлінсь�
кої діяльності" [2, с. 311]. У межах цієї дослідницької кон�
цепції стратегічні пріоритети розглядаються як внутрішній
механізм управління та оптимізаційного функціонування
системи органів державної влади, який має знайти своє за�
стосування у сучасній державно�управлінській практиці. У
цьому плані одним із важливих проблемних питань, що по�
требує свого розв'язання є розуміння стратегічних пріори�
тетів як важливого оптимізаційного інструментарію розвит�
ку та функціонування системи органів державної влади.

У даному відношенні йдеться про стратегічне управлін�
ня у діяльності органів державної влади, яке являє собою
чітко структуровану діяльність суб'єктів державного управ�
ління, спрямовану на досягнення чітко визначених цілей. У
даному контексті стратегічне управління у діяльності
органів державної влади відіграє універсальну роль, забез�
печуючи ефективність, оптимальність та раціональність
адміністрування на всіх рівнях владного функціонування.
Стратегічне управління обумовлює запровадження методів
стратегування. Під ним варто розуміти відповідні засоби
розробки та реалізації взаємопов'язаних стратегій, які за�
безпечують розвиток інституційного та структурно�функ�
ціонального потенціалу системи державного управління.
Виходячи із цього, стратегічне управління у діяльності
органів державної влади має забезпечити формування пер�
спективних напрямів розвитку держави. У такому контексті
методологія стратегічного управління забезпечує розроб�
лення нових прийомів організаційної діяльності у такий
спосіб, аби вони максимальною мірою були адаптивними
до умов суспільного розвитку. Це свідчить про те, що фун�
кціональною метою стратегічного управління у діяльності

органів державної влади має стати орієнтація технології
управління на довгострокову перспективу розвитку. Відпо�
відно до цього, однією із методологічних вимог запровад�
ження стратегічних пріоритетів розвитку державного уп�
равління є гнучкість керівників стратегічного рівня до зап�
ровадження новацій. Саме останнє і виступає своєрідним
критерієм ефективності запровадження стратегічного уп�
равління у діяльності органів державної влади.

Аналізуючи основні фактори, які увиразнюють
доцільність запровадження стратегічних пріоритетів у
діяльності органів державної влади, слід вказати на те, що
досить часто вибір конкретної стратегії не враховує чисель�
них факторів, які обумовлюють потребу її запровадження.
Це, безумовно, занижує показники їх ефективності та вка�
зує на доцільність чіткого врахування таких критеріїв. До
них, зокрема, варто віднести саме такі, які впливають не
лише на стратегію діяльності органу державної влади, але і
ті, які зокрема визначають закономірності функціонуван�
ня системи державного управління та держави загалом. До
таких факторів варто віднести: ідеологічні, економічні, пол�
ітичні, правові, науково�технічні (технологічні) соціальні,
культурні, геополітичні, які безпосередньо впливають на
перспективний розвиток та функціонування інституційних
структур органів державної влади.

Відтак, наведені вище положення свідчать про те, що
стратегічні пріоритети у діяльності органів державної вла�
ди є не лише методологічною, але і функціональною скла�
довою. Це підтверджується тим, що, в першу чергу, вони
мають бути спрямованими на те, аби гарантувати ефек�
тивність та результативність діяльності органів держав�
ної влади, а головне — її індикативність інтересам та по�
требам громадськості. У даному відношенні стратегічні
пріоритети покликані відповісти на три основні питання:
у якому стані перебуває державно�управлінська структу�
ра (чи здатна вона до модернізаційної діяльності як умови
перспективного розвитку); якими є перспективи розвит�
ку державно�управлінської структури (наскільки вона є
адаптивною до потреб та інтересів громадськості та влас�
не організаційних потреб); які перспективні методи та за�
соби організаційної діяльності варто застосовувати, аби
досягнути бажаної організаційної результативності.

Технологічно вирішення цих основних завдань потре�
бує відповідних методологічних та методичних прийомів
запровадження стратегічних пріоритетів. Загалом, необхі�
дною умовою їх запровадження у діяльності органів дер�
жавної влади є орієнтація системи державного управління
на перспективний розвиток, оскільки саме воно дозволяє
чітко визначити перспективні цілі розвитку та розробити
відповідний інструментарій по їх досягненню. З огляду на
це, стратегічне управління являє собою достатньо гнучку
технологію організації та здійснення державно�управлінсь�
кої діяльності, оскільки у процесі розробки та реалізації
відповідної стратегії можуть відбуватись певні корективи.
Це безпосередньо стосується як коригування напрямів пер�
спективного розвитку, так і технологічних прийомів діяль�
ності державно�управлінського персоналу щодо забезпе�
чення результативності методик стратегічного управління.

Саме методологічні та методичні прийоми стратегіч�
ного управління, певним чином, вказують на його функ�
ціональну роль у діяльності органів державної влади. Це,
тим самим, доводить, що саме стратегічні пріоритети є не�
обхідною оптимізаційною умовою формування та реалі�
зації діяльності органів державної влади. Саме таке його
функціональне призначення і визначає оптимізаційну роль
стратегічних пріоритетів у діяльності органів державної
влади. Більше того, на думку Р. Моклера, функціональна
сутність стратегічних пріоритетів, яка і визначає таку його
оптимізаційну роль, спрямована на здійснення "безперер�
вного контролю та оцінки організаційних змін у діяльності
органів державної влади з метою забезпечення стабіль�
ності системи державного управління загалом та ефектив�
ного функціонування основних сфер суспільства" [3].

Виходячи із цього, доцільно визначити основні кри�
терії запровадження стратегічних пріоритетів розвитку
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державного управління. До них, на нашу думку, доціль�
но віднести критерії ефективності стратегічних пріори�
тетів у діяльності органів державної влади, що має відпо�
відати сучасним умовам суспільного розвитку. Така ефек�
тивність визначається здатністю органів державної вла�
ди досягнути відповідного рівня збалансованості внутр�
ішньої політики відповідно до викликів зовнішньої пол�
ітики. Це свідчить про те, що запровадження технологій
державного управління, у першу чергу, передбачає фор�
мування окремих стратегічних установок, які б слугува�
ли своєрідним стратегічним та тактичним імперативом
діяльності державно�управлінських структур.

Запровадження саме такого підходу до визначення
стратегічних пріоритетів у діяльності органів державної
влади дозволить кардинально змінити соціально�еконо�
мічну та політичну системи держави. Завдяки цьому,
вдається можливим чітко визначити перспективи розвит�
ку та функціонування національних систем державного
управління перехідних суспільств. Однак, на думку рос�
ійського дослідника В.С. Єфремова, при запроваджені
стратегічних пріоритетів "важливо, аби вони не перетво�
рились на штучно створені системи, в межах яких і зав�
дяки яким, люди вступають у різні форми взаємодії, реа�
лізуючи перспективні ініціативи держави" [4, с. 31].

До методологічних прийомів розроблення стратегічних
пріоритетів слід також віднести забезпечення єдності стра�
тегічних планів та програм. У процесі підготовки та прий�
няття державно�управлінських рішень на всіх рівнях управ�
лінської вертикалі має бути досягнуто єдність, аби гаран�
тувати ефективність їх реалізації. Переважно йдеться про
єдність стратегічних планів між різними структурними
підрозділами органів державної влади, досягнути якої стає
можливим лише за умови їх консолідованої діяльності.

До методологічних прийомів запровадження стра�
тегічних пріоритетів у діяльності органів державної вла�
ди, слід також віднести створення організаційних струк�
тур реалізації стратегічних планів та програм. На дум�
ку В.Є. Чіркіна, "стратегічне управління має включати
створення організаційних умов для здійснення страте�
гічних планів та програм шляхом формування сильної
організаційної структури… розроблення системи моти�
вації, вдосконалення структури управління" [5, с. 19].

Наведені вище методологічні прийоми стратегічних
пріоритетів у діяльності органів державної влади визнача�
ють їх методологічну та функціональну роль, а відтак, за�
безпечать цілевідповідність такої діяльності чітко визначе�
ним перспективам розвитку. Це безпосередньо підтверджує
доцільність запровадження стратегічного управління у
діяльності органів державної влади на рівні його інституц�
ійних структур та на рівні розвитку та функціонування си�
стеми державного управління загалом. Остання також по�
винна мати чітку стратегічну регламентацію, оскільки виз�
начає перспективні напрями розвитку держави в цілому.

Розробляючи та запроваджуючи стратегічні пріорите�
ти, органи державної влади мають набути нових якостей
прилаштування до нових соціально�політичних та економ�
ічних умов, набуваючи нових якостей та нарощуючи потен�
ціал розробки та прийняття ефективних ситуативних
рішень. Це забезпечить успішність прийняття ефективних
ситуативних рішень, однак для цього має бути сформовано
декілька різних альтернативних стратегій, в межах яких
мають діяти відповідні структури органів державної влади.
Прикладом таких альтернативних стратегій може бути пор�
тфель стратегічних альтернатив. Створення такого порт�
фелю органами державної влади закономірно є творчим
процесом, оскільки "не існує універсальних рішень страте�
гічних задач, принагідних на будь�який випадок, внаслідок
чого можливі варіанти діяльності також не задані, а тому
формування портфелю альтернативних стратегій в цілому
залежить від рівня знань та досвіду" державних службовців
[6, с. 42]. Загалом наведений вище підхід до розуміння стра�
тегічних пріоритетів свідчить про індивідуально�типологі�
чну здатність окремих структур органів державної влади
розробляти та запроваджувати технології стратегічного

управління. Зміст такої технології традиційно визначаєть�
ся системою цінностей та пріоритетів корпоративної куль�
тури, яка є похідною від центральної ланки до нижньої лан�
ки органів державної влади.

Діяльність органів державної влади в сучасних умо�
вах суспільного розвитку має бути спрямована не лише
на розробку стратегічних альтернатив, але і прийняття
стратегічних рішень, які б чітко відповідали нестандар�
тності державно�управлінської ситуації. Це свідчить про
те, що стратегічні пріоритети розвитку державного уп�
равління мають бути спрямовані на те, аби максималі�
зувати відповідність стратегічних рішень нестандарт�
ності державно�управлінської ситуації, яка досить час�
то має місце у діяльності органів державної влади.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Таким чином, здійснений нами аналіз стратегічних

пріоритетів розвитку державного управління вказує на їх
методологічну цінність, яка зводиться до забезпечення
оперативного ідентифікування передумов виникнення
проблем, що в альтернативу їм дозволяє розробляти ок�
ремі механізми їх вирішення, саме тому, опанування їх
основними методологічними прийомами дозволяє органам
державної влади сформувати відповідну управлінську ре�
акцію на своєчасність оперативного вирішення організац�
ійних проблем, відповідно до цього доведено, що стратег�
ічне управління є оптимізаційною технологією забезпечен�
ня функціонування системи державного управління.

З'ясовано, що для систем державного управління по�
страдянського простору однією із ключових проблем роз�
робки та реалізації технологій стратегічного управління у
діяльності органів державної влади є не врахування змісту
результатів стратегічних розробок, а тому гарантувати його
ефективність вони практично не в змозі. Визначено основні
критерії ефективності стратегічних пріоритетів розвитку
державного управління (кількість альтернативних стратегій,
на яких базується діяльність органів державної влади; по�
внота та системність розроблення альтернативних стра�
тегій; політична незалежність розробки стратегій діяльності
органів державної влади; відповідність стратегій чітко сфор�
мованим цілям діяльності структурних підрозділів суб'єктів
державного управління), відповідно до чого доведено, що
ефективність органів державної влади визначається здатн�
істю досягнути відповідного рівня збалансованості внутрі�
шньої політики відповідно до викликів зовнішньої політи�
ки, саме тому запровадження технологій стратегічного уп�
равління забезпечує формування окремих стратегічних ус�
тановок, які б слугували своєрідним стратегічним та так�
тичним імперативом діяльності державно�управлінських
структур. Саме цей аспект є одним із перспективних на�
прямів розроблення даної проблематики в межах вітчиз�
няної науки державного управління.
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