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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Державне управління — це складний процес, що зумов$

лений багатьма факторами. Вони впливають на нього і ма$
ють іноді протилежну спрямованість. Проте, незважаючи
на це, у світовій практиці все частіше органи державної вла$
ди і уряди звертаються до використання максимально уні$
фікованих процедур і алгоритмів реалізації державної вла$
ди. Все більшої ваги серед них набуває стратегічне управлі$
ння як гнучкий механізм використання таких алгоритмів.
Гнучкість трансформує розуміння стратегічного управлін$
ня, що задає йому обмежених і специфічних для окремих
країн форм. Виникає низка складнощів і формується про$
блема адекватного відображення його первинних значень
задля можливостей перенесення досвіду, минаючи особли$
вості, притаманні іншим країнам чи органам державної вла$
ди.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження у сфері державного управління відносно

нові, тому поряд із застосуванням стратегічного управлін$
ня, зокрема, формулюванням певної державної стратегії,
наукові розробки лише набирають обертів. Цікавість до теми
взаємодії державного управління та встановлення певної
стратегії щодо його здійснення виявляє низка авторів. Се$
ред них: І. Ансофф [1], Г. Атаманчук [2], В. Бакуменко [3],
Е. Блейклі [4], О. Віханський [5], В. Авер'янов [6], Н. Ниж$
ник і О. Машков [9], В. Рижих [10], А. Томпсон і А. Стрікленд
[11], Р. Фатхутдінов [12], Л. Фаей і Р. Рендел [13], В. Цвєтков
[14], Ю. Шаров [15] та інші. Особливістю праць перерахо$
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ваних авторів є певне зміщення фокусування то у бік стра$
тегічного управління, то у бік державного управління, де
залежно від обраного наголосу дослідник заглиблюється у
проблематику звуженого кола окремих категорій з однієї
чи іншої сфери.

НЕ ВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Новизна і нерозробленість теми взаємодії стратегічно$
го управління і державного управління стає все виразнішою,
особливо на тлі сьогоднішніх тенденцій перспективного
розвитку країн світу. Відбувається пошук нових інстру$
ментів формування суспільного зростання, що зазвичай
обумовлюється поглибленням диспропорцій у рівнях регі$
онального та міського розвитку, а також відсутністю у дер$
жави достатнього ресурсного запасу на те чи інше вирівню$
вання показників життєзабезпечення територіальних гро$
мад. Відтак гостро постає питання дослідження інструмен$
талізації згаданої взаємодії. Звідси, метою статті є встанов$
лення міри технологічної залежності та обумовленості, на$
ближення чи співвідношення стратегічного і державного уп$
равління в понятійному контексті.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Зміна мислення управлінців на початку 70$х рр. ХХ сто$

ліття сприяла зростанню досягнень у сфері вивчення і зас$
тосування стратегічного управління. Вони формувалися з
тлумачення поняння "стратегія", яке часто розуміється як
комплекс дій з досягнення визначених цілей [4]. Зокрема,
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підсумовуючи низку наукових досліджень зі стратегічного
управління та менеджменту, Р. Фатхутдінов робить висно$
вок, що стратегія — це програма, план, генеральний курс
суб'єкта управління по досягненню ним стратегічних цілей
в будь$якій області діяльності [12, с. 194]. Водночас, на дум$
ку Ю. Шарова, стратегія в державному управлінні — це уза$
гальнююча концепція майбутніх дій, модель досягнення
цілей, яка визначає пріоритети і основні напрями діяльності
[15, с. 13]. При цьому поняття стратегічного управління на$
буває різного змістового забарвлення залежно від обрано$
го за основу типу стратегії. Розрізняють три типи: інновац$
ійний, оновлення, і поступового вдосконалення. Найголов$
ніше в їх постановці — те, що вони суттєво відрізняються —
вони різні. Інноваційна стратегія і стратегія поступового по$
кращення має істотно відмінні масштаби дії з точки зору
перспектив, можливостей і, відповідно, величини ризиків та
винагороди, пов'язаних з її реалізацією. Інноваційна стра$
тегія переносить дії суб'єкта на невідому територію. У цьо$
му випадку суб'єкт творить своє майбутнє. В основі стра$
тегії поступового вдосконалення — потяг до постійного на$
рощування успіху у процесі здійснення звичної діяльності.
Стратегія оновлення вирізняється меншими інтелектуаль$
ними та організаційними витратами, а щодо поступового
вдосконалення — часовим ресурсом [13, с. 57]. Перебіг змін
у цьому контексті підкреслює основний грунт стратегічно$
го управління загалом — зв'язок суб'єкту з його оточенням.
І відповідно, провокує виникнення різних понятійних тлу$
мачень цього процесу.

Загалом, за дослідженнями О. Віханського, слід виді$
лити декілька конструктивних визначень, що з початку на$
уково$прикладних досліджень запропоновані розробника$
ми теорії стратегічного управління. Шендел і Хатен розг$
лядали його як процес "визначення зв'язку організації з її
оточенням, що полягає в реалізації обраних цілей і в спро$
бах досягти бажаного стану взаємодії з оточенням за допо$
могою розподілу ресурсів, що дозволяє ефективно і резуль$
тативно діяти організації і її підрозділам". По Хігенсу, "стра$
тегічне управління — це процес управління з метою
здійснення місії організації за допомогою управління взає$
модії організації з її оточенням", Пірс і Робінсон визнача$
ють стратегічне управління "як набір рішень і дій з форму$
лювання і виконання стратегій, розроблених для того, щоб
досягти мети організації" [5, с. 12]. Також існує низка виз$
начень, що роблять наголос на певних особливостях стра$
тегічного управління чи на його відмінностях від управлін$
ня "звичайного". Проте, у будь$якому випадку, стратегічне
управління спрямоване на конкретний кінцевий результат.

Виділяють два основних кінцевих результати стратегі$
чного управління. Перший — потенціал організації, що за$
безпечує досягнення цілей у майбутньому. Він складається
з усіх видів ресурсів. Зокрема, з боку "входу" — з фінансо$
вих, сировинних і людських ресурсів, інформації; з боку "ви$
ходу" — виробленої продукції і послуг, випробуваних з точ$
ки зору потенційної корисності; з набору правил соціаль$
ної поведінки, дотримання яких дозволяє організації пост$
ійно домагатися своїх цілей. Другим кінцевим результатом
стратегічного управління є внутрішня структура і органі$
заційні зміни, що забезпечують чутливість організації до
змін у зовнішньому середовиші. Це передбачає здатність
своєчасно виявити і правильно тлумачити зовнішні зміни, а
також управляти відповідними адекватними діями, що пе$
редбачають наявність стратегічних можливостей для орган$
ізаційних і технологічних змін [1, с. 142]. Відтак, констатує
Ю.Шаров, стратегічне управління характеризується як
особливий вид управління, що зосереджується на ключо$
вих питаннях виконання місії організації, орієнтує на своє$
часне реагування на виклики зовнішнього середовища й на
внесення необхідних змін у структуру, робочі процедури,
баланс ресурсів для набуття "силового" поля відповідного
впливу на оточення й закріплення конкурентних переваг,
які забезпечують самозбереження й розвиток організації в
довгостроковій перспективі. Тобто стратегічне управління
— особливе, відмінне від поточного, управління організа$
цією на підставі стратегії, яке орієнтує діяльність на вста$
новлення постійного зв'язку із зовнішнім оточенням та на
внесення своєчасних змін для закріплення здатності орга$
нізації до ефективного використання своєї місії та забез$
печення довгострокового виживання організації в мінливо$
му середовищі [8, с. 678].

Крім того, стратегічне управління — це реалізація
концепції, в якій поєднуються цільовий та інтегральний
підходи до діяльності, що дає змогу встановлювати цілі

розвитку, порівнювати їх з наявними можливостями (по$
тенціалом) та приводити їх у відповідність за рахунок
розробки та реалізації системи стратегії. Концепція стра$
тегічного управління лежить в основі стратегічного мис$
лення і знаходить вираз у певних характерних рисах її
застосування: 1) базується на певному поєднанні теорії:
системному, ситуаційному та цільовому підходах до
діяльності організації, що трактується як відкрита соц$
іально$економічна система. Проте використання тільки
однієї із зазначених засад не дає змоги досягти потрібних
результатів — розвитку об'єкту управління у довгостро$
ковій перспективі; 2) орієнтує на вивчення умов, в яких
функціонує організація чи перебуває регіон, територіаль$
на громада. Це дозволяє створювати адекватні цим умо$
вам системи стратегічного управління, що будуть
відрізнятись одна від одної залежно від особливостей та
характеристик зовнішнього середовища; 3) концентрує
увагу на необхідності збору та застосуванні баз стратег$
ічної інформації. Аналіз, інтерпретація та застосування
інформації для прийняття стратегічних рішень дає змогу
визначити зміст та послідовність дій щодо змін на
підприємстві завдяки зменшенню невизначеності ситу$
ації; 4) дозволяє прогнозувати наслідки рішень, що прий$
маються, впливаючи на ситуацію шляхом відповідного
розподілу ресурсів, встановлення ефективних зв'язків та
формування стратегічної поведінки управлінців; 5) пе$
редбачає застосування інструментів та методів розвитку
організацій (цілей, "дерева цілей", стратегій, "стратегіч$
ного набору", стратегічних планів, проектів і програм,
стратегічного планування та контролю тощо).

Наведені характеристики не вичерпують сутність стра$
тегічного управління, але дають змогу визначити найбільш
суттєві складові. Що власне, знайшло відображення у пра$
цях А.Томпсона і А.Стрікленда: стратегічне управління —
це процес, за допомогою якого менеджери здійснюють стро$
кове керівництво організацією, визначають специфічні цілі
діяльності, розроблюють стратегії для досягнення цих цілей,
враховуючи всі релевантні (найсуттєвіші) зовнішні та
внутрішні умови, а також забезпечують виконання розроб$
лених відповідних планів, постійно розвиваючись і змінюю$
чись [11, с. 157]. Водночас управління притаманне кожній
стадії розвитку суспільства.

У цьому контексті перспективне моделювання сусп$
ільного розвитку і загальних уявлень про технології роз$
криття потенціалу управління, створюється бачення про
те, що державне управління потребує встановлення пев$
ної зовнішньої щодо нього технології. Вона, як правило,
подається адаптивною до тої чи іншої суспільної моделі.
Це зберігає стан речей, за якого державне управління стає
постійно наздоганяючим у суспільному середовищі та ор$
ієнтованим на певне суспільство. Виникає природний
бар'єр для розвитку. Однак, практика країн, що спрово$
кували "дива", доводить протилежне. Державне управлі$
ння у цих випадках випереджало, а подекуди і до сьогодні
випереджає рівень розвитку власних суспільств. Тобто
воно мало стратегічний характер ще до встановлення і
кристалізації стратегічного управління як своєрідної тех$
нології. Таким чином, внутрішня обумовленість і при$
датність державного управління спонукала до застосу$
вання новітніх практик, що на час їх впровадження не
мали аналогів у світі. Отже, важливим є те, чим обумов$
лена ця придатність та пошук споріднених рис такої при$
датності у різних системах державного управління, що у
підсумку привела уряди країн до сьогоднішнього страте$
гічного управління.

 Державне управління на відміну від інших видів управ$
ління здійснюється шляхом впливу на свідомість і волю, а
отже, на інтереси людини щодо досягнення поставлених
цілей. А будь$яка цілепокладаюча діяльність людей пов'я$
зана з реалізацією їхнього інтересу як усвідомленої потре$
би, що зумовлена їхнім матеріальним буттям, об'єктивною
соціально$економічною структурою суспільства. Тобто, як
зазначає В.Цвєтков, соціальна, а відтак і державна, мета —
це явище суспільної свідомості, вираз загальних потреб та
інтересів соціальних груп. Об'єктом управління є соціальна
організація суспільства з властивими їй соціальною струк$
турою і соціальними процесами [14, с. 26]. До тотожних вис$
новків схиляється і В. Бакуменко. Він зазначає на харак$
терній особливості соціальних систем — наявність струк$
тур, що здійснюють функції управління. Саме ця властивість
дає змогу відобразити будь$яку соціальну систему у вигляді
двох підсистем — управлінської, що в узагальненому виг$
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ляді є суб'єктом управління, та тієї, якою управляють, що в
узагальненому вигляді є об'єктом управління. Взаємодія
суб'єкта і об'єкта управління утворюють процес управлін$
ня [3, с. 112]. Водночас В.Рижих додає, що процес управлін$
ня є нічим іншим, як розгортанням механізму управління в
динаміці по своїх технологічних параметрах. Тобто, процес
управління характеризує систему управління, всі її елемен$
ти в динаміці — як діяльність органів і кадрів управління.
Його основною складовою є розробка, прийняття і реалі$
зація управлінських рішень. Вони формують управлінську
діяльність. Управлінська діяльність, за його дослідження$
ми, не існує без технології. Технологія управління як про$
цес історично бере свій початок з самого народження уп$
равління. Управління будь$яким процесом реалізується че$
рез спеціальні органи управління і структури, скоордино$
вані і упорядковані в часі дії яких і складають технологію
управління [10]. Притримуючись такої ж думки, Н.Нижник
і О.Машков наголошують на технологічності державного
управління як різновиді управлінської діяльності, що
здійснюється державою через систему його органів, без
яких державне управління немислиме [9, с. 6].

Поняття державного управління існує у "широкому" та
"вузькому" розумінні. У "широкому" розумінні державне
управління розуміється як сукупність усіх видів діяльності
держави (тобто усіх форм реалізації державної влади в ціло$
му), яке правомірне лише на рівні аналізу в цілому системи
соціального управління. У "вузькому" розумінні, державне
управління — це діяльність особливого роду, зміст якої по$
лягає у виконанні законів та інших актів органів державної
влади шляхом різних форм організуючого впливу на
суспільні явища та процеси [6, с. 11]. Державне управління
— це практичний, організуючий і регулюючий вплив держа$
ви на суспільну життєдіяльність людей з метою її упоряд$
кування, зберігання або перетворення, що спирається на її
владну силу [7, с. 63]. Серед усіх видів управління державне
управління займає особливе місце, що пояснюється деяки$
ми, притаманними лише йому, властивостями. По$перше, на
характер цілеспрямованих, організуючих і регулюючих
впливів, що здійснюються цим видом управління, визнача$
ючий вплив має його суб'єкт — держава. Головна особ$
ливість державного управління полягає в тому, що всі його
управляючі впливи спираються на державну владу,
підкріплюються та забезпечуються нею. Це не прості поба$
жання, наміри, заклики, хороші думки або почуття, а при$
мус, який веде до того, щоб поставлені цілі управління бе$
зумовно були досягнуті [2, с. 58—59]. Для державного уп$
равління ключовим поняттям є держава і державна влада,
оскільки державне управління є способом функціонування
та реалізації державної влади з метою становлення і роз$
витку держави [3, с. 13—14]. По$друге, специфічною влас$
тивістю державного управління є його розповсюдженість
на все суспільство, навіть за його межі у рамках зовнішньо$
політичної діяльності держави. По$третє, держава, висту$
паючи у якості суб'єкта управління, надає державному уп$
равлінню властивість системності. На відміну від інших видів
управління, державне управління без цієї властивості про$
сто не може відбутися. Для державного управління влас$
тивість системності набула принципового значення. Лише
її наявність надає йому узгодженість, координацію, субор$
динацію, певну цілеспрямованість, раціональність і ефек$
тивність [2, с. 59—62].

Звідси, особливістю управлінської діяльності, продов$
жує В.Рижих, в державному управлінні порівняно з іншими
видами управлінської діяльності є, насамперед, унікальність
об'єкта управління, яким виступає суспільство в цілому або
окремі регіони, галузі, сфері діяльності та їх складність. У
державному управлінні жодне рішення не може бути випад$
ковим, впровадження кожного з них є життєво важливим
як для держави в цілому, так і для окремого кола осіб. Уп$
равлінська діяльність забезпечує організованість і порядок,
необхідні для ефективного функціонування і розвитку лю$
дини і громадянина, підприємств, установ і організацій, сус$
пільства і держави в цілому. Досвід роботи у різних сферах
людської діяльності доводить, що основа успіху залежить
від ефективності управлінської діяльності, що в свою чергу
залежить, насамперед, від того, наскільки управлінські
рішення будуть оперативні, обгрунтовані і цілеспрямовані,
від якості державної науково$технічної, економічної і со$
ціальної політики, їх взаємозв'язку з стратегічними цілями
і пріоритетами розвитку держави і суспільства, принципів і
методів керівництва та оцінювання цієї діяльності, якості
підготовки державних службовців [10].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, управління як процес і явище неоднорідне, що в
межах державного управління надає йому певних конкре$
тизованих властивостей щодо використання набору пев$
них методів, засобів, дій тощо у формуванні управлінсь$
ких впливів. Проте функціонування управлінської діяль$
ності повністю пов'язано зі встановлення певних алго$
ритмів та чергових дій, заснованих на розумовій діяльності
управлінців. Така діяльність не завжди є прямо еквівален$
тною суспільному середовищу. Як правило, через об$
'єктивні умови набуття управлінських знань і навичків,
управлінець має більш виражене перспективне бачення,
ніж пересічні члени суспільства. Це стає стимулом до про$
дукування і сприйняття нових алгоритмів у існуючій сис$
темі. Відтак технології стратегування приховуються у
змісті роботи управлінців як повсякденній потребі мати
певний часовий горизонт. Звідси, державне управління —
це технологічна категорія, розрахована на своєрідне забі$
гання вперед у розвитку в мислиннєвих конструкціях, фак$
тичному продукуванні потреби у певній стратегії дій. Тут
технологічність набуває ключового значення як характер$
на властивість державного управління у сприйнятті будь$
яких нововведень, зокрема сучасного стратегічного управ$
ління в управлінні суспільними справами. Для майбутніх
досліджень відкривається питання про граничну межу, де
технологічність як властивість переходить у техно$
логічність як якісну характеристику державного управлі$
ння, що формує стратегічне управління у суспільному ото$
ченні.
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