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ВСТУП 
 

Аналіз діяльності органів державної влади свідчить, що управління в 
Україні набуває все більш реактивного характеру і реалізується шляхом 
надання доручень. Майже відсутні ознаки превентивної політики, коли, 
аналізуючи й прогнозуючи розвиток ситуації, державні інституції намагаються 
заздалегідь спланувати й здійснити заходи до набуття суспільними проблемами 
загального характеру.  

Посилюється “ефект запізнення” при встановленні порядку денного, 
формулюванні, проектуванні та впровадженні державної політики. Владні 
рішення усе частіше приймаються без попереднього оцінювання їхньої дієвості, 
у ручному режимі, під тиском “громадськості” чи окремих груп спеціальних 
інтересів, на основі неповної, суперечливої й тенденційно підібраної 
інформації.  

Політики й державні службовці з об’єктивних і суб’єктивних причин 
(нестача ресурсів, некомпетентність, відсутність досвіду, адміністративний 
тиск) витрачають усе більше часу на вирішення локальних проблем, що 
виникають внаслідок поточних змін у зовнішньому середовищі і з точки зору 
їхньої значимості не варті такої уваги. Водночас, “на пізніше” (тобто 
найчастіше “на ніколи”) відкладаються справи, значення яких для нашої 
держави є головним, але їхнє залагодження саме зараз не вбачається 
терміновим. 

Інакше кажучи, базовим (якщо не єдиним) критерієм, що визначає, чи 
будуть органи державної влади займатися певної проблеми, є терміновість, а не 
важливість її вирішення. Такий стиль роботи є дуже небезпечним для України. 
Адже якщо органи державної влади “не помічають” невдоволення суспільства, 
запізнюються з рішеннями, обирають хибні інструменти політики, навіть 
локальні проблеми, на які не звертають уваги, можуть швидко набути 
загального характеру й потребуватимуть для вирішення значно більших 
ресурсів. 

Чи не єдиним інструментом, здатним убезпечити країну від небажаних 
змін зовнішнього середовища, є стратегічне планування, яке дозволяє не лише 
прогнозувати такі зміни, але й оцифровувати мрії, готуючи й приймаючи владні 
рішення, спрямовані на реалізацію узгоджених дій із досягнення бажаного 
майбутнього. 
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1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 
1.1. Планування як вид діяльності 

Плануванням зазвичай називають 
діяльність із постановки цілей (завдань) і 
визначення дій, необхідних для їхнього 

досягнення, що передбачає раціональний розподіл ресурсів. 
Планування – це оцифровування мрії. 
Спочатку термін “план” (лат. planum – площина, рівне місце) 

використовували для позначення креслення (рисунка), що характеризує певну 
ділянку в масштабі площини. Потім його стали застосовувати для визначення 
(опису) проектів, виконання яких передбачає систему взаємозв’язаних завдань, 
показників і розрахунків. 

Планування полягає у пошуку відповідей на три ключових питання: 
˗ де об’єкт планування перебуває зараз (який його нинішній стан)? 
˗ чого об’єкт планування прагне досягти (куди він прямує)? 
˗ як об’єктові планування потрапити звідти, де він є, туди, куди він 

прагне? 
Планування є первинною з-поміж решти функцій управління, оскільки 

прийняті під час нього рішення визначають характер здійснення всіх інших 
функцій.  

Функціями планування є:  
˗ постановка цілей; 
˗ прогнозування; 
˗ моделювання; 
˗ програмування.  
Планування є основною ланкою та організаційним початком всього 

процесу реалізації цілей. 
Можна виокремити такі переваги планування: 
˗ досягнення результату з меншими затратами; 
˗ використання майбутніх переваг зовнішнього середовища; 
˗ поліпшення координації дій виконавців; 
˗ раціональне використання ресурсів; 
˗ ефективне контролювання дій персоналу. 
Проте, планування має і недоліки. Це, зокрема: 
˗ неможливість адекватного відображення реальності; 
˗ обмежені гнучкість та оперативність реагування на зміни; 
˗ витрата ресурсів на розроблення планів; 
˗ складно прогнозований вплив випадкових змін; 
˗ суб’єктивне сприйняття змісту й ходу виконання планів керівником і 

персоналом. 
Залежно від терміну визначення дій, 

необхідних для досягнення поставлених цілей 
(завдань), вирізняють стратегічне (на понад три 

роки) та оперативне планування (максимальний термін – один рік) (табл. 1.1). 
 

Планування 

Стратегічне та 
оперативне планування 
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Таблиця 1.1 
Зіставлення стратегічного та оперативного планування 

Планування 
стратегічне оперативне 

Передбачливе, превентивне,  
на основі прогнозування 

Реактивне,  
на основі надання доручень 

Зосереджене на конкретних  
цілях (завданнях) 

Із загальними, нечітко визначеними  
цілями (завданнями) 

Комплексне, складне Елементарне, просте 
Із залученням експертів,  
зокрема зовнішніх З інформуванням учасників 

Довготермінове  
(понад 3 роки) 

Короткотермінове  
(до 1 року) 

 
Запроваджуючи планування, варто пам’ятати про таке: 
– Якщо ми не знаємо, куди йдемо, то як зможемо дізнатися, що вже 

прийшли? 
– Потрібно більше думати не про “що”, а про “як”. 
– Хороший план сьогодні краще дуже гарного плану завтра. 
– Коли ми витрачаємо час на планування, його стає більше. 
– Іноді час, витрачений на план, не залишає часу для його виконання. 
1.2. Стратегічне мислення та його особливості 
Органи державної влади в Україні часто підміняють стратегічне 

планування оперативним, тобто планування повсякденної (оперативної) 
діяльності подається як стратегічний план розвитку інституції. Це є 
розповсюдженою помилкою. 

Причинами її виникнення є складність 
стратегічного мислення. Під ним розуміють 
узагальнене та опосередковане пізнання світу у 

процесі практичної та теоретичної діяльності індивіда, яке базується на 
твердженні про необхідність спостереження за зовнішнім і внутрішнім 
середовищем, формування стратегій розвитку, що з нього випливають, а також 
налагодження такої діяльності, яка дасть змогу забезпечити їх здійснення. 
Особливістю стратегічного мислення, на відміну від звичайного 
(оперативного), є його практичний і прогностичний виміри та орієнтованість на 
зміни. 

Про наявність стратегічного мислення свідчать:  
– орієнтація на громадянина як клієнта-споживача;  
– розуміння необхідності постійної готовності до змін; 
– усвідомлення суті стратегічного порівняно з оперативним; 
– комплексне розуміння кінцевого результату стратегічного 

планування; 
– розуміння “пасток” стратегічного планування; 
– інструментально-технологічний аспект стратегічного мислення. 

Стратегічне мислення 
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Наявність навичок стратегічного мислення може надати відчутні 
конкурентні переваги організації, регіону чи територіальної громаді. 

Ознаками відсутності стратегічного мислення у політиків чи державних 
службовців є:  

– точка зору, що середовище й сам об’єкт планування не змінюються; 
– бажання одночасно “робити усе”, розписати все наперед в 

оперативних “планах” чи будувати “на століття”. 
– розроблення програми дій на основі аналізу лише внутрішніх 

можливостей; 
– уявлення, що рішення органів державної влади (суб’єкта планування) 

є кваліфікованими й відображають інтереси суспільства; 
– точка зору, що об’єкт планування є чітко визначеним і незмінним, 

тобто відомо, які дії можна застосувати і як буде реагувати об’єкт; 
– думка, що об’єкт автоматично виконує всі рішення суб’єкта, тобто 

неконтрольовані суб’єктом процеси функціонування об’єкта відсутні. 
Між тим, варто виходити з того, що: 
– в об’єкта планування є “власні інтереси”, що конкурують із такими в 

інших сферах діяльності. Яскравою ілюстрацією цього факту є тривале 
дотування цілих галузей економіки за рахунок інших; 

– суб’єкт не є єдиним джерелом управлінських рішень. Існують групи 
спеціальних інтересів, що створюють альтернативні центри управління; 

– між інтересами суб’єктів і суспільства існують суттєві розбіжності. 
Звичайною практикою є спрямування ресурсів на економічно необґрунтовані 
(для сектора і суспільства) проекти й передача управління об’єктами 
інфраструктури приватним особам. 

1.3. Стратегія як комплекс дій 
Слово стратегія (давньогр. stratos – армія, 

agos – я керую) має глибоке коріння і спочатку 
означало науку бути полководцем. За 

визначенням Карла Філіпа Готліба фон Клаузевіца: “Стратегія – це 
використання однієї битви задля перемоги у війні”. 

У переносному значенні стратегія – це мистецтво керівництва суспільною 
чи політичною боротьбою; спосіб дій, лінія поведінки кого-небудь. 

Наука державного управління розуміє під цим терміном комплекс дій із 
досягнення цілей, хоча існує щонайменше три підходи до його визначення: 

– стратегія як уявлення про бажаний стан об’єкта планування (бачення); 
– стратегія як план дій, у тому числі в різних напрямах; 
– стратегія як шлях розвитку, процес пристосування організації 

(громади, країни) до змін, що відбуваються в середовищі, де вона існує. 
Основними рисами стратегії як комплексу дій є: 
– віддалений часовий горизонт – як з точки зору часового проміжку, 

потрібного для їхнього виконання, так і такого, що мине до прояви наслідків 
цих дій; 

– відчутні результати – кінцевий ефект від реалізації стратегії має бути 
дуже значним, хоча й віддаленим у часі; 

Стратегія 
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– концентрування зусиль на вибраних діях – звернення уваги на умовно 
обмеженій сукупності цілей, для досягнення залучаються всі наявні ресурси, у 
тому числі з інших видів діяльності; 

– узгодження рішень, наявність “дерева цілей” – стратегічне планування 
вимагає прийняття багатьох різних рішень, що мають узгоджуватися між 
собою, формуючи відповідну схему розміщення, “дерево цілей” – модель, що 
передбачає відповідність наявних у об’єкта планування ресурсів поставленим 
завданням, завдань – цілям, а цілей – місії, створення нерозривного ланцюга 
“бачення (місія) → цілі → завдання → механізми → інструменти → заходи → 
ресурси” зі зворотним зв’язком; 

– всеохоплюваність – стратегія вимагає, щоб усі структурні одиниці 
об’єкта планування працювали на її підтримку. 

1.4. Стратегічне планування та його “пастки” 
Формулюючи поняття стратегічного планування, варто зазначити, що в 

науковій літературі існує велика кількість його визначень. 
У цьому навчальному посібнику 

стратегічне планування – це технологія і процес 
підготовки та прийняття владних рішень, 

спрямованих на реалізацію узгоджених дій із досягнення бажаного стану 
об’єкта планування, що базуються на аналізі внутрішнього і зовнішнього 
середовища й прогнозі їхнього змінення в майбутньому. 

Стратегічне планування є водночас процесом і результатом, оскільки в 
його основу покладені: 

– вибір цілей і завдань для досягнення бажаного майбутнього; 
– визначення найкращого із запропонованих варіантів їхньої реалізації; 
– централізація владних рішень. 
Зорієнтованість стратегічного планування на результат не викликає 

сумнівів, оскільки стратегічний план обов’язково передбачає його досягнення 
відповідно до визначеної цілі.  

Процес стратегічного планування передбачає: 
– розподіл ресурсів (правових, фінансових, майнових, людських, 

інформаційних, організаційних, примусу, більшості, довіри й часу); 
– пристосування до зовнішнього середовища, що змінюється 

(соціального, фізичного, економічного, політичного), швидке використання 
сприятливих можливостей і максимальна нейтралізація небезпек і різного роду 
пасток; 

– внутрішню координацію – розуміння дійсного стану справ, власних 
сильних і слабких сторін та досягнення найкращої інтеграції дій; 

– організаційно-стратегічне передбачення, тобто вміння, враховуючи 
власний накопичений досвід та минулі помилки, навчатись на цьому досвіді й 
професіонально оцінювати зовнішні умови, аналізувати їхню динаміку й 
тенденції. 

Виникає питання: навіщо організації, регіону, територіальній громаді 
стратегічне планування? 

Воно допомагає: 

Стратегічне планування 
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– мислити стратегічно (керівництво) й розробляти дієві стратегії 
(службовці); 

– пояснити майбутні напрями політики (громадянам); 
– визначити партнерів, союзників і противників; 
– встановити пріоритети (розвитку організації, регіону, громади), 

упорядкувати цілі й завдання відповідно до їхньої важливості та черговості, за 
якими вони реалізовуватимуться; 

– випрацювати цілісний погляд на організацію, регіон, громаду та її 
цілі, “побачити цілий ліс, а не окремі дерева”; 

– оцінити результативність та ефективність використання ресурсів, 
особливо бюджетних; 

– створити логічно послідовну й захищену базу для прийняття владних 
рішень; 

– оцінити прийняті рішення в світлі майбутніх змін; 
– забезпечити максимальну неперервність організаційного контролю 

службовців (моніторинг); 
– визначити основні проблеми розвитку організації (регіону, громади); 
– узгодити розвиток організації (регіону, громади) із зовнішнім 

середовищем, що змінюється, і результативно діяти в ньому; 
– організувати команду виконавців та експертів (у тому числі для 

вирішення інших завдань). 
При цьому слід висловити застереження щодо стратегічного 

планування.  
Процес стратегічного планування є циклічним, неперервним, вимагає 

налагодженої системи забезпечення й підтримки і передбачає розподіл ресурсів 
політики, адаптацію до зовнішнього середовища, внутрішню координацію, а 
також організаційно-стратегічне передбачення. Проте в Україні він зазвичай 
ототожнюється з підготовкою програмного документа як кінцевого продукту, 
зазвичай нежиттєздатного внаслідок формального чи галузевого підходу, 
неналежного консультування й відсутності механізмів, що стимулювали б 
ініціаторів розроблення до його реалізації. 

У Методичних рекомендаціях щодо впровадження стратегічного 
планування в практику центральних органів виконавчої влади1, підкреслюється, 
що переваги цього інструмента державної політики не реалізуються самі собою. 
Стратегічне планування не є самоціллю чи панацею від негараздів. Це не 
догматична “ковдра” безпечного й безтурботного існування, оскільки 
стратегічне планування є неперервним процесом і з бюрократичної точки зору 
містить чіткішу регламентацію діяльності з постійним моніторингом 
виконання. 

Основними “пастками” стратегічного 
планування є: 

                                              
1 Запровадження стратегічного планування в Україні [Електронний ресурс] : зб. 

документів і матеріалів / укл. В. В. Тертичка / Інститут аналізу політики і стратегій. – Режим 
доступу : http://ipas.org.ua/images/doc/Library/Collections/strategicplanningukraine.zip. – Розд. 2.2. 

“Пастки” стратегічного 
планування 

http://ipas.org.ua/images/doc/Library/Collections/strategicplanningukraine.zip
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– підміна змісту діяльності формою; 
– реактивне реагування на зміни середовища; 
– переконання, що реалізацію стратегії здатна забезпечити лише її 

наявність; 
– розробка планів, що не враховують специфіки об’єкта, можливостей 

його змінення та їх темпів; 
– відсутність системного підходу (неузгодженість). 
Протягом останніх 20 років в Україні прийняті три стратегічних 

документа соціально-економічного розвитку, понад 20 стратегій, 80 концепцій, 
20 документів, що визначають основні напрямки реформ, і 21 стратегія 
розвитку регіонів. Проте жодного з цих нормативно-правових актів не було 
виконано в повному обсязі. Причинами цього стали: 

– неправильні концептуальні рішення, обрані альтернативи; 
– неправильна оцінка ресурсів; 
– невірний вибір інструментів політики; 
– недооцінка середовища політики; 
– неправильне планування часу; 
– недооцінка ризиків, нехтування управління ними. 
Ще однією “пасткою” стратегічного планування є сформульована у 

висловлюванні американського маркетолога Джека Траута:  
“Більшість менеджерів не мають часу на те, щоб відвідати лінію фронту. 

Вони дуже зайняті написанням планів, які, теоретично, мають ґрунтуватися на 
відвідуванні ними поля бою. Коли вони дійсно стикаються з реальністю, часто 
зовсім випадково, то з жахом виявляють, що їхні плани базуються на міфах, а 
не фактах”. 

Щоб уникнути “пасток” стратегічного 
планування, варто перед його початком одержати 
відповіді на три ключові питання, що є 

підґрунтям для написання стратегічного плану: 
“Хто ми є, що ми робимо сьогодні і чому?” 
“Ким ми хочемо стати, що бажаємо робити в майбутньому і чому? ” 
“Як ми туди дістанемося? ” 
1.5. Стратегічне планування, стратегічний менеджмент та аналіз 

політики  
Серед представників науки і практики державного управління 

розповсюдженою є думка про суттєвий і тісний зв’язок стратегічного 
планування та аналізу політики.  

Аналіз політики – це процес і комплекс 
аналітичних процедур із вироблення 
рекомендацій (порад) органам влади (замовникам 

аналізу) про найкращий серед можливих варіанти дій/бездії влади, який 
ґрунтується на суспільних цінностях. 

Основною ланкою, що об’єднує стратегічне планування та аналіз 
політики, є бюджет (рис. 2.1).  

Ключові питання 
стратегічного планування 

Аналіз політики 
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Характерними рисами стратегічного планування, що відрізняють його від 
аналізу політики, є:  

– спрямованість на середньо- й довгострокову перспективу; 
– орієнтація на досягнення цілей, визначальних для організації, регіону 

чи територіальної громади; 
– органічний взаємозв’язок поставлених цілей з обсягом і структурою 

ресурсів, необхідних для їхнього досягнення (як наявних, так і таких, що буде 
одержано в майбутньому); 

– врахування більшої кількості чинників внутрішнього й зовнішнього 
середовища, що визначають стан об’єкта планування. 

 
Рис. 2.1. Взаємозв’язок між стратегічним плануванням та аналізом 

політики 
Дещо іншим є співвідношення понять стратегічного управління та 

стратегічного менеджменту.  
Стратегічний менеджмент – процес 

оцінки зовнішнього середовища, формулювання 
організаційних цілей, ухвалення рішень, 

спрямованих на створення та утримання конкурентних переваг, здатних 
забезпечити бізнесу прибуток в довгостроковій перспективі. 

Технології стратегічного менеджменту напрацьовано підприємницькими 
структурами, що вели боротьбу за існування за умов ринкової конкуренції. 

Змістом стратегічного менеджменту є: 
– аналіз зовнішнього середовища компанії; 
– аналіз внутрішнього стану; 

Стратегічний менеджмент 
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– формування місії і цілей компанії; 
– вибір і розробка стратегії на рівні стратегічної зони господарювання; 
– аналіз портфелю диверсифікованої компанії; 
– проектування організаційної структури; 
– вибір ступеня інтеграції та систем управління; 
– управління комплексом “стратегія – структура – контроль”; 
– визначення нормативів поведінки і політики компанії в окремих 

сферах її діяльності; 
– забезпечення зворотного зв’язку результатів і стратегії компанії; 
– удосконалення стратегії, структури, управління. 
– Основними етапами стратегічного менеджменту є: 
– визначення сфери бізнесу і розробка призначення компанії; 
– трансформування призначення компанії в довго- й короткострокові 

цілі діяльності; 
– визначення стратегії досягнення цілей діяльності; 
– розроблення й реалізація стратегії; 
– оцінка діяльності, моніторинг ситуації і внесення коригувальних 

впливів. 
Попри схожість використовуваних процедур і задіяних інструментів, 

поняття стратегічного планування в державному управлінні та стратегічного 
менеджменту в бізнесі не є тотожними, оскільки державне управління, на 
відміну від бізнесу, не має на меті отримання прибутку й захоплення 
регулятора. 

1.6. Система прогнозних і програмних документів України 
Систему прогнозних і програмних документів України утворюють 

довго-, середньо- й короткострокові документи, в яких відповідно до соціально-
економічних та суспільно-політичних процесів, що відбуваються в державі, з 
урахуванням впливу зовнішньоекономічних та інших чинників та очікуваних 
тенденцій визначають цілі й пріоритети соціально-економічного розвитку та 
заходи, які необхідно здійснити для їхнього досягнення2. 

Довгострокові документи визначають напрями розвитку, стратегічні 
цілі та структурні пропорції економіки й соціальної сфери. 

На довгостроковий період (понад п’ять років) розробляють проекти: 
– Стратегії економічного та соціального розвитку України – документа, 

в якому визначаються пріоритети, стратегічні цілі, структурні пропорції 
економіки й соціальної сфери та напрями державної політики); 

– Державної стратегії регіонального розвитку; 
– регіональних стратегій розвитку Автономної Республіки Крим, 

областей, міст Києва і Севастополя; 

                                              
2 Про схвалення Концепції вдосконалення системи прогнозних і програмних 

документів з питань соціально-економічного розвитку України [Електронний ресурс] : 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 жов. 2006 р. № 504-р / Верховна Рада 
України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/504-2006-р. 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/504-2006
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– стратегій розвитку галузей економіки (сфери діяльності) – документів, 
в яких на основі прогнозу тенденцій розвитку відповідних ринків і напрямів 
науково-технічного прогресу визначають довгострокові цілі та пріоритети 
розвитку галузі економіки (сфери діяльності), заходи, спрямовані на їхнє 
досягнення, та ресурси, необхідні для здійснення таких заходів. 

Стратегію економічного та соціального розвитку України, Державну 
стратегію регіонального розвитку, регіональні стратегії розвитку Автономної 
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя коригують один раз на 
п’ять років із продовженням строку на наступні п’ять років. 

Середньострокові документи розробляють на основі довгострокових. У 
них визначають умови соціально-економічного розвитку, напрями дій і заходи 
на середньострокову перспективу з метою досягнення стратегічних цілей. 

На середньостроковий період (до п’яти років) розробляють проекти: 
– Програми діяльності Кабінету Міністрів України; 
– прогнозу економічного та соціального розвитку України; 
– прогнозу економічного та соціального розвитку Автономної 

Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя (за рішенням місцевих 
органів влади); 

– Основних напрямів бюджетної політики і прогнозу показників 
зведеного та державного бюджетів України; 

– державних цільових програм; 
– стратегічних планів роботи центральних органів виконавчої влади – 

документів, розроблених на основі стратегій розвитку відповідних галузей 
економіки (сфер діяльності), що визначають завдання такого органу, заходи 
щодо їхнього виконання (з визначенням ресурсів, відповідальних за виконання, 
строків) та очікувані результати. 

Короткострокові документи розробляють на основі середньострокових. 
У них визначають цілі, умови розвитку та відповідні заходи на наступний рік. 

На короткостроковий період (один рік) розробляють проекти: 
– Основних напрямів економічної політики України; 
– прогнозу економічного та соціального розвитку України; 
– Основних засад грошово-кредитної політики на наступний і подальші 

роки; 
– Основних напрямів бюджетної політики; 
– Державного бюджету України; 
– Плану дій Кабінету Міністрів України щодо виконання Програми 

діяльності Кабінету Міністрів України; 
– річних планів роботи центральних органів виконавчої влади; 
– бюджетів адміністративно-територіальних одиниць і програм їхнього 

соціально-економічного розвитку. 
У разі потреби за рішенням Кабінету Міністрів України можуть 

розроблятися інші стратегічні документи. 
Окремим видом програмних документів є послання Президента України 

до народу, а також щорічні й позачергові послання Президента України до 
Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України. 
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1.7. Проблеми із впровадженням стратегічного планування в Україні 
Стратегічне планування на національному рівні – процес, результатом 

якого є визначення стратегії та політики органів влади, що забезпечує 
прийняття рішень, які відповідають їхній місії, досягненню поставлених цілей і 
реалізації відповідних завдань.  

Проте, запроваджуючи цей процес, варто відповісти на такі ключові 
питання:  

– чи є обов’язковим для всіх органів влади розроблення й реалізація 
стратегічних планів, або рішення щодо цього прийматиме керівник 
відповідного органу в ініціативному порядку; 

– хто затверджуватиме стратегічний план органу виконавчої влади – 
Кабінет Міністрів України чи керівник відповідного органу. 

Нажаль, чітких відповідей на ці питання не існує, хоча саме стратегічне 
планування сприятиме перетворенню органів влади з інституцій, що реагують 
на події, в органи, які мають перспективне і довгострокове бачення та 
реалізують стратегічні плани, ґрунтуючись на реальних ресурсних 
можливостях.  

Основними перешкодами для 
запровадження стратегічного планування у 
практику діяльності органів влади є: 

– відсутність відповідних навичок у керівників і працівників органів 
влади; 

– поширена практика управління шляхом надання доручень замість 
управління на основі прогнозування, планування, моніторингу та оцінювання 
політики і програм; 

– недостатнє розмежування політичних та адміністративних функцій, 
внаслідок чого уряд та інші центральні органи виконавчої влади щоденно 
займаються не стільки виробленням державної політики, скільки вирішенням 
адміністративних і господарських питань; 

– неналежне нормативно-правове врегулювання повноважень, сфери 
відповідальності, організації та діяльності Кабінету Міністрів України, 
міністерств, служб та агентств, їхніх відносин з іншими органами державної 
влади; 

– відсутність розмежування функцій формування й реалізації державної 
політики, внаслідок чого інституції, що мають її лише впроваджувати, 
займаються її творенням; 

– відсутність чіткої системи планування роботи органів виконавчої 
влади та уряду, внаслідок чого програмні документи та плани, зокрема 
державні й місцеві бюджети, програма діяльності Кабінету Міністрів України, 
державні цільові програми тощо, не узгоджуються між собою; 

– недосконалі процедури прийняття владних рішень, що не 
забезпечують їхню належну якість. Зазвичай, вони полягають лише в підготовці 
та юридичному оформленні проекту владного рішення, переважно нормативно-
правового акта, що вважається останнім етапом реалізації державної політики. 
При цьому ігноруються етапи аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища, 

Перешкоди для 
впровадження стратегічного 
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проведення необхідних консультацій, моніторингу та оцінювання політики і 
програм тощо: 

– відсутність єдиної методики інформаційно-аналітичного забезпечення 
органів влади; як наслідок – проектування політики на основі інтуїтивних 
уявлень і припущень, а також “європейського досвіду”. 

– розроблення загальнодержавних та інших цільових програм, 
структура проектів яких не відповідає структурі типового аналітичного 
документа;  

– порушення бюджетного процесу в частині планування бюджетних 
програм, зокрема, з використанням програмно-цільового методу, та відсутність 
належного оцінювання їхнього виконання. Унормоване обґрунтування 
бюджетних програм із використанням системи кількісних показників під час 
складання їхніх паспортів закладає основу для впровадження в Україні аудиту 
виконання, що передбачає аналіз результативності, ефективності та 
економічності використання суспільних ресурсів під час їхнього виконання. 
Визначення відповідних показників і перевірка успішності виконання потребує 
достатньо глибокого розуміння зв’язків між цілями й вибраними засобами 
їхнього досягнення, між ресурсами (затратами), продуктами і результатами 
політики. 

Запровадження стратегічного планування в діяльність органів влади 
здатне суттєво підвищити дієвість державного управління в Україні, 
оскільки:  

– діяльність міністерств, інших центральних органів виконавчої влади 
плануватиметься, виходячи з необхідності досягнення цілей Уряду, визначених 
Програмою його діяльності; 

– міністерство або інший центральний орган виконавчої влади 
плануватиме свою роботу на середньостроковий термін з обов’язковим 
врахуванням своїх ресурсних можливостей; 

– цілі діяльності на термін дії стратегічного плану визначатимуться 
вимірюваними, встановлюватимуться чіткі критерії їх досягнення; 

– завдання та програми, що не є першочерговими, скорочуватимуться та 
ліквідуватимуться внаслідок незабезпеченості ресурсами; 

– запроваджуватиметься звітність, оцінювання виконаної роботи та 
управління, орієнтовані на результат; 

– підвищуватиметься рівень зацікавленості й довіри громадськості до 
діяльності органів влади внаслідок відкритості процесу стратегічного 
планування та інформування про результати діяльності. 

Саме стратегічне планування орієнтує органи влади на: 
– підвищення результативності та ефективності їхньої роботи; 
– складання бюджету; 
– управління ресурсами; 
– моніторинг та оцінювання планів і програм. 
– Для запровадження стратегічного планування визначально 

важливим є розуміння того, що винятково під стратегічні плани: 
– мають виділятися державні кошти; 
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– має формуватися структура органу влади. 
Стратегічне планування має спрямовувати бюджетний процес, визначати 

пріоритети політики, розподіл наявних ресурсів, кількість і структуру 
центральних органів виконавчої влади. 

Згідно з Методичними рекомендаціями щодо запровадження 
стратегічного планування в практику центральних органів виконавчої влади3 
їхні стратегічні плани мають відповідати таким вимогам: 

– орієнтуватися на реалізацію пріоритетів державної політики, 
віднесених до компетенції відповідного органу влади; 

– вказувати на основні завдання органу влади, визначені у відповідних 
нормативних документах (наприклад, положенні про міністерство); 

– описувати основні й допоміжні види діяльності, необхідні для 
досягнення цих завдань, при цьому слід уникати дублювання функцій; 

– охоплювати період від трьох років і бути сумісними із 
середньостроковою оцінкою видатків бюджету; 

– описувати загальні й конкретні цілі, які необхідно досягнути у 
середньостроковій перспективі; 

– відображати перелік програм, що виконуються для реалізації 
загальних та окремих цілей; 

– містити вимірювані завдання й результати реалізації програм; 
– містити пропозиції щодо збільшення (або зменшення) постійних і 

змінних капітальних активів, запланованих інвестицій, відновлення та 
утримання матеріальних активів; 

– містити детальні пропозиції зі збільшення фінансових активів, 
капітальних трансфертів і плани щодо управління фінансовими активами й 
зобов’язаннями; 

– відповідати вимогам, визначеним нормативними документами. 
Оскільки стратегічний план органу влади визначає його місію, цілі, 

завдання, курс дій та очікувані результати у середньо- й довгостроковій 
перспективі, він має: 
Визначити потреби чи можливості органу влади, що проектує політику 
Сформулювати чітке й зрозуміле прогнозування якісними й кількісними 

методами 
Визначити як орган влади має вирішити поставлені завдання й досягти 

мети 
Розробити чіткий зміст політики, що охоплює цілі та завдання організації 
Вибрати інструменти (засоби) реалізації політики 
Установити процедури впровадження 
Контролювати виконання 
Оцінювати результати 

 
                                              
3 Запровадження стратегічного планування в Україні [Електронний ресурс] : зб. 

документів і матеріалів / укл. В. В. Тертичка / Інститут аналізу політики і стратегій. – Режим 
доступу : http://ipas.org.ua/images/doc/Library/Collections/strategicplanningukraine.zip. – Розд. 2.2. 

http://ipas.org.ua/images/doc/Library/Collections/strategicplanningukraine.zip
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Якісний стратегічний план органу влади має бути:  
– комплексним, охоплювати всі аспекти діяльності органу влади, 

враховувати внутрішні й зовнішні умови його функціонування, всі можливості 
й чинники, що можуть вплинути на його діяльність; 

– спрямованим на перспективу, тобто здійснюватися протягом 
декількох років; 

– цілеспрямованим, тобто таким, що надає розуміння цілей органу 
влади і встановлює пріоритетність досягнення цілей; 

– гнучким, тобто вплив зміни однієї складової на інші має бути 
мінімальним; 

– аналітичним, тобто подавати інформацію з необхідною 
інтерпретацією; 

– обґрунтованим, тобто наводити факти та обґрунтування пропозицій, у 
тому числі щодо організаційних змін, необхідних для виконання плану; 

– орієнтованим на конкретні дії, тобто спрямованим на виконання 
конкретних завдань у визначений час; 

– лаконічним, тобто достатньо коротким, щоб посадовці могли швидко 
з ним ознайомитися, але водночас зрозумілим, тобто містити достатньо 
інформації для його дієвого виконання та оцінювання. 

Запитання для самостійного контролю 
1. Що таке планування і в чому воно полягає? 
2. Чим стратегічне планування відрізняється від оперативного? 
3. Які ознаки свідчать про наявність і відсутність стратегічного 

мислення? 
4. Які риси має стратегія як комплекс дій із досягнення цілей? 
5. Що таке стратегічне планування? 
6. Навіщо стратегічне планування потрібно організації, регіону, 

територіальній громаді? 
7. Що таке “пастки” стратегічного планування та як їх уникнути? 
8. Чим схожі й чим відрізняються стратегічне планування та аналіз 

політики? 
9. Чи є тотожними поняття “стратегічне планування” й “стратегічний 

менеджмент”? 
10. Яким має бути якісний стратегічний план? 
Контрольні завдання 
1. Охарактеризуйте чинну систему прогнозних і програмних документів 

України, назвіть її переваги й недоліки. 
2. Проаналізуйте з точки зору відповідності вимогам чинний 

середньостроковий документ, що є складовою системи прогнозних і 
програмних документів України. 

3. Поясніть, чому більшість програмних документів, що підготовлені в 
Україні протягом останніх 20 років, не виконано в повному обсязі. 
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2. ТЕХНОЛОГІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 
2.1. Узагальнена модель розроблення стратегічного плану 
У теорії управління план – це фіксація системи цілей, задач і засобів, що 

передбачають спрямовану зміну ситуації за передбаченого стану зовнішнього 
середовища. 

План: 
– є вмотивованою схемою дій на майбутнє; 
– є не самоціллю, а засобом досягнення мети; 
– є числовою моделлю майбутнього розвитку; 
– відображає уявлення про співвідношення зовнішнього і внутрішнього 

середовища; 
– має бути здійсненним; 
– встановлює порядок поведінки виконавців; 
– передбачає відповідальність за здійснення майбутнього; 
– є стабільним у часі, допускаючи коригування та адаптування до змін; 
– є першопричиною мотивації персоналу та оцінки його роботи. 

Стратегічним називають план, 
розрахований на середньо- чи довгострокову 
перспективу (зазвичай 3…7, іноді – на більше 

років), що визначає місію об’єкта планування, його цілі, завдання, заходи з 
їхнього досягнення та очікувані результати. 

Перед тим, як приступати до розроблення стратегічного плану, варто: 
– зрозуміти масштаб розробки (держава, регіон, населений пункт, 

територіальна громада; галузь економіки, сфера діяльності; орган влади, 
організація, підприємство тощо); 

– сформулювати проблеми розвитку об’єкта планування, що 
спричинили необхідність розроблення стратегічного плану;  

– визначити основні цілі розробки, очікувані вигоди й результати; 
– встановити, чи буде підтриманий процес політиками й державними 

службовцями, зокрема на найвищих рівнях управління; 
– визначити, хто одержить найбільшу вигоду від реалізації плану і буде 

прихильником планування; 
– обрати керівника групи стратегічного планування; 
– визначити склад команди, що буде займатися стратегічним 

плануванням, у тому числі тих, кого слід додатково залучити до 
консультування, розроблення, експертизи, оцінки стратегічного плану; 

– встановити тривалість розроблення стратегічного плану; 
– визначити кінцевий вигляд кінцевого продукту (резюме; документ, що 

не містить операційних подробиць; детальний план); 
– визначити обсяг і вид ресурсів, необхідних для розробки, та джерела 

їхнього надходження. 
Оскільки стратегічне планування є довготривалим процесом, воно 

складається з декількох етапів, об’єднаних у три блоки: 
– концептуально-орієнтованого, спрямованого на формулювання 

бачення, місії, цілей об’єкта планування. Оскільки саме на цьому етапі 

Стратегічний план 
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здійснюється стратегічний вибір, ціна помилки є дуже високою; 
– проблемно-орієнтованого, спрямованого на формулювання переліку 

проблем, які необхідно вирішити, щоб реалізувати стратегію. На цьому етапі 
ступінь невизначеності є меншою, аніж на попередньому, оскільки рішення 
приймаються в межах уже визначеного бачення; 

– проектно-орієнтованого, спрямованого на планування дій із 
досягнення цілей та вирішення проблем. Цей блок характеризується 
найменшим ступенем невизначеності. Основним результатом етапу є план дій 
та оперативні плани.  

Оскільки кожний черговий етап стратегічного планування є точкою 
відліку для наступного, надзвичайно важливою є черговість і послідовність дій. 

З огляду на це, можна запропонувати такі 
етапи стратегічного планування4: 

1. Ініціювання, постановка цілей і завдань 
планування. 

2. Складання програми дій (проектування), визначення безпосередніх 
виконавців (створення організаційної структури), встановлення часу для 
виконання ними програми дій. 

3. Аналіз слабких і сильних сторін об’єкта планування, його можливостей 
і загроз його майбутнього розвитку (ПЕСТ- і СВОТ-аналіз). 

4. Формулювання бачення. Визначення місії, цілей, завдань об’єкта 
планування. 

5. Формування оперативних планів. 
6. Прийняття владного рішення, його матеріальна фіксація (письмовий 

наказ, постанова, розпорядження, указ про затвердження плану). Доведення 
плану до виконавців. 

7. Реалізація плану, його моніторинг, оцінювання. 
2.2. Ініціювання процесу стратегічного планування 
Оскільки вирішальне значення для розроблення дієвого стратегічного 

плану має повна узгодженість дій на вищому рівні, на цьому етапі: 
– отримають згоду осіб, які приймають рішення, на запуск процесу 

планування; 
– заручаються їх підтримкою щодо ключових завдань та очікуваних 

результатів розвитку об’єкта планування;  
– оцінюють здатність об’єкта планування до розробки дієвого 

стратегічного плану; 
– визначають умови організації процесу стратегічного планування. 
При цьому бачення об’єкта планування, структура стратегічного плану, 

методологія його реалізації не повинні доводитися зверху у вигляді указів, 
меморандумів чи нової політичної лінії.  

Якщо особи, які приймають рішення, не готові до участі в стратегічному 
процесі, цю роботу розпочинати не варто. 

                                              
4 Пропонована схема розроблення стратегічного плану не є, звичайно, єдино 

можливою. 

Етапи стратегічного 
планування 
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Але їх можна зацікавити, використовуючи один чи декілька видів 
інтересу: 

– фінансовий, коли процес або результат стратегічного планування 
сприятиме не лише «наповненню бюджету», але збільшенню фінансування 
особи, яка приймає рішення; 

– матеріальний, якщо процес або результат стратегічного планування 
дозволить особі, яка приймає рішення, отримати будівлі, обладнання, інші 
ресурси такого ж роду; 

– організаційний, якщо після затвердження стратегічного плану особа, 
яка приймає рішення, зможе створити нові підлеглі йому установи або 
збільшити штат, реорганізувати структуру наявних; 

– інформаційний, якщо замовник зможе отримати нову або 
монополізувати доступну інформацію; 

– символічний, коли процес або результат стратегічного планування 
дозволить особі, яка приймає рішення, отримати нагороду, звання, ранг, 
просунутися по службі. 

2.3. Проектування 
Стратегічне планування, як будь-який складний процес, вимагає якісної 

підготовки, що полягає в отриманні відповідей на такі запитання: 
1. Який період охоплюватиме стратегічний план? Такий документ 

розраховано на достатньо великий часовий проміжок. Як правило, це 3…5, 
іноді – 7 і більше років. Оскільки інформаційне суспільство характеризується 
постійними і складно прогнозованими змінами, докладне планування на 
довший відрізок часу нагадує ворожіння на кавовій гущі.  

З іншого боку, немає потреби витрачати час на планування, якщо його 
розробники здатні сконцентруватися лише на сучасному стані справ. Тому 
найкращим для стратегічного планування є трирічний термін. Лише у випадках, 
коли організації стабільно працюють протягом довгого часу, його можна 
збільшити. 

2. Якого формату повинен бути стратегічний план? Оскільки 
стратегічний план є конкретним документом, варто визначити, яким буде його 
обсяг, зміст і рівень конкретизації окремих частин.  

Якщо йдеться по державне управління, типова структура програмних і 
прогнозних документів зазвичай затверджується спеціальним рішенням. 
Наприклад, в Україні стратегія розвитку галузі економіки повинна містити такі 
розділи5: 

– характеристика стану (ретроспектива, наявні проблеми, потенціал); 
– стратегічні цілі та пріоритети; 
– економічне обґрунтування та оцінка необхідних ресурсів; 
– розрахунок очікуваної ефективності та термінів виконання; 
                                              
5 Про схвалення Концепції вдосконалення системи прогнозних і програмних 

документів з питань соціально-економічного розвитку України [Електронний ресурс] : 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 жов. 2006 р. № 504-р / Верховна Рада 
України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/504-2006-р. 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/504-2006
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– механізми управління та контролю; 
– комплекс заходів із реалізації. 
3. Хто є адресатом стратегічного плану? Відповідь на це питання 

видається дуже простою – стратегічний план існує для організації, регіону, 
громади, що його розробляє. Тому під час його підготовки необхідна повна 
щирість. 

Проте іноді ресурси для реалізації стратегічного плану залучаються 
ззовні – від міжнародних організацій, суб’єктів господарювання тощо. З огляду 
на це, в деяких державних інституціях може виникнути побоювання щодо 
розкриття окремих аспектів документа, що розробляється. У таких випадках 
для всіх заінтересованих організацій можна підготувати документ у більш 
загальній формі. Це збільшує відчуття безпеки й рівень відвертості учасників 
планування. 

4. Чи можна розробити стратегічний план самотужки? Організаціям, 
які не займалися плануванням такого роду і не мають відповідних спеціалістів, 
опрацьовувати стратегічний план самостійно не рекомендується.  

Значно краще буде: 
– залучити до підготовки стратегічного плану (чи допомоги на її певних 

етапах) організацію, що спеціалізується на розробленні документів 
програмного і прогнозного характеру (хоча перед цим варто ознайомитися зі 
зразками вже підготовлених нею планів і, що важливо, з результатами їхньої 
реалізації); 

– провести спеціальне навчання для всіх осіб, що братимуть участь у 
реалізації плану, моніторингу та оцінюванні його результатів і наслідків (при 
цьому недостатньо скерувати на таке навчання лише одного-двох службовців). 

5. Хто братиме участь у стратегічному плануванні? Ефект від 
планування є тим кращим, чим більше службовців до нього залучено. Але 
велика кількість виконавців унеможливлює будь-яку роботу.  

Тому для обговорення і прийняття всіх ключових рішень, пов’язаних з 
розробленням, затвердженням і реалізацією стратегічного плану, варто 
сформувати групу з 5…7 осіб, передбачивши можливість якнайширшого 
залучення інших службовців на ключових етапах планування так, щоб це не 
заважало їм виконувати свої обов’язки.  

Робоча група є найвищим органом і мозковим центром стратегічного 
планування. Її основним завданням є реалізація організаційного процесу 
стратегічного планування, який можна зобразити у вигляді чотирьох 
“сходинок”, що вона має подолати (рис. 2.1). 

 
Рис. 2.1 – Етапи творення стратегії 
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Кожна “сходинка” є визначально важливим етапом творення стратегії. 
Команда, що розробляє й реалізує стратегічний план в організації, регіоні чи 
територіальній громаді має необхідне знання (перша “сходинка”) зі сфери 
стратегічного планування і для неї актуально-важливим є створення атмосфери 
довіри до людей і самого стратегічного планування. Без довіри (друга 
“сходинка”), авторитарними методами реалізовувати стратегію немає сенсу, 
оскільки вона не матиме підтримки. Наступна “сходинка” – надія на 
покращання майбутнього, що має надавати реалізація стратегічного плану не 
лише окремому службовцю і громадянину, але й організації, регіону, громаді 
загалом. Ця надія повинна бути підтверджена конкретними діями робочої 
групи, що відповідають поставленим цілям і спрямовані на виконання завдань 
стратегічного плану. 

6. Хто керуватиме процесом? Робочу групу зі стратегічного планування 
має очолювати особа, компетентна в цій галузі. При цьому вона не повинна 
бути керівником об’єкта планування.  

Підготовчий етап завершується аналізом 
внутрішнього середовища – визначенням: 

– сучасного стану об’єкта планування; 
– потенціалу об’єкта, потреб та очікувань його працівників; 
– проблем, наявних у роботі об’єкта планування, очікувань і потреб 

його клієнтів (бенефіціарів) і вищих керівників; 
– ефективності та результативності виконання цілей і задач, 

поставлених перед об’єктом раніше. 
Нескладно помітити, що кожний етап стратегічного планування базується 

на аналізі великої кількості інформації. І немає сенсу шукати її під час 
зустрічей робочої групи; її варто готувати заздалегідь.  

2.4. Ресурси стратегічного планування 
Обмеженими і необхідними “вихідними 

умовами” розроблення будь-якого стратегічного 
плану є ресурси стратегічного планування. 

Існує декілька класифікацій ресурсів, зокрема: 
– за формою впливу: утилітарні (матеріальні та інші соціальні блага, 

пов’язані з повсякденними інтересами людей), примусові (заходи 
адміністративного покарання, використовувані тоді, коли не спрацьовують 
утилітарні ресурси); нормативні ресурси (засоби впливу на ціннісні орієнтації 
та норми поведінки людини); 

– за сферами діяльності: економічні (матеріальні цінності, необхідні для 
суспільного та особистого виробництва й споживання, гроші як їх загальний 
еквівалент, техніка, родючі землі, корисні копалини тощо); соціальні (здатність 
підвищення або зниження соціального статусу чи рангу, місця в соціальній 
стратифікації); культурно-інформаційні (знання та інформація, засоби їхнього 
отримання й поширення); примусові (це інститути фізичного примусу та 
спеціально підготовлені для цього люди); демографічні (специфічний ресурс, 
тому що людина – це універсальний, багатофункціональний ресурс, що 
виробляє інші ресурси). 

Аналіз внутрішнього 
середовища 

Ресурси стратегічного 
планування 
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Загальну класифікацію ресурсів стратегічного планування наведено на 
рис. 2.2. 

 
Рис. 2.2 – Класифікація ресурсів 

Зазвичай суб’єкти планування застосовують різноманітні ресурси 
комплексно, особливо це стосується держави, що володіє всіма їхніми видами. 

Наділення суб’єктів планування різними ресурсами, застосування, 
поєднання останніх, заміна одних іншими можуть відчутно впливати на процес, 
результати та наслідки стратегічного планування. При цьому відносний вплив 
різних ресурсів може змінюватися залежно від обраних підходів. 

Правовий ресурс є джерелом узаконення стратегічних рішень. За його 
відсутності у вигляді законодавчої (нормативної) бази будь-які рішення можуть 
бути опротестовані (чи скасовані) в судовому порядку. Право нормативно 
обґрунтовує політико-адміністративні програми, організовує як зміст 
(визначення завдань та правил поведінки груп інтересів), так і вибір інших 
ресурсів (фінансових, людських, силових, організаційних). 

На практиці монетарний ресурс чи ресурс довіри часто замінює право: 
публічні дійові особи інколи обговорюють фінансові компенсації або 
позазаконні договірні врегулювання суперечок, щоб тимчасово усунути недолік 
правового ресурсу.  

Фінансовий ресурс є одним із найбільш очевидних. Забезпечення ним є 
політичним актом, в якому постійно й визначено бере участь законодавча 
влада, приймаючи бюджетні рішення. Однак бюджетний процес не дозволяє 
поєднувати для реалізації стратегічних планів ресурси різних статей. Крім того, 
у багатьох випадках законодавча влада більше цікавиться способом 
використання фінансових ресурсів, аніж кінцевою метою витрат. Таким чином, 
попри простий спосіб вимірювання, можливість обміну чи заміни на інші види, 
монетарний ресурс є найбільш нерівномірно розподілюваним.  

Майновий ресурс охоплює все майно, що є в розпорядженні учасників 
політики та груп інтересів. При цьому він об’єднує також усі види зовнішнього 
зв’язку між органами влади та групами інтересів. 
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Людський ресурс визначається здатністю прийому на роботу й 
підготовкою кадрів. Це один з ресурсів, що є в розпорядженні організацій для 
забезпечення їхніх повноважень. 

Будь-яка організаційна одиниця характеризується наявністю в ній 
людини як активного ресурсу. Але іноді, попри високу якість, людський ресурс 
може бути настільки погано організованим, що не забезпечуватиме досягнення 
поставленої мети. Тому організаційний ресурс розглядають окремо. Його 
якість визначається здатністю учасників політики організовувати взаємодію 
між собою й політико-адміністративними структурами та виробляти спільні 
уявлення про таку діяльність. Високий рівень взаємодії дозволяє або 
зекономити інші ресурси (наприклад, людські чи часові), або розширити їх 
(наприклад, ресурс довіри). 

Інформаційним називають особливий вид ресурсу, оснований на ідеях і 
знаннях, утворений завдяки науково-технічній діяльності людей і поданий у 
формі, придатній для накопичення, реалізації й відтворення. 

Цей ресурс має ряд особливостей. На відміну від інших, він є майже 
невичерпним. З його використанням інформація не зникає, а змінює свою 
цінність. Застосування якісного інформаційного ресурсу замість застарілого, 
неповного, недостовірного може покращити використання інших ресурсів, 
докорінно змінивши результати й наслідки політики. Тому управління 
інформаційними ресурсами має визначальне значення на всіх етапах творення 
політики. 

Час – безкоштовний ресурс, що не відновлюється й не відчувається, тому 
зазвичай витрачається бездумно. Легковажне ставлення до часу, що виділяється 
на стратегічне планування, призводить до численних помилок на всіх її етапах. 
Типовими підходами в управлінні часом є постановка пріоритетів, розподіл 
завдань і проектів на окремі дії й делегування їх виконання іншим людям 
відповідно до їхньої компетенції. До управління часом належать також методи 
впливу на мотивацію і контроль результатів.  

Ресурс довіри є однією з найбільш нестійких «вихідних умов» політики. 
Це чи мастило, що полегшує обертання «управлінських шестерень», чи 
навпаки, чинник, який перешкоджає змінам. Той, хто одержує цей ресурс, 
здатний або підтримати політику, або перешкодити її реалізації. Тому ресурс 
довіри іноді перетворюється на адміністративний ресурс – систему методів і 
засобів, що використовуються посадовими особами та органами державної 
влади з метою, що суперечить базовим принципам державного управління. Тим 
не менше, ресурс довіри не є правовим ресурсом. Він не формалізує умови 
вироблення владних рішень та їхній конкретний зміст, а лише визначає цілі та 
“правила гри”.  

Ресурс більшості дозволяє економити інші ресурси, що свідчить про 
його надзвичайну важливість. Політики, які користуються підтримкою 
більшості, можуть тимчасово (наприклад, під час розроблення стратегічного 
плану) обійтися без правового (відсутність законодавчої (нормативної) бази) чи 
інформаційного ресурсу (переконання замість попереднього дослідження 



25 

проблеми), ресурсу часу (здійснюючи директивні втручання) чи довіри 
(нехтування думкою певних соціальних груп чи груп спеціальних інтересів). 

Наявність ресурсу примусу, що має застережний і каральний вплив, 
вважають необхідною умовою та обов’язковим резервом державної влади. 
Проте його використання потребує підтримки більшості, за відсутності якої 
може бути втрачено ресурс довіри. Якщо не брати до уваги політику безпеки та 
оборони, примус є ресурсом, який майже не використовують. 

2.5. Зовнішнє середовище та його аналіз 
Стратегічне планування не здійснюється в 

вакуумі. Визначальне значення для його 
запровадження має зовнішнє середовище –

 сукупність соціальних, фізичних, економічних і політичних чинників, здатних 
позитивно чи негативно вплинути на об’єкт планування в майбутньому.  

Саме зовнішнє середовище є спонукальним мотивом для розроблення і 
впровадження стратегічних планів будь-якого об’єкта планування. Це 
середовище, визначаючи кількість чинників, що можуть змінити процес і 
продукти планування, обмежує й спрямовує роботу виробників політики, яку 
вони спроможні виконати. 

Найважливішими складниками зовнішнього середовища є такі. 
1. Соціальне середовище (англ. social environment) – сукупність умов 

життєдіяльності людини, що впливають на її свідомість та поведінку (сфери 
суспільного життя, соціальні інститути, соціальні групи).  

Політична, соціальна, духовна сфери цього середовища формують певні 
очікування щодо поведінки особистості, що перетворюються в цілі, завдання, 
зміст соціального виховання соціальними інститутами – організованою 
системою соціальних зв’язків і норм, що поєднує суспільні цінності та 
процедури. При цьому під системою соціальних зв’язків розуміють поєднання 
ролей та статусів, завдяки яким поведінка особистості в групових процесах 
здійснюється та утримується в певних межах; під суспільними цінностями – 
поширені в суспільстві ідеї та цілі; під суспільними процедурами – 
стандартизовані зразки поведінки в групових процесах. 

Аналізуючи чинники соціального середовища, звертають увагу на 
культурні, етнічні, релігійні та інші звичаї, соціальну структуру суспільства, 
очікування, моделі поведінки та способи взаємодії і взаємозв’язку між ними, 
що встановлює кожне суспільство. Ідеться, наприклад, про ставлення 
суспільства до об’єкта планування і предмету його діяльності; готовність 
надати підтримку об’єктові планування чи його діяльності; культурні норми та 
традиції, пов’язані з предметом чи сферою діяльності об’єкта планування; 
нормативно-правові акти, що безпосередньо стосуються об’єкта планування; 
можливий вплив законодавчих норм на фінансування чи предмет діяльності 
об’єкта планування; обмеження чи пільги, що стосуються об’єкта планування 
тощо. 

2. Фізичне середовище (англ. physical environment) – об’єднує 
географічні й демографічні та інші характеристики, які визначають спосіб 
життя, що існує в суспільстві. 

Зовнішнє середовище 
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Аналізуючи чинники фізичного середовища, звертають увагу на клімат, 
природні ресурси, топографію, архітектуру; чисельність, динаміку, вікову 
структуру населення, особливості розселення, ступінь урбанізації. 

3. Економічне середовище (англ. есоnоmіс environment) – об’єднує 
економічну систему; зміст та активність економічного життя суспільства, у 
тому числі характер промисловості й торгівлі; відносна заможність чи бідність 
регіону, на який поширюється стратегія; рівень економічного зростання, 
доходів, безробіття; економічна ситуація на території, де перебуває об’єкт 
планування, перспективи її розвитку, надходження інвестицій, утворення нових 
підприємств; рівень інфляції й заробітної плати тощо. 

Складовою економічного є технологічне середовище, аналізуючи яке, 
звертають увагу на впливі змін в технологічному оточенні на предмет і сферу 
діяльності об’єкта планування; наявних засобах комунікації; можливостях 
використання інформаційних і телекомунікаційних технологій для реалізації 
цілей об’єкта планування, покращення внутрішньої координації. 

4. Політичне середовище (англ. роlitical environment) – об’єднує форму 
держави, що визначається формою державного правління, устроєм і 
політичним режимом; ідеологію – систему поглядів стосовно основних 
принципів організації суспільства, його цінностей і місця людини в ньому; 
політичну стабільність, що визначає рівень політичного ризику.  

Як свідчить досвід багатьох європейських країн, політичне середовище 
відіграє велику роль у стратегічному плануванні. Ідеться, зокрема, про рівень 
співробітництва між політиками та адміністраторами, центральними й 
місцевими структурами, підтримка політичних лідерів і, врешті-решт, виборців, 
на позицію яких вони орієнтуються.  

Аналізуючи чинники політичного середовища, звертають увагу на 
політичну систему; ідеологію, що переважає; політичну культуру; чинне 
законодавство; політичні партії й громадські організації, що справляють вплив 
на виробників політики; їхню позицію в економічній сфері; форми зв’язку 
бізнесу й політики; групи спеціальних інтересів; нагальні політичні проблеми, 
рівень політичних ризиків (можливості конфіскації чи експропріації власності, 
валютні ризики, тероризм). 

Як правило, певні труднощі створює визначення того, які саме чинники 
середовища варто виокремити, а якими можна знехтувати. Зрозуміло, що, в 
принципі, відсутні речі, що більшою чи меншою мірою не впливали б на 
державну інституцію, регіон чи територіальну громаду. Але у стратегічному 
плануванні не оцінюється вплив фази місяця на якість роботи державних 
службовців. Ідеться лише про визначення найбільш суттєві характеристики. 

Щоб оцінити чинники зовнішнього 
середовища, які мають позитивний чи негативний 
вплив на можливості об’єкта планування, 

застосовують СВОТ-аналіз (англ. SWOT-analysis; абревіатура від Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, Threats) – інструмент, що дозволяє встановити 
стратегічні зв’язки між сильними й слабкими сторонами об’єкта планування, 
можливостями й загрозами для його розвитку. 

СВОТ-аналіз 
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СВОТ-аналіз базується на експертних оцінках та є діагнозом стартових 
умов для стратегічного планування. 

Матрицю СВОТ-аналізу (рис. 2.3) утворюють: 
1) зовнішні чинники: 
– можливості – сприятливі умови, що існують чи можуть виникнути; 

складова, яка характеризує зовнішні шанси об’єкта планування, які можна було 
б використати для досягнення поставлених цілей розвитку; 

– загрози – несприятливі умови, що існують чи можуть виникнути; 
складова, яка характеризує процеси, явища, зовнішні обмеження, які заважають 
об’єктові планування досягти поставлених цілей розвитку. 

2) внутрішні чинники: 
– сильні сторони – основа для розвитку; складова, яка характеризує 

внутрішній потенціал об’єкта планування чи наявні в нього ресурси, що можуть 
зумовити формування конкурентної переваги; 

– слабкі сторони – чинники, які ускладнюють умови для розвитку; 
складова, яка характеризує види діяльності, ресурси, обставини, що 
використовуються об’єктом планування неефективно або не за призначенням. 

 
Рис. 2.3 – Матриця СВОТ-аналізу 

Аналіз сильних і слабких сторін об’єкта планування можна вести за 
класифікацією наявних у нього ресурсів (див. розділ 2.4), або за чотирма 
напрямами: люди, програми, засоби, структура. 

Після визначення переліків сильних і слабких сторін, можливостей і 
загроз встановлюють стратегічні зв’язки між ними (сполучні лінії на рис. 2.3), 
послідовно відповідаючи на питання (табл. 2.1): 

“Які сильні сторони використати для реалізації наявних можливостей?”  
“Які слабкі сторони можна виправити, використовуючи наявні 

можливості?”  
“Які сильні сторони можна використати для зменшення наявних загроз?”  
“Які слабкі сторони слід посилити, щоб зменшити наявні загрози?” 
“Які слабкі сторони можна посилити, використовуючи сильні сторони?”  
“Які наявні загрози можна зменшити, використовуючи наявні 

можливості?”  
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“Як посилити слабкі сторони і відреагувати на загрози, що залишилися?” 
Таблиця 2.1 

Форма аналізу стратегічних зв’язків 
Стратегічний зв’язок  Висновки 

Які сильні сторони використати  
для реалізації наявних можливостей? 

Ціль: … 
Завдання: … 
Засоби: … 

Які слабкі сторони можна виправити, 
використовуючи наявні можливості? 

Ціль: … 
Завдання: … 
Засоби: … 

Які сильні сторони можна використати  
для зменшення наявних загроз? 

Ціль: … 
Завдання: … 
Засоби: … 

Які слабкі сторони слід посилити,  
щоб зменшити наявні загрози? 

Ціль: … 
Завдання: … 
Засоби: … 

Які слабкі сторони можна посилити, 
використовуючи сильні сторони? 

Ціль: … 
Завдання: … 
Засоби: … 

Які наявні загрози можна зменшити, 
використовуючи наявні можливості? 

Ціль: … 
Завдання: … 
Засоби: … 

Як посилити слабкі сторони і 
відреагувати  
на загрози, що залишилися? 

Ціль: … 
Завдання: … 
Засоби: … 

 
На етапі підготовки до визначення місії, 

цілей і завдань застосовують також ПЕСТ-аналіз 
(англ. PEST-analysis; абревіатура від Political, 

Economic, Social, Technological) – інструмент, що дозволяє виявити політичні, 
економічні, соціальні й технологічні чинники зовнішнього середовища, що 
впливають на об’єкт планування. 

Політичними називають змінні політики, рішень, нормативних 
документів, очікувань і вимог груп спеціальних інтересів. Економічними – 
чинники стану й тенденції розвитку економіки, макроекономічні показники, 
ціни на матеріали, обладнання, енергію тощо. Соціальними – демографічні, 
ціннісні, поведінкові, моральні змінні. Технологічними – змінні, що стосуються 
переважно джерел інформації, її захищеності, способів і швидкостей передачі 
тощо. 

У більшості випадків ПЕСТ-аналіз можна розглядати як праву частину 
матриці СВОТ-аналізу (див. рис. 2.3). 

ПЕСТ-аналіз 
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Важливим в аналізі зовнішнього середовища є також визначення впливу 
на досягнення цілей об’єктом планування діяльності інших інституцій. Їх 
можна згрупувати за такими категоріями: 

Конкуренти Союзники 
Противники Потенційні союзники 

Основним завданням робочої групи є вироблення такої політики щодо 
кожної із наведених інституцій, щоб перетворити (наскільки це можливо) 
противників на союзників, потенційних союзників зробити союзниками 
реальними, а щодо конкурентів напрацювати ефективні методи протидії. 

Надзвичайно важливо, щоб основою для цієї класифікації були об’єктивні 
факти, а не емоції. Варто уникати стереотипних уявлень, а в кожному 
конкретному випадку ретельно аналізувати справжнє значення даної організації 
для здатності об’єкта планування реалізовувати поставлені цілі. 

При цьому може трапитись, що деякі інституції будуть одночасно і 
конкурентами, і потенційними союзниками. 

Хоча цей елемент аналізу в явному вигляді відсутній як у СВОТ, так і в 
ПЕСТ-процедурах, він є надзвичайно важливим, оскільки підтримка якомога 
більшої кількості сторонніх інституцій є запорукою успішної реалізації будь-
якої стратегії. 

На підставі результатів СВОТ і ПЕСТ-аналізу визначають місію, цілі й 
завдання об’єкта планування. 

2.6. Формулювання бачення, місії, цілей і завдань 
Беручи до уваги бачення як визначення бажаного майбутнього, 

формулюють місію й цілі об’єкта планування. 
Бачення є новим елементом 

довгострокового планування. Його розуміють як 
ідеальну картину майбутнього, стан об’єкта 

планування, якого можна досягти за найсприятливіших умов. Із точки зору 
державного управління бачення – це модель бажаного майбутнього держави, 
суспільства, економіки, сфери діяльності, визначена документами 
загальнонаціонального характеру. 

Бачення може бути, наприклад, таким: 
“Паливно-енергетичний комплекс України в 2030 році – локомотив 

сталого розвитку національної економіки, запорука державного суверенітету, 
елемент належного управління й невід’ємна частина світового енергетичного 
простору”. 

Місія – це стисле, легке для сприйняття 
визначення мети діяльності об’єкта планування, 
що узагальнює цілі його розвитку. Фактично, 

місія дає відповідь на питання “Для чого існує об’єкт планування?” 
Місія може визначатися цінностями або практичними справами. 
Чітко визначена місія: 
– виразно та однозначно визначає суть інституції, зміст і сенс її роботи; 

Бачення 

Місія 
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– надає напрям діяльності – виконує роль “маяка”, що допомагає в 
прийнятті поточних рішень таким чином, щоб вони вели інституцію в 
потрібному напрямі; 

– є візитною карткою інституції для всіх зацікавлених осіб; 
– полегшує самоідентифікацію працівників. 
Може здатися, що визначення місії – це лише формулювання в письмовій 

формі того, що і так є зрозумілим для всіх. Проте на практиці виникають такі 
проблеми: 

1. Різне розуміння однакових формулювань. Важливо, щоб під час 
опрацювання місії всі учасники робочої групи зі стратегічного планування 
користувалися однаковою термінологією. Проте досягнути цього складно, 
оскільки різні люди мають різне уявлення про ті самі терміни. Суперечки щодо 
цього лише на перший погляд є дискусіями про слова. Насправді вони 
стосуються надзвичайно важливих справ, і варто вчасно це зрозуміти.  

2. Помилки у визначенні основних і другорядних сфер діяльності. Дуже 
складно розмежувати мету й засоби її досягнення, і дії, спрямовані на 
реалізацію місії, і ті, що підтримують функціонування об’єкта планування. 
Набагато легше дати назву тому, що робиться, аніж визначити, навіщо це 
робиться. 

3. Труднощі з визначенням спільної місії. Деякі організації функціонують 
так, наче вони реалізують різні місії. Зазвичай, це є ознакою близького розпаду 
цих організацій.  

4. Нечіткі формулювання. Іноді учасники робочої групи є повними 
однодумцями, але не можуть виразити місію об’єкта планування в письмовій 
формі. З огляду на це, якщо з формулюванням, що можна подати одним 
реченням (як це рекомендується), виникли ускладнення, місію об’єкта 
планування можна виразити навіть цілим абзацом. Найважливішим є те, щоб 
усі розуміли її однаково.  

Залежно від об’єкта планування та етапу його розвитку значення 
формулювання місії може бути різним: 

1. Якщо місія добре відома керівництву й працівникам, які ідентифікують 
себе з нею, варто лише встановити правильність її визначення і чи відповідає їй 
діяльність інституції. 

2. Якщо об’єкт планування не має сформульованої в письмовому вигляді 
місії (або вона є “мертвим” записом), її визначення є обов’язковим саме на 
початку стратегічного планування. 

У будь-якому випадку на цьому етапі  йдеться лише про актуальну місію 
об’єкта планування. Можливо, після закінчення процесу планування виявиться, 
що її слід скоригувати, а може й замінити. Проте перед виконанням наступних 
етапів стратегічного планування, зокрема аналізу зовнішнього середовища, такі 
рішення приймати не варто.  

Місія є квінтесенцією стратегічних цілей. 
Підхід до їхнього вибору добре поданий в підручнику “Маркетингове 

стратегічне планування” Р. Клечека, В. Коваля та Й. Войнічки: 
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“Якщо ми хочемо перенести кудись важкий предмет, то перед початком 
дії ми визначаємо місце, куди його поставимо, а потім – найкоротший шлях для 
його перенесення. Це значить, що ми починаємо оптимізувати наші дії. Під час 
перенесення ми контролюємо напрям, в якому діємо. Якщо ми відхилилися від 
нього, то автоматично корегуємо його... На цьому банальному прикладі ми 
можемо побачити, що вибір стратегічних цілей, який відбувається в процесі 
планування не є чимось незвичайним. Це розповсюджений елемент 
раціоналізації дій. Мета є орієнтаційною точкою всіх дій перед, під час, а також 
після їх реалізації”.  

Ціль (стратегічна ціль) – довгостроковий 
результат, що можна досягти з урахуванням 
існуючих зовнішніх умов, ресурсів і потреб. 

Стратегічні цілі визначають конкретні досягнення в межах реалізації місії 
об’єкта планування і мають відповідати їй. Стратегічними називають первинні 
цілі, для досягнення яких можуть бути визначені вторинні.  

Наприклад, якщо первинною ціллю є “Утворити два нові територіальні 
підрозділи”, то вторинними цілями можуть бути “Прийняти на роботу 20 
працівників для двох нових територіальних підрозділів” і “Передбачити 
фінансування двох нових територіальних підрозділів”. 

Кількість стратегічних цілей не може бути великою (зазвичай 3…7), 
оскільки:  

– стратегія є вибором, 
– для реалізації всіх потреб не вистачить ресурсів, обсяги яких є 

обмеженими; 
– реалізація поставлених цілей не повинна заважати оперативній 

діяльності органів влади; 
– стратегія має бути прозорим документом, а її ціл легко зрозумілими.  
Кожна зі стратегічних цілей формулюється за принципами зрозумілості; 

досяжності; обов’язковості; вмотивованості; узгодженості. 
Останній принцип означає, що стратегічні цілі мають бути тісно 

пов’язаними між собою. Наприклад, нереальним є одночасне досягнення таких 
цілей як “добитися 100 % фінансування з місцевих бюджетів” і “концентрація 
діяльності на загальнодержавному рівні”, оскільки органи місцевого 
самоврядування не будуть заінтересовані у фінансуванні організації, що працює 
виключно в столиці, а не на їхній території. Так само нереальною є одночасна 
реалізація багатьох цілей, що пов’язані із залученням великої кількості ресурсів 
(див. розділ 2.4). 

Стратегічні цілі мають бути доступними для перевірки виконання і 
сконцентрованими на результатах (сформульовані в такий спосіб, щоб можна 
підтвердити, чи буде досягнуто мети). 

Залежно від того, наскільки розпорошеними є цілі, а також наскільки 
вони відрізняються від попередніх (тобто йдеться про внесення необхідних 
змін), можливі різні варіанти побудови стратегій. У більшості випадків їх 
використовують для поєднання двох підходів:  

Стратегічна ціль 
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– “зверху вниз” – комбінування різних стратегічних цілей, їхнє 
встановлення у певній ієрархічній послідовності відповідно до важливості; 

– “знизу вверх” – створення альтернативних варіантів досягнення кожної 
з цілей.  

Зазвичай, стратегічний план є поєднанням результатів обох підходів. 
Стратегічні цілі складаються з окремих завдань, кількість яких для 

кожної цілі також не має бути великою (зазвичай 3…7). 
Сукупність завдань для кожної цілі повинна бути мінімальною з точки 

зору необхідності й достатності. 
Завдання – це: 
– конкретні, кількісно вимірювані, 

відповідні наявним ресурсам та прив’язні до часу 
дії з досягнення цілей; 

– проміжні здобутки, необхідні для досягнення цілей. 
Сукупність завдань утворює стратегічні цілі. 
Формулювання кожного завдання має відповідати критеріям СМАРТ. 

Критерії СМАРТ (англ. SMART – 
абревіатура від Specific, Measurable, Available, 
Relevant, Time-bound) – вимоги до формулювання 

завдань в управлінні, зокрема державному. Дозволяють забезпечити: 
– легкість розуміння завдань і відображення бажаних досягнень, а не 

способів реалізації плану дій (specific);  
– можливість об’єктивної перевірки наявності змін (measurable);  
– відповідність наявним ресурсам (available);  
– практичність, дійсну важливість для управління, орієнтування на 

результат (relevant);  
– відстежуваність реалізації з бажаною частотою протягом певного часу 

(time-bound). 
Наприклад, із трьох наведених нижче завдань лише завдання С має 

перспективи для реалізації, оскільки його формулювання відповідає критеріям 
СМАРТ: 

 
Формулюючи цілі й завдання, варто розпочинати з бажаного впливу на 

об’єкт (рис. 2.4). Ключовими питаннями при цьому є такі: 
1. На що націлено зміни? 
2. Кому вони потрібні? 
3. Кого охоплять? 
4. Скільки триватимуть? 
5. Якими мають бути результати? 
6. Як їх виміряти? 
7. Скільки коштуватимуть зміни?  

Завдання 

Критерії СМАРТ 
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Рис. 2.4 – Ланцюг стратегічного планування 

Стратегічне планування – це створення нерозривного ланцюга зі 
зворотним зв’язком (рис. 2.5).  

Для команди, що впроваджує стратегічне планування, важливо розуміти 
таку закономірність: “Сукупність завдань утворює стратегічні цілі, а сукупність 
цілей – формулювання місії”.  

Саме в такий спосіб доцільно перевіряти правильність формулювання 
місії, цілей і завдань у стратегічному плануванні.  

Варто також пам’ятати, що під час стратегічного планування 
неприпустимим є формування окремих неузгоджених між собою переліків 
цілей і завдань. 

 
Рис. 2.5 – Зворотний зв’язок у ланцюзі стратегічного планування 
Дерево цілей – модель, що передбачає відповідність наявних у об’єкта 

планування ресурсів поставленим завданням, завдань – цілям, а цілей – місії 
(баченню) (рис. 2.6). 
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Рис. 2.6 – Дерево цілей 

Дерево цілей може бути, наприклад, таким: 
Бачення: “Паливно-енергетичний комплекс України в 2030 році – 

локомотив сталого розвитку національної економіки, запорука державного 
суверенітету, елемент належного управління й невід’ємна частина світового 
енергетичного простору”. 

Відповідне баченню дерево цілей: 
1. Формування енергоефективного суспільства. 
1.1. Оптимізація енергетичного балансу. 
1.2. Перехід на шлях сталого розвитку в енергетиці. 
1.3. Формування енергоефективної свідомості у громадян України. 
2. Забезпечення енергетичної самодостатності. 
2.1. Стимулювання власного виробництва паливно-енергетичних 

ресурсів. 
2.2. Зменшення залежності від імпорту енергоносіїв. 
2.3. Диверсифікація джерел постачання енергоносіїв. 
2.4. Створення стратегічного енергетичного резерву. 
2.5. Захист критичної енергетичної інфраструктури. 
3. Реалізація принципів належного управління в енергетиці. 
3.1. Формування належного законодавства. 
3.2. Забезпечення прозорості, наступності та передбачуваності політики. 
3.3. Усунення негативних наслідків функціонування енергетичних ринків. 
3.4. Посилення відповідальності органів влади та суб’єктів 

господарювання. 
3.5. Залучення громадськості до вироблення державної політики. 
4. Інтеграція у світову енергетичну систему. 
4.1. Сприяння конкурентоспроможності енергетичних товарів і послуг. 
4.2. Просування національних суб’єктів господарювання на зовнішніх 

ринках. 
4.3. Інтеграція в енергетичний простір ЄС. 
4.4. Реалізація транзитних переваг. 
2.7. Підготовка оперативних планів 
Будь-яке планування передбачає не лише визначення цілей, але й вибір 

засобів їхнього досягнення, які завжди перебуватимуть на видноті. На думку 
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більшості громадян, саме ці засоби, знаряддя, інструменти і є державною 
політикою, хоча насправді вони лише поєднують цілі з конкретними 
обставинами, обмеженнями – ресурсами, за наявності яких їх потрібно досягти. 

Детальний опис вибраних для реалізації 
стратегічного плану засобів містять оперативні 
плани. У них поєднують засоби, заходи, завдання 

та розподіляють наявні ресурси. На відміну від стратегічного плану, реалізація 
якого розрахована на 3…7, іноді – більше років, оперативні плани тісно 
прив’язані до бюджетного року та містять річні завдання. 

Оперативні плани є інтегральними частинами стратегічного плану. 
Залежно від ступеня обов’язковості 

вирізняють такі інструменти реалізації 
оперативних планів: 

– примусові інструменти (прямі та владні; регулятори та обмеження 
поведінки, обумовлені нормативною базою); 

– змішані інструменти (непрямі та індикативні; наприклад, система 
фінансових та/чи матеріальних стимулів); 

– “добровільні” інструменти (традиції поведінки, моральні засади 
тощо). 

Класифікацію цих інструментів можна конкретизувати в такий спосіб: 
а) прямі, за допомогою яких держава безпосередньо втручається в 

економічні процеси: 
– субсидії – адресні видатки на покриття затрат, пов’язаних із певною 

діяльністю, що є засобом досягнення певних бажаних цілей. Проблеми 
застосування цього інструменту пов’язані з необхідністю забезпечення 
належного контролю цільового характеру й порядку їхнього використання. 
Державні субсидії суб’єктам господарювання зазвичай є тимчасовими та 
реалізуються за принципом державно-приватного партнерства (тобто 
передбачають у виконанні відповідних завдань фінансову участь одержувача); 

– пільгові позики – позики з відсотковою ставкою нижчою за ринкову; 
– державні закупівлі – витрата грошей в обмін на товари й послуги з 

вигодами, орієнтованими на уряд – за найнижчими цінами для зменшення 
власних і накладних видатків; постачальника – за цінами вищими, ніж ринкові, 
для підтримки певних суб’єктів господарювання; споживача – забезпечення 
зручності закупівель; 

– субвенції, дотації, 
– встановлення фіксованих цін; 
– економічні та екологічні стандарти; 
б) владні (адміністративні) – мають обов’язковий характер, функціонують 

за підтримки (іноді прихованої) санкцій і містять елемент примусу. Базуються 
на використанні заборони, дозволу чи примусу шляхом: захисту національних 
інтересів (зокрема через обмеження експортно-імпортних операцій), реалізації 
державних програм, прямого контролю держави за дотриманням законів і 
правил із застосуванням санкцій за їхнє порушення. Є найбільш жорсткими й 

Оперативний план 

Інструменти реалізації 
плану 
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дієвими інструментами політики, оскільки передбачає застосування силового 
ресурсу. Вирізняють: 

– пряме регулювання – застосовується спеціальним органом виконавчої 
влади, що відповідає за формування державної політики в певній сфері й 
затверджує правила, стандарти, дозволи, заборони, виконавчі накази; 

– делеговане регулювання – застосовується незалежно від спеціального 
органу виконавчої влади; 

– уповноваження – заборона чи обмеження небажаного виду діяльності 
шляхом: ліцензування (одержання дозволів на діяльність), квотування 
(обмеження обсягів діяльності), патентування (офіційне схвалення), проведення 
аукціонів прав на власність (встановлення фіксованої кількості переданих прав 
на споживання обмеженого ресурсу); 

– саморегулювання – делегування державою своїх повноважень групі, 
котра виконує певне суспільне замовлення, відстежуючи й контролюючи 
власну діяльність; 

– санкції – припинення чинності (тимчасове/постійне скасування 
офіційно наданого привілею); штраф (застосовується до власності чи доходу до 
повної їх конфіскації); ув’язнення; 

в) непрямі (опосередковані) інструменти, пов’язані з формуванням 
відповідного правового простору, а також створенням системи фінансових 
та/чи матеріальних стимулів, здатних впливати на економічні інтереси суб’єктів 
господарювання та обумовлювати їхню поведінку: 

– податки і збори – засоби опосередкованого обмеження небажаної 
діяльності та стимулювання бажаної; 

– норми амортизації; 
г) індикативні, що мають рекомендаційний характер (наприклад, 

дотримання екологічних норм, інших добровільних обмежень); 
д) специфічні – через державний сектор економіки – комплекс 

господарських об’єктів, які повністю або частково належать державі й 
використовуються нею для виконання економічних функцій (табл. 2.2) шляхом: 

– прямого постачання – діяльності із забезпечення товарами та 
послугами, що здійснюється безпосередньо існуючими державними інституціями;  

– використання державних підприємств (напівсамостійних суб’єктів 
господарювання) – забезпечення товарами та послугами з державних ресурсів з 
управлінням цим процесом на певній відстані від державних інституцій; 

– державно-приватного партнерства – забезпечення товарами та 
послугами з державних ресурсів суб’єктами господарювання змішаної форми 
власності. Основною проблемою застосування цього інструмента є 
суперечність, що виникає між цілями державної політики, до вирішення яких 
його залучають, і ринковими мотиваціями одержання максимального прибутку; 

Таблиця 2.2 
Економічні функції держави 

Функції Зміст функції 

Цільова  Визначення цілей, пріоритетів та основних напрямів розвитку 
економіки  
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Стимулююча  
Формування регуляторів, здатних ефективно впливати на 
діяльність суб’єктів господарювання, спрямовуючи економічні 
процеси в бажаному для суспільства напрямку 

Нормативна  Установлення “правил гри” для суб’єктів господарювання 

Коригувальна Перерозподіл наявних ресурсів для усунення негативних 
екстерналій, підтримання прогресивних процесів 

Соціальна  Перерозподіл доходів, забезпечення соціального захисту та 
соціальних гарантій, збереження довкілля  

Контрольна  Нагляд і контроль виконання встановлених “правил гри”, 
економічних, екологічних, соціальних стандартів 

 
е) інформаційні, що базуються на різних способах збирання, 

розподілення, поширення інформації про політику, а також формуванні 
громадської думки через: 

– переконування – змінення сприйняття за допомогою логічних або 
емоційних доводів; 

– спонукання – заохочення вдатися до певних дій (без винагород чи 
санкцій); 

– установлення норм поведінки, яких громадяни мають добровільно 
дотримуватися; 

– консультування – вмовляння груп спеціальних інтересів погодитися з 
певною політикою чи засобами її впровадження; 

– розповсюдження – поширення нейтральної (інформування про 
наявність альтернатив політики без обстоювання її певного варіанта) чи 
спонукальної (орієнтування на доцільність певної поведінки) інформації 
державною інституцією; 

Оскільки проблеми політики не можна вирішити виключно 
інформаційними інструментами, тому їх завжди використовують разом з 
іншими (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 
Переваги й недоліки інструментів реалізації стратегічного плану 

Інструменти Переваги Недоліки 
Прямі Легке встановлення; гнучкість; 

відсутність значних 
організаційних затрат; адресність 
(у більшості випадків) 

Конкурування за ресурси; 
висока вартість збирання 
інформації для визначення; 
тривалість одержання ефекту; 
звикання до надання 

Непрямі Легке встановлення; тривала 
фінансова мотивація; гнучкість 
(ставки, об’єкти, база, пільги); 
ефективність та економічність в 
адмініструванні 

Великі обсяги інформації для 
становлення; неефективність 
як заходів негайного 
реагування (під час криз); 
важка прогнозованість щодо 
очікуваних результатів; 
громіздкі й шкідливі 
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адміністративні процедури й 
затрати 

Владні Небагато інформації для 
впровадження; дієвість; менша 
невизначеність; передбачуваність; 
ефективність як заходів негайного 
реагування; політична 
привабливість 
 

“Викривлення” мотивів 
діяльності суб’єктів 
господарювання; економічна 
неефективність; 
перешкоджання інноваціям і 
технологічному прогресу; 
недостатня гнучкість; 
проблематичність керування 

Специфічні Забезпечення виробництва, що 
передбачає високі затрати за 
низької віддачі; мінімальні 
потреби в інформації; спрощення 
виробництва з огляду на пряме 
керування; збільшення доходів 
держави 

Складність контролю; 
зазвичай неефективність; 
загроза монополізації й 
перенесення затрат на 
споживача 
 

Інформаційні “Відправна точка” за відсутності 
визначених рішень проблеми; 
незначна вартість; узгодженість із 
цінностями демократичного 
суспільства 

Застосування не дає негайних 
результатів 

 
Уявлення про інструменти реалізації оперативних планів дає табл. 2.4. 

Таблиця 2.4 
Узагальнення інструментів реалізації стратегічного плану 
Вплив Прямий Непрямий 

Монетарний Придбати 
Віддати 

Забрати 
Надати 

Немонетарний Заборонити 
Вимагати 

Інформувати 
Просити 

 
Поєднання інструментів реалізації оперативних планів може бути різним. 

Наприклад, економічну діяльність можна здійснювати, покладаючись на 
добровільний обмін (ринковий механізм із переважанням змішаних і 
“добровільних” інструментів політики) чи на зовнішній вплив (плановий 
механізм із переважанням примусових інструментів). Суб’єкти господарювання 
можуть самостійно організовувати свою діяльність, добровільно домовляючись 
з іншими. Вони здатні також (за власним бажанням чи під легальним 
примусом) делегувати своє право управління державним інституціям (через 
укладені зі споживачами угоди) або керуватися силою обов’язків (традиціями).  

Дотепер у суспільстві відсутній єдиний стандарт, за яким можна оцінити 
переваги того чи іншого інструменту. Утім, є можливість обрати певні критерії 
для визначення потенціалу, ефективності функціонування й моральності 
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кожного з них. Зокрема, будь-який механізм чи сукупність уживаних 
інструментів можна оцінити за ступенем відхилення реальних результатів від 
потенційних можливостей, порівнюючи його надбання з досягненнями 
конкурентів, аналізуючи статистичні дані про розподіл суспільних благ, рівень 
безробіття, тривалість життя тощо. При цьому неефективні механізми та 
інструменти завжди поступаються дійовим. 

2.7. Визначення критеріїв досягнення цілей 
Критерії досягнення цілей – це показники 

(індикатори), потрібні, щоб у звітному й 
плановому періоді мати можливість виміряти 

рівень прогресу в реалізації плану в цілому, ступінь досягнення цілей і 
виконання завдань, а також сформувати звітність.  

Для потреб планування використовують такі типи індикаторів: 
1. Прямі та непрямі індикатори. Прямі індикатори застосовують тоді, 

коли зміни в об’єкті планування суб’єкт може помітити безпосередньо. 
Зазвичай це стосується короткотермінових результатів. Прямі індикатори є 
точнішими, повнішими і готовими для безпосереднього застосування. 

Можна виміряти такі зміни: 
– наявність продукту; 
– тип доступу до продукту; 
– рівень використання продукту; 
– охоплення діяльністю; 
– відповідність змін; 
– якість змін; 
– зусилля для здійснення змін. 
Непрямі індикатори використовують замість прямих або як доповнення до 

них, коли досягнення (чи недосягнення) результатів (змін в об’єкті планування) 
може бути: 

– зафіксоване й виміряне лише опосередковано (наприклад, якість 
життя, організаційний розвиток тощо); 

– безпосередньо виміряне, проте вартість такого вимірювання буде 
невиправдано високою; 

– виміряне лише через тривалий час після реалізації плану. 
2. Кількісні та якісні індикатори. Кількісні (статистичні) індикатори – 

це показники, що позначаються такими поняттями, як кількість, частота, 
відсоток, частка тощо. Кількісними індикаторами можна описати, наприклад 
ВВП, клімат, урожайність, рівень цін тощо (рис. 2.7).  

Якісні індикатори (судження, оцінка, сприйняття, відношення) – 
показники, що не мають кількісного виразу й можуть позначатися такими 
поняттями, як наявність, відповідність, якість, ступінь, рівень, задоволеність, 
обізнаність. За допомогою якісних індикаторів можна описати, наприклад, 
ставлення бенефіціарів плану до того чи іншого факту, рівень їхнього 
задоволення, здатність до прийняття рішення та самооцінки, зміну поведінки. 

У практичній діяльності бажано витримувати баланс між кількісними та 
якісними індикаторами. 

Критерії досягнення цілей 
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Рис. 2.7 – Приклади кількісних індикаторів (правий стовпчик) 

3. Індикатори процесу та результатів реалізації. За допомогою 
індикаторів результатів реалізації можуть визначатися такі складові, як 
упроваджені технології, зростання доходів домогосподарств тощо. Індикатори 
процесу реалізації, зазвичай, якісні й покликані визначити, в який спосіб 
розроблені та упроваджені технології, хто та як сприяв зростанню доходів 
домогосподарств. Оскільки деякі з цих індикаторів можуть бути 
суб’єктивними, їх варто обов’язково підтверджувати. 

4. Проміжні, підсумкові, міжсекторові індикатори. Проміжні 
індикатори (контрольні відмітки) встановлюють для визначення результату в 
певні періоди чи на певних етапах реалізації планів. Індикатори кінцевих 
результатів за своєю суттю є підсумковими. 

Індикатори, що відображають специфіку певної галузі чи сфери 
діяльності (наприклад, індикатори розвитку сільського господарства), і суто 
технічні індикатори мають бути збалансованими шляхом доповнення їх 
іншими, що мають міжсекторовий характер і покликані відображати, 
наприклад, питання соціального розвитку, гендерної рівності, екологічної 
безпеки, розвитку громадянського суспільства тощо. 

Відбираючи індикатори, варто звертати увагу на такі чинники вибору: 
– відповідність – чи дає змогу індикатор виміряти прогрес щодо 

виконання окремих етапів і досягнення результатів; 
– чутливість – якщо відбуватимуться зміни, чи буде індикатор чутливим 

до них; 
– простота і доступність – чи буде інформація доступною для збирання 

й чи легко її збирати; 
– надійність – чи будуть необхідні дані надійними та порівняними 

протягом тривалого часу; 
– простота: чи складно буде обчислити індикатор; 
– практичність – чи можна використати отриману інформація для 

прийняття рішення чи вивчення досвіду; 
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– об’єктивність – чи зможуть всі, хто ознайомлюється з даними, дійти 
спільного висновку; 

– дешевизна – чи будуть сумірними затрати на отримання індикатора й 
користь від нього; 

– представництво – чи даватиме змогу індикатор оцінити 
представництво вікових груп, статі, бенефіціарів тощо. 

Не варто множити індикатори, що визначають прогрес у досягненні 
цілей. Їхня кількість і склад мають бути оптимальними з огляду на збереження 
повноти інформації та своєчасність її подання. 

2.8. Моніторинг та оцінювання планів і програм 
Те, що стратегічний план розраховано на три і більше років, не означає, 

що він не змінюється протягом цього часу. Навпаки: варто постійно перевіряти, 
чи всі заходи реалізуються, як визначено. Може виявитися, що коригування 
плану є необхідним з огляду на зміни, що відбулися з об’єктом планування, або 
через відсутність бажаного ефекту від його реалізації.  

Добре, якщо інтегральною частиною стратегічного плану є план 
моніторингу та оцінювання. Він визначає хто, як і коли відстежує реалізацію 
стратегії. 

Моніторинг – систематичне відстеження 
реалізації стратегічного плану (програми) від 
його формального ухвалення до завершення. Його 

застосовують для визначення ступеня досягнення цілей та виконання завдань і, 
в разі потреби, їхнього коригування та адаптування до змін середовища. 

Моніторинг потрібен, щоб періодично і у визначених заздалегідь 
“критичних точках” відповідати на питання “Де перебуває об’єкт планування?” 

Моніторинг зазвичай ініціює орган влади, який забезпечує фінансову 
підтримку плану (програми), або наглядові органи, відповідальні за визначення 
стандартів програми. Ці органи цікавляться тим, що відбувається в рамках 
програми (курсу дій), виходячи з міркувань підзвітності. 

Метою моніторингу найчастіше є одержання інформації: 
– про те, наскільки план досягає цільової аудиторії, на яку він 

орієнтований; 
– про відповідність плану попередньо ухваленим рішенням; 
– про правильність використання фінансових та інших ресурсів. 
Базовий закон про державні цільові програми, прийнятий у 2004 р., 

передбачає контроль за виконанням програм. Його завданнями, окрім 
відстеження вчасного вжиття заходів і цільового використання ресурсів, є й 
сприяння досягненню цільових показників. Однак на практиці основну увагу 
під час контролю приділяють лише двом першим його завданням. 

Визначення необхідної системи моніторингу загалом означає пошук 
відповідей на три питання: 

“Хто має здійснювати моніторинг?” 
“Що є об’єктом моніторингу?” 
“Коли й де має здійснюватися моніторинг?” 
Організація моніторингу відбувається в декілька етапів (табл. 2.5). 

Моніторинг 
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План моніторингу – це детальне визначення очікуваних результатів, для 
досягнення яких запроваджується моніторинг, індикаторів кожного з 
очікуваних результатів, джерел, методів і частоти збирання інформації та її 
аналізу, а також відповідальних за збирання інформації та основних її 
користувачів (табл. 2.6). 

Моніторинг планів і програм є складовою 
оцінювання – періодичного порівняння 
поставлених і реальних критеріїв досягнення 

цілей, встановлення, у разі потреби, причин виявлених розбіжностей, 
визначення результатів і наслідків реалізації плану (програми). 

Оцінювання часто здійснюють, щоб порівняти “те, що справді відбулося, 
з тим, що б сталося, якби план ніколи не було здійснено”. 

Таблиця 2.5 
Етапи організації моніторингу планів і програм 

Етап Дії 
Планування визначення: потреб в інформації; того, хто її потребує; того, як 

часто слід збирати дані; джерел і способів отримання даних; 
відповідального за збирання даних; затрат, пов’язаних із 
запровадженням моніторингу та збиранням даних 

Підготовка розроблення й апробація документів для збирання та фіксації 
даних; складання посадових інструкцій із визначенням 
повноважень учасників моніторингу; підготовка персоналу, 
відповідального за операції з моніторингу; ознайомлення 
персоналу із системою моніторингу 

Збирання даних періодичне збирання визначених даних; контроль роботи 
системи моніторингу 

Аналіз даних порівняння зібраних даних із плановими індикаторами, 
встановлення розбіжностей; визначення інших проблем 
виконання; пошук причин розбіжностей; розроблення 
варіантів вирішення проблем 

Звітування документування зібраних даних і результатів аналізу; 
забезпечення інформацією про результати моніторингу 
керівництва тих, хто реалізує план (програму), бенефіціарів та 
інших зацікавлених осіб 

Використання 
результатів 

використання результатів моніторингу для вдосконалення 
управління та реалізації планів (програм) 

Оцінювання 



43 

 
Таблиця 2.6 

Орієнтовна форма плану моніторингу 

Результати Індикатори 
Джерела 
інформації 

Методи  Частота Відпові-
дальний 

Користувачі 
інформації збирання (аналізу) 

інформації 
Коротко-
строкові 

      

Середньо-
строкові 

      

Довго-
строкові 

      

Функціями оцінювання є: 
– одержання достовірної та обґрунтованої інформації щодо реалізації 

стратегічного плану чи програми, тобто окреслення деяких рамок, у яких 
потреби, цінності та можливості реалізуються через дії (за таких умов 
оцінювання дає змогу визначити межі політики, в яких досягаються конкретні 
цілі); 

– сприяння визначенню й критиці цінностей, які покладені в основу 
вибору суспільних цілей; 

– визначення проблем і вироблення рекомендацій для інших напрямів 
політики (результат оцінки, що демонструє неадекватне здійснення політики, 
може призвести до перегляду цілей); 

– сприяння визначенню нових і перегляду існуючих альтернатив 
розвитку. 

Традиційні методи оцінювання зведено в табл. 2.7.  
Таблиця 2.7 

Традиційні методи оцінювання 
Оцінювання 

потреб процесу впливу результативності ефективності 
потреби 
бенефіціарів, на 
яких спрямо-
вано план;  
поточні 
потреби; 
майбутні 
потреби;  
потреби в 
ресурсах 

зусилля 
персоналу; 
механізми 
надання 
допомоги; 
інформаційні 
системи 

прогнозування 
впливу; 
бажаний 
вплив; 
неочікуваний 
вплив; 
пояснення 
впливів 

передбачувані 
результати; 
непередбачувані 
результати; 
безпосередні 
ефекти; 
небажані ефекти; 
пояснення 
результатів 

відношення 
вигід 
і витрат; 
витрати й 
результатив-
ність 

Систематичне оцінювання має на меті: 
– виправдання й легітимацію вже прийнятих рішень; 
– відстоювання планів, програм перед спонсорами, громадськістю, 

виборцями; 
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– “ритуальне оцінювання” – відповідність умовам “інвесторів”; 
– уникнення дискусій щодо майбутніх напрямів розвитку. 
Оцінювання можна здійснювати шляхом: 
– залучення до роботи експерта як штатного працівника; 
– звернення до сторонньої дослідно-оцінювальної чи консалтингової 

організації; 
– оголошення конкурсу на проведення оцінювання за допомогою 

спеціальної процедури; 
– проведення оцінювання вченим-дослідником з академічного 

середовища (як підтвердження правильності теорії на практиці) і звернення за 
субсидуванням за результатами оцінювання. 

Існують такі форми оцінювання: 
– завчасне оцінювання (англ. appraisal) – 

критична перевірка потенційної цінності 
(корисності) справи (наприклад, плану), здійснюване до моменту прийняття 
рішення щодо початку впровадження. 

– моніторинг (англ. monitoring) – постійне відстеження прогресу 
впровадження програми задля визначення відповідності планові та прийняття 
необхідних рішень щодо вдосконалення діяльності. 

– критичний огляд (англ. review) – періодичне або спеціальне, часто 
швидке визначення стану виконання програми, до якої не застосовують 
звичайного оцінювання. Критичні огляди, як правило, застосовують до 
операційних питань. 

– обстеження (англ. inspection) – загальна перевірка, спрямована на 
виявлення слабких місць і збоїв у роботі із внесення пропозицій щодо її 
коригування; 

– розслідування (англ. investigation) – спеціальна перевірка заяви про 
порушення із забезпеченням доказів для можливого судового переслідування 
чи дисциплінарного покарання винного; 

– аудит (англ. audit) – визначення адекватності управлінського 
контролю для забезпечення: ефективного використання ресурсів; збереження 
фондів; надійності фінансової та іншої інформації; відповідності чинному 
законодавству й політиці, чинним правилам; ефективності управління 
ризиками; адекватності організаційної структури, систем і процесів; 

– дослідження (англ. research) – системне вивчення, призначене для 
створення чи розвитку знань; 

– внутрішнє управлінське консультування (англ. Internal Management 
Consulting) – консультаційні послуги, покликані допомогти керівництву 
запровадити зміни, зумовлені організаційними й управлінськими проблемами, 
та вдосконалити внутрішні робочі процеси. 

Залежно від завдання, що стоїть перед експертом, виділяють такі типи 
оцінювання: 

1. Оцінювання послідовності дій/заходів дає концептуальні відповіді на 
запитання про логічну побудову плану (логічний взаємозв’язок між причинами 
й наслідками), операційну логіку та послідовність дій у рамках плану. 

Форми й типи 
оцінювання 
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Оцінювання послідовності дій/заходів дає змогу оцінити правильність 
послідовності етапів роботи, виявивши рівень і характер впливу такої 
послідовності на ефективність і результативність реалізації плану. 

2. Попереднє оцінювання операційної стратегії здійснюється до початку 
реалізації плану й дозволяє зрозуміти, як взаємодіють його окремі частини як 
між собою, так і з ресурсами, необхідними на їхнього виконання.  

Такий тип оцінювання дає змогу відповісти на запитання на кшталт:  
“Чи достатньо людських ресурсів відповідної кваліфікації, необхідних 

для виконання плану?” 
“Чи своєчасно будуть надані фінансові, технічні та інші засоби для 

виконання програми згідно з графіком?” 
Крім того, таке оцінювання дає змогу визначити, чи відповідають цілі, 

поставлені в плані, поточній ситуації (що може змінитися з часом), чи 
правильно визначено обсяг ресурсів, необхідних для його впровадження. 
Загалом з допомогою такого оцінювання мінімізуються ризики. 

3. Оцінювання реалізації дає змогу отримати детальну інформацію про те, 
чи виконується план вчасно, а також чи відчувають (і як сприймають) 
короткотермінові результати його реалізації бенефіціари. Таке оцінювання 
доповнює зворотний зв’язок і тому допомагає керівництву. 

Готуючи остаточні висновки за результатами такого оцінювання, варто 
дати відповідь на запитання: 

“Чи потрібне уточнення місії й цілей? Якщо так, що і як зробити”  
“Чи потрібно уточнення чи доповнення задач і додаткове виділення 

ресурсів?  Якщо так, що і як зробити” 
“Стабільність яких зовнішніх чинників є критично важливим для 

успішної реалізації стратегічного плану?” 
“Як змінилися стратегічні зв’язки зовнішніх і внутрішніх чинників, які 

нові задачі виникли?” 
“Чи потрібне уточнення чи доповнення задач підпорядкованих установ? 

Якщо так, що і як уточнити чи доповнити?” 
4. Оцінювання шляхом дослідження окремих ситуацій (case study) дає 

змогу керівництву вчитися на прикладах шляхом вивчення вдалого й невдалого 
досвіду, щоб у подібних ситуаціях повторювати рішення або, навпаки, відразу 
шукати інші. 

5. Оцінювання довготермінових ефектів (оцінювання впливу) проводять 
через 3…7 років після завершення реалізації стратегічного плану (програми) 
для визначення його впливу на суспільство. За допомогою такого оцінювання 
виявляють справжні причинно-наслідкові зв’язки між поставленими цілями та 
досягнутими результатами. 

6. Мега-оцінювання об’єднує результати декількох оцінювань (коротко-, 
середньо-, довготермінових), а також досліджень на певну тематику. При 
цьому, використовуючи загальні критерії та зводячи різноманітні дані, роблять 
висновок щодо надійності та дієвості отриманих результатів оцінювання. 

Запитання для самостійного контролю 
1. Що таке стратегічний план і якими є його основні ознаки? 
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2. З яких етапів складається стратегічне планування? 
3. У чому полягає проектування стратегічного плану? 
4. Які складові утворюють зовнішнє середовище? 
5. Що таке стратегічні зв’язки? 
6. У чому полягають труднощі з формулюванням місії об’єкта 

планування? 
7. Що таке “дерево цілей”? 
8. Чим стратегічна ціль відрізняється від завдання? 
9. За якими принципами відбирають індикатори досягнення цілей? 
10. У чому полягають функції моніторингу та оцінювання планів і 

програм?  
Контрольні завдання 
1. Проведіть СВОТ-аналіз самостійно вибраного об’єкта планування. 
2. Сформулюйте вимоги до формулювання завдань в управлінні. 

Наведіть декілька прикладів правильно й неправильно сформульованих 
завдань. 

3. Побудуйте “дерево цілей” для самостійно вибраного об’єкта 
планування. 

4. Виберіть інструменти для виконання завдань “дерева цілей”, 
побудованого відповідно до завдання 2. 

5. Наведіть класифікацію індикаторів досягнення цілей. Наведіть 
декілька прикладів кожного з них. 

6. Виберіть критерії досягнення цілей для “дерева цілей”, побудованого 
відповідно до завдання 2. 

7. Оцініть (здійсніть критичний огляд) стану виконання самостійно 
вибраної державної цільової програми. 

 



47 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНЕ ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 
“СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН” 

1. Виберіть об’єкт планування (сферу діяльності, орган виконавчої влади, 
організацію, регіон, територіальну громаду), для розвитку якого 
запроваджується стратегічне планування. 

2. Складіть п’ятирічний стратегічний план розвитку об’єкта планування 
за наведеною структурою. Рекомендований обсяг стратегічного плану – 10 
сторінок (18…20 тис. знаків). 

Орієнтовна структура стратегічного плану 
Стратегічний план 

(назва сфери діяльності, органу виконавчої влади,  
організації, регіону, територіальної громади) 

“Хто і що ми є, що ми робимо сьогодні й чому?” 
– проблемні питання розвитку об’єкта планування; 
– основні пріоритети об’єкта планування; 
– законодавча база; 
– інституційна база;  
– “традиційна” точка зору щодо розвитку об’єкта планування. 

“Де ми перебуваємо зараз?” 
– зовнішнє середовище об’єкта планування: можливості й загрози; 
– внутрішнє середовище об’єкта планування: сильні й слабкі сторони; 
– аналіз стратегічних зв’язків. 

“Де ми хочемо бути в майбутньому?” 
– замовник (клієнт) стратегічного плану; 
– нагальність запровадження стратегічного плану; 
– бачення (документи загального бачення); 
– місія об’єкта планування; 
– “дерево цілей” (стратегічні цілі та відповідні ним завдання для 

реалізації стратегічного плану). 
– критерії досягнення цілей. 

 
 
“Як ми туди дістанемося?” 

– ресурси, наявні в об’єкта планування (правові, фінансові, матеріальні, 
людські, інформаційні, організаційні, довіри, більшості, примусу, часові); 

– джерела надходження ресурсів у майбутньому; 
– механізм реалізації стратегічного плану (інструменти реалізації 

кожного із завдань); 
– графік запровадження стратегічного плану; 
– опис процедур моніторингу та оцінювання. 
 
3. Підготуйте презентацію розробленого стратегічного плану, 

розраховану на 7…8 хв. 
4. Переконайте колег у необхідності запровадження стратегічного 

планування на вибраному об’єкті. 
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ПІСЛЯМОВА 
Запровадження стратегічного планування в Україні не є копіюванням 

західного досвіду чи даниною моді. Це інструмент, що дозволяє адекватно 
реагувати на сучасні виклики й нейтралізувати загрози, встановити пріоритети, 
упорядкувати цілі й завдання за їхньою важливістю, раціонально 
використовувати дефіцитні ресурси й досягати результатів із меншими 
затратами.  

Стратегічне планування дозволяє розглядати громаду, регіон, галузь, 
сферу діяльності, економіку, державу як цілісні об’єкти управління та 
результативно діяти в зовнішньому середовищі, що постійно і швидко 
змінюється. Воно пояснює громадянам майбутні напрями державної політики 
та створює логічно послідовну й захищену базу для прийняття владних рішень. 

Проте впровадження стратегічного планування є неможливим без 
змінення підходів до організації діяльності органів влади в Україні. Його 
технології значно відрізняються від тих, що використовуються зараз. Воно не 
виникає як різновид управлінської роботи автоматично, відразу після створення 
спеціалізованих підрозділів в державних інституціях, а вимагає від політиків, 
службовців, посадових осіб місцевого самоврядування здобуття специфічних 
знань, умінь і навичок.  

Але, попри труднощі, що існують, запровадження стратегічного 
планування в Україні – це прогресивний, творчий процес, що наближає 
громадян до розуміння державної політики як курсу дій, спрямованого на 
вирішення важливих суспільних проблем, та сприяє переходу від державного 
управління шляхом надання доручень до управління на основі прогнозування, 
планування, моніторингу та оцінювання політики. 
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ГЛОСАРІЙ 
А 

Аналіз внутрішнього середовища – визначення стану об’єкта 
планування, його потенціалу та проблем, наявних у його роботі, перед 
початком стратегічного планування. Див. ще ПЕСТ-аналіз. 

Аналіз [зовнішнього] середовища – визначення та оцінювання (ззовні 
чи зсередини) ключових соціальних, фізичних, економічних і політичних 
чинників, здатних позитивно чи негативно вплинути на об’єкт планування в 
майбутньому. Див. ще СВОТ-аналіз. 

Б 
Бачення – ідеальна картина майбутнього, стан об’єкта планування, якого 

можна досягти за найсприятливіших умов. 
Бачення [органу влади] – модель бажаного майбутнього держави, 

суспільства, визначена документами загальнонаціонального характеру. 
В 

Внутрішня координація – розуміння дійсного стану справ, власних 
сильних і слабких сторін та досягнення найкращої інтеграції дій. 

Д 
Дерево цілей – модель, що передбачає відповідність наявних у об’єкта 

планування ресурсів поставленим завданням, завдань – цілям, а цілей – місії. 
Довгострокове планування – планування, розраховане на понад п’ять 

років. 
Е 

Етапи планування – постановка цілей і завдань планування, 
ініціювання; складання програми дій (проектування), визначення безпосередніх 
виконавців (створення організаційної структури), встановлення часу для 
виконання ними програми дій; аналіз слабких і сильних сторін об’єкта 
планування, його можливостей і загроз його майбутнього розвитку (ПЕСТ- і 
СВОТ-аналіз); визначення місії, цілей, завдань; формування оперативних 
планів; прийняття рішення, його матеріальна фіксація (письмовий наказ, 
постанова, розпорядження, указ); доведення планів до виконавців; реалізація 
плану; моніторинг, оцінювання. 

З 
Завдання – 1) конкретна, вимірювана, відповідна наявним ресурсам і 

прив’язна до часу дія з досягнення поставленої цілі; 2) проміжний результат, 
здобуток, необхідний для досягнення поставленої цілі. Сукупність З. утворює 
ціль. 

Загрози – одна з чотирьох складових матриці СВОТ-аналізу, що 
характеризує процеси, явища, зовнішні обмеження, які заважають об’єктові 
планування достягти поставлених цілей розвитку. 

Зовнішнє середовище – все, що оточує об’єкт планування та може 
вплинути на нього зараз чи в майбутньому. Вирізняють З. с.: соціальне (звичаї, 
очікування, моделі поведінки, соціальна структура), фізичне (клімат, природні 
ресурси; чисельність, динаміка населення, вікова структура, характеристики, 
що визначають спосіб життя), економічне (економічна система, характер 
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індустрії й торгівлі, рівень доходів і безробіття), політичне (форма державного 
устрою, політична система, ідеологія, політична культура, політична 
стабільність, законодавство, групи спеціальних інтересів).  

К 
Короткострокове планування – планування, розраховане на період до 

одного року включно. Див. Оперативне планування. 
Критерії досягнення цілей – показники, потрібні, щоб виміряти 

результати реалізації плану в звітному й плановому періоді та сформувати 
звітність. Кількість К. д. ц. обирають з огляду на повноту інформації та 
своєчасність її подання. 

Критерії СМАРТ (англ. SMART – абревіатура від Specific, Measurable, 
Available, Relevant, Time-bound) – вимоги до формулювання завдань в 
управлінні, зокрема державному. Дозволяють забезпечити легкість розуміння 
завдань і відображення бажаних досягнень, а не способів реалізації плану дій 
(specific); можливості об’єктивної перевірки наявності змін (measurable); 
відповідність наявним ресурсам (available); практичність, дійсну важливість для 
управління, орієнтування на результат (relevant); відстежуваність реалізації з 
бажаною частотою протягом певного часу (time-bound). 

М 
Місія – стисле, легке для сприйняття визначення мети діяльності об’єкта 

планування, що узагальнює цілі його розвитку. 
Можливості – одна з чотирьох складових матриці СВОТ-аналізу, яка 

характеризує зовнішні шанси об’єкта планування, які можна було б 
використати для досягнення поставлених цілей розвитку. 

Моніторинг – систематичне відстеження реалізації плану від його 
формального ухвалення до завершення. Застосовують для визначення ступеня 
досягнення цілей та виконання завдань і, в разі потреби, їхнього коригування та 
адаптування до змін середовища. М. є складовою оцінювання. 

О 
Оперативний план – детальний опис заходів, що мають виконуватися 

для реалізації стратегічного плану. В О. п. вибирають інструменти реалізації 
стратегічного плану, поєднують заходи й завдання та розподіляють наявні 
ресурси. На відміну від стратегічного плану, реалізація якого розрахована на 
3…7, іноді – більше років, О. п. тісно прив’язані до бюджетного року та містять 
річні завдання. 

Оперативне планування – 1) планування на короткострокову 
перспективу (не більше одного року); 2) діяльність, що полягає в реагуванні на 
події, що змінюють стан об’єкта планування. 

Організаційно-стратегічне передбачення – вміння, враховуючи 
власний накопичений досвід та минулі помилки, навчатись на цьому досвіді й 
професіонально оцінювати зовнішні умови, аналізувати їхню динаміку й 
тенденції. 

Оцінювання – періодичне порівняння поставлених і реальних критеріїв 
досягнення цілей, встановлення, у разі потреби, причин виявлених 
розбіжностей, визначення результатів і наслідків реалізації плану. 
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П 
“Пастки” стратегічного планування – основні причини, що можуть 

обумовити невиконання стратегічного плану. П. с. п. називають підміну змісту 
діяльності формою; реактивне реагування на зміни середовища; переконання, 
що реалізацію стратегічного плану здатна забезпечити лише його наявність; 
розроблення стратегічного плану, що не враховує специфіки об’єкта 
планування, можливостей його змінення та їхніх темпів; відсутність системного 
підходу (неузгодженість цілей і завдань).  

ПЕСТ-аналіз (англ. PEST-analysis; абревіатура від Political, Economic, 
Social, Technological) – інструмент і процедура, що дозволяє виявити політичні, 
економічні, соціальні й технологічні чинники зовнішнього середовища, що 
впливають на об’єкт планування. 

План – вмотивована схема дій із досягнення поставлених цілей, що є 
моделлю майбутнього розвитку, відображає уявлення про співвідношення 
зовнішнього й внутрішнього середовища, встановлює порядок поведінки 
виконавців, першопричина їхньої мотивації та оцінки роботи. П. є не 
самоціллю, а засобом досягнення мети, є стабільним у часі, допускаючи 
коригування та адаптування до змін.  

План дій центрального органу виконавчої влади – докладний опис 
заходів із реалізації стратегічного плану роботи центрального органу 
виконавчої влади із визначенням відповідальних, необхідних ресурсів, термінів 
виконання тощо. 

Планування – діяльність із постановки цілей (завдань) і визначення дій, 
необхідних для їхнього досягнення, що передбачає раціональний розподіл 
ресурсів, наявних в об’єкта планування. 

Принципи СМАРТ – див. Критерії СМАРТ. 
Пріоритет (лат. рrior – перший, старший) – першочергова ціль об’єкта 

планування. Необхідність виокремлення П. є наслідком протиріччя між 
нагальними потребами об’єкта планування та наявними в нього ресурсами, які 
завжди обмежені. Визначення П. є ключовим елементом розроблення стратегії 
розвитку. 

Програма – складова стратегічного плану, в якій визначено цілі, задачі, 
заходи з їхньої реалізації, критерії досягнення цілей і розподілено ресурси. 
Вирізняють загальнодержавні П., спрямовані на вирішення проблем розвитку 
держави або значної кількості її регіонів, мають довгостроковий період 
виконання, виконуються центральними й місцевими органами влади; цільові 
П., метою яких є вирішення окремих проблем розвитку суспільства, галузей 
економіки та адміністративно-територіальних одиниць, що потребують 
державної підтримки. 

Процес планування – послідовна реалізація етапів планування. 
С 

СВОТ-аналіз (англ. SWOT-analysis; абревіатура від Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, Threats) – інструмент і процедура, що дозволяє 
встановити стратегічні зв’язки між сильними й слабкими сторонами об’єкта 
планування, можливостями й загрозами для його розвитку. Здійснюється для 
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визначення здатностей об’єкта планування використати сильні сторони та 
можливості для посилення його слабких сторін і нейтралізації наявних загроз. 
Базується на експертних оцінках. Де-факто є діагнозом стартових умов для 
стратегічного планування. 

Середовище – див. Зовнішнє середовище. 
Середньострокове планування – планування, розраховане на період від 

понад одного до п’яти років. 
Сильні сторони – одна з чотирьох складових матриці СВОТ-аналізу, яка 

характеризує внутрішній потенціал об’єкта планування чи наявні в нього 
ресурси, що можуть зумовити формування конкурентної переваги. 

Система прогнозних і програмних документів – узгоджена між собою 
сукупність довго-, середньо- й короткострокових нормативно-правових актів, в 
яких на основі ситуаційного аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища й 
прогнозу їхнього змінення в майбутньому визначені цілі (пріоритети) 
соціально-економічного розвитку держави, відповідні ним завдання й заходи, 
що необхідно здійснити для їхньої реалізації. 

Слабкі сторони – одна з чотирьох складових матриці СВОТ-аналізу, яка 
характеризує види діяльності, ресурси, обставини, що використовуються 
об’єктом планування неефективно або не за призначенням. 

СТЕП-аналіз – див. ПЕСТ-аналіз. 
Стратегічне мислення – узагальнене та опосередковане пізнання світу у 

процесі практичної та теоретичної діяльності індивіда, яке базується на 
твердженні про необхідність спостереження за зовнішнім і внутрішнім 
середовищем, формування стратегій розвитку, що з нього випливають, а також 
налагодження такої діяльності, яка дасть змогу забезпечити їх здійснення. 
Особливістю С. м., на відміну від звичайного, є його практичний і 
прогностичний виміри та орієнтованість на зміни. 

Стратегічне планування – 1) планування на середньо- і довгострокову 
перспективу; 2) технологія і процес підготовки та прийняття владних рішень, 
спрямованих на реалізацію узгоджених дій із досягнення бажаного стану 
об’єкта планування, що базуються на аналізі внутрішнього і зовнішнього 
середовища й прогнозі їхнього змінення в майбутньому. 

Стратегічне планування на місцевому рівні – стратегічне планування, 
результатом якого є концентрація ресурсів на реалізації узгоджених із 
територіальною громадою цілей місцевого розвитку. 

Стратегічне планування на центральному рівні – стратегічне 
планування, результатом якого є вироблення політики центральних органів 
виконавчої влади, орієнтованої на виконання їхньої місії. Сприяє перетворенню 
центральних органів виконавчої влади з інституцій, які реагують на події 
(реалізують реактивну державну політику), в такі, що, керуючись власною 
місією, концентрують зусилля й ресурси на виконанні системи прогнозних і 
програмних документів (реалізують превентивну державну політику). 

Стратегічне рішення – офіційний документ, в якому зафіксовано 
результат визначення майбутнього стану об’єкта планування, що стосується 
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найбільш значущих проблем його розвитку. С. р. завжди пов’язане з 
невизначеністю майбутнього, що обумовлює складність його прийняття.  

Стратегічний план – план, розрахований на середньо- чи довгострокову 
перспективу (зазвичай 3…7, іноді – на більше років), що визначає місію об’єкта 
планування, його цілі, завдання, заходи з їхнього досягнення та очікувані 
результати. 

Стратегічний план роботи центрального органу виконавчої влади –
 стратегічний план, що розробляється як складова системи прогнозних і 
програмних документів. 

Стратегічні цілі центрального органу виконавчої влади – головні 
елементи місії центрального органу виконавчої влади, основа для 
формулювання завдань його розвитку. 

Стратегія (давньогр. stratos – армія; agos – я керую) – 1) бачення; 
2) стратегічний план; 3) комплекс дій із досягнення визначених цілей; 4) 
процес розроблення і реалізації стратегічних планів розвитку середовища, в 
якому існує організація, громада, країна, а також пристосування до змін. 

Стратегія розвитку – 1) стратегічний план; 2) документ, в якому на 
основі прогнозу тенденцій розвитку визначені довгострокові цілі та пріоритети 
розвитку об’єкта планування, заходи, спрямовані на їхнє досягнення, та 
ресурси, необхідні для здійснення цих заходів. Типова структура С. р. 
передбачає наявність таких розділів: характеристика стану об’єкта планування 
(ретроспектива, наявні проблеми, потенціал); стратегічні цілі та пріоритети; 
економічне обґрунтування та оцінка необхідних ресурсів; розрахунок 
очікуваної ефективності та термінів виконання; механізми управління та 
контролю; комплекс заходів із реалізації. 

Т 
Три ключові питання стратегічного планування – умовна назва трьох 

питань, відповіді на які є підґрунтям для написання стратегічного плану: «Хто 
ми є, що ми робимо сьогодні і чому?»; «Ким ми хочемо стати, що бажаємо 
робити в майбутньому і чому?»; «Як ми туди дістанемося?» 

Ц 
Ціль – довгостроковий результат, якого можна досягти з урахуванням 

наявних потреб, зовнішніх умов і ресурсів. Основними принципами 
формулювання Ц. є реальність, обов’язковість, умотивованість, узгодженість, 
зрозумілість. 
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