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ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ  

В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ  

 

FEATURES OF STRATEGIC PLANNING IN THE EUROPEAN UNION 

 
В статті розкрито, що особливістю стратегічного планування в Європейському 

Союзі є чітко сформована ієрархічна система стратегічних документів, спрямованих 

на задоволення, в першу чергу, громадських інтересів. Проаналізовано стратегічні до-

кументи Європейського Союзу.  

Основною умовою виконання пріоритетних завдань Стратегії Європа – 2020 є 

виконання ефективних короткострокових, середньострокових і довгострокових дій. 

Ключові слова: стратегічне планування, Європейський Союз, Стратегічне пла-

нування в ЄС, стратегія, стратегічне бачення, Стратегія «Глобальна Європа 2050», 

стратегія «Європа 2020». 

 

The article revealed that the feature of strategic planning in the EU is clearly generated 

hierarchical system of strategic documents aimed at satisfying primarily the public interest. 

The strategic documents of European Union are analyzed.  

The main condition implementation of the priorities of the Strategy Europe – 2020 is ef-
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fective implementation of short, medium and long-term actions.  

Key words: strategic planning, the European Union, the EU Strategic Planning, strat-

egy, strategic vision, Strategy "Global Europe 2050", Strategy "Europe 2020". 

 

 

Постановка проблеми. В Україні поки що не вдалося побудувати 

функціонально ефективної і структурно злагодженої системи державного 

управління, в якій, зокрема, бракує цілісного стратегічного планування на вищому 

рівні. На даний час в системі державного стратегічного планування України 

існують проблеми відсутності методологічних та нормативно-правових основ 

державного стратегічного планування, неузгодженості державних стратегічних 

документів та програм на центральному, галузевому та регіональному рівнях та 

інші. 

Вивчення досвіду стратегічного планування Європейського Союзу сприя-

тиме формуванню наукових підходів до модернізації системи державного 

стратегічного планування в Україні.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вітчизняних досліджень 

існує низка праць із стратегічного планування на регіональному та місцевому 

рівні. О. Берданова, В. Вакуленко розглядають теоретичні й практичні питання 

стратегічного планування, характеризують нову систему планування розвитку 

територій, досліджують особливості здійснення стратегічного планування на 

регіональному та місцевому рівнях [2]. В. Тертичка досліджує проблеми держав-

ного планування та прогнозування в Україні, запровадження процесів 

стратегічного планування і прогнозування в практику роботи органів виконавчої 

влади, зарубіжний досвід з зазначених проблем і питань [5]. Серед зарубіжних 

дослідників виділяються праці з стратегічного управління і менеджменту 

Г. Минцберг, І. Ансофф [1, 6] та ін.  

Незважаючи на достатню кількість наукових праць із стратегічного плану-

вання залишається не повною мірою досліджена система стратегічного плануван-

ня в Європейському Союзі.  

Постановка завдання. Мета статті - визначити особливості стратегічного 

планування в Європейському Союзі. 

Виклад основного матеріалу. Особливістю стратегічного планування 

Європейського Союзу, який не є однорідною економічною зоною, є впорядкована 

система стратегічних документів на довгостроковий, середньостроковий і корот-

костроковий період. Всі країни ЄС мають тісний зв’язок між національними 

економіками, тому реформи або їх відсутність в одній країні впливають на 

продуктивність всіх інших. Тому інституції ЄС та держави-члени ЄС працюють 

разом для вироблення спільної стратегії щодо політики ЄС.  

Як вважать європейські дослідники, стратегія має бачення, а саме прагнення 

до майбутнього в довгостроковій перспективі. Крім того, з огляду на специфіку 

діяльності публічного управління, стратегія в публічному управління повинна 

дотримуватися ряду принципів, що дають змогу задовольнити громадські 

інтереси: 1) забезпечення прозорості процесу стратегічного прийняття рішень; 
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2) гнучкість і здатність швидко реагувати на зміни в навколишньому середовищі; 

3) політична нейтральність; 4) ефективність і досягнення результатів за рахунок 

раціонального використання ресурсів [9].  

Досліджуючи досвід стратегічного планування Польщі, вітчизняні вчені 

свідчать, що довгострокове, середньострокове й короткострокове прогнозування є 

основою для розроблення стратегічних та індикативних планів, стратегій 

найважливіших напрямів розвитку, національних і цільових програм. Уся система 

стратегічного планування побудована таким чином, щоб документи всіх рівнів 

координувалися й узгоджувалися за цілями та завданнями як на національному 

рівні, так і на рівні Євросоюзу [8, с. 227].  

Отже, стратегічне планування в Європейському Союзі – це чітко сформова-

на ієрархічна система стратегічних документів, спрямованих на задоволення, в 

першу чергу, громадських інтересів (Табл. 1).  

 

Таблиця 1 

Ієрархія документів стратегічного планування в Європейському Союзі  

Тип документа Опис Часові рамки 

Бачення  Картина майбутнього, 

якої потрібно досягнути  

15-30 років 

Довгострокова стратегія 

розвитку 

Система чітких цілей і 

шляхів їх досягнення, 

індикатори оцінки про-

гресу 

10-15 років 

Середньо-, 

короткострокові плани 

розвитку 

Секторальні, між 

секторальні, 

територіальні й інші 

плани, що визначають 

конкретні дії та заходи  

3-5 років 

Джерело: складено на підставі [4]. 

 

Стартовим документом з проведення реформ та вироблення стратегії в ЄС 

стала Біла книга, в якій виділено п’ять принципів ефективного врядування: 

відкритість, участь, підзвітність, ефективність та злагодженість, зокрема:  

1. Відкритість. Інституції повинні працювати більш відкрито. Вони повинні: 

активно обмінюватися інформацією з державами-членами ЄС, відносно того, що 

робить ЄС та які рішення він приймає; викладати інформацію мовою, що є дос-

тупною і зрозумілою широкому загалу.  

2. Участь. Якість, релавантність та ефективність політики ЄС залежить від 

участі широкого кола осіб та організацій на всьому шляху творення політики – від 

її планування до впровадження. Збільшення участі з великою ймовірністю поси-

лить довіру у кінцевий результат політики та Інституцій, що її імплементують.  

3. Підзвітність. Посилити роль і відповідальність кожної Інституції у зако-

нодавчому та виконавчому процесах.  
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4. Ефективність. Політика повинна бути ефективною й своєчасною, забез-

печувати виконання чітко сформульованих завдань.  

5. Злагодженість. Політика та усі заходи повинні відповідати один одному та 

бути легкозрозумілими. Потреба у злагодженості всередині Союзу стає все більш 

актуальною у зв’язку зі збільшенням кількості завдань. Такі виклики як кліматичні 

або демографічні зміни не можуть бути вирішені в рамках лише одного з напрямків 

політики, на якій був побудований ЄС. Регіональна й місцева влада все частіше бе-

руть участь у реалізації політики ЄС. Злагодженість вимагає політичного лідерства 

та відповідальності інституцій ЄС для забезпечення послідовного підходу у 

складній системі [3].  

У 2010 році на рівні Європейського Союзу прийнята довгострокова 

стратегія «Європа 2020», яку взяли до виконання усі країни Спільноти. 

Стратегією заплановано досягнення до 2020 р. таких загальних цілей: за-

йнятість − 75 % населення у віці 20−64 рр.; інвестування − 3 % ВВП країн ЄС у 

наукові дослідження та розробки; співвідношення клімат/енергія «20/20/20», в 

тому числі на 30 % менше викидів у атмосферу; відсоток школярів, які не завер-

шують навчання, − менше 10 % та відсоток молодих людей, які здобувають вищу 

освіту, − не менше 40 %; кількість людей, які перебувають під загрозою бідності, 

− менша на 20 млн. [11, с. 5]. Кожна країна щороку розробляє національну про-

граму реформ, що визначає конкретні політики і заходи у різних суспільних сфе-

рах для досягнення цілей зазначеної стратегії, а також програму стабіліза-

ції/конвергенції, що містить бюджетний прогноз та план на наступні 3−4 роки 

[10].  

Стратегія Європа-2020 об’єднала зусилля країн Європейського Союзу та 

створила підстави для їх колективної діяльності. З метою впровадження стратегії 

Європа-2020 Європейська Комісія запропонувала сім ініціатив, спрямованих на 

стимулювання прогресу за кожною пріоритетною темою: 

1. «Інноваційний Союз»: ініціатива, спрямована на поліпшення умов і дос-

тупу до фінансування досліджень та інновацій, які можуть бути перетвореними на 

продукцію та послуги, і тим самим створити умови для економічного зростання та 

створення робочих місць. 

2. «Молодь у русі»: ініціатива, спрямована на підвищення продуктивності 

системи освіти та сприяння доступу молодих людей на ринок праці.  

3. «Порядок денний розвитку цифрових технологій для Європи»: ініціатива, 

спрямована на прискорення можливостей доступу до високо швидкісного 

Інтернету та забезпечення таких технологій у кожну домівку. 

4. «Ресурсно-ефективна Європа»: має на меті допомогти відокремити 

економічне зростання від використання ресурсів. Ця ініціатива передбачає 

перехід до низьковуглецевої економіки, ширше використання поновлюваних дже-

рел енергії, розвиток екологічно чистих технологій і створення модернізованого 

транспортного сектору. 

5. «Промислова політика для епохи глобалізації»: ініціатива передбачає 

поліпшення бізнес-середовища, першою чергою, для малих і середніх 
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підприємств, наприклад, допомога в отриманні доступу до кредитів і боротьбі з 

бюрократією.  

6. «Порядок денний для нових навичок і робочих місць»: ініціатива, спря-

мована на модернізацію ринку праці та розширення можливостей людей у 

отриманні нових та удосконаленні набутих навичок, а також на підвищення 

гнучкості та безпеки робочого середовища. Ця ініціатива також спрямована на 

надання допомоги працівникам шукати роботу на всій території ЄС.  

7. «Європейська платформа проти бідності»: спрямована на забезпечення 

соціальної та територіальної згуртованості для надання допомоги бідним і соціально 

ізольованим особам з метою покращення доступу цих осіб до ринку [11].  

Програма «Європа 2020» базується на трьох пріоритетах, що доповнюють 

одне одного: 1. Розумне зростання: розвиток економіки, заснованої на знаннях та 

інноваціях. 2. Стійке зростання: сприяння більш ефективному використанню ре-

сурсів, запровадженню екологічно чистих виробництв і конкурентоспроможної 

економіки. 3. Всебічне зростання: сприяння високому рівню зайнятості населення 

в економіці, що базується на соціальній та територіальній згуртованості. Вказані 

пріоритети повинні бути вимірюваними, здатними відображати різноманітність 

держав – членів [11].  

Для досягнення країнами поставлених завдань у Стратегії чітко визначені 

пріоритети та заходи їх досягнення (табл. 2). Прикладом виконання стратегії 

Європа 2020 є програма «Горизонт-2020». Вона є ключовим інструментом упро-

вадження флагманської ініціативи створення Інноваційного союзу. Програма 

«Горизонт-2020» об’єднує всі існуючі програми ЄС з фінансування досліджень та 

інновацій, включаючи Рамкову програму з досліджень, Рамкову програму з 

конкурентоспроможності та інновацій і діяльність Європейського інституту 

інновацій і технологій [7].  

Виконання пріоритетних завдань Стратегії Європа – 2020 можливе за умови 

виконання ефективних короткострокових, середньострокових і довгострокових 

дій, що зумовило розроблення у 2012 році довгострокової Стратегії Глобальна 

Європа 2050. Нова довгострокова стратегія представляє бачення майбутнього у 

розрізі трьох сценаріїв розвитку ЄС [12].  

 

Таблиця 2 

Головні напрями стратегії Європа-2020 

 

Пріоритети Напрями діяльності Ініціативи, що 

передбачають заходи 

Пріоритет 1: розумне 

зростання: розвиток 

економіки, заснованої 

на знаннях та 

інноваціях 

1. Інновації  

2. Освіта 

3. Цифрове суспільство:  

Флагманська ініціатива : 

«інноваційний союз»  

Флагманська ініціатива: 

«молодь в русі» 

Флагманська ініціатива: 

«порядок денний роз-
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Пріоритети Напрями діяльності Ініціативи, що 

передбачають заходи 

витку цифрових 

технологій для Європи» 

 

Пріоритет 2: стійке 

зростання: сприяння 

більш ефективному 

використанні ресурсів, 

запровадження 

екологічно чистих ви-

робництв і 

конкурентоспроможної 

економіки 

1. Конкурентоспроможність 

2. Боротьба зі зміною клімату 

3. Чисте і ефективне викори-

стання енергетичних ресурсів 

Флагманська ініціатива: 

«ресурсоефективна 

Європа» 

Флагманська ініціатива: 

«промислова політика 

для епохи глобалізації» 

 

Пріоритет 3: всебічне 

зростання: сприяння 

високому рівню 

зайнятості населення в 

економіці, що 

базується на 

соціальній та 

територіальній 

згуртованості 

1. Робота  

2. Навички  

3. Боротьба з бідністю  

 

Флагманська ініціатива: 

«порядок денний для 

нових навичок і робочих 

місць» 

Флагманська ініціатива: 

«Європейська платфор-

ма проти Бідності» 

 

 

Перший імовірний сценарій: «Що, якщо не дбає ніхто і Європа розвивається 

без чіткого бачення». Економічне зростання буде залишатися нижчим, ніж в США 

і Китаї. Європа не в змозі використати свій потенціал й інновації і, як наслідок, 

втрачає свої позиції в глобальній конкурентоспроможності серед інших країн 

світу.  

Другий імовірний сценарій «Європа під загрозою: роздрібнена Європа». 

Даний сценарій передбачає глобальне економічне зниження, подальше 

збільшення операційних витрат і все більш перевантажену інфраструктуру. 

Діапазон серйозних геополітичних ризиків пролягає в появі будь-яких конфліктів 

низької інтенсивності – громадянських війн, ядерних конфліктів і радикалізацію 

урядів у розвинені демократії. ЄС рухається до розпаду, викликаного можливим 

швидким економічним зростанням однієї або декількох держав-членів та їх 

інтеграція в рамках ЄС. Не беруться до уваги явища зміни клімату і їх наслідки.  

Третій імовірний сценарій «ЄС ренесанс: подальша європейська інтеграція». 

В даному сценарії глобальна безпека буде досягнута з загальним дотриманням 

прав людей і верховенства права.  

Всі три імовірних сценарії проаналізовані в розрізі таких показників: 

1. Глобальні демографічні і соціальні виклики. 2. Енергія і природних ресурси – їх 

безпека й ефективність, довкілля і зміна клімату. 3. Перспективні економіка і тех-
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нології. 4. Геополітика і врядування. 5. Територіальна і мобільна динаміка. 

6. Дослідження, освіта й інновації.  

В результаті аналізу виокремлено три ключові напрями: інвестиції в знання; 

політична і культурна інтеграція; бізнес, як зазвичай, не варіант.  

Стратегія «Глобальна Європа 2050» забезпечує системне бачення можливих 

шляхів розвитку Європейського Союзу, що основане на аналітичних 

дослідженнях. Вона служить стимулом для вироблення політики і прийняття по-

літичних рішень.  

Висновки. Стратегічне планування в Європейському Союзі – це чітко 

сформована ієрархічна система стратегічних документів на довгостроковий, се-

редньостроковий і короткостроковий період, спрямованих на задоволення, в пер-

шу чергу, громадських інтересів.  

Модель стратегічного планування Європейського Союзу має бачення, що 

викладене в стратегії «Глобальна Європа 2050». На основі даної стратегії форму-

ється бачення всіх країн-членів ЄС. З метою швидшого виходу з кризи і перетво-

рення кожної держави-члена ЄС на країну з розумною, стійкою і всеосяжною 

економікою, що поширює високі стандарти в сферах зайнятості населення, проду-

ктивності праці та соціальної згуртованості, створено стратегію «Європа 2020», на 

основі якої формуються стратегії країн-членів ЄС. Процес стратегічного плану-

вання в Європейському Союзі супроводжується кваліфікованим методичним за-

безпеченням побудови стратегій. При розробленні стратегічних документів увага 

акцентується на формуванні бачення як концептуального опису бажаного май-

бутнього та понятті національної стратегії розвитку як дорожньої карти для до-

сягнення визначеного майбутнього. Перспективи подальших досліджень: проана-

лізувати системи стратегічного планування в кожній країні Європейського Союзу. 
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