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ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ  
ПРИ ПРОГНОЗУВАННІ ТА ПЛАНУВАННІ  

ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Анотація. В статті визначена проблематика розвитку механізмів, інструментів, 
технологій, форм та правил формування зовнішньої політики України, тому що в су-
часних умовах нестабільності та невизначеності в усіх сферах суспільного життя – це 
є одним з пріоритетних напрямів цієї діяльності.

Тому, пріоритетним завданням в міжнародному просторі є пошук ефективних 
механізмів й встановлення реально дієвої моделі вирішення внутрішньополітичних 
проблем, які би могли екстраполюватися на ефективне вирішення зовнішньополі-
тичних завдань. Це сприяло визначенню мети статті, а саме – розкрити роль систем-
ного підходу для вироблення ефективної зовнішньої політики держави на базі мето-
дів прогнозування та планування.

Оскільки зовнішня політика держави розробляється на доволі великий строк, то 
суттєвим стає визначення стратегічного напрямку її розвитку, а за таких умов підви-
щується потреба в швидкості ухвалення рішень у виборі альтернатив тощо.

З одного боку, формувати ефективні рішення та відповідну державну зовнішню 
політику стає простіше, адже ми сьогодні отримуємо велику кількість даних та ін-
формації швидко, проте, з іншого боку, серед великої кількості інформації не так ба-
гато тієї, яку насправді можна використовувати для ухвалення рішень. Також, можна 
сказати, що в зовнішньополітичній діяльності України поки що цифровізація поши-
рена недостатньо, хоча в усьому світі основним рушієм процесу ухвалення рішень 
стають дані та інформація.

Планування трансформації, що спричинить «підрив» старих парадигм мислення, 
вимагає вивчення новаторських моделей, пошуку нових джерел генерування надхо-
джень, прогнозування можливих напрямків здійснення управлінських впливів.

Запропоновано, розглянути процеси формування (розробки) зовнішньої політи-
ки з точки зору системного підходу та теорії систем, оскільки розуміння загальних 
закономірностей у будові й функціонуванні систем дозволяє прогнозувати їх дії, пе-
редбачати етапи розвитку.

Таким чином, в  статті запропонована модель формування зовнішньої політи-
ки держави на основі системного підходу із застосуванням методів прогнозування 
та планування, яка вказує на взаємозв’язок умов здійснення прогнозу і його цілей, 
а також на взаємозв’язок прогнозування і ухвалення рішень. Рішення, як правило, 
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ухвалюються на підставі даних прогнозування. У свою чергу, ухвалені рішення впли-
вають на результати здійснення прогнозів.

Ключові слова: зовнішня політика, системний підхід, прогнозування, плану-
вання, ухвалення рішень.

Durman Оlena Leonidivna,
Associate Professor, Department of Public Administration and Local Self-Government, Kherson 
National Technical University, PhD in Public Administration, 75100, Kherson region, Oleshki, prov. 
Star, 14, tel: 0954278878, e-mail: ol.durman@gmail.com, https//orcid.org/0000-0001-7829-9944

USING A SYSTEMATIC APPROACH IN FORECASTING  
AND PLANNING FOREIGN POLICY OF UKRAINE

Abstract. The article defines the problems of the development of mechanisms, tools, 
technologies, forms and rules for the formation of Ukraine’s foreign policy, because in 
modern conditions of instability and uncertainty in all spheres of public life – this is one 
of the priority areas of this activity.

Therefore, the priority task in the international space is to search for effective 
mechanisms and establish a really effective model for solving domestic political problems, 
which could be extrapolated to an effective solution to foreign policy problems. This 
contributed to the definition of the goals of the article, namely, to reveal the role of a 
systematic approach for the development of an effective foreign policy of the state based 
on forecasting and planning methods.

Since the foreign policy of the state is developed for a rather long period, it becomes 
essential to determine the strategic direction of its development, and under such conditions, 
the need for speed of decision-making in the choice of alternatives increases, and more.

On the one hand, it becomes easier to form effective decisions and the corresponding 
state foreign policy, because today we receive a large amount of data and information quickly, 
however, on the other hand, among the large amount of information there is not so much 
information that can actually be used to make decisions. ... Also, we can say that digitalization 
is not yet widespread in Ukraine’s foreign policy, although data and information are becoming 
the main engine of the decision-making process all over the world.

Planning for transformation, which will entail “undermining” the old paradigms of thinking, 
requires the study of innovative models, the search for new sources of revenue generation, and 
the forecasting of possible directions for the implementation of managerial influences.

It is proposed to consider the processes of formation (development) of foreign policy 
from the point of view of a systems approach and systems theory, since understanding the 
general patterns in the structure and functioning of systems makes it possible to predict 
their actions, to foresee the stages of development.

Thus, the article proposes a model for the formation of the state’s foreign policy based 
on a systematic approach using forecasting and planning methods, which indicates the 
relationship between the conditions for implementing a forecast and its goals, as well as 
the relationship between forecasting and decision-making. The decision is usually made 
based on forecasting data. In turn, the decisions made affect the results of the forecasts.

Keywords: foreign policy, systems approach, forecasting, planning, decision making.
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Постановка проблеми. Розвиток 
механізмів, інструментів, техноло-
гій, форм та правил формування зов-
нішньої політики України в  сучасних 
умовах нестабільності та невизначе-
ності в усіх сферах суспільного життя 
є одним з пріоритетних напрямів цієї 
діяльності. Зовнішня політика держа-
ви в  цих умовах змушена пристосо-
вуватися до нового порядку денного 
міжнародних відносин і  до нового 
стилю роботи. На це нашаровується 
пласт проблем та задач, пов’язаних із 
глобалізацією та швидким обміном ін-
формацією між різними країнами та 
транснаціональними корпораціями, 
організаціями тощо  – тобто, форму-
ється багатовимірність зовнішньопо-
літичного курсу.

Пріоритетним завданням в міжна-
родному просторі є пошук ефективних 
механізмів й  встановлення реально 
дієвої моделі вирішення внутрішньо-
політичних проблем, які би могли екс-
траполюватися на ефективне вирі-
шення зовнішньополітичних завдань. 
Для цього слід розробляти не тільки 
зовнішню політику держави на основі 
визначених принципів, але й політику 
управління своїми дипломатичними 
представництвами і  структурами, ви-
значати заходи, направлені на реалі-
зацію цієї політики. Тобто, фактично, 
розробляти стратегію формування 
зовнішньої політики держави (цілі), 
реалізовувати її через відповідні 
плани (систему заходів) та відслідко-
вувати (проводити моніторинг) ре-
зультативність заходів у  досяжності 
поставлених цілей.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Обґрунтовуючи багатови-
мірні характеристики формування, 
прогнозування та планування різних 

політик держави, ми звертаємося до 
праць теоретиків і  практиків, що ви-
вчали різні аспекти прогнозування 
в сфері державного управління: В. Бі-
лоус [1], В. Геєця [2], І. Іщенка [3], Г. По-
чепцова [4], Н. Ржевської [5], Д. Неліпа 
[6]. Інформаційно-аналітична діяль-
ність органів публічної влади та роль 
інформації в  процесі ухвалення дер-
жавно-управлінських рішень є пред-
метом досліджень таких вчених, як  
В. Бакуменко [7], А. Дєгтяр [8], Д. Дубов 
[9], М. Дурман [10], Н.  Нижник [11], 
В. Тертичка [12] та ін.

Проте використання системного 
підходу до планування зовнішньої по-
літики та прогнозування її розвитку 
цими дослідниками не розглядалися. 
В більш ранніх наших працях, напри-
клад [13], ми розглядали застосування 
деяких принципів системного підхо-
ду при формуванні зовнішнього кур-
су держави. В  цьому дослідженні ми 
спробуємо розвинути його більш де-
тально до формування зовнішньої по-
літики у цілому.

Мета статті  – розкрити роль 
системного підходу для вироблення 
ефективної зовнішньої політики дер-
жави на базі методів прогнозування та 
планування.

Виклад основного матеріалу. 
Оскільки зовнішня політика держави 
розробляється на доволі великий строк 
(однозначно більше 10  років), то сут-
тєвим стає визначення стратегічно-
го напрямку її розвитку, визначення 
партнерів по її реалізації, можливих 
збурень на цьому шляху та можливих 
інструментів зменшення негативних 
впливів цих збурень. За таких умов 
підвищується потреба в швидкості ух-
валення рішень, маневреності у залу-
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ченні засобів, гнучкості у  виборі аль-
тернатив тощо [14].

В умовах кількісних та якісних пе-
ретворень всієї системи суспільних 
відносин в глобальному та державно-
му вимірах ця проблема висуває на 
перший план ефективність діяльно-
сті у  сфері формування та реалізації 
зовнішньої політики. При цьому під 
ефективністю розуміється не стільки 
співвідношення прибутків та витрат 
(в типовому економічному сенсі це 
співвідношення повинне бути якнай-
більшим), а також повинні врахову-
ватися зовнішньополітичні інтереси 
держави, які не завжди мають під со-
бою економічне підґрунтя. Хоча, якщо 
екстраполювати результати ефек-
тивної зовнішньої політики на більш 
тривалий термін, то економічна ефек-
тивність теж має місце (наприклад, 
формування нових зовнішніх ринків 
для збуту товарів, затвердження пер-
шочергового права на отримання ре-
сурсів, входження в  економіку іншої 
країни з інвестиціями, зменшення ви-
трат на оборону тощо).

З одного боку, формувати ефек-
тивні рішення та відповідну держав-
ну зовнішню політику стає простіше, 
адже ми сьогодні отримуємо велику 
кількість даних та інформації швид-
ко, проте, з іншого боку, серед великої 
кількості інформації не так багато тієї, 
яку насправді можна використовувати 
для ухвалення рішень. Тому необхідно 
використовувати системний підхід, всі 
інструменти та засоби сучасних інфор-
маційних технологій і запроваджувати 
цифровізацію (диджиталізацію) на різ-
них етапах цієї діяльності [15].

Проте можна сказати, що в  зов-
нішньополітичній діяльності Украї-
ни поки що цифровізація поширена 

недостатньо, хоча в  усьому світі ос-
новним рушієм процесу ухвалення рі-
шень стають дані та інформація. Вико-
ристовуючи різноманітні інструменти 
та засоби інформаційно-аналітичної 
підтримки ухвалення рішень, науков-
ці та практики розробляють величезну 
кількість прогнозних та аналітичних 
інструментів, що дозволяють працю-
вати за сценарними підходами, вибо-
рами типу «або…або», вибором аль-
тернатив «якщо…, то….» тощо.

Планування трансформації, що 
спричинить «підрив» старих парадигм 
мислення, вимагає вивчення новатор-
ських моделей, пошуку нових джерел 
генерування надходжень, прогнозу-
вання можливих напрямків здійснен-
ня управлінських впливів.

Поєднання ідей системності з кон-
цепціями еволюції та розвитку за-
кономірно приводить до постановки 
проблеми самоорганізації систем (си-
нергетики) – її природи та причинно-
сті, рушійних сил, передумов початку 
та критичних точок («точок біфурка-
ції»), у  яких зароджуються майбутні 
глибокі кризи, мутації й трансформа-
ції вже існуючих систем. Саме тут зна-
ходиться найважливіший і потенційно 
продуктивний взаємозв’язок політи-
ки міжнародних відносин із сферами 
внутрішньої еволюції суб’єктів міжна-
родних відносин, їх зовнішньої полі-
тики, внутрішньої діяльності, а також 
результатами процесів світового роз-
витку.

Прогнозування та планування до-
волі часто використовуються при ана-
лізі соціально-економічних систем, де 
вже є готові інструменти. Проте в сфері 
зовнішньої політики та міжнародних 
відносин такі підходи та інструменти 
майже не використовуються, оскіль-
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ки вважається, що тут панує така міра 
невизначеності, яка не дає можливості 
для оцінки реального стану речей.

На нашу думку це не так. Тому про-
понуємо в  цьому дослідженні розгля-
нути процеси формування (розроб-
ки) зовнішньої політики з точки зору 
системного підходу та теорії систем. 
Процес управління (процес форму-
вання зовнішньої політики) розбива-
ється на дві великі частини – аналіз та 
синтез. З досвіду знаємо, що під час 
проведення реальної розробки стає 
зрозумілим, що на будь-якому етапі 
розробки та запровадження політики 
відбувається ітераційне застосування 
як аналізу, так і синтезу.

Субʼєкт і обʼєкт процесу управлін-
ня відрізняються за роллю у процесах 
ухвалення та реалізації управлінських 
рішень та виконання основних функ-
цій, до яких належать планування, 
організація, мотивація і контроль. Ке-
руючим є субʼєкт, але специфіка по-
будови його структури та технологія 
діяльності визначаються особливос-
тями обʼєкта (керованої підсистеми). 
Рівень ефективності функціонування 
системи значною мірою визначаєть-
ся ступенем її співпраці. Управління 
є складним явищем, тому в  науковій 
літературі часто трапляються дослі-
дження окремих його аспектів: функ-
ціонального, процесуального, субʼєк-
тно-обʼєктного, загального тощо [16].

Розуміння загальних закономір-
ностей у  будові й  функціонуванні 
систем дозволяє прогнозувати їх дії, 
передбачати етапи розвитку. Для со-
ціальних систем це є особливо важли-
вим, оскільки значна частина науков-
ців характеризують соціальні системи 
як мало прогнозовані. Крім того для 
зовнішньої політики дослідження со-

ціальних систем є завданням виявлен-
ня закономірностей протікання пев-
них процесів, окремих властивостей, 
які б дали можливість оптимізувати 
управління такими системами.

Принцип безперервності прогно-
зування передбачає коригування про-
гнозних розробок у міру надходження 
нової інформації, а також контроль 
за домінуванням певних тенденцій 
у розвитку політичних подій, політич-
ної ситуації. Цей принцип у  процесі 
здійснення прогнозу передбачає про-
цедуру так званого проміжного огляду, 
необхідну для забезпечення своєчас-
ної зміни оперативної політики, за-
снованої на безпомилковому прогно-
зі. Проміжний огляд дає можливість 
модернізувати прогноз, залучаючи до 
нього нові події та здійснюючи пере-
вірку джерел прогнозування і методо-
логії [1].

За короткострокових прогнозів 
безперервність їх відстеження, як 
правило, має обов’язковий характер 
і закладається у саму схему їх поетап-
ного здійснення. Суттєва модерніза-
ція прогнозу відбувається за умови 
надходження нової інформації або 
виникнення певної надзвичайної по-
дії. Перегляд довгострокових прогно-
зів здійснюється в разі зміни базових 
даних, офіційної статистики, несподі-
ваного руху вперед або відкату назад 
внаслідок політичного реформування 
суспільства. Гнучке реагування на змі-
ни через проміжний огляд дає можли-
вість виправляти помилки й  забезпе-
чувати результативність політичних 
прогнозів, передбачати реальні на-
слідки політичних рішень.

У працях [17] зроблено спробу за-
стосувати основні засади системного 
підходу до управління соціальними 
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системами, до яких також відносимо 
і  зовнішню політику, як складову со-
ціальної системи держави. Д. Гвішиані 
розкриває сутність системного підхо-
ду в управлінні соціальними система-
ми [18] і звертає увагу дослідників на 
те, що він: орієнтований на вияв у вза-
ємозвʼязків і взаємодій у системі з ви-
користанням різних видів моделюван-
ня та оцінок; чітко й точно встановлює 
цілі та розглядає певну систему як 
механізм досягнення встановлених 
цілей; передбачає визначення й попе-
реднє прогнозування альтернативних 
варіантів досягнення цілей та дов-
гострокових наслідків кожної з них; 
дозволяє аналізувати внутрішні та 
зовнішні результати поведінки систем 
кожної альтернативи; спрямований на 
органічне поєднання, координацію та 
інтеграцію різних видів діяльності як 
в  процесі дослідження, так і  в проце-
сі його результатів. Також вони мають 
вплив на формування системного ба-
чення будь-якої проблеми та враху-
вання взаємодій з іншими системами 
(елементами) або їх прогнозування.

Принцип системності прогнозу-
вання передбачає, що політика, з од-
ного боку, розглядається як єдиний 
об’єкт, а, з іншого – як сукупність від-
носно самостійних напрямів (блоків) 
прогнозування. Цей принцип дає змо-
гу отримати цілісну модель досліджу-
ваного об’єкта в  усій сукупності його 
прямих і  зворотних, ієрархічних та 
координаційних зв’язків, визначити 
й  виокремити його основні системні 
ознаки: елементний склад, структуру, 
мету, зміст, функціонування, способи 
реалізації.

Одна з найважливіших вимог 
системного підходу щодо аналізу со-
ціально-політичних процесів  – до-

слідження певної соціальної системи 
в сучасних умовах – є неможливою без 
виходу за її межі [19]. На нашу думку, 
такий підхід здатен змінити не тіль-
ки спосіб мислення, а й практичні дії 
у  процесі реформування суспільства 
та відносин між країнами. Невико-
нання принципу виходу за межі ста-
рої системи світопобудови, небажання 
подолання відомого набору стерео-
типних уявлень про її функціонуван-
ня, як правило, замість модернізації 
зумовлюють її видимість.

Також, необхідно чітко усвідомити, 
що будь-які операції з перепроекту-
вання щодо такого складного обʼєкту 
як соціальна система, хоча і підпоряд-
ковуються фундаментальним законам 
і  основам науки управління, є дуже 
складним і багатоаспектним заходом, 
який може протікати успішно з досяг-
ненням позитивних результатів, але 
може також супроводжуватись виник-
ненням і  розвитком певних внутріш-
ніх кризових ситуацій і  конфліктів 
в  результаті невірно прийнятих і  ви-
конаних управлінських рішень, спри-
чинених відсутністю досвіду, навиків 
аналізу і  прогнозування, невмінням 
проектувати та управляти процесами 
цільових змін тощо [20].

Таким чином, до формування зов-
нішньої політики держави, як однієї з 
підсистем великої системи державно-
го управління, можна застосовувати 
чітко визначені в  теорії та неодно-
разово перевірені на практиці ме-
ханізми та інструменти системного 
підходу, що ґрунтуються на методах 
прогнозування та планування при ух-
валенні рішень.

Значного поширення при ухвален-
ні рішень набув моніторинг як засіб 
забезпечення ефективного функціо-
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нування системи прогнозування. При 
цьому прогноз не зводиться виключно 
до передбачення, а має на меті завчас-
не зважування можливих наслідків 
ухвалення рішень, побудову «дерева» 
перспективних проблем та «дерева» 
шляхів їх вирішення. Такий підхід 
вимагає безперервності прогнозу, 
оскільки практична реалізація управ-
лінських рішень під час впровадження 
зовнішньої політики призводить до 
зміни прогнозного фону та робить по-
передні результати некоректними.

Безперервність найпростіше забез-
печити за рахунок періодичного спе-
ціально організованого опитування 
одних і тих же експертів чи аналізу од-
них і тих самих джерел (для збережен-
ня єдиної бази побудови прогнозів). До 
негативних рис даної методики нале-
жить інерційність мислення дослідни-
ків, до переваг – ефект самонавчання, 
що дозволяє експертам удосконалюва-
ти власні оцінки з урахуванням резуль-
татів кожного етапу [21].

На другому етапі аналізуємо за-
дачу міжнародної зовнішньої політи-
ки, стосовно якої особа, що ухвалює 
рішення, формує його і  визначає об-
меження процесу ухвалення рішень. 
В  результаті виконання цього етапу 
визначаються проблеми, що є спе-
цифічними для конкретної задачі та 
формулюється нова базова зовнішня 
політика. Серед основних (загальних 
для всієї сфери державного управлін-
ня та формування політик) можна ви-
ділити такі етапи прогнозування:

• обробка даних, які необхідні 
для ухвалення рішень;

• визначення мети та обʼєднан-
ня цілей;

• прогнозування процесу з до-
статнім рівнем якості при обмежених 
ресурсах, особливо часових;

• логічні висновки (формулю-
вання зовнішньої політики).

Також можна виокремити суттєві 
обмеження для сфери зовнішньої по-
літики, а саме:

• репутаційні ризики;
• необхідність діяти в  зазделе-

гіть визначений спосіб (наприклад, 
виконуючи умови тих чи інших між-
народних договорів).

Тому пропонуємо проводити ана-
ліз процесів формування зовнішньої 
політики держави за такою схемою 
(рис. 1).

Використанням представленої мо-
делі формування управлінського рі-
шення (формулювання зовнішньої по-
літики держави) можна досягти таких 
результатів:

• моніторинг зовнішнього 
оточення  – моніторинг елементів 
(чинників) глобальної світової систе-
ми, місце в ній країни та її найближ-
чих конкурентів;

• прогностичний супровід 
процесу ухвалення управлінських 
рішень – розробка попереджувально-
го прогнозування відносних показни-
ків ЗП для оцінки динаміки стану кон-
курентів;

• забезпечення засобами ін-
формаційного супроводу процесу 
ухвалення управлінських рішень  – 
розробка методичних та інструмен-
тальних засобів підтримки ухвалення 
управлінських рішень (включаючи 
аналіз інформації, видачу та візуаліза-
цію управлінської інформації);

• оцінка інерційності ухва-
лення рішення  – визначення часу 
запізнення результатів ухваленого рі-
шення та можливих заходів щодо ні-
велювання прогнозованих негативних 
тенденцій для кожного з елементів 
(чинників) зовнішньої політики;

• синтез (формулювання) 
базового рішення  – на підставі ре-
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зультуючої зовнішньої політики, до-
ступних ресурсів та з урахуванням ри-
зиків реалізації управлінських рішень 
в умовах невизначеності;

• визначення неузгоджено-
сті  – визначення прогнозованого 
«розриву» між еталонною моделлю ЗП 
і базовою ЗП;

• коригування базової ЗП та 
формулювання результуючої ЗП.

Таким чином, запропонована мо-
дель дасть змогу застосувати до фор-
мування зовнішньої політики держа-
ви системних підхід на основі методів 
прогнозування та планування.

У чому ж виявляється зв’язок між 
прогнозуванням і ухваленням держав-
но-управлінських рішень? Спонукаль-
на функція прогнозування зумовлює 
таку його особливість, як ефект впли-

ву прогнозу на вихідні передумови 
передбачення. Ефект передбачення 
може бути як позитивним і прискорю-
вати здійснення прогнозу, так і  нега-
тивним, що гальмує його реалізацію, 
а іноді може супроводжуватися са-
мознищенням прогнозу. Це зумовле-
но тим, що досягнення цілей прогно-
зу перебуває в  прямій залежності від 
об’єктивних умов його здійснення. 
Якщо прогноз відповідає умовам роз-
витку об’єкта, то його реалізація на 
практиці буде успішною. І навпаки, 
невідповідність прогнозу цим умовам 
негативно вплине на його реалізацію.

Висновки. Таким чином, запро-
понована модель формування зов-
нішньої політики держави на основі 
системного підходу із застосуванням 
методів прогнозування та планування 

Рис. 1. Циклічна (рекурсивна) модель формування зовнішньої політики держави на 
основі системного підходу і прогнозування управлінських рішень.
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вказує на взаємозв’язок умов здійс-
нення прогнозу і  його цілей, а також 
на взаємозв’язок прогнозування і  ух-
валення рішень. Рішення, як правило, 
ухвалюються на підставі даних про-
гнозування. У свою чергу, ухвалені рі-
шення впливають на результати здійс-
нення прогнозів.

Ось чому, щоб уникнути розбіжно-
стей між прогнозуванням і ухваленням 
рішень, необхідне систематичне кори-
гування прогнозу, в тому числі шляхом 
його порівняння з цілями розвитку 
об’єкта прогнозування та їх здійснен-
ням. Таким чином, формування зов-
нішньої політики держави носить 
циклічний (навіть, рекурсивний) ха-
рактер, що й враховано в нашій моделі.
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