ШАНОВНИЙ ЧИТАЧУ!
Науково-практичний журнал «Суспільна політика та стратегічний
менеджмент»(Journal of Policy and Strategic Public Management) заснований
Інститутом аналізу політики та стратегій і зорієнтований на прикладні дослідження у галузях науки про суспільну політику (Рolicy Science) та стратегічного менеджменту/планування (Strategic Management/Planning).
Програмними цілями науково-практичного журналу є: розвиток освіти, сприяння розвитку громадських ініціатив, спрямованих на впровадження в суспільну практику методик аналізу політики, технологій стратегічного планування, становлення аналітичного середовища та дієвого лідерства і
менеджменту, розробка і реалізація моделей неперервного поліпшення для
розбудови конкурентноспроможної країни та інше.
Суспільна (державна) політика (Public Рolicy) і стратегічний менеджмент
(Strategic Management) розглядаються у контексті навчальної дисципліни,
сфери професійної діяльності і галузі прикладних досліджень.
Суспільну політику варто розглядати як курс дій (або утримання від дій),
обраний органами влади для розв’язання певної суспільної проблеми або сукупності взаємно пов’язаних проблем.
Аналіз суспільної політики як сфера професійної діяльності – процес
і процедури вироблення рекомендацій органам влади (замовникам аналізу)
про найкращі серед можливих варіанти дій, які розв’язують суспільні проблеми, про оцінювання, моніторинг результатів і наслідків цих дій. Аналіз
політики має бути публічним і базуватися на суспільних цінностях.
У царині аналізу політики в Україні опубліковано значний масив літератури як перекладної, так і вітчизняних авторів. Наша країна де-факто є першою
країною на теренах СНД, де відбувається багатоаспектне становлення аналізу державної політики. У інших пострадянських країнах до останнього часу
здійснювалися лише окремі заходи в цій сфері, в основному науково-методичного спрямування та в рамках програм технічної допомоги цим країнам.
Щодо стратегічного менеджменту, то ситуація є значно складнішою
порівняно зі сферою суспільної політики. Розробки зі стратегічного менеджменту поширені у бізнес середовищі і мають недостатнє розповсюдження у
галузі державного управління (Public administration). Методичним центром
запровадження стратегічного менеджменту (поширенішою є назва «стратегічне планування») в органах влади є Міністерство економіки України. У нас
опубліковано збірник документів і матеріалів щодо запровадження стратегічного планування та навчальні посібники й інші матеріали. Йде тривалий
процес унормування процедур стратегічного планування на центральному,
регіональному і місцевому рівнях.
Саме на практичне застосування технологій стратегічного планування в
державному управлінні і зорієнтовані матеріали журналу.
Від імені редакційної колегії висловлюємо подяку канадському досліднику Л.Палу (Leslie Pal)1 за формулювання англомовної версії назви журналу
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Суспільна політика та стратегічний менеджмент

(«Journal of Policy and Strategic Public Management»), яка була трансформована українською мовою.
Висловлюємо подяку творчому центру «ТЦК»1 за сприяння і підтримку
під час реєстрації та підготовки номерів журналу.
Журнал має статус вітчизняного видання змішаними мовами з періодичністю 4 рази на рік і безкоштовно розповсюджується за списком серед бібліотек, вищих навчальних закладів, органів влади, місцевого самоврядування
тощо.
Сподіваємось на зацікавленість у матеріалах, що публікуються у журналі як дослідників, так і практиків та запрошуємо до співпраці небайдужих
до аналізу політики і стратегічного менеджменту.
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