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Анотація
Вступ. Сучасні умови розвитку соціально-економічних відносин, формування єдиного
економічного простору та глобалізаційних процесів вимагають від України формування
економічних стратегій розвитку, спрямованих на досягнення стратегічних пріоритетів,
цілей і завдань. Наявність ефективних економічних стратегій дозволяє на державному
рівні здійснювати управління соціально-економічними процесами, враховуючи зовнішні
та внутрішні фактори середовища.
Мета. Метою статті є формування теоретико-методологічних засад стратегії
економічного розвитку держави.
Метод. У дослідженні використовувалися методи системного аналізу й синтезу,
абстрактно-логічний, монографічний, узагальнення.
Результати. Проведено дослідження стратегії як наукової категорії. Проаналізовано
теоретичні, методологічні та практичні підходи до дослідження стратегії як
суспільного феномену. Показано розвиток фундаментальних наукових підходів до
трактування поняття стратегії. Розглянуто ключові завдання стратегії при
визначенні меж адаптації до зовнішніх факторів, та створення концепції, достатньо
стійкої та гнучкої для досягнення поставлених цілей незалежно від впливу зовнішніх сил.
Розкрито підходи до стратегії як державного документа, який визначає цільові
орієнтири на перспективу, та окреслює основні напрямки забезпечення життєво
важливих інтересів країни. Проведено межу між важливістю стратегії для
встановлення закономірностей і механізмів державного управління, процесів розробки
та прийняття управлінських рішень, та обґрунтування методології постановки
стратегічних цілей та завдань, вибору інструментів їх реалізації відповідно до існуючої
системи виробничих відносин та економічних процесів держави. Доведено необхідність
встановлення цільового критерію як результату дії об’єктивних закономірностей
розвитку суб’єкта стратегії, а також інтеграції стратегії та економічних процесів
держави для створення ефективної економічної стратегії. Визначено об’єкт і суб’єкт
економічної стратегії та сформульовано її мету і цілі. Проведено аналіз механізмів і
завдань стратегії і тактики та розкрито сутність державної економічної політики.
Показано, що напрямки економічної політики тісно пов’язані з загальними напрямками
політики держави, забезпечуючи коригування економічних стратегій суб’єктів нижчих
рівнів при коригуванні цілей, пріоритетів, завдань економічної стратегії держави.
Ключові слова: економічнии розвиток, економічна стратегія, державна економічна
політика
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STRATEGIC ASPECTS OF THE STATE ECONOMIC DEVELOPMENT
Abstract
Introduction. The current conditions of the development of socio-economic relations, the
formation of a single economic space and globalization processes require Ukraine to formulate
economic development strategies aimed at achieving strategic priorities, goals and objectives. The
availability of effective economic strategies allows the management of socio-economic processes
at the state level, taking into account external and internal environmental factors.
Purpose. The purpose of the article is to formulate theoretical and methodological foundations of
the strategy of economic development of the state.
Methods. The methods of system analysis and synthesis, abstract-logical, monographic,
generalization, were used in the study.
Results. The study of strategy as a scientific category is conducted. Theoretical, methodological
and practical approaches to the study of strategy as a social phenomenon are analyzed. The
development of fundamental scientific approaches to the interpretation of the concept of strategy
is shown. The key tasks of the strategy are considered in determining the limits of adaptation to
external factors, and the creation of a concept that is sufficiently stable and flexible to achieve the
set goals, regardless of the influence of external forces. The approaches to the strategy are
described as a state document that defines the targets for the future, and outlines the main
directions of ensuring the vital interests of the country. The boundary is drawn between the
importance of strategy for establishing laws and mechanisms of public administration, processes
of development and decision making, and substantiation of methodology for setting strategic
goals and objectives, choosing the tools for their implementation in accordance with the existing
system of industrial relations and economic processes of the state. The necessity of setting the
target criterion as a result of the objective regularities of development of the subject of the
strategy, as well as the integration of the strategy and economic processes of the state to create
an effective economic strategy is proved. The object and the subject of the economic strategy are
defined and its purpose and goals are formulated. The mechanisms and tasks of strategy and
tactics are analyzed and the essence of the state economic policy is revealed. It is shown that the
directions of economic policy are closely connected with the general directions of the state policy,
providing adjustment of economic strategies of the subjects of lower levels while adjusting the
goals, priorities and tasks of the economic strategy of the state.
Keywords: economic development, economic strategy, state economic policy.
JEL classification: Q10; Q18; O13
Вступ
Сучасні умови розвитку соціально-економічних відносин, формування єдиного
економічного простору та глобалізаціиних процесів вимагають від України формування
економічних стратегіи розвитку, спрямованих на досягнення стратегічних пріоритетів,
цілеи і завдань. Наявність ефективних економічних стратегіи дозволяє на державному
рівні здіиснювати управління соціально-економічними процесами, враховуючи
зовнішні та внутрішні фактори середовища. Наявність стабільних та прогнозованих
економічних, правових, інституціиних умов дозволить створити надіине підґрунтя для
комплексного і результативного стратегічного планування та контролю результатів
державної економічної політики у всіх сферах народного господарства. В свою чергу, це
сприятиме формуванню міцних державних інститутів, системи заходів і механізмів
дієвої державної політики.
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Фундаментальні питання стратегічного планування національної економіки та
формування стратегіи державного розвитку досліджені у працях зарубіжних учених:
І. Ансоффа, Д. Браисона, К Боумена, К. Ендрюса, Б. Крозбі, Г. Мінцберга, А. Стрикленда, Дж.
Стюарта, А. Томпсона, А. Чандлера та інших.
Вагомии інтерес до теорії, методології та практики розробки економічних
стратегіи державного розвитку виявили такі українські науковці, як: О. Алимов,
Я. Базилюк, В. Богуцькии, Б. Буркинськии, В. Вакуленко, З. Варналіи, А. Гальчинськии,
В. Геєць, О. Гончаренко, Б. Данилишин, О. Даціи, Я. Жаліло, В. Калінчик, Б. Кваснюк,
В. Коломиичук, О. Лапко, А. Лисецькии, Є. Лисицин, М. Малік, В. Мамонова, В. МесельВеселяк, Л. Мусіна, С. Пирожков, П. Саблук, В. Тертичка, О. Шубін, Ю. Шаров та інші. Разом
з тим, дослідження питань формування та реалізації економічної стратегії держави
через призму актуальних завдань забезпечення національної безпеки та її складових
потребує поглиблення.
Мета дослідження
Метою статті є формування теоретико-методологічних засад стратегії
економічного розвитку держави.
Виклад основного матеріалу дослідження
Формування та реалізація комплексної стратегії економічного розвитку
сприятиме прискоренню економічних та соціальних трансформаціи, підвищення
конкурентоспроможності національної економіки та інтеграції України у сучасну
світову економіку. Гостра необхідність трансформації економічної стратегії з
формального документу до комплексу інструментів та механізмів управління потребує
розвитку наукових положень щодо економічної стратегії як окремого об’єкту
досліджень, якому властиві окремі специфічні закони формування та реалізації, які є
специфічними та унікальними для національної економіки.
Теоретичні, методологічні та практичні підходи до дослідження стратегії як
суспільного феномену розкриті у наукових працях фахівців різних сфер. Походження
даного терміну пов’язано з віиськовою справою (у перекладі з грецької «στρατηγία» –
мистецтво вести віисько) та означає ключовии аспект віиськового мистецтва,
пов'язании з підготовкою, плануванням і проведенням віиськових діи, що впливають на
результат віини [1].
На думку росіиського науковця В. Даля, стратегія є «вченням про оптимальне
розміщення и використання наявних ресурсів і віиськових сил» [2]. Як можна зазначити,
поняття стратегії пов’язувалося спочатку з особливостями реалізації віиськових
операціи. Проте, незважаючи на здебільшого «мілітарнии» підхід до визначення
стратегії окремими науковцями [3-5], універсальність даного поняття ставала все більш
очевидною та перспективною у цивільних сферах.
В сучасних наукових дослідженнях під стратегією наичастіше розуміють план діи
у довгостроковому періоді реалізації. З огляду на те, що на перебіг віиськових діи
впливають складно прогнозовані фактори, наприклад, непередбачуваність діи
противника, фахівці віиськової справи потребували адекватного управлінського
важелю, якии би коригував дії віиськових сил згідно з поставленими цілями та
завданнями. Отже, стратегія повинна розглядатися не як жорсткии і незміннии план діи,
а скоріше як гнучка система заходів, які можуть і повинні адаптуватися до поведінки
супротивника. Наприклад, прусськии генерал Г. Мольтке вважав стратегію «еволюцією
первинної управлінської ідеї відповідно до динамічних зовнішніх обставин [6, C. 36].
Стратегічні засади розвитку невіиськових сфер пов’язані, в першу чергу, з
дослідженням закономірностеи поведінки об’єкту стратегічного планування та
проектування можливих варіантів подальшого розвитку і підбору оптимальних
управлінських інструментів, механізмів. Пріоритетними у даному випадку повинні бути
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аспекти максимального врахування закономірностеи розвитку об’єкта, формування
відносин партнерства, прогнозованості, відкритості [7, C. 14].
Трансформація поняття «стратегія» пов’язана з розвитком менеджменту як
науки, яка адаптувала иого до специфіки функціонування господарюючих суб’єктів у
ринковому середовищі. Так, американськии науковець Дж.Б. Куїнн трактує стратегію як
план, що дозволяє інтегрувати головні цілі організації, її політику та дії у єдину
взаємоузгоджену керовану систему. На думку науковця, план не є незмінним переліком
діи організації, вони повинні бути взаємоузгодженими із зовнішніми факторами, які
змінюються. Для досягнення цього Дж.Б. Куїнн застосовує тактику, під якою пропонує
розуміти систему короткострокових, адаптивних, гнучких діи, які застосовуються для
досягнення стратегічних цілеи [4, С. 23-24].
Саме гнучкість системи необхідних інструментів та здатність до адаптації є
основним критерієм та функціональною характеристикою тактики. Ключовим
завданням стратегії є визначення меж адаптації до зовнішніх факторів, та створення
концепції, достатньо стіикої та гнучкої для досягнення організацією поставлених цілеи,
незважаючи на вплив зовнішніх сил [4, С. 31].
Розглянуті версії визначення терміну «стратегія» близькі до поведінкового
підходу до формування стратегії. Зокрема, в теорії ігор стратегія трактується як
складнии план, якии передбачає здіиснення вибору альтернатив з урахуванням будьяких імовірнісних варіантів розвитку ситуації [4, C. 34]. Суттєва увага при цьому
приділяється можливості своєчасного реагування організації на втручання з боку
зовнішніх сил чи факторів.
Метою стратегії є забезпечення досягнення цілеи організації, незважаючи на
подібне втручання, що потребує об’єктивного врахування можливих напрямів
зовнішнього впливу та передбачення можливих реакціи на нього у програмі
стратегічних діи [8-9]. У випадку повної прогнозованості таких впливів стратегію можна
було б трансформувати у функціональнии план із послідовності наперед визначених діи.
Це можливо при функціонуванні організації у стабільних і незмінних умовах, наприклад,
у розвиненіи ринковіи економіці. Стратегію організації Г. Мінцберг визначає як
уніфіковании, вичерпнии, ціліснии план із забезпечення виконання основних завдань [4,
C. 35].
Планового підходу до трактування сутності стратегії дотримується науковець
С. Єрохін, якии вважає економічну стратегію комплексним планом по досягненню
довгострокової мети, яка включає напрями, завдання та пріоритети економічного
розвитку суб’єкта і комплекс відповідних заходів, діи та рішень [10, С. 18].
Розглянуті вище підходи до трактування стратегії недоцільні у випадку, коли
організація впроваджує інноваціині технології, освоює нові ринкові ніші, продукти
тощо. У даному випадку вплив факторів зовнішнього середовища настільки значущии,
що не дозволяє повністю врахувати всі можливі реакції та дії фірми на ці фактори. Тому
необхідно визначити загальні підходи, використовувані організацією для вирішення
поставлених стратегічних завдань. На думку Б. Будзана, стратегія є набір правил, якими
керуються при приинятті управлінських рішень для забезпечення реалізації місії і
досягнення цілеи організації [11, C. 71].
Росіиськии науковець В. Соловиов визначає стратегію як генеральнии напрямок
руху, генеральну лінію поетапного досягнення мети, провіднии напрямок руху для
поетапного досягнення поставлених цілеи [12, C. 67]. Аналогічне визначення міститься
в економічному словнику за редакцією С. Мочерного, де економічна стратегія - це
довготерміновии курс економічної політики, спрямовании на комплексне вирішення
важливих економічних і соціальних завдань [13, C. 88]. Г. Мінцберг у дослідженні
стратегії як наукової категорії представив її за принципом «п’яти «Р»: план, прииоми
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(способи реалізації плану), модель поведінки, позиція відносно інших та перспектива
(plan, ploy, pattern of behaviour, position in respect to others, perspective) [14, C. 11].
Доцільно зробити акцент на обов’язковому визначенні цільових установок (місії,
цілеи, завдань), на досягнення яких має бути спрямована стратегія. Згідно з
визначенням А. Чандлера, стратегія - це система головних довгострокових цілеи та
завдань організації, необхідних заходів і діи, а також ресурсів для досягнення цілеи [15,
C. 13]. Отже, постановка цілеи є початковою точкою стратегічного планування.
Фахівці Міністерства економіки та з питань європеиської інтеграції та експерти
Програми розвитку ООН у 2003 році розробили спільнии дослідницькии проект
«Стратегічні документи соціально-економічного розвитку», у якому наведено наступні
варіанти
визначення
стратегії:
«довгостроковии
узагальнении
комплекс
взаємопов’язаних та взаємозалежних рішень, що визначають пріоритетні напрями
розвитку економіки, галузі, регіону тощо»; «система концептуальних цілеи та
інструментів для їх досягнення... те, що поєднує тактичні короткострокові дії у систему,
яка забезпечує отримання стратегічних результатів»; «довгостроковии узагальнении
план управління об’єктом, сферою або системою» [7, C. 18].
Науковець В. Манов вважає стратегію генератором можливостеи розвитку,
головною функцією якої є створення передумов для досягнення поставлених цілеи [16,
C. 297]. Якщо формування тактичних цілеи базується на структурі суб’єкта, якии їх
досягатиме, стратегія має передбачати структурну модифікацію цього суб’єкта.
Методологічно важливим у такому підході є фокусування на мінливості у стратегічніи
перспективі структурних ознак (коефіцієнтів або незалежних змінних) моделеи, які у
короткостроковому періоді вважаються незмінними.
Аналогічну позицію висловлює Г. Почепцов, якии вважає за необхідне посилення
ролі стратегії при переході між різними станами системи, коли традиціині процеси
виходять за природні межі системи, а отже, спроможності стратегії структурувати
середовище та діяльність [17, C. 4-5].
На думку українського вченого О. Шубіна, стратегія - це напрям діяльності
організації, що охоплює ресурси і компетенції та передбачає отримання конкурентних
переваг на ринку [18, C. 470]. Науковці О. Гончаренко та Є. Лисицин, які досліджували
національну безпеку, визначають стратегію як категорію, що дозволяє встановити
співвідношення між цілями політики та інструментами їх досягнення [19, C. 26]. Однак,
наведені визначення наразі не розкривають повністю природу та закономірності
формування економічних стратегіи.
У державному управлінні під стратегією наичастіше розуміється конкретнии
документ, якии містить цілі, завдання, критерії досягнення цілеи, інструменти, а також
визначеного суб’єкта її реалізації, зокрема, органів державної влади для державної
стратегії. О. Гончаренко та Є. Лисицин визначають стратегію як конкретнии базовии
прагматичнии документ, якии визначає цільові орієнтири на перспективу, та окреслює
основні напрямки забезпечення життєво важливих інтересів країни [19, C. 27].
В останні роки органами виконавчої влади України було розроблено комплекс
стратегічних документів, що містять стратегічні цілі, напрямки та інструменти розвитку
основних сфер національної економіки, зокрема:
- Стратегія сталого розвитку "Україна – 2020" (Указ Президента України від 12
січня 2015 року № 5/2015);
- «Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року»
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. № 806-р);
- Стратегії розвитку експорту продукції сільського господарства, харчової та
переробної промисловості України на період до 2026 року (розпорядження Кабінету
Міністрів України від 10.07.2019 № 588-р);
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- Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 526-р);
- Стратегії сприяння залученню приватних інвестицій у сільське господарство
на період до 2023 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 №
595-р);
- Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період
до 2030 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.02.2019 № 2697-VIII);
- Експортна стратегія України (“дорожня карта” стратегічного розвитку
торгівлі) на 2017-2021 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2017
№ 1017-р);
- Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385) та інші [22].
Дослідження стратегічних документів у різних сферах національної економіки
важливо для встановлення закономірностеи і механізмів державного управління,
процесів розробки та прииняття управлінських рішень, але не дозволяє дати
обґрунтовані відповіді на фундаментальні питання щодо методології постановки
стратегічних цілеи та завдань, вибору інструментів їх реалізації відповідно до існуючої
системи виробничих відносин та економічних процесів держави.
Для формування стратегії, незалежно від її рівня, першочерговими аспектами є
обґрунтоване формулювання цілеи та достовірне и об’єктивне визначення
можливостеи суб’єкта. Закономірно, що навіть на рівні сучасного підприємства, яке
функціонує в умовах сучасної національної та світової економіки, не кажучи про
економіку держави в цілому, визначення цих аспектів виключно в межах управлінської
науки неможливо. Як вказує Д. Тис, стратегічні менеджери часто не погоджуються з
економістами через суттєві розбіжності в обґрунтуванні вихідних (стартових)
припущень. Стратегічнии менеджмент, на думку фахівця, не враховує можливості
економічного аналізу [20, C. 87]. Концентрація стратегічного планування лише на
управлінських задачах позбавляє менеджерів від відповідальності за неврахування
об’єктивних обмежень, і як наслідок - невідповідності цілеи можливостям і
неспроможності розробки стратегічних планів, орієнтованих на тривалу перспективу.
Викладене вище аргументує необхідність інтеграції управлінських та
економічних знань. На думку ряду американських вчених (Д. Бесанко, Д. Дранове та
М. Шенлі), розуміння економічних процесів дозволяє розробляти більш результативні
та прозорі стратегії за рахунок чіткого встановлення взаємозв’язку між стратегічними
цілями і пріоритетами та отриманим результатом [21]. Управлінці, які використовують
економічні знання та дослідження, мають об’єктивно враховувати більшість факторів,
що обмежує простір для управлінського маневру, але суттєво підвищує
результативність управління. Отже, інтеграція стратегії та економічних процесів
дозволяє створити ефективну економічну стратегію.
Трактування поняття «економічної стратегії» повинно враховувати обов’язкові
науково обґрунтовании цільовии критеріи - невід’ємну характеристику стратегії. Дании
критеріи повинен встановлюватися як результат дії об’єктивних закономірностеи
розвитку суб’єкта стратегії. Економічна стратегія повинна враховувати закономірності
стратегічної поведінки суб’єкта стратегії та розвитку суспільно-економічної системи, що
дозволить створити надіинии фундамент ефективності економічних стратегіи. При
цьому головною ціллю функціонування суб’єкта стратегії з економічної точки зору є
забезпечення безперервності та цілісності існування як системи. В економічніи системі
таке існування забезпечує постіине відтворення суб’єкта стратегії в системі виробничих
відносин. Але системна цілісність як ключова ціль стратегії повинна також передбачати
можливість системної трансформації суб’єкта стратегії. Така модифікація є необхідною
умовою адаптації до зовнішніх умов та подальшого відтворення суб’єкта. З іншої точки
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зору, системна трансформація потребує чіткої стратегії, оскільки при зміні характеру
внутрішніх системних взаємозв’язків стратегія не може виконуватися без механізмів її
коригування.
На основі досліджених підходів до визначення поняття «стратегії» доцільно
сформулювати економічну стратегію як цілісну систему діи суб’єкта, спрямованих на
реалізацію мети, завдань та пріоритетів иого економічного відтворення з урахуванням
комплексу впливів зовнішніх та внутрішніх факторів у довгостроковому періоді часу.
Економічна тактика є формою реалізації економічної стратегії, що охоплює комплекс
заходів із адаптації суб’єкта та впливу на окремі економічні процеси з метою досягнення
завдань економічної стратегії.
Отже, суб’єкт економічної стратегії - це будь-якии суб’єкт (організація, держава,
об’єднання держав тощо), спроможнии впливати на процеси власного відтворення. На
основі суб’єкта стратегії можна визначати рівень її формування. У подальшому
дослідженні слід використовувати поняття «економічна стратегія держави».
Об’єктом економічної стратегії є ресурси, доступні суб’єкту стратегії, власні чи
залучені, на які він може впливати прямо або опосередковано. Отже, потенціина
доступність ресурсів потребує врахування такого специфічного об’єкту стратегії, як
рішення інших стратегічних суб’єктів такого самого рівня, на які суб’єкт також може
впливати різним чином. У даному контексті стратегія розглядається як система діи,
спрямована в тому числі на залучення додаткових відтворювальних ресурсів.
Цілі економічної стратегії держави полягають у відтворенні як самої держави, так
і соціально-економічної системи в цілому. При цьому в рамках економічної стратегії
держави відбувається протистояння різних складових із різними інтересами. Так,
економічні суб’єкти сфокусовані на власному відтворенні та розвитку та створенні на
основі цих інтересів економічних стратегіи, а держава представляє інтереси розвитку
суспільства. Отже, особливості суб’єкт-об’єктних відносин і вагома роль суб’єкта є
причиною виникнення низки взаємопов’язаних проблем у визначенні пріоритетів
економічної стратегії держави та суб’єкта, що формує і реалізовує їх на практиці.
Визначені специфічні розбіжності можуть спричинити невідповідність між
стратегічними напрямами і завданнями, що в результаті знизить ефективність
економічної стратегії держави.
Особливою характеристикою стратегії є її цілісність, яка тим важливіша, чим
складнішим є стратегічнии суб’єкт. Державна економічна стратегія має головну мету
гарантування стабільного відтворення та соціально-економічного розвитку. З цієї точки
зору держава як суб’єкт стратегії є уособленням суспільства, оскільки функціонування
держави як елемента суспільства є наслідком стабільного та гармоніиного иого
розвитку.
Економічна стратегія держави повинна бути спрямована на формування
механізмів моніторингу та управління розвитком елементів соціально-економічної
системи, умов реалізації стратегічної мети та забезпечення суспільного відтворення.
Економічна стратегія взаємопов’язана з іншими стратегіями розвитку держави, які
об’єднуються у єдину державну стратегію розвитку, а також охоплює стратегії суб’єктів
різних рівнів.
Завдання економічної стратегії держави встановлюються у відповідності зі
специфікою соціально-економічної системи і фактично є системою гнучких
довгострокових цілеи економічної політики, спрямованих на управління розвитком
економічних суб’єктів різного рівня. Ринкові умови господарювання накладають
відбиток на специфіку даних цілеи, які зосереджені переважно на гарантуванні стіикого
збалансованого економічного зростання, високої заинятості населення, раціональної
структури розміщення виробництва та ресурсів, справедливого розподілу доходів і
маина, стабільності фінансово-кредитної системи, зовнішньоекономічного балансу,
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прозорого економіко-правового середовища тощо [7, C. 17]. Пріоритети державної
економічної стратегії встановлюються відповідно до фактичних умов функціонування
соціально-економічної системи.
Економічна тактика зосереджена на реалізації стратегічних заходів, передбаченні
можливого реагування об’єкта на проведені заходи, моніторингу та оцінюванні їх
результативності, коригуванні і розробці способів та засобів впливу на об’єкт
управління. Суб’єктами економічної тактики можуть бути державні органи и установи,
а також недержавні інститути, які приимають на себе окремі функції тактичного
управління. Об’єктом є діяльність економічних суб’єктів, управління розвитком яких
здіиснюється шляхом опосередкованого впливу на економічні індикатори та
результати діяльності, або прямого впливу безпосередньо на їх діяльність. Очевидно,
суб’єкт та об’єкт економічної тактики конкретизують суб’єкт і об’єкт економічної
стратегії держави.
Державна стратегія і тактика постіино стикаються з проблемами протистояння
інтересів різних економічних суб’єктів. Вирішення означених проблем можливе шляхом
коригування як економічної тактики, так і економічної стратегії. Стратегія у поєднанні
з тактикою забезпечують державне управління функціонуванням та розвитком
економічної системи. Формування стратегії обумовлено значним впливом
інституціиних чинників, а тактика при цьому є відносно незалежною, оскільки
безпосередньо залежить від специфіки економічної системи. При відсутності інтеграції
стратегії зі специфічними чинниками функціонування системи тактика втрачає свою
результативність разом із економічною стратегією. Отже, економічна стратегія
потребує врахування об’єктивних закономірностеи розвитку суспільства, та
обмежується економічною тактикою. З іншого боку, конкретизація суб’єкта економічної
тактики сприяє неузгодженості діи окремих інститутів державної влади, коли за
невизначених стратегічних завдань ці інститути починають зміщувати акценти на
власні інтереси. Тому ефективна взаємодія економічної стратегії і тактики держави
залежить від прозорої інституціиної та правової бази функціонування економічної
системи.
Економічна стратегія у взаємозв’язку з економічною тактикою формують
економічну політику держави, під якою слід розуміти діяльність органів державної
влади и управління з визначення стратегічних цілеи, пріоритетів, завдань, інструментів
економічної тактики для їхнього досягнення, а також застосування цих інструментів [7,
C. 19]. Напрямки економічної політики тісно пов’язані з загальними напрямками
політики держави, забезпечуючи коригування економічних стратегіи суб’єктів нижчих
рівнів при коригуванні цілеи, пріоритетів, завдань економічної стратегії держави.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Проведене дослідження показало, що інтеграція стратегії та економічних
процесів дозволяє створити ефективну економічну стратегію, оскільки врахування
економічних процесів дозволяє розробляти більш результативні та прозорі стратегії за
рахунок чіткого встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями і пріоритетами
та отриманим результатом.
Економічну стратегію слід розуміти як цілісну систему діи суб’єкта, спрямованих
на реалізацію мети, завдань та пріоритетів иого економічного відтворення з
урахуванням комплексу впливів зовнішніх та внутрішніх факторів у довгостроковому
періоді часу. Економічна тактика є формою реалізації економічної стратегії, що охоплює
комплекс заходів із адаптації суб’єкта та впливу на окремі економічні процеси з метою
досягнення завдань економічної стратегії.
Економічна стратегія держави повинна бути спрямована на формування
механізмів моніторингу та управління розвитком елементів соціально-економічної
ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2019 рік. Том 4. № 2.
94

системи, умов реалізації стратегічної мети та забезпечення суспільного відтворення.
Економічна тактика зосереджена на реалізації стратегічних заходів, передбаченні
можливого реагування об’єкта на проведені заходи, моніторингу та оцінюванні їх
результативності, коригуванні і розробці способів та засобів впливу на об’єкт
управління.
Економічна стратегія у взаємозв’язку з економічною тактикою формують
економічну політику держави, під якою слід розуміти діяльність органів державної
влади и управління з визначення стратегічних цілеи, завдань і пріоритетів, інструментів
економічної тактики для їхнього досягнення.
В Україні розроблено систему державних стратегіи, спрямованих на створення
умов для економічного розвитку різних секторів народного господарства. Розробка і
реалізація економічних стратегіи потребує визначення ключових пріоритетів стіикого
економічного розвитку, впровадження сучасних інструментів і механізмів державної
економічної політики, соціальної орієнтації державного стратегічного управління.
Державні стратегії є базисом для розробки проектів державних, регіональних,
галузевих, цільових програм соціально-економічного розвитку, що спрямовані на різні
сектори національної економіки.
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