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ВСТУП
Стратегія на загальнодержавному рівні не буде виз�

начатися прикладним змістом, якщо в її структурі мало
уваги приділяється конкретним векторам реалізації
сформованих мети і напрямів. Зазначені вектори конк�
ретизуються у вигляді завдань, кожне з яких відповід�
но до встановлених позицій розкриває певний стратегі�
чний напрям.

Наведені завдання концентруються в межах наступ�
них напрямів: забезпечення стабільного розвитку дер�
жави, розширення ролі й функцій держави (державних
структур) у системі взаємодії із глобальними процеса�
ми, реформування базових засад розвитку національ�
ної економіки, ефективне використання сприятливих
факторів і передумов розвитку, формування альтерна�
тивних, варіативних стратегій розвитку, які надавали б
можливості ситуативно орієнтувалися на зовнішній век�
тор та його ресурси. В статті приведені завдання згідно
окремих напрямів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення стратегічних завдань в

межах стратегії ефективного розвитку національної еко�
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номіки в системі глобальних процесів. Позиції, викла�
дені у статті, є авторськими.

РЕЗУЛЬТАТИ
Наведені напрями розкриваються на основі конкрет�

них завдань, які мають прикладний зміст і є більш адап�
тованими до процесу реалізації. Важливою умовою для
завдань є і їх відповідність конкретним сферам діяль�
ності, де вони можуть бути реалізовані.

Завдання. 1. Удосконалення наявної законодавчої
бази у галузі контактів і взаємодії із глобальним сере�
довищем. Ця позиція є однією із ключових, оскільки
формує правове підгрунтя для "похідної" діяльності
щодо цих питань. Як свідчить проведений аналіз, в пи�
танні регулювання зовнішніх впливів є певні напрацю�
вання, які, однак, не дають змоги повною мірою адек�
ватно реагувати на виклики і загрози безпечному роз�
витку національної економіки. За умови формування
кризових явищ економіка держави потрапляє в коло
впливу несприятливих факторів, які за своїм характе�
ром важко піддаються регулюванню.

На нашу думку, основними заходами законодавчо�
го забезпечення є наступні: 1) законодавче обгрунту�
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вання розширення санкцій зі сторони держави до
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; 2) законо�
давче розширення і закріплення функцій органів дер�
жавного регулювання зовнішньоекономічною діяльні�
стю; 3) правова підтримка діяльності місцевих органів
влади у питаннях контактів із глобальними структура�
ми; 4) практика превентивної законодавчої ініціативи,
яка дала б можливість заздалегідь реагувати на мож�
ливі виклики і загрози, що постають перед державою
(особливо кризового характеру). Вона вимагає, насам�
перед, вагомої державної підтримки і фінансового за�
безпечення. Маючи призначення для подолання кризо�
вих процесів, превентивна ініціатива в ситуації, коли все
знаходиться в допустимих межах, неактивна. Коли ж си�
туація отримує риси кризовості, вона активізується.

Також необхідним видається законодавче врегулю�
вання питань, які передаються такими категоріями, як
"потенціал корегування", "корегуючий вплив", "глобаль�
на адаптація держави/регіону", "стратегія адаптації",
"механізми нейтралізації впливів" та ін.

2. Організація належної підтримки щодо формуван�
ня стратегічного забезпечення. На державному рівні не�
обхідною є організація належного процесу формуван�
ня стратегій. Це дасть змогу суттєвою мірою конкрети�
зувати та виділити основні напрями розвитку держави
на перспективу.

Стратегії, які формуються, не повинні бути одно�
спрямованими, а мають передбачати декілька варі�
антів розвитку подій. На поточному етапі більшість
стратегій у цьому відношенні передбачають тільки
базовий напрям розвитку. Враховуючи нестабільність
поточного періоду, раціональною вважається орієн�
тація на ряд векторів. Відносно пріоритетів зовніш�
нього вектора, то держава має визначатися існуван�
ням у власному арсеналі декількох базових на�
прямків, які передбачають і інші сценарії розвитку
подій (крім екзогенного).

Важливою вимогою є підпорядкування всіх базових
та допоміжних аспектів розвитку національним страте�
гічним пріоритетам держави. Одним з пріоритетних на�
прямів є врахування національних векторів розвитку
всіма іншими суб'єктами. Кожне підприємство, район,
область, регіон у власній діяльності повинні дотриму�
ватися єдиних національних пріоритетів (хоча і прово�
дячи при цьому власну діяльність). За умови дотриман�
ня такої вимоги держава зможе проводити єдиноспря�
мовану політику. А це, у свою чергу, зменшить мож�
ливість зовнішніх ризиків і загроз реалізувати неспри�
ятливі сценарії відносно України.

Необхідною умовою дієвості стратегії є можливість
залучення територіальних складових до її реалізації.
Тому, при розробці стратегії, важливим є забезпечення
її "ієрархічності" на різних рівнях (з врахуванням мож�
ливості делегування основних положень на нижчі адмі�
ністративно�територіальні рівні). Стратегічні положен�
ня, які має стратегія, повинні визначатися можливостя�
ми регіональної реалізації і підтримки. Іншими слова�
ми, центральні позиції стратегії мають визначатися
можливостями включення територіальних складових до
їх реалізації. Наприклад, на рівні держави визначено
певну стратегічну мету. Ця мета (її зміст) повинна ха�
рактеризуватися можливістю відображення на рівні

регіонів, регіональний рівень, в свою чергу, базується
на адміністративно�територіальних одиницях нижчого
рівня — районах, а ті, в свою чергу, орієнтуються на
населені пункти тощо.

3. Визначення механізмів раундування кризових
явищ. Це можуть бути підходи задіяння альтернативних
механізмів, ресурсне забезпечення. Іншими словами,
якщо є загроза реалізації несприятливого сценарію, то
необхідно, щоб держава визначалася існуванням у влас�
ному розпорядженні комплексу заходів альтернативно�
го розвитку подій.

Подібні механізми повинні бути дієвими, щоб виз�
началися змогою відвернути несприятливий варіант роз�
витку подій. Наприклад, для держави постає загроза
рецепції кризових процесів у фінансовій системі, а саме
— ризик падіння показників для банківської системи
через неможливість реструктуризації її зовнішніх боргів.
Якщо допустити це, то від банків наслідки торкнуться і
інших сфер діяльності. Для недопущення цього держа�
ва використовує механізми, спрямовані на реструкту�
ризацію цих боргів, їх відтермінування тощо.

4. Внесення змін до наявної організаційної (інсти�
туційної) структури. Держава та її органи влади повинні
бути ініціаторами подібних зрушень. Зміни повинні на�
дати змогу державі поліпшити реагування на поточні
виклики і загрози через удосконалення наявної органі�
заційної системи. Проблема полягає у тому, що гальму�
вання із внесенням змін може призвести до того, що
пропоновані завдання просто не буде кому реалізову�
вати.

Зазначені зміни повинні бути адекватною відповід�
дю на можливі та наявні процеси, які відбуваються між
внутрішнім та зовнішнім середовищем. Наявна органі�
заційна структура повинна бути готовою до структур�
них змін з метою формування її більшої здатності і адек�
ватного реагування.

Одним з напрямів може бути формування структур�
них одиниць у системі державного управління, до по�
вноважень яких би відносилися питання організації кон�
тролю за розвитком взаємодій. Такими можуть бути нові
за своїм характером структури, спеціально сформовані
для втілення комплексу заходів, або ж наявні, але адап�
товані для вирішення поточних завдань.

5. Стимулювання розвитку інформаційно�моніто�
рингової функції відносно наявних та можливих впливів.
Ця функція є однією з ключових, адже забезпечує дер�
жавні структури інформацією про стан справ відносно
різних суб'єктів. Це дасть змогу встановити рівень та по�
тенціал системи ризиків і загроз.

Необхідно запроваджувати нові принципи до реа�
лізації подібної функції. Одним з орієнтирів має бути
системність нагляду, яка полягає в існуванні чіткої, лог�
ічної і послідовної системи, яка давала б змогу відоб�
раження реальної ситуації на різних рівнях. Подібна
функція повинна реалізовуватися таким чином, щоб виз�
начатися можливостями сканування ситуації в межах
держави в режимі реального часу.

6. Розширення прикладних підходів до можливос�
тей регулювання прояву глобальних процесів. Без цьо�
го завдання інші будуть визначатися суто теоретичних
змістом, адже для реального впливу необхідні й інстру�
менти реальної дії.
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Необхідним є і використання іноземного досвіду
відносно регулювання зовнішніх впливів. Зважаючи на
той факт, що Україна є відносно молодою незалежною
державою, вона оперує комплексом інструментів, який
можна значно розширити та доповнити. З цією метою
доцільним є використання досвіду інших держав світу,
які визначаються успішністю щодо політики регулюван�
ня.

Можливо запозичувати як готові варіанти рішень,
так і самі варіанти підходів, що можна трансформувати
відповідно до українських реалій. Однією з основних
вимог до цих варіантів є можливість їх використання
відносно України. Ця можливість лежить у площині на�
явності необхідної урядової підтримки, організаційної
структури, фінансового забезпечення, регіональної
підтримки тощо. Таким чином, при запозиченні зарубі�
жних підходів необхідно враховувати українські мож�
ливості їх адаптації.

7. Дотримання балансів і пропорцій розвитку
держави. Для кожної держави, на якому б рівні роз�
витку вона не знаходилася, одним є ключових питань
є формування таких балансів і пропорцій, які гаран�
тували б для неї найбільш сприятливий шлях розвит�
ку і зростання. Подібні величини формуються у на�
слідковому полі впливу системи факторів різного
генезису. Враховуючи вагомий вплив глобального
середовища, одним з таких факторів стає зовнішній.
Для окремих країн, які вагомо орієнтуються на
міжнародні операції, зовнішній фактор відіграє пріо�
ритетну роль у формуванні макроекономічних про�
порцій.

Для України цей фактор відіграє також важливу
роль, хоча і непріоритетну. Однак навіть ця риса (кон�
статація якої зумовлюється численними каналами впли�
ву), в міру її зростання, може вагомо корегувати про�
порції розвитку держави — зовнішньоторгівельний ба�
ланс, сальдо фінансових операцій, міграційних тощо. У
зв'язку з цим одним з пріоритетних завдань для держа�
ви є формування можливих пропорцій на основі
внутрішніх інтересів, потреб і вимог.

8. Інноваційно�інвестиційний вектор розвитку еко�
номіки держави. Враховуючи досвід передових держав
світу, одним з пріоритетних напрямів їх розвитку є ак�
цент на інвестиційному забезпеченні з підтримкою інно�
вацій, що дасть змогу державі, під час реалізації ре�
форм, одночасно і суттєво підвищити якісний рівень
свого розвитку.

Рушійною силою започаткування певного проекту
є вільні ресурси, капіталовкладення яких дасть йому
змогу почати шлях реалізації. За умови дефіциту по�
дібних ресурсів як держава, так і решта суб'єктів будуть
малодієздатними.

На сучасному етапі інновації відіграють важливу
роль для держав, які прагнуть розвивати власну еконо�
міку як високотехнологічну. Більшість провідних дер�
жав світу досягли вагомих успіхів саме завдяки під�
тримці інноваційного вектору розвитку. Крім цього на�
пряму, позитивний ефект поширюється і на решту скла�
дових національної економіки.

9. Реальне залучення приватних структур до реа�
лізації державної політики відносно зовнішніх впливів.
Значна кількість приватних організацій визначається

існуванням операцій із глобальним середовищем. У ви�
падку, коли ці структури будуть сприяти державі у її
інтересах, то це суттєвою мірою поліпшить можливості
останньої відносно зовнішніх впливів. Буде сформо�
вано цілісний підхід, бачення, що тільки посилить
дієвість.

Хоча це і винятковий варіант розвитку подій, оск�
ільки будь�яка цивілізована держава не має права втру�
чатися у внутрішню діяльність приватних установ, у ви�
падку необхідності саме вони можуть надати необхідну
допомогу (в т.ч. і фінансову) державі.

10. Орієнтація на використання сприятливих фак�
торів і передумов розвитку. Україна має надзвичайно
вигідне геополітичне і геоекономічне розташування,
забезпечена значною кількістю природних ресурсів, має
значний трудоресурсний потенціал та інші переваги, які
дають їй змогу активно себе позиціонувати на внутріш�
ньому та зовнішніх ринках. Як і кожна країна, Україна,
поряд з цим, відчуває і нестачу окремих ресурсів. Од�
нак, при такому потенціалі, можливим є їх хоча б част�
кове заміщення або пошук інших варіантів задоволен�
ня потреб.

За умови адекватного використання цих факторів і
передумов держава зможе забезпечити себе необхід�
ними ресурсами та убезпечити від глобальних коливань
на зовнішніх ринках.

11. Врахування можливостей регіонів як щодо влас�
ного розвитку, так і відносно співробітництва із зовніш�
німи суб'єктами. Незважаючи на провідну роль центру,
місце і значення регіонів є важливим. За умови орієн�
тації регіонів на реалізацію національних орієнтирів,
держава буде з меншими зусиллями їх досягати. Крім
того, очевидно, що за умови ігнорування можливостей
регіонів це може призвести до послаблення держави як
єдиного структурного формування.

ВИСНОВКИ
Згідно проведеного дослідження, в системі стра�

тегії забезпечення ефективного розвитку національної
економіки в контексті глобальних тенденцій важливу
роль відіграють завдання, в межах яких конкретизу�
ються прикладні напрями. Кожне із завдань є адапто�
ваним до використання суб'єктами у сфері регулюван�
ня зовнішніх впливів. Основними серед них є наступні:
удосконалення наявної законодавчої бази у галузі кон�
тактів і взаємодії із глобальним середовищем, органі�
зація належної підтримки щодо формування стратегі�
чного забезпечення, визначення механізмів раундуван�
ня кризових явищ, внесення змін до наявної організа�
ційної (інституційної) структури (в сенсі поліпшення
реагування; формування структурних одиниць у сис�
темі державного управління, до повноважень яких би
відносилися питання організації контролю за розвит�
ком взаємодій та ін.), стимулювання розвитку інфор�
маційно�моніторингової функції відносно наявних та
можливих впливів та ін.

Перспективи подальших досліджень полягають у
можливості розширення системи завдань з врахуванням
новітніх тенденцій і процесів, пошуку механізмів реалі�
зації завдань, підходів щодо інтеграції до системи пріо�
ритетів державної політики тощо.
Стаття надійшла до редакції 24.01.2012 р.


