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Методологія  дослідження.  Результати  отримані  за  рахунок  застосування  методів:

аналізу та синтезу – при дослідженні досвіду Республіки Казахстан щодо впровадження

стратегічного  планування;  загального  й  особливого  –  при  виявленні  характерних

особливостей системи стратегічного планування соціально-економічного розвитку даної

країни;  системного  підходу   –  при  визначенні  перспектив  застосування   позитивного

досвіду Казахстану щодо реалізації системи стратегічного планування в Україні.

Результати.  В  статті  обґрунтовано  роль  стратегічного  планування  в  соціально-

економічному  розвитку  національної  економіки.  Проаналізовано  досвід  Республіки

Казахстан  щодо  впровадження  стратегічного  планування  при  реалізації  економічної

політики на національному та регіональному рівнях. Виокремлено етапи становлення та

виявлено  характерні  особливості  формування  системи  стратегічного  планування  в

Казахстані.  Оцінено  позитивні  та  негативні  тенденції  реалізації  системи  стратегічного

планування в даній країні та визначено можливості застосування  позитивного досвіду в

українській економіці. 

Новизна. За результатами проведеного аналізу виявлено тенденції, що спричиняють

виникнення позитивних та негативних явищ в процесі  реалізації  системи стратегічного

планування в певній країні.  Запропоновано заходи держави щодо адаптації  позитивного

досвіду  впровадження  стратегічного  планування  в  Казахстані  до  реалій  української

економіки.

Практична значущість.  Результати  наукового дослідження  дозволяють  врахувати

проблемні питання, що виникають у ході впровадження системи стратегічного планування

та забезпечити її функціонування на більш ефективному рівні. 

Ключові  слова: стратегічне  планування, система  стратегічного  планування  в
Казахстані, економічна політика, концепція стратегічного планування, стратегія соціально-
економічного розвитку. 
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