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АНОТАЦІЯ 
 

В магістерській роботі проаналізовано теоретичні засади,  щодо 

удосконалення механізмів стратегічного планування в регіональному 

управлінні. Досліджено адаптацію механізмів стратегічного планування у 

регіональному управлінні до постійної зміни економічних і соціальних умов,  

що вимагає постійної перевірки практичних результатів і корегування 

регіональних програм.  

Теоретичною базою дослідження були праці вітчизняних і зарубіжних 

учених, наукові дослідження в галузі програмно-цільового управління, 

законодавчі та нормативно-правові акти, що встановлюють правові й 

організаційні основи суспільних відносин у системі державного регулювання 

розвитку інтеграційних процесів на ринку освітніх послуг в  Україні, так і за 

кордоном. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми   Розвиток регіонального управління в умовах 

посилення процесів глобалізації та інформатизації вимагає докорінного 

вдосконалення систем планування на всіх рівнях: державному, 

регіональному, місцевому. Ефективна трансформація сучасних регіональних 

соціально-економічних систем та їх перехід в новий стан, що відповідає 

викликам XXI століття, має забезпечуватися формуванням і реалізацією 

відповідних механізмів стратегічного планування в регіональному 

управлінні. 

Поряд з реалізацією короткострокових заходів у регіональному 

управлінні все більшої уваги набувають середньострокові та довгострокові 

напрями розвитку. У сфері удосконалення механізмів стратегічного 

планування це означає зміну аналітичних основ та концепцій регіонального 

розвитку.  

Адаптація механізмів стратегічного планування у регіональному 

управлінні до постійної зміни економічних і соціальних умов вимагає 

постійної перевірки практичних результатів і корегування регіональних 

програм.  Прикладні розробки у сфері регіонального управління раніше 

ґрунтувалися на механічному перенесенні теоретичних конструкцій, 

принципів та інструментів, які пропонувалися для державного управління.  

Стратегічне планування у сфері регіонального управління має залишатися 

частиною загальнодержавної системи, однак в умовах децентралізації воно 

набуває специфічних рис, які дозволяють розглядати його як незалежний 

науковий і практичний напрямок теорії державного управління. 

Серед основних ідеологів і методологів механізмів стратегічного 

планування в регіональному управлінні відзначилися такі зарубіжні автори, 

як: Ансофф І., Виханський О., Гапоненко О., Панкрутін А.,. Томпсон А. та 

вітчизняні: Бутко М. П., Данилишин Б.М., Дацій О.І., Долішній М.І., 

Кравченко В.І., Леонідов І.Л., Матвіїшин Є. Г., Пила В.І, Склярук Н.І., 



 

 

Стеченко Д.М., Удовиченко В.П., Черевко О.В., Чмир О.С., Шаров Ю.П., 

Щелкунов В.І., Щукін Б.М. та ін. 

  Мета і завдання дослідження. Метою  дослідження є аналіз 

теоретичних засад,  щодо удосконалення механізмів стратегічного 

планування в регіональному управлінні. 

Реалізація мети дослідження зумовила необхідність визначення і 

розв’язання наступних завдань: 

- дослідити концептуальні   засади механізмів стратегічного 

планування в регіональному управлінні;  

- узагальнити правове та інституційне забезпечення механізмів 

стратегічного планування в регіональному управлінні;  

- виявити особливості стратегічного планування в регіональному 

управлінні як фактору соціально-економічного територіального розвитку;  

- проаналізувати напрями реалізації нормативно-правових механізмів 

стратегічного планування в регіональному управлінні;  

Об’єктом дослідження є регіональне управління. 

Предметом дослідження є удосконалення механізмів стратегічного 

планування в регіональному управлінні. 

Методи дослідження. Теоретичною базою дослідження були праці 

вітчизняних і зарубіжних учених, наукові дослідження в галузі програмно-

цільового управління, законодавчі та нормативно-правові акти, що 

встановлюють правові й організаційні основи суспільних відносин у системі 

державного регулювання розвитку інтеграційних процесів на ринку освітніх 

послуг в  Україні, так і за кордоном. 

У роботі відповідно до поставлених завдань використано такі методи 

дослідження, як аналіз, синтез, наукова абстракція (при уточненні 

категоріально понятійного апарату дослідження); порівняльний і 

статистичний аналіз, логічне узагальнення та групування (при типізації форм 

і моделей ринку стратегічного планування в регіональному управлінні, а 

також оцінюванні ефективності їх застосування в зарубіжних країнах  та 



 

 

Україні); системно-структурний аналіз (при розробці концептуальних засад 

розвитку стратегічного планування в регіональному управлінні); структурної 

декомпозиції (при розподілі функцій і завдань держави та бізнесу за стадіями 

інвестиційного процесу); економіко-математичне моделювання (при розробці 

пропозицій та  формуванні механізму державного регулювання розвитку 

стратегічного планування в регіональному управлінні); конфігурацій, 

кореляційний, регресійний та дискримінантний аналіз (при визначенні 

оптимальних напрямів вдосконалення взаємовідносин стратегічного 

планування в регіональному управлінні). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у аналізі 

теоретичних засад, щодо удосконалення механізмів стратегічного 

планування в регіональному управлінні. 

Найбільш вагомими науковими результатами дисертаційного 

дослідження є такі:  

удосконалено: 

- методичний підхід до формування організаційного механізму 

стратегічного планування в регіональному управління  шляхом доповнення 

концепції соціально-економічного розвитку регіону принципами: 

цілеспрямованості, соціальності, комплексності, системності, адаптивності, 

ефективності та мінімізації ризику, балансу інтересів, легітимності та 

демократичності, які на відміну від інших  визначають  цілі, напрями та 

головні рубежі розвитку регіону в найбільш важливих, пріоритетних для 

нього соціальній та економічній сферах, що передбачає  договір суспільної 

злагоди, відповідно до якого повноважні органи влади, бізнесові та 

громадські організації підтверджують спільно сформовані цілі і приймають 

на себе певні зобов'язання по їх досягненню; 

дістали подальшого розвитку: 

- систематизація функцій стратегічного планування в регіональному 

управлінні, що на відміну від інших ґрунтується на засадах три партнерства 

(влади, громади, бізнесу), шляхом їх доповнення публічним контролем у 



 

 

сфері реалізації суспільних інтересів,  що передбачає  підвищення довіри до 

органів державного управління та забезпечення  відкритості  та прозорості їх 

діяльності. 

Практичне значення одержаних результатів. У   роботі 

сформульовані теоретичні положення та обґрунтовані практичні 

рекомендації, що спрямовані на підвищення ефективності  державного 

регулювання розвитку механізмів стратегічного планування в регіональному 

управлінні на основі системних механізмів  державного регулювання  та 

важелів державного впливу.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є 

самостійною науковою працею, в якій вирішується конкретне наукове 

завдання з обґрунтування теоретико-методологічних основ і концептуальних 

підходів щодо вдосконалення механізмів державного регулювання соціально-

економічного розвитку регіонів держави в умовах глобалізації економіки. 

Висновки та результати проведеного дослідження, що характеризують 

наукову новизну, сформульовані й отримані здобувачем особисто.  

Апробація результатів дослідження. Основні результати цього 

дослідження набули висвітлення в наукових публікаціях автора й апробовані 

на Міжнародній науково-практичній  онлайн-конференції: «Державне 

управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика» (Харків, 

2019)  

Структура . Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел. 

 



 

 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМІВ СТРАТЕГІЧНОГО 

ПЛАНУВАННЯ В РЕГІОНАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ 

1.1. Правове та інституційне забезпечення механізмів стратегічного 

планування в регіональному управлінні 

 

Механізми стратегічного планування регіонального управління можуть 

ефективно реалізовуватися лише за наявності відповідної нормативно-

правової бази, що формується як на державному, так і на регіональному 

рівнях, і необхідних інституційних структур. 

Вельми поверхнева регламентація формулювалася в ньому лише 

стосовно до системи прогнозування та розроблення цільових програм. 

Очевидно, що за своєю суттю прогнозування і цільові програми зачіпають 

лише частина проблематики стратегічного планування. Цей закон, по суті, не 

мав системного характеру, зокрема, в ньому не вказувалися вимоги до 

розробки стратегічних планів і прогнозів щодо механізмів стратегічного 

планування в регіональному управлінні; «За бортом» закону повністю 

залишився бізнес та інститути громадянського суспільства. І, що дуже 

важливо, закон фактичні висував вимоги до прогнозування країни з точки 

зору «точкової економіки»; просторові аспекти розвитку України зводилися 

лише до вказівки на включення розділу з регіональної політики в програму 

соціально-економічного розвитку країни на довгострокову перспективу[88, 

C. 112]. 

Деяка регламентація регіональних систем управління фіксувалася в 

Указі Президента України Про рішення Ради національної  безпеки та 

оборони України від 8 липня 2012 року «Про нову редакцію стратегії 

національної безпеки України». Проте ні з формулювань, ні по суті, цей 

закон і поправки і доповнення до нього не мали нічого спільного з 

нормативно-правовою базою стратегічного планування. В останні роки 

намітився деякий прогрес в законодавчо-правовому супроводі стратегічного 



 

 

планування. Закон України «Про державне стратегічне планування» N 4020-

VI від 15.11.2011 р.  

Автором проаналізовані ці нормативно-правові документи, виявлені їх 

позитивні сторони, протиріччя і недоліки. Так, автор вважає, що зазначені 

Укази Президента України сформульовані з урахуванням сучасних 

суспільно-політичних, економічних і військово-оборонних реалій, їх 

відрізняє системність, виваженість і пропрацьованість розділів і націленість 

на досягнення стратегічних цілей сталого розвитку країни та забезпечення її 

національної безпеки. Указ Президента України «Про основи стратегічного 

планування в Україні» в цілому відображає концептуальні положення з цих 

питань і, несучи в своїй основі їх ідеологію, має «рамковий» характер для 

реальної діяльності суб'єктов стратегічного планування в регіональному 

управлінні. Більш проблемним виглядає проект Закону України «Про 

державне стратегічне планування». 

Закон України «Про державне стратегічне планування» N 4020-VI від 

15.11.2011 р. доцільно орієнтувати на більш активний діалог з бізнесом і 

населенням з найважливіших стратегічних питань розвитку України та її 

регіонів і суттєво посилити його соціальну спрямованість. Такий Закон 

повинен позиціонувати систему стратегічного планування як складну 

багаторівневу та багатофункціональну систему, яка не просто декларує 

нав'язані «зверху» суспільству і бізнесу стратегічні рішення, але 

безпосередньо включає їх в процеси стратегування національного, 

міжрегіонального та регіонального рівнів. 

Автор вважає, що розмежування  цих двох нормативно-правових 

документів механізмів стратегічного планування визначається двома 

процесами: все більшим поширенням принципів та ідей «публічного 

управління» (особливо на рівні регіонів та міст, де влада і населення 

безпосередньо стикаються у процесі реалізації оперативних і стратегічних 

рішень) і процесів інформатизації та формування «інформаційного 

суспільства». 



 

 

Публічне управління автор розглядає,  як взаємодія державного апарату 

і суспільства, засноване на принципах відкритості при обговоренні, 

регулювання та контроль публічної сфери суспільних інтересів, в якій 

суспільні інститути і окремі громадяни можуть виступати не тільки в ролі 

об'єктів управління, але і її суб'єктами у відносинах з органами влади і 

управління. Іншими словами, публічне управління - це управління 

суспільством разом із суспільством. Публічне управління засноване на 

принципі переходу від концепції «держави-опікуна» до концепції «держави-

партнера». Функції та повноваження публічного управління посилюються з 

поширенням процесів демократизації та формування «інформаційного 

суспільства», що призводить до поширення таких понять, як «електронна 

демократія» (розширення форм впливу громадян на процеси прийняття і 

реалізації політичних і соціально-економічних рішень з використанням 

інтернет -технологій, зокрема - соціальних мереж в інтернеті).  

Очевидно, що найбільше поширення в даний час отримали зачатки 

«публічного управління» при вирішенні поточних, оперативних проблем, у 

вирішенні яких населення та інститути громадянського суспільства 

отримують зримі і мають важливе значення для щоденного життя результати 

(наприклад, при обговоренні тарифної політики на послуги ЖКГ)[99, C.101]. 

У той же час проявляється все більший інтерес до залучення  суспільства до 

вирішення великих проблем певних територій і міст, що мають стратегічне і 

довгострокове значення. 

Одночасно в «інформаційному суспільстві» важливе значення має 

проникнення інтернет-технологій у реалізацію проектів і програм 

регіонального стратегічного планування. Аналізуючи просторове і тимчасове 

накладення цих процесів (інформатизації: становлення публічного 

управління), а також спираючись на проведення автором аналізу розвитку 

соціальних інтернет-мереж, висунута гіпотеза за впливу цих процесів на 

реалізацію регіонального стратегічне планування в Україні не тільки у 

форматі державного управління, а й в народжуваної системі «публічного 



 

 

управління», що передбачає залучення до процесів стратегування інститутів 

громадянського суспільства та представників соціальних груп в 

інтерактивному інтернет режимі. Це означає використання адаптованого до 

українських умов «планування, заснованого на соціальних комунікацій 

співробітництво», яке перетворює існуючу, сьогодні чисто державну і але 

своєю суттю практично закриту тему стратегічного планування в 

регіональному управлінні, засновану па принципах «публічного управління», 

«електронне управління» та «електронної демократії». Контури такої 

системи не цілком ясні, так само як і її основні системоутворюючі. Однак, на 

нашу думку, це практично незворотній процес, при підготовці до якого 

потрібно бути готовим і своєчасно в нього вписатися, щоб допустити втрати 

основних управлінських функцій держави на регіональному рівні. В тому 

числі вектор таких перетворень знанні повинен бути відображений і в новому 

законі про стратегічне планування, який повинен надати останньому більш 

відкритий, демократичний і гуманітарний характер[145]. 

Безумовно, все сказане не виключає наявності в системі державного 

управління спеціального, більш закритого блоку «державного стратегічного 

планування забезпечення національної небезпеки». І цей вид державної 

управлінської діяльності цілком покривається прийнятим Закон України 

«Про державне стратегічне планування» N 4020-VI від 15.11.2011 р. 

Якщо на державному рівні спостерігається певний прогрес у 

формуванні нормативно-правового поля стратегічного планування, то на 

рівні регіонів та міст реальний процес стратегування здійснюється практично 

«явочним порядком», оскільки прийняті в регіонах нормативні акти є, як 

правило, «калькою» застарілого Закон України «Про державне стратегічне 

планування» N 4020-VI від 15.11.2011 р. Лише окремі регіони переглянули 

свої Програми розвитку та вжили заходів щодо регіонального стратегічному 

плануванні, що відповідають сучасним реаліям. 

Однак навіть якщо в проект  Закону «Про державне стратегічне 

планування» будуть внесені всі необхідні поправки і він пройде всі 



 

 

процедури обговорення та прийняття, його дієвість може бути істотно 

ослаблена, якщо він буде діяти в колишньому нормативно - правовому полі 

регіональної політики і при існуючому вкрай не достатньому рівні їх 

інформаційної забезпеченості[ 87].  

Автор вважає, що якісний прорив у формуванні нормативно - 

правового поля державного регулювання територіального розвитку України і 

системних перетворень територіальної організації української економіки та 

українського суспільства може бути досягнутий, якщо цей прогрес буде 

організований з системних позицій: тобто не як одиничні і слабо пов'язані 

один з одним акції з підготовки ізольованих законопроектів, а як єдиний і 

взаємопов'язаний процес підготовки, обговорення та прийняття закону про 

стратегічне планування, закону про державну регіональну політику України, 

а також закону (або іншого нормативно-правового акта), який регламентує 

створення систем регіонального моніторингу як інформаційно-аналітичної 

основи регіональної політики та стратегічного планування. Всі ці закони та 

інші нормативно-правові документи повинні розглядатися в «пакетному 

режимі», з єдиних концептуальних і методичних позицій, оскільки питання 

вдосконалення регіональної політики, стратегічного планування в 

регіональному управлінні та формування їх інформаційно-аналітичної 

основи перебувають у нерозривній єдності. Ізольовані дії з підготовки 

окремих документів (укази Президента України, відомчі концепції і т.д.) при 

всій їх важливості та актуальності не принесуть системного ефекту і будуть 

по колишньому характеризуватися фрагментарностью і відсутністю єдиної 

ідеології[167]. 

На жаль, в даний час дії державної влади щодо вдосконалення 

стратегічного планування, регіональної політики і по створенню систем 

регіонального моніторингу здійснюються саме за таким сценарієм. Протягом 

останніх п'яти років Указом Президента України від 25.05.2001 р. № 

341/2001 затверджена Концепція державної регіональної політики, яка 

визначає головну мету державної регіональної політики, принципи, на яких 



 

 

вона ґрунтується, основні завдання та пріоритетні шляхи їх вирішення, 

орієнтована на підтримку «регіонів-локомотивів» та на відмову від політики 

вирівнювання рівнів соціально-економічного розвитку українських регіонів. 

Автор зазначає, що процес вдосконалення нормативно - правового поля 

регіональної політики не просунувся далі опрацювання її концептуальних 

положень, які навіть у разі їх прийняття фактично мали б статус відомчого 

документу. Тим часом вже тривалий час і автор дисертації, і інші вчені і 

фахівці говорять про необхідність прийняття спеціального державного 

закону про регіональну політику. Найбільш змістовні та системні пропозиції 

з цього питання були підготовлені д.е.н. В.Н. Лексину і д.е.н. А.Н. 

Швецовим. Так, вони вважають, що в якості першочергового кроку у 

вдосконаленні регіональної політики необхідна розробка та прийняття 

проект Закону України "Про засади державної регіональної політики", який 

би регламентував цілі та принципи впливу держави на процеси 

територіального розвитку країни, склад і вимоги до змістом формування  і 

реалізації за допомогою  документів, перелік стандартних механізмів 

реалізації державної регіональної політики, основи ресурсного та 

інформаційного забезпечення її розробки та реалізації. 

Системні перетворення української економіки і суспільства, 

вдосконалення державного регулювання територіального розвитку, 

модернізація соціально-економічних систем конкретних регіонів крім 

необхідної нормативно-правової бази повинні спиратися на ефективні 

інституційні структури, що працюють на стику інтересів України та її 

регіонів і міст, влади і населення, держави в особі владних структур та 

бізнесу[193, C.67]. 

Ряд таких інституційних структур уже створений, але потрібна 

модернізація їх діяльності. Так, з урахуванням сутнісної ролі Міністерствам 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України, яке має здійснювати свою діяльність на стику інтересів державного 

центру і конкретних регіонів і з цією метою постійно «тримати руку на 



 

 

пульсі» всіх тенденцій їх соціально-економічного розвитку, ми вважаємо, що 

потрібно формування в кожному державному окрузі територіального 

представництва Міністерствам регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України з досить широкими 

повноваженнями не тільки контрольно-управлінського характеру, але і з 

правом здійснення експертиз великих програм і проектів, висунутих 

адміністраціями регіонів (особливо в тому випадку, якщо вони зачіпають 

інтереси суміжних територій), з правом і обов'язком організації робіт з 

формування довгострокових стратегій розвитку відповідних макрорегіонів (і 

мати для цих цілей спеціальні фінансові ресурси) і т.д. Сьогодні більшість 

таких питань змушені брати під свій розгляд апарати Повноважного 

представника Президента України в регіонах, однак вони не володіють 

фінансовими ресурсами для організації якісних експертних та прогнозно-

планових робіт[182, C. 213]. 

В регіонах України потрібно формування у структурі місцевих 

адміністрацій спеціальних департаментів стратегічного управління і 

планування. Крім того, на стику інтересів влади і бізнесу, при (але не 

«всередині») місцевих адміністраціях (урядах) повинні створюватися 

агентства регіонального розвитку за аналогією з аналогічними 

інституційними структурами регіональної політики розвинених держав. 

Автор обґрунтовує необхідність для підняття престижу і підвищення 

суспільно-політичної значущості діяльності в області механізмів  

стратегічного планування в регіональному управлінні, доцільності 

формування такої інституційної структури, як Національна рада з 

стратегічного планування з широкими повноваженнями із залученням до цієї 

Ради крім представників органів влади та управління представників бізнес-

структур, професійних спілок, науки і експертного співтовариства, населення 

та тощо. Керівництво Національною радою повинен здійснювати Президент 

чи Прем'єр-міністр України. Аналогічні інституціональні структури доцільно 



 

 

організувати при апаратах Повноважного представника Президента України 

в регіонах. 

Адекватне нормативно-правове закріплення повноважень регіонів 

України в ключових питаннях соціально-економічного розвитку територій, 

включаючи практику стратегічного планування, виступає в даний час однією 

з найважливіших передумов стабілізації української економіки та 

забезпечення її сталого зростання в довготривалій перспективі. Тільки це 

може створити достатню базу для впевненого, послідовного і всеосяжного 

рішення в країні питань соціального характеру. Зрозуміло, формування такої 

нормативно - правової бази охоплює також і сферу законодавчої та іншої 

нормотворчої роботи на рівні регіонів України, а також критично важливий 

аспект узгодження національного законодавства на засадах Конституції 

України, встановленого нею розмежування повноважень та гармонізації 

ключових економічних інтересів держави та її регіонів. Однак ситуація з 

вирішенням даної актуальної задачі в даний час ускладнюється цілим рядом 

обставин. 

По-перше, у всіх Конституціях СРСР (1924, 1936 і 1977 рр.) містилася 

вказівка на те, що керівництво економікою країни здійснюється на основі 

системи державних планів[183, C.87]. Однак протягом останніх 20 років 

питання планування економічного і соціального розвитку багато в чому 

випав з сфери правового регулювання державного управління, хоча в 

сучасних умовах «без планування державне управління стає неможливим». 

По-друге, практичне становлення системи стратегічного планування на 

регіональному рівні, включаючи і її правове регулювання, ускладнюється 

ситуацією глибокої соціально-економічної диференціації регіонів України. 

Поки ця диференціація далека від подолання, у всякому разі, в тій мірі, коли 

можна було б на ділі говорити про реалізацію формально-конституційної ідеї 

«симетричною державності», тобто економічно заснованої на повній рівності 

(однаковості) компетенції усіх регіонів України щодо ключових питань 

соціально-економічного розвитку. Це означає, що на досить довготривалу 



 

 

перспективу для реалізації принципу ефективної керованості доведеться 

шукати і використовувати різні адаптаційні механізми правової симетрії і 

глибокої економічної симетрії нашої державності. Це можливо, зокрема, не 

тільки через подальші законодавчі новації, а й через систему договорів і угод 

регіонів України з державним центром з метою конкретизації та передачі 

окремих повноважень в соціально-економічній сфері. При цьому правова 

база цього адаптаційного процесу, безумовно, потребує подальшого 

розвитку. Можливо, на відміну від чинної ситуації подібні адаптаційні 

механізми слід диференціювати по різних типах регіонів України, хоча б за 

двома групами - дотаційні і самодостатні регіони України[194, C. 45]. Для 

останніх ці можливості повинні бути значно доступнішими. 

Рух у цьому напрямку, як ми вважаємо, у цілому відповідає ідеї «під 

коригувати» повноваження окремих регіонів України відповідно до того, 

якими власними ресурсами соціально - економічного територіального 

розвитку вони володіють і наскільки ефективно вони ними користуються. 

Хоча практичні наслідки такого кроку ще потребують серйозного аналізу як з 

економічної, так і з правової точки зору, націленість подібного вектора 

реформ на максимальну активізацію регіональної ланки соціально-

економічного розвитку країни в цілому очевидна. Ті регіони, які поки 

вносять в загально державну «скарбничку» значно менше, ніж фактично 

споживають, повинні погодитися з обмеженням своїх повноважень. Вони 

повинні погодитися і з посиленням різних процедур державного контролю за 

використанням тих коштів, які забезпечують поточні фінансові потреби даної 

групи регіонів (тобто йдуть на загальне фінансове вирівнювання), а також 

мету їх довготривалого розвитку. 

По-третє, явним перешкодою в досягненні чіткого нормативно - 

правового регулювання основних компетенції регіонів України в галузі 

соціально-економічного розвитку виступає якась непослідовність  в позиції 

державного центру. Ситуація в розмежуванні ряду найважливіших 

повноважень між Україною та її регіонами у нас в останні роки розвивається 



 

 

за законом маятника. Повноваження то відбираються (у розрахунку на те, що 

їх, нібито, більш ефективно можуть реалізувати на територіальному рівні 

місцеві структурами державних органів виконавчої влади), то повертаються 

практично під тим же приводом, що вони, мовляв, більш властиві 

регіональним органам влади і управління. 

Нарешті, по-четверте, зараз, з урахуванням уроків фінансової та 

економічної кризи, треба виділити і обґрунтувати ряд позицій, по яких щодо 

компетенції регіонів України слід шукати можливості істотного розширення 

повноважень регіонів, щоб посилити їх внесок в оновлення української 

економіки і досягнення її високої «антикризової» стійкості. Сказане повною 

мірою відноситься і до становлення практики стратегічного планування на 

рівні регіонів України, вирішенню проблеми правової регламентації 

стратегічного управління не тільки в суспільстві в цілому, але і в окремих 

регіонах. 

Світовий досвід показує, що жодна країна не зможе протистояти ні 

викликам, які прийшли ззовні, ні викликам, які виникли всередині країни, 

якщо не буде сприяти тому, щоб регіони цієї країни розвивалися стабільно на 

базі норм і правових положень, які є основою такого розвитку. З цією метою 

було проведено ряд реформ (бюджетна, адміністративна та ін.). Вони були 

націлені на те, щоб інструменти регіонального розвитку були 

переорієнтуванні  на реалізацію довгострокових цілей, надавали масштабний 

вплив на економіку і соціальну сферу як окремого регіону, так і всієї 

країни[199, C. 356]. 

Адміністративна реформа була спрямована на розбудову процедур 

адміністрування процесів державного управління. У зв'язку з цим було 

здійснено перехід до результативного управління, в тому числі, за 

допомогою проведення регламентації та стандартизації державних і 

бюджетних послуг, були розширені можливості їх конкурсного уявлення, 

включаючи передачу на виконання частини державних функцій 

некомерційним організаціям; вжито заходів для підвищення ефективності 



 

 

бюджетних витрат і розширення самостійності розпорядників бюджетних 

коштів, використання інформаційно-комп'ютерних технологій в державному 

управлінні при реалізації державних функцій та послуг в рамках реалізації 

державної програми «Електронний уряд» згідно постанови Кабінету 

Мінстрів України від 14 березня 2012 р. № 236 Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення 

електронної інформаційної системи “Електронний Уряд” та автоматизованої 

системи “Єдине вікно подання електронної звітності”. 

Реформа бюджетного процесу і приведення функціонування бюджетної 

системи у відповідність з механізмом стратегічно орієнтованого 

результативного управління підвищили результативність бюджетних витрат, 

дозволили ввести суворий відбір прийнятих державних зобов'язань. Новий 

підхід при розробці річного бюджету дозволяє пов'язувати між собою 

показники поточного та середньострокового фінансового планування. 

Перехід до останнього може дещо затягнутися у зв'язку з ситуацією 

економічної кризи, але в цілому являє собою завдання першорядної 

важливості[211, C. 200]. 

Посилюється впорядкованість і у фінансуванні довгострокових 

цільових програм та бюджетних інвестицій відповідно з єдиними 

принципами та процедурами. Введення в бюджетний процес обґрунтувань 

бюджетних асигнувань і державних (муніципальних) завдань, які задають 

конкретні, вимірні результати використання бюджетних коштів в рамках 

єдиних принципів і встановлених Бюджетним кодексом України спільних 

позицій по класифікації видатків бюджетів, розширили можливості органів 

управління різних рівнів, оскільки визначають єдиний формат складання та 

затвердження відповідних бюджетів. 

Автором пропонується узагальнити, та виділити найбільш важливі 

зміни в системі державного управління, які включають  формування нової 

регіональної політики: 



 

 

 реформування механізмів стратегічного планування в 

регіональному управлінні, підвищення його цільової орієнтованості; 

 перебудову процедур адміністрування процесів державного 

управління, перехід до результативного управління; 

 реформу бюджетного процесу і приведення функціонування 

бюджетної системи у відповідність з механізмом стратегічно орієнтованого 

результативного управління. 

Сюди ж слід віднести створення стимулів для органів державної влади 

регіонів України та органів місцевого самоврядування скорочувати 

дотаційність бюджетів, підвищувати самостійність і відповідальність 

головних розпорядників, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів 

при складанні та виконанні бюджету, створювати умови для реструктуризації 

бюджетної мережі і введення нових форм фінансового забезпечення 

державних послуг[216, C. 111]. 

Разом з тим, слід сказати, що вжиті на державному рівні заходів з 

переведення системи державного управління на стратегічне управління поки 

не дозволили по всіх намічених цілей досягти поставлених цілей. І причина 

тому - недостатність інституційного забезпечення та правового регулювання 

основних аспектів стратегічного управління, а саме, основ для правової 

регламентації матеріальних і процесуальних норм про планування, 

моніторингу, оцінці реалізації стратегій і програм про соціально - 

економічний розвиток та Україні в цілому, та її регіонів. Як вже було 

зазначено вище, Закон України «Про державне стратегічне планування »N 

4020-VI від 15.11.2011 р. вже не відповідає потребам сьогоднішнього дня, 

оскільки був прийнятий майже п'ятнадцять років тому він сьогодні морально 

застарів. 

Основний принцип, який використовується в названому Законі це 

система науково обґрунтованих уявлень про напрямки соціально - 

економічного розвитку України, заснованих на законах ринкового 

господарювання. У перший період перебудови  економіки  такий принцип 



 

 

для переорієнтації української економіки на ринкове господарювання був 

актуальним, проте сьогодні, коли основні етапи перехідного періоду 

завершені, для ефективного управління державою і забезпечення його 

планомірного розвитку тільки названого принципу явно недостатньо. При 

цьому даний Закон і не містить будь-яких положень про повноваження 

регіонів України у сфері планування, прогнозування, аналізу досягнутих 

результатів і причин, по яких не вдається виконувати поставлені завдань по 

соціально економічному розвитку територій та інше, необхідне для сталого 

розвитку регіональної складової української економіки[219, C. 60]. 

Автором пропонується одним напрямків - формування механізмів 

стратегічного планування в регіональному управлінні, що дозволяє 

забезпечити гармонійність формування і розвитку окремих типів інститутів і 

спрямованої на узгодження бюджетної, фінансової, структурної, регіональної 

та соціальної політики при вирішенні внутрішніх проблем і відповіді на 

зовнішні виклики. Ця система, як планується, буде включати в себе 

взаємопов'язані програми інституційних перетворень, довгострокові і 

середньострокові прогнози розвитку економіки, науки і технологій, стратегії 

і програми розвитку ключових секторів економіки та регіонів, 

довгостроковий фінансовий план і систему бюджетування за результатами. 

Але таку систему ще належить створити, на даний час є необхідність 

планувати розвиток територій регіонів України вже в даний час, та ще з 

урахуванням періодично трапляються економічних криз неясно. Тому кожен 

з регіонів України сьогодні намагається вирішувати ці питання за своїм. Одні 

регіони України приймають закони про стратегію соціально-економічного 

розвитку територій, інші - закони про прогнозування, стратегічному, 

програмному і іншому вигляді планування соціально-економічного розвитку 

на своїх територіях[226, C. 55]. 

Київська область раніше однією з перших спробувала вирішити 

завдання нормативно-правового закріплення практики стратегічного 

планування. Зокрема, Проект стратегії розвитку Київської області на період 



 

 

до 2020 року встановлює цілі та принципи стратегічного планування; 

визначав вимоги до змісту, а також порядок розробки і прийняття основних 

документів, що визначають процес стратегічного планування розвитку 

області. Документ був націлений на регулювання правових відносин між  

органами державної влади Київської області, органами місцевого 

самоврядування, що виникають у ході їх розробки, прийняття та реалізації 

стратегічних планів соціально-економічного розвитку області та її місцевих 

утворень. Автор зазначає що у законопроекті підкреслювалося, що механізми 

стратегічного  планування розвитку області повинно здійснюватися 

відповідно до такими принципами, як: 

 методологічну єдність інструментарію стратегічного планування 

в регіональному управлінні в Україні та в Київській області; 

 поєднання середньострокового та поточного планування; 

 концентрація всіх ресурсів і, зокрема, бюджетних коштів на 

ключових напрямках, що забезпечують досягнення стратегічних цілей 

соціально-економічного розвитку Київської області; 

 стимулювання залучення позабюджетних інвестиції в розвиток 

Київської області; 

 пріоритет програмно-цільового методу вирішення стратегічних 

завдань соціально-економічного розвитку регіону; 

 використання системи державних закупівель в якості основного 

механізму фінансування та матеріального забезпечення заходів обласних 

цільових програм розвитку Київської області. 

Методи прогнозування і планування, які використовуються у правових 

актах названих регіонів України, представляють досить широкий спектр 

методологій і практичних методів зі стратегічного планування в 

регіональному управлінні. Це і методичні розробки порівняльного аналізу 

територіальних соціально-економічних процесів, і економіко-математичні та 

економіко-статистичні методи, і метод swot-аналізу і його модифікації, і 



 

 

метод «бостонської матриці», і метод «життєвих циклів» економічного 

об'єкта, та методи соціологічних досліджень, прогнозування та інші. 

До оригінальних методик, що закріплюються в правових актах деяких з 

названих регіонів України, належать, наприклад, методика порівняльного 

аналізу інвестиційного клімату території та методика моніторингу ходу 

реалізації міських та регіональних стратегій[171, C. 121]. 

Необхідно відзначити, що об'єднують елементами правового 

регулювання питань стратегічного планування в регіональному управлінні в 

законодавстві названих регіонів України є те, що мета та стратегічні напрями 

розвитку регіонів України - основа для формування яка  конкретизує їх 

комплексні  програми, а також дій з їх реалізації (галузевих програм, 

проектів та заходів). 

Як показав аналіз законодавства названих вище регіонів України, на 

кожному етапі, при формуванні конкретних програм або дій, як правило, 

встановлюється відповідність стратегічних цілей, напрямів розвитку галузей 

регіонів України в цілому цілям Уряду України; стратегічних цілей, напрямів 

розвитку сфер економіки та соціальної сфери регіонів України стратегіям 

органів державної влади; стратегічних дій керівництва регіонів України 

пріоритетним національним проектам[144, C. 321]. 

У тих регіонах України, де прийняті закони про стратегічне 

планування, або законами затверджено регіональні стратегії розвитку, 

органами виконавчої влади більш чітко визначаються стратегічні цілі та 

напрямки соціально-економічного розвитку регіонів України. У цих регіонах 

України більш чітко формулюються плани дій (стратегічні заходи), що 

здійснюються регіональними органами виконавчої влади та забезпечують 

реалізацію поставлених цілей, оскільки саме від цього багато в чому 

залежить успішне вирішення проблем соціально-економічного характеру. 

У деяких регіонах України стратегії соціально-економічного 

територіального розвитку розглядаються як трирівнева система. У цю 

систему, як правило, включаються стратегічні цілі розвитку регіонів України; 



 

 

стратегічні напрямки його розвитку, як необхідні результати діяльності 

регіональних органів виконавчої влади, сформульовані у вигляді цільових 

вимог і забезпечують досягнення стратегічної мети; стратегічні дії, як 

комплекси програмних і окремих заходів, проекти всіх рівнів, забезпечити 

вирішення завдань, спрямованих на досягнення стратегічної мети в рамках 

стратегічних напрямів розвитку регіонів України[113, C.50]. 

Автором пропонується узагальнити наявне законодавство, та 

визначити, що в цілому для реалізації стратегічної мети розвитку регіонів 

України визначаються наступні стратегічні напрямки: 

1) кардинальне підвищення якості і збільшення тривалості життя, 

формування умов і стимулів для розвитку людського капіталу на основі 

підвищення ефективності та конкурентоспроможності охорони здоров'я, 

освіти, житлового будівництва та комунальної інфраструктури, такі як 

зростання доходів населення; розвиток ринку медичних послуг, підвищення 

їх якості та доступності; поліпшення якості освіти; створення умов, що 

забезпечують доступність житла; 

2) забезпечення високих темпів стійкого економічного зростання 

регіону  на основі реалізації державної структурно інституційної політики, 

спрямованої на формування глобальних конкурентних переваг економіки 

регіону, що передбачають формування інституційних умов і передумов для 

сталого економічного зростання регіонів України; забезпечення високих 

темпів стійкого зростання галузей реального сектора економіки; 

3) створення потенціалу випереджаючого розвитку регіонів України 

для виконання функції «опорного» регіону в реалізації цілей Уряду України 

щодо модернізації національної економіки на основі взаємовигідного 

міжрегіонального та міжнародного співробітництва допомогою збільшення 

внеску в приріст ВВП країни; формування ряду стратегічних ініціатив, що 

мають значення для всієї країни; підвищення наукового та освітнього 

потенціалу; підвищення кадрового та соціально-економічного потенціалу; 



 

 

формування стратегічного партнерства влади, бізнесу та громадянського 

суспільства; зміцнення тенденцій до зростання пасажиро і вантажопотоку; 

4) підвищення ефективності механізмів державного стратегічного 

планування та регулювання соціально-економічних процесів у регіоні на 

основі формування систем стратегічного управління, оптимізації 

інституційної структури, просторового розвитку та територіального 

планування, підвищення ефективності управління державним майном і 

бюджетними установами; реалізації адміністративної реформи; 

впровадження нових механізмів взаємовідносин з органами місцевого 

самоврядування в регіоні, вдосконалення міжбюджетних відносин; розвитку 

державної і муніципальної статистики. 

Аналіз досить невеликого досвіду перекладу норм у законодавстві 

деяких регіонів України, спрямованих на механізми стратегічного 

планування в регіональному  управлінні сталим розвитком, виявив і деякі 

тенденції. Так, наприклад, документи стратегічного управління значно 

відрізняються один від одного як за структурою, так і за змістом. Багато 

документів, що характеризують стратегічний розвиток територій, по суті, 

такими не є, оскільки не орієнтовані на адаптацію до мінливих умов 

зовнішнього середовища і не виділяють стратегічні орієнтири розвитку 

регіону та шляхи їх досягнення. 

Автор заначає, що положення з стратегічного розвитку в стратегіях 

соціально-економічного розвитку деяких регіонів не спирається  на 

результати комплексного аналізу внутрішніх закономірностей, стартових 

умов і вихідних передумов, зовнішніх факторів їх перспективного соціально-

економічного розвитку, не мають чіткої системи кількісно визначених цілей. 

Стратегічний вибір в деяких регіональних нормативних правових актах про 

стратегічне планування часто не орієнтований на досягнення чітко 

мотивованих цілей сталого розвитку, не є результатом порівняння різних 

альтернативних варіантів. Досить часто в них відсутні пропозиції і аналіз 

можливих сценаріїв, варіантів розвитку, залежно від тих чи інших умов. 



 

 

Концепції стратегічного розвитку регіонів практично повсюдно не пов'язані з 

аналогічними документами, що розробляються на рівні муніципальних 

утворень, тобто не містять «міського розрізу», в них нечітко прописаний 

механізм реалізації та оцінки стратегій розвитку міста[87, C. 312]. 

Основними варіантами невдалої правової регламентації в правових 

актах регіонів України можна також назвати відсутність аналізу стратегічних 

альтернатив; інформаційну недостатність; некомпетентність у прийнятті 

рішень. Таким чином, з досвіду встановлення норм і правових положень про 

механізми стратегічного планування на рівні регіонів України автор зробив 

наступні висновки: 

 парадигма механізмів стратегічного планування в регіональному  

управлінні сама по собі не є гарантією успішного економічного розвитку, 

хоча і привносить в управління територією певну доцільність; 

 в органах публічної влади регіону, які не мають чітко 

сформульованого механізму стратегічного планування в регіональному  

управлінні, розвиток йде повільно, тоді як в місцях, керованих відповідно до 

стратегічного плану, інтенсивніше; 

 ні розробка і здійснення ефективної стратегії, ні успішні 

організаційні зміни неможливі, якщо в регіоні немає норм і процедур реально 

функціонуючого механізму навчання цивільних і чиновників новим методам 

державного управління. 

Недоліки у правовому регулюванні механізмів  стратегічного 

планування в регіональному  управлінні в основному виникають у зв'язку з 

тим, що до цих пір залишається невирішеним ряд методологічних завдань, в 

тому числі, не створений новий організаційно економічний механізм 

розробки стратегічних документів розвитку територій. Крім того, все більш 

актуальною стає завдання освоєння найважливіших інструментів 

стратегічного планування в регіональному  управлінні - моніторингу та 

оцінки виконання стратегічних управлінських рішень, а методик їх 

проведення поки не затверджено жодним з державних органів влади. 



 

 

Тим більше що стан справ і тенденції розвитку галузей і напрямків 

діяльності можуть визначатися в ході діагностики, в результаті якої, в 

основному, і формулюються основні проблеми у їх діяльності, здійснюється 

аналіз чинників, що перешкоджають реалізації потенційних можливостей. 

Як відомо, тільки визначення стратегічних цілей і завдань розвитку 

регіонів, а також система цільових індикаторів, що дозволяють здійснювати 

моніторинг досягнення стратегічних цілей і завдань, ефективність управління 

регіональним розвитком можуть забезпечити виконання намічених заходів зі 

стратегічного управління територій. Основними інструментами реалізації 

стратегічних заходів можуть стати комплексні програми соціально-

економічного територіального розвитку[101, C.119]. 

Основний принцип формулювання комплексних програм полягає в 

реалізації ефекту взаємодоповнюваності і взаємної підтримки різних 

стратегічних дій. Для ефективного управління реалізацією стратегіями 

соціально-економічного територіального розвитку необхідно розробляти 

систему моніторингу та пропозиції щодо підвищення ефективності системи 

стратегічного управління в регіонах.  

Як показав аналіз державних правових актів, якість державного 

управління в регіонами, ступінь відповідності бюджетних процедур і 

адміністративних регламентів державних вимогам в останні роки стають 

найважливішою умовою отримання підтримки регіону та оцінки якості 

регіональної бізнес-середовища[194, C. 67].  

Для досягнення зазначених цілей на регіональному та місцевому 

рівнях, забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіонів 

автором запропоновано зосередитися на наступних  механізмах стратегічного 

планування в регіональному управлінні: 

 вдосконалення механізмів стратегічного планування в 

регіональному  управлінні, просторового розвитку та територіального 

планування в регіонах; 



 

 

 завершення адміністративної реформи, в тому числі, щодо 

впровадження нових механізмів адміністративного регулювання і 

управління, реалізації заходів щодо зниження адміністративних бар'єрів; 

вдосконалення системи державної і муніципальної служби в рамках 

повноважень регіону, реалізації програм підготовки та перепідготовки 

державних і муніципальних службовців; модернізації систем інформаційного 

супроводу діяльності органів державного управління; створенню умов для 

забезпечення відкритості влади; вдосконалення системи державного та 

корпоративного управління в галузях економіки і соціальної сфери регіону; 

розширенню практики використання та підвищення ефективності програмно-

цільового планування, управління розвитком галузей економіки та соціальної 

сфери; підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами регіону 

за рахунок реалізації принципів бюджетування, орієнтованого на результат; 

удосконалення нормативно-правової бази (розробки системи правового 

регулювання стратегічного планування в регіональному  управлінні, 

підтримки інноваційної та інвестиційної діяльності, трудових та земельних 

відносин); стандартизації та регламентації послуг органів виконавчої влади 

регіону з метою підвищення їх якості та доступності; встановленню діалогу 

між бізнесом і владою методами державно-приватного партнерства, в тому 

числі, на регіональному та місцевому рівнях, впровадження механізмів 

встановлення корпоративної соціальної відповідальності; 

 впровадження нових механізмів взаємовідносин з органами 

місцевого самоврядування в регіоні, вдосконалення міжбюджетних відносин, 

в тому числі, фінансових механізмів вирівнювання рівня економічного 

розвитку муніципальних утворень; 

 розвиток практики програмно-цільового управління розвитком 

галузей економіки та соціальної сфери муніципальних утворень регіону; 

державної підтримки муніципальних програм у тих випадках, коли вони є 

механізмами реалізації регіональних програм в муніципальних утвореннях 

даного регіону. 



 

 

Новими пріоритетами державної регіональної політики у сфері 

економіки має стати стимулювання інвестицій та економічної активності в 

обробному секторі економіки і, особливо, в інноваційному секторі. Це 

означає, що розробка правових положень про якість державного управління в 

регіонах, про ступінь відповідності  бюджетних процедур і адміністративних 

регламентів державним вимогам повинна стати найважливішою умовою 

отримання державної підтримки та головним складовим оцінки якості 

регіональної бізнес-середовища (інвестиційного клімату)[111]. 

Важливим документом, що визначає довгострокове соціально 

економічний розвиток регіону, може бути програма його соціально-

економічного територіального розвитку на середньостроковий період. У ній, 

як правило, визначають цілі соціально-економічного розвитку території, 

конкретні заходи щодо підвищення ефективності виробництва в 

промисловості, АПК, поліпшенню транспортної інфраструктури регіону 

України і т.д. Цільові програми, як відомо, можуть бути головним 

інструментом реалізації таких важливих стратегічних напрямків, як соціальна 

політика, екологія, транспортна інфраструктура, житлово-комунальне 

господарство. Ці області поки не залучають приватних інвесторів, оскільки 

вимагають використання значних коштів. 

У цих цілях доцільно розробити і реалізувати в регіоні програму 

територіального інвестиційного маркетингу. Доцільно також створення 

виробничої агломерації або сучасних індустріальних парків. Це дозволить 

залучити в регіон інвестиції з-поза, в тому числі, іноземні; створити 

сприятливі умови для розміщення нових, розширюваних і модернізованих 

виробництв; мінімізувати витрати на інфраструктурну підготовку ділянок, 

скоротити час розгортання інвестиційних проектів; забезпечити координацію 

в регіоні інвестиційних проектів; зберегти середовище, в якому 

розміщуються нові виробничі об'єкти. Можливість розробки і прийняття 

таких програм доцільно встановити саме в спеціальному законі[197, C. 38]. 



 

 

Перелік стратегічних цілей розвитку регіонів України також доцільно 

закріпити в регіональному законі з тим, щоб створити правові умови для 

однакового застосування норм про стратегічному управлінні в регіонах 

України. В той же час, повинна зберігатися можливість коригування 

пріоритетів і цілей розвитку регіону в залежності від вже досягнутих 

результатів, а також і мінливих зовнішніх умов. При цьому в програмних 

документах та нормативно-правових актах по стратегічному плануванні в 

регіональному управлінні бажано передбачити положення про можливість і 

навіть необхідність обміну між регіонами інформацією та досвідом роботи в 

галузі стратегічного управління, моніторингу, оцінки реалізації стратегії і 

програм. Також доцільно організаційно відокремлювати на місцях виконання 

функцій стратегічному плануванні в регіональному управлінні, створюючи 

спеціальний орган управління і контролю в структурі органів виконавчої 

влади регіонів України. 

Дня багатьох територій регіональний (муніципальний) маркетинг є 

одним з найбільш ефективних методів стратегічному плануванні в 

регіональному управлінні, націлених на більш активне залучення  як 

вітчизняних, так і іноземних інвесторів. 

 

1.2. Стратегічне планування в регіональному управлінні  як 

фактор соціально-економічного територіального розвитку 

 

Теорія і практика стратегічного планування в регіональному управлінні 

на територіальному рівні в сучасному вигляді отримали широку 

популярність в Європі відносно недавно, наприкінці 1980-х років. Головними 

причинами поширення цих нових підходів у системі територіального 

управління стали такі фактори, як загострення міжнародної конкуренції; 

ускладнення механізмів територіального управління; прагнення реально 

просунутися у вирішенні найбільш важливих і навіть застійних соціальних 

проблем територій. 



 

 

У традиційній практиці управління територіями регіональна і місцева 

влада бачили своєю основною управлінською функцією формування річного 

бюджету, що задає ключові цілі політики соціально-економічного розвитку 

території, а також основні інструменти їх реалізації. Недостатність такого 

підходу виявилася, по-перше, у зв'язку з ускладненням процесів соціально-

економічного розвитку територій, по-друге, у зв'язку з поширенням практики 

приватно - державного партнерства, яка вимагала координації зусиль безлічі 

організацій і довготривалого завдання певного напряму спільних зусиль і 

коштів з боку державного та муніципального управління, а також і 

приватного бізнесу[3, C. 45]. 

Соціально-економічна ситуація на територіальному рівні перебуває 

сьогодні під впливом не тільки загальнонаціональних, а й ряду 

загальносвітових тенденцій розвитку. Це посилює необхідність проведення 

саме на територіальному рівні стратегічного планування в регіональному 

управлінні інновацій та підвищення конкурентоспроможності. На порозі 

епохи «інформаційного суспільства» очікуються все прискорюються зміни в 

економічній сфері, в зв’язку з  зростання темпів відбувається впровадження 

нових товарів і технологій, виникають потреби в нових кваліфікаціях і 

навичках, з'являються одночасно і нові можливості, і нові складності у сфері 

зайнятості, надання соціальних послуг та ін. 

Стратегічне планування в регіональному управлінні дозволяє пов'язати 

вирішення економічних і соціальних проблем територій. Поза застосування 

методів стратегічного планування структурна перебудова економіки в зв’язку 

з виникне ними  соціальними проблемами може досягти критичної точки. 

Політика довготривалого економічного розвитку територій повинна 

поєднувати підтримку робочих місць, стимулювання інновації із 

збереженням досить стабільної соціальної структури суспільства і якості 

життя населення. Для цього необхідна ефективна взаємодія між усіма 

рівнями публічної влади, між державними і приватними секторами, причому 

на довготривалій, стратегічній основі[178, C. 67]. 



 

 

Реагуючи на названі проблеми, території змушені проводити все більш 

довготривалу соціально-економічну політику, висувати нові стратегічні 

ініціативи, здатні дати імпульс розвитку своєї економіки. У результаті, багато 

території стали розробляти комплексні документи, що встановлюють цілі, 

завдання, напрями розвитку стратегічного планування в регіональному 

управлінні. Такі документи мають розрізняються назви. Велика частина 

подібних документів має переважну орієнтацію на економіку, хоча часто 

важко розрізнити суто «економічну стратегію» від загального стратегічного 

планування в регіональному управлінні, включаючи і рішення виникаючих 

проблем соціального характеру. 

Автор розробляє в якості основних цілей механізмів стратегічного 

планування в регіональному управлінні, як фактор соціально-економічного 

територіального розвитку наступні  стратегії: а) вироблення загального 

розуміння сторонами відбуваються в економіці змін і єдиної позиції по 

відношенню до них; б) визначення ключових напрямів розвитку території; в) 

з'ясування найбільш доцільної поведінки державних, громадських та 

приватних організацій, що діють у сфері економічної політики; г) створення 

загальних процедур для спільної роботи по зміцненню економічного і 

соціального потенціалу територій, щодо формування локальних громад за 

місцем проживання та розташування підприємств; д) сприяння всім суб'єктам 

економічної політики в прийнятті ними рішень, що дозволяють підвищити 

цілеспрямованість і с координованість дій з підвищення 

конкурентоспроможності території. 

Територіальне стратегічне планування почало застосовуватися в 

Україні в середині 1990-х років, тобто помітно пізніше, ніж за кордоном. 

Однак такий пізній «старт» був компенсований швидким розвитком цієї 

практики в подальшому. Причому, як і за кордоном, при розвитку теорії та 

методології територіального стратегічного планування в регіональному 

управлінні України також виявилася аналогія, що дозволяє у відомих рамках 

розглядати територію як якесь «підприємство», яке обслуговує «клієнтів» - 



 

 

населення, бізнес і конкуруюче за цих «клієнтів» з іншими територіями. Ця 

аналогія стала вихідним пунктом до «трансляції» багатьох сучасних 

технологій управління з бізнесу в громадський сектор. Однак рамки цих 

«трансляцій» дуже обмежені: за технічної схожості практику виробничого та 

територіального стратегічного планування в регіональному управлінні 

поділяють значні відмінності[59, C.23]. 

Так, перше здійснюється в рамках єдиного господарюючого суб'єкта, 

де нижчі ланки (підрозділи, філії та ін.). Знаходяться в прямому 

підпорядкуванні головного суб'єкта стратегічного планування; тут немає 

«соціального навантаження», якщо її добровільно не приймає на себе 

керівництво (власники) підприємства. Навпаки, в рамках територіального 

стратегічного планування його основні суб'єкти та об'єкти не знаходяться в 

стані прямий підпорядкованості, що і надає цій моделі управління велике 

значення договірного початку. Крім того, переважаючою тут залишається 

соціальна спрямованість плану, тоді як «виробнича» сторона лише позначає 

собою засіб або шлях формування ресурсної (насамперед, фінансово-

бюджетної) бази реалізації стратегій розвитку, як джерело робочих місць та 

ін. [73, C.243] . 

 З позиції вибору найбільш конструктивного методологічного 

інструментарію розробки документів механізмів  стратегічного планування в 

регіональному управлінні, слід особливу увагу звернути на методи 

історичного та структурно-функціонального аналізу. 

Історичний підхід націлений на дослідження генезису даного 

територіального утворення, рушійних сил і джерел формування 

продуктивних сил та систем управління та ін. 

Автором пропонується у процесі розробки документів механізмів 

стратегічного планування перед регіоном визначити  два основних і 

принципово різних варіанти розвитку. Перший - інерційний, що передбачає 

рух (можливо, із змінами непринципового характеру) за вже визначилася 

раніше траєкторії, збереження сформованих у минулому тенденцій і 



 

 

структурних характеристик. Інший варіант - альтернативний, який 

передбачає в якості стратегічної мети переклад економіки регіону на 

принципово іншу траєкторію розвитку. 

У сучасних умовах  механізми стратегічного планування в 

регіональному управлінні соціально-економічного розвитку - це 

систематичний, багатогранний за спрямованістю процес управління, за 

допомогою якого територіальні общини формують картину свого 

майбутнього і визначають кошти і етапи його досягнення. Воно включає в 

себе: узгодження групових інтересів всередині спільноти; інвентаризацію 

реальних ресурсів, обмежень і сприятливих чинників; визначення реально 

здійсненних завдань і цілей; формування концепцій, програм і планів дій. 

Формування концепції (програми, плану) перспективного соціально-

економічного розвитку регіонів - складний процес, здійснення якого вимагає 

дотримання певних принципів, головними з яких пропонується вважати 

наступне: принцип цілеспрямованості, принцип соціальності, принцип 

комплексності, принцип системності, принцип адаптивності, ефективності та 

мінімізації ризику , принцип балансу інтересів, принцип легітимності та 

демократичності та ін.[148, C. 138]. 

Принцип цілеспрямованості принцип реалізується вже в ході самої 

розробки концепції, ядро якої складають, по-перше, комплекс стратегічних 

цілей розвитку регіону; по-друге, стратегічний вибір регіону, що включає 

перелік пріоритетних функцій (галузей і видів діяльності), намічаються до 

реалізації в стратегічній перспективі. Дотримання принципу соціальності 

означає, що при формуванні стратегічних цілей розвитку регіону, механізмів 

їх реалізації на чільне місце мають бути покладені інтереси населення, 

вирішення проблем підвищення рівня та якості життя[85, C.76]. 

Дотримання вимог принципу комплексності при формуванні концепції 

перспективного соціально-економічного розвитку регіону означає розгляд 

пріоритетних функцій, реалізованих регіональним управлінням, насамперед, 

в контексті всієї сукупності прогнозних соціально-економічних 



 

 

характеристик, внутрішніх і зовнішніх факторів розвитку регіону[217, C. 60]. 

Принцип системності тісно пов'язаний з принципом комплексності; 

слідування його вимогам означає, що визначення стратегічних цілей 

розвитку регіону та механізмів їх реалізації має здійснюватися з урахуванням 

взаємозв'язків, що характеризують взаємозалежність розвитку регіону з 

іншими регіонами та муніципальними утвореннями.  

Слідування вимогам принципу адаптивності означає, що формування 

концепції соціально-економічного розвитку регіону необхідно здійснювати з 

урахуванням можливих змін зовнішнього середовища, які можуть зумовити 

коригування цілей, пріоритетів і механізмів їх реалізації. Таке коригування 

повинна бути зрозумілою для населення та всіх суб'єктів стратегічного 

управління і проводитися з мінімальними політичними, соціальними та 

економічними витратами. 

Автор вважає, що прийняття довгострокової концепції соціально-

економічного розвитку регіону - це, в кінцевому рахунку, дуже відповідальна 

управлінське рішення, поєднане із значним економічним і політичним 

ризиком. Тому дотримання принципу мінімізації ризику означає, що в 

процесі формування стратегічного вибору регіону повинні бути оцінені (по 

можливості) різні ризики, обумовлені виконанням територією тих чи інших 

пріоритетних функцій у майбутньому[75, C.21]. Одночасно якісне 

стратегічне планування передбачає формування певних матеріальних і 

фінансових резервів, що дозволяють регіону компенсувати втрати, пов'язані з 

проявом ризиків як в економічній, так і в соціальній сфері. 

Принцип балансу інтересів багатозначний і припускає знаходження 

консенсусу як між владними структурами різного рівня, так і професійними і 

громадськими групами населення, щодо стратегічних цілей і пріоритетів 

розвитку регіону, механізмів їх практичної реалізації[170, C. 37]. У цьому 

сенсі стратегічний план розвитку регіону має включати в себе не тільки 

баланс інтересів регіону і кожного місцевого поселення, а й конкретні 



 

 

механізми досягнення такого балансу в процесі розробки та реалізації 

оперативних управлінських рішень. 

Принцип легітимності передбачає обов'язковість (крім широкої 

громадської і наукової експертизи) розгляду та прийняття запропонованого 

варіанту концепції розвитку регіону (так само як і всіх можливих змін до неї) 

на рівні представницького органу державної влади регіону. З принципами 

легітимності і балансу інтересів тісно пов'язаний принцип демократичності, 

що означає гласність і відкритість ходу і результатів робіт з формування 

концепції, залучення до розгляду та експертизи документів стратегічного 

планування наукової громадськості та населення. 

Сюди ж близько примикає і принцип активного використання 

механізмів державно-приватного партнерства. Сенс або цільова функція 

такого партнерства - у використанні строго добровільних форм участі 

приватного капіталу у вирішенні питань соціально-економічного розвитку 

території, в реалізації великих інвестиційних проектів, наприклад, 

інфраструктурного характеру (за межами «звичайних» форм соціальної 

відповідальності бізнесу - сплата податків, підтримання вимог екологічної 

безпеки та ін.)[ 90, C.28]. 

Автором пропонується розробити стратегію економічного розвитку, 

яка розробляється і реалізується спільними зусиллями органів державної та 

місцевої влади, представників приватного бізнесу та громадських 

організацій,  щодо стратегічного планування в регіональному управлінні, 

який забезпечить  дотримання наступних  принципів: 

1. Стратегічний план скасовує і не підміняє інші види планів, не є 

комплексним планом, а визначає лише цілі, напрями та головні рубежі 

розвитку регіону в найбільш важливих, пріоритетних для нього галузях 

економіки та соціальної сфери. Очевидно, що ці рубежі можуть бути 

виражені цілком визначеною системою показників. 

2. Стратегічний план – це  договір суспільної злагоди, відповідно до 

якого повноважні органи влади, підприємства (приватний капітал) та 



 

 

громадські організації підтверджують спільно сформовані цілі і приймають 

на себе певні зобов'язання по їх досягненню. Останнє, звичайно, не виключає 

можливості прийняття даного плану у вигляді нормативного акта (рішення) 

органу виконавчої або представницької влади регіону. Стратегічний план не 

тільки розробляється, але і реалізується всіма учасниками процесу 

стратегічного планування з урахуванням інтересів та за участю населення. 

Однак не можна «збиватися» і в іншу крайність - трактувати стратегічне 

планування, його основні інститути у вигляді якоїсь суспільно-

консультативної палати, в якій всі займаються всім, і ніхто ні за що не 

відповідає. Реалізація моделі стратегічного планування у вигляді широкого 

суспільного діалогу не означає, що повноважні органи державної влади 

регіону знімають з себе - хоча б частково - покладені на них повноваження і 

відповідальність на сталий соціально-економічний розвиток регіону. 

3. Навіть за умови нормативно-правового закріплення стратегічний 

план - не директива, а спільна домовленість про конкретні заходи, що мають 

стратегічну важливість для регіону, які необхідно зробити. Стратегічного 

планування в регіональному управлінні спрямоване не на роздачу директив, а 

на практичне забезпечення суспільного консенсусу, на залучення до 

ухвалення рішень та їх реалізацію всіх соціальних груп. 

4. Процедура стратегічного планування не допускає абсолютно 

однакового підходу, оскільки українські  регіони суттєво відрізняються один 

від одного за багатьма ознаками. 

5. Кожен регіон, стикаючись зі своїми власними проблемами, вирішує 

їх методами стратегічного планування по-своєму. Але і рівень життя 

населення, в кінцевому рахунку, визначається ефективністю, 

конкурентоспроможністю економіки регіону. Тому в першу чергу 

стратегічне планування має орієнтуватися саме на сталий економічний 

розвиток, що враховує всі перспективні зміни в структурі господарської 

діяльності та сукупного попиту, в можливих ресурсних та екологічних 

обмеженнях та ін. 



 

 

6. Основною цикл стратегічного планування економічного розвитку 

регіону можна представити в наступному вигляді: 

 визначення цілей розвитку, які повинні бути ранжовані за 

ступенем спільності і за пріоритетами, а також містити показники розвитку і 

спиратися на соціально-економічні стандарти функціонування всієї 

інфраструктури; 

 аналіз зовнішньої економічної, правової та інституційного 

середовища соціально-економічного розвитку регіону. Оцінка зовнішніх 

факторів розвитку - одна з відмінних характеристик стратегічного 

планування.  

7. Стратегічне планування неможливо поза розробки якісних прогнозів. 

Без розробки науково обґрунтованих прогнозів з різними горизонтами 

прогнозування, процес стратегічного цілепокладання і управління в цілому 

практично неможливий. Є прогноз соціально-економічного розвитку Росії. 

Спроби розробити довгостроковий прогноз були зроблені і в деяких регіонах. 

Однак треба звернути увагу на те, що прогнозуванням у нас в країні 

займаються (без необхідного ступеня узгодженості) і державні, і регіональні 

органи державної влади, в чиї функції не входить займатися науково-

методичними розробками. Замість використання прогнозу як одного з 

інструментів планування і програмування; як інструменту, який дозволяє 

виявити проблеми і диспропорції розвитку країни, регіону, вони як би 

займаються створенням самого інструменту. В умовах практично повної 

відсутності досвіду і традицій довгострокового прогнозування, особливо в 

регіонах, надійність прогнозів, розроблених невеликою групою економістів - 

державних службовців, викликає обґрунтований сумнів. Ще важче ситуація з 

прогнозами в муніципальних утвореннях, які формально, відповідно до 

Бюджетного кодексу України, повинні розробляти такі прогнози. 

Прогноз повинен відігравати визначальну роль у процесі прийняття 

управлінських рішень як органами влади, так і бізнесу.  



 

 

РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ МЕХАНІЗМІВ СТРАТЕГІЧНОГО 

ПЛАНУВАННЯ В РЕГІОНАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ УКРАЇНИ 

 

2.1. Аналіз основних тенденцій соціально-економічного 

територіального розвитку та особливостей механізмів його регулювання 

в сучасних умовах 

 

Економічний і соціальний розвиток України в регіональному вимірі 

визначається наступними тенденціями. Як свідчить проведений аналіз 

стратегічного планування в регіональному управління  України, їх основні 

показники мають тенденцію до зростання. Це свідчить про поступове 

поліпшення якісних і кількісних характеристик функціонування економіки. 

Аналіз динаміки показника ВДВ регіонів свідчить про певне посилення 

ролі високоіндустріалізованих регіонів та столиці у процесі формування 

загальнодержавного значення. 

Однією з найбільш загрозливих тенденцій, яка прослідковується на 

рівні регіонів України, є значні територіальні розбіжності в розподілі 

ресурсного потенціалу. Визначальний вплив на коливання розмаху варіації 

здійснюють динамічні зміни показників високорозвинених регіонів України 

(переважно столиці та східних). 

 Відповідно до проекту Концепції державної регіональної політики 

(редакція від 27.02.2008 р.), регіонами є визначені законодавством 

територіальні утворення субнаціонального рівня із системою органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також інші 

територіальні утворення, які характеризуються специфічністю, цілісністю та 

спільністю проблем розвитку й визначені законодавством для досягнення 

особливих цілей розвитку територій. 



 

 

Автором визначено, що брак ефективного механізму стратегічного 

планування в регіональному управлінні спричиняє поглиблення дисбалансу в 

соціально-економічному розвитку регіонів. 

Розв’язання проблеми формування раціональної структури 

національної економіки, її стабілізації та соціальної переорієнтації вимагають 

децентралізації управління, розширення регіонального самоврядування. 

Головна особливість регіону полягає в його відносно самостійному 

відтворювальному процесі, який охоплює виробництво, розподіл, обмін і 

споживання[177, C. 65] 

Автором пропонується, окремою складовою макроекономічного 

планування доречно виділити стратегічне планування соціально-

економічного розвитку регіонів, яке є цивілізованим механізмом реалізації 

державної регіональної політики і дозволяє спрямовувати у вигідне для 

регіону русло інтереси ділових кіл і громадськості конкретної території. 

Автором визначено місце, яке займає  стратегічне  планування в 

регіональному управлінні в умовах вітчизняної економіки, яке зводиться до: 

- забезпечення комплексного розвитку регіону, узгодження 

регіональних потреб  з  ресурсними можливостями; 

- ліквідації “вузьких місць” регіонального розвитку, 

координації  інтересів різних соціальних груп; 

-   інформативної ролі регіональних програм, в яких міститься ряд 

показників, які характеризують стан економіки в  ретроспективі і в 

перспективі.  

Основні фактори, що обумовлюють процес розробки стратегічне  

планування в регіональному управлінні соціально-економічного розвитку 

регіону наведені на рис. 2.4. 

 



 

 

 
 

Рис. 2.1. Основні фактори розробки механізмів  стратегічного 

планування в регіональному управлінні соціально-економічного розвитку 

 

Це дозволяє органам місцевої влади з одного боку, аналізувати 

застарілі проблеми розвитку економіки області і формувати стратегію, а з 

другого - інформувати про проблеми, які можуть виникнути; 

- забезпечення погодженості у діях  господарських суб’єктів; 

- створення своєрідних орієнтирів для приватного сектору при   

проведенні інвестиційної політики; 

- сприяння удосконаленню структури господарського комплексу 

регіону; 

- стимулювання раціонального використання територіальних ресурсів; 

- покращення функціонування соціальної та виробничої 

інфраструктури; 

- забезпечення послідовного зростання якості життя населення. 

Отже стратегічне  планування в регіональному управлінні (а також 

прогнозування та програмування як його складові елементи) є невід’ємною 

частиною державної регіональної політики України.  



 

 

 Обов’язкові елементи регіональних програм і прогнозів розвитку 

регіонів наведені на рис. 2.5 

  

 Рис. 2.5 Обов’язкові елементи регіональних програм і прогнозів 

розвитку регіонів 

  

Державні регіональні програми – комплекс заходів місцевих органів 

державної влади та управління щодо вирішення найбільш актуальних 

проблем соціально-економічного розвитку регіону [171, с. 185]. 

Вони дають можливість узгодити територіальні та галузеві інтереси, 

створити реальні умови для зближення рівнів виробництва і споживання 

основних товарів широкого споживання в усіх регіонах.  

В цьому контексті основні завдання механізмів стратегічного  

планування в регіональному управлінні полягають у забезпеченні 

оптимального розвитку народного господарства регіонів в єдиному 

народногосподарському комплексі держави; вдосконаленні спеціалізації 

територій; установленні оптимальних пропорцій; ефективному використанні 

трудових і природних ресурсів та виробничих потужностей; раціоналізації 

розміщення продуктивних сил. 

 

 

 



 

 

2.2. Оцінка успішності управління проектами стратегічного 

планування в регіональному управлінні 

 

Одним з ключових вимог до проекту з розробки стратегічного плану в 

регіональному управління  є його відтворюваність, так як стратегічне 

управління циклічно. Тому після завершення пілотного проекту зі створення 

стратегічного плану для успішного здійснення наступного циклу необхідно 

оцінити ефективність управління ним, виявити причини невдач і передбачити 

заходи, щоб уникнути їх у майбутньому. 

Автором розглянуті підходи до оцінки ефективності управління з 

метою виявлення найбільш прийнятного методу визначення успішності 

управління проектом з розробки стратегічного плану розвитку міста. Так як 

подібні проекти належать до сфери регіонального  управління, то нас будуть 

цікавити методи оцінки ефективності регіонального управління та методи 

оцінки успіху у сфері стратегічного планування. 

Спочатку успішність регіонального управління оцінювалася з позицій 

ефекту, тобто досягнутого результату. У 1924 р А. Бак писав: «Ми хотіли б 

розробити методи і норми, за допомогою яких можна було б вимірювати 

результати діяльності органу управління так, щоб отримана інформація була 

абсолютно точна і найвищою мірою конструктивна». Сам по собі ефект 

недостатньо характеризує управлінську діяльність, оскільки не дає відповіді 

на питання, у що обійшовся результат, якими витратами отриманий цей 

ефект. Рівні витрати можуть дати різний ефект, і, навпаки, один і той же 

ефект може бути отриманий в різних умовах зовнішнього середовища за 

рахунок різних за величиною, складом і співвідношенню витрат. Наступним 

етапом еволюції методів оцінки регіонального управління було виникнення 

підходу з позицій ефективності. Цей напрямок досліджень підтримувалося в 

публікаціях Інституту урбаністики в 70-х роках. У роботах К. Рідлі були 

запропоновані нормативи для вимірювання результатів роботи управлінь 

пожежної охорони, охорони здоров'я, поліції і громадських робіт. Він визнає, 



 

 

що «було б несправедливо оцінювати управління містом тільки за 

досягнутими результатами і абсолютно ігнорувати ціну, яку при цьому 

доводиться платити».  

У 1971 р Г. Хейтрі і Д. Фікс прийшли до висновку, що «невірно при 

оцінці продуктивності ігнорувати« якість »продукту або послуги, особливо 

якщо мова йде про вплив даного продукту або послуги на громадян і 

суспільство». Вони вважали, що «оцінки продуктивності, засновані на 

вузькому визначенні випуску, наприклад, тонни зібраного сміття або 

кількість проведених перевірок, можуть внести чималу плутанину». Таким 

чином, ефективність регіонального управління поділяється на економічну 

(кількісна оцінка відношення ефекту до витрат у конкретних умовах) і 

соціальну (якісна оцінка діяльності, що виражає відповідність мети органу 

влади потребам її споживачів).  

Представниками підходу з позицій закритої системи є Г. Шмандт і Дж. 

Стефенс, які досліджували «залежність між рівнем послуг та іншими 

змінними». Д. Бредфорд, Р. Мальт і У. Оатс представили ефективність як 

співвідношення кількісних і якісних показників діяльності адміністрацій. 

Одним з останніх напрямків досліджень є спроба побудови багатофакторної 

моделі оцінки ефективності діяльності адміністрацій, основні етапи та 

методологічна основа якої викладені в роботах У. Болкіах і Д. Сінка [39, C. 

78]. 

Автор вважає, що використовувати метод зіставлення результату і 

витрат для оцінки ефективності управління розробкою міського 

стратегічного плану розвитку важко  у зв'язку з тим, що важко адекватно 

оцінити вартість розробленого документа. З одного боку, можна прийняти за 

основу вартість документану, запитувану консалтинговими організаціями за 

виконання подібної роботи. Однак, оскільки існує великий розкид цін на цей 

вид послуг і якостей кінцевого продукту, не ясно, яку ж ціну (максимальну, 

мінімальну, середню) варто вибрати. З іншого боку, можна порівняти 

собівартість розробки стратегічних планів подібними регіональними 



 

 

утвореннями. Але ситуація в кожному місті індивідуальна, і важко знайти два 

міста, що використовують абсолютно однакові технології стратегічного 

планування. А раз технології різні, то і витрати на виробництво плану 

різняться. 

Автор вважає за необхідне розглянути підходи до оцінки ефективності 

управління розробкою міського стратегічного плану з метою виявлення 

найбільш прийнятного методу визначення успішності управління проектом. 

Так як подібні проекти належать до сфери регіонального  управління, то нас 

будуть цікавити методи оцінки ефективності регіонального управління та 

методи оцінки успіху у сфері управління проектами. 

Відповідно до сучасної теорії проектів ефективність управління 

показує, наскільки повно використовується потенціал наявних ресурсів для 

досягнення намічених цілей у сформованих зовнішніх і внутрішніх умовах. 

Ефективність системи управління має двоїсту природу. Ще П. Друкер 

говорив про зовнішню і внутрішню ефективності системи [26, C.101]. 

Зовнішня ефективність показує, що «робляться потрібні речі», внутрішня - 

«наскільки правильно робляться потрібні речі». Оцінити це можна двояко: з 

одного боку, шляхом визначення результатів діяльності, з іншого - через 

оцінку власне системи управління. Перший спосіб має серйозний недолік, 

пов'язаний з неможливістю розмежувати і визначити частку відповідальності 

зовнішніх і внутрішніх (управлінських) чинників за досягнуті результати. 

Другий спосіб носить суб'єктивний характер.  

Автор виокремлює  підходи до оцінки ефективності систем управління 

розробкою міського стратегічного плану: 

- Оцінка ефективності управління шляхом порівняння результатів 

системи управління з результатами інших аналогічних систем. 

- Оцінка ефективності системи управління за рівнем використання 

ресурсів, пов'язаних із самим управлінням. В даному випадку ефективність 

системи  управління оцінюється по віддачі від витрат на апарат управління. 

При цьому слід враховувати і якісні характеристики системи управління. 



 

 

Автор вважає, що всі перераховані вище підходи до оцінки 

ефективності мають недоліки стосовно до управління проектом з розробки 

регіонального управління  стратегічним  планом розвитку. В такому проекті 

складно виявити, за рахунок чого отримано результат - за рахунок рішень і 

дій регіонального  керівництва або управлінської команди проекту (яка може 

бути зовнішньої по відношенню до регіонального керівництва). Також 

складно визначити, які чинники управління зіграли найбільшу роль у 

досягненні результату, адже професіоналізм керуючого нерозривно 

пов'язаний з якістю підготовлених документів, з швидкістю реакції на зміну 

навколишнього середовища. Що стосується порівняння управління  даним 

проектом з керуванням іншими подібними проектами, вище вже згадувалося 

про унікальність кожного муніципального освіти і проектів з розробки 

стратегічного плану. Більше того, унікальність є характерною рисою самого 

поняття «проект». Навіть при наступному відтворенні проекту з розробки 

стратегічного плану в даному ж регіональному утворенні  будуть відмінності 

від пілотного проекту, так як зміниться ситуація, склад учасників, їх 

мотивація, підготовленість і т.д. Тому використовувати для оцінки 

ефективності управління проектом з розробки стратегічного плану метод 

порівняння недоцільно. При оцінці ефективності управління по віддачі від 

витрат на апарат управління, неминуче зіткнення з проблемою, що прийняти 

за кількісний результат управління: кількість прийнятих рішень, кількість 

змін плану проекту, кількість людино-годин управлінської праці, ступінь 

завантаження устаткування та тощо. 

Автор вважає, що для оцінки управління таким комплексним соціально 

- економічним проектом, як розробка стратегічного плану, необхідно 

використовувати декілька показників. Показники та їх групи визначають 

принциповий підхід до вимірювання ефективності, відображають головні 

ознаки, за якими вона оцінюється. Причому в кожному конкретному випадку 

слід розробляти індивідуальну систему показників, причому не тільки 

кількісних, а й якісних. 



 

 

Питомі ваги показників, що включаються в зведений показник 

ефективності, визначаються за допомогою методів експертної оцінки. При 

цьому має дотримуватися така умова: 

 

Σ(ао, а1, …. ап)= 1        (2. 1.) 

 

Даний метод оцінки управління проектом цілком підходить і для 

проекту з розробки міської стратегічного плану розвитку. Однак цей метод 

має високий ступінь суб'єктивністю, оскільки використовується експертна 

оцінка значимості всіх показників. Крім того, пропоновані показники 

включають не витрати на досягнення кінцевого результату діяльності, а 

тільки управлінські витрати, хоча однією з характеристик успішного 

управління проектом є вміння досягти результат при заданому бюджеті. 

Традиційно  для оцінки успішності реалізації проектів 

використовуються такі критерії, як: 

- дотримання термінів реалізації; 

- дотримання рамок бюджету; 

- відповідність результату проекту вимогам до якості. 

Залежно від специфіки проекту можуть вводитися додаткові критерії, 

наприклад, щодо забезпечення екологічної, санітарної або інформаційної 

безпеки, задоволення потреб учасників проекту і т.д. Такий підхід об'єднує 

гідності вищезазначених методів оцінки і уникає їх недоліків. Оцінка 

ефективності управління проектом проводиться в підсумку за такими 

ключовими характеристиками, як результат і його якість, витрати, тривалість 

проекту. 

Саме цей підхід ліг в основу пропонованої методики по оцінці 

успішності реалізації проекту з розробки стратегічного плану регіонального 

утворення, який включає в себе специфічний для подібних проектів перелік 

показників і алгоритм оцінки. Необхідно згадати, що об'єктом оцінки в 



 

 

даному випадку виступає управління проектом з розробки стратегічного 

плану, а не процес або технологія стратегічного планування. 

Автор пропонує оцінку ефективності управління проектом з розробки 

стратегічного плану регіонального управління характеризувати наступними 

рисами: 

- для адекватної оцінки ефективності необхідно використовувати набір 

різнорідних показників (якісних, кількісних), що відображають різні аспекти 

управління; 

- багато показники не є вимірними об'єктивно, вимагають експертної 

оцінки; 

- структура системи оціночних критеріїв є багаторівневою. 

Так як будь-який проект націлений на отримання конкретного 

результату, то доцільно виділити в першу чергу групу показників, що 

характеризують якість результату. Результатом проектів з розробки 

стратегічного плану розвитку регіонального утворення є відповідний 

затверджений документ, що володіє такими характеристиками як: логічність, 

простота, публічність, суспільне визнання, конкретність, адаптованість і 

контрольованість. У першому розділі цієї роботи ці характеристики були 

докладно описані. Для оцінки відповідності розробленого стратегічного 

плану розвитку цим вимогам можна застосовувати анкетування. Анкета 

пропонується для заповнення керівнику та менеджеру проекту, експертам і 

громадянам. Це єдина група показників, для оцінки якої доцільно 

використовувати опитування громадської думки, так як стратегічний план є 

публічним документом. Інші ж показники стосуються управління процесом, 

яке було неявно для місцевого співтовариства. Тому для їх оцінки більш 

підходять інтерв'ю з експертами та самостійна оцінка управлінською 

командою проекту. 

Автором розглянуто традиційні кількісні показники успіху управління 

проектом за  дотриманням термінів проекту та бюджету проекту. Оцінку 

проекту за даними показниками можна проводити як по закінченні проекту, 



 

 

так і в ході його реалізації для аналізу оперативного управління проектом та 

регулювання відхилень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка відхилення термінів реалізації всього проекту і його окремих 

робіт допомагає оцінити точність планування видів робіт, термінів виконання 

робіт та їх тривалості. Нижче наведені формули для розрахунку відхилень від 

календарного плану. 

Негативне значення відхилення терміну початку роботи свідчить про 

запізненні початку виконання роботи. Таке запізнювання могло б 

спричинити за собою перенесення на більш пізній термін часу закінчення 

роботи або скорочення тривалості даної або наступних робіт. Наслідком 

може бути більш пізній термін закінчення всього проекту та / або залучення 

додаткових ресурсів (персоналу або грошових коштів) для усунення 

запізнювання і виконання робіт у запланований термін. Позитивне значення 

цього показника показує резерв часу, який використовувався на виконання 

даної або наступних робіт, на реалізацію додаткових заходів або усунення 

запізнювань по попереднім / подальшим роботам. 

Якщо показники відхилення терміну закінчення роботи і відхилення по 

тривалості мають від'ємне значення, це також говорить про запізненні: про 

фактичне збільшенні тривалості роботи або про що мав місце пізньому 

початку роботи (у разі негативного відхилення терміну закінчення роботи). 

Наслідки цього відхилення такі ж, як при описаному вище запізненні терміну 

початку робіт. Позитивні відхилення терміну закінчення роботи та / або 

= - Відхилення терміну 

початку роботи 
Запланований час 

початку роботи 
Фактичний час 

початку роботи 
(2.2)
) 

= - Відхилення терміну 

закінчення роботи 
Запланований час 

закінчення роботи 
Фактичний час 

закінчення роботи 
(2.3.) 

= - Відхилення по 

тривалості 
Планова тривалість 

роботи 
Фактична 

тривалість роботи 
(2.4.) 



 

 

тривалості роботи так само, як і позитивне значення відхилення терміну 

початку роботи, показують резерв часу. 

Аналіз відхилень від календарного графіка проекту допомагає виявити 

подальшу придатність обраної технології стратегічного планування, так як 

можливо відхилення за термінами реалізації робіт були викликані 

необхідністю проведення заходів, непередбачених даною технологією, (або, 

навпаки, відмовою від якихось робіт), зумовлених специфікою регіонального 

утворення або змінами навколишнього середовища. Також на відхилення від 

календаря проекту могли вплинути обставини виконання тих чи інших 

контрактів, неточність прогнозування тривалості робіт, непередбачені 

адміністративні зволікання і т.д. По кожному відхиленню робиться аналіз 

причин, його викликали, і вживаються заходи для усунення подібних 

відхилень у майбутньому, наприклад, коригується технологія робіт 

(аналітичний звіт за оцінкою календарних відхилень пропонується зберегти  

для використання при плануванні аналогічного проекту при наступному 

відтворенні). 

Для виставлення оцінки по відповідності проекту календарним планом 

негативні відхилення строків проекту (по модулю) виражаються у відсотках 

від загальної кількості днів (місяців) реалізації проекту. Потім отримані 

відсотки віднімаються від 100%. Підсумкове число становить кількість балів, 

які присвоюються проекту, за показником відповідності проекту 

календарним графіком. Якщо відхилення позитивні або дорівнюють нулю, то 

виставляється оцінка 100 балів.  

 

 

Для оцінки відхилення від бюджету проекту по кожній статті бюджету 

проводиться аудит відхилень фактичних витрат від запланованих. Планові 

витрати відстежуються за затвердженим бюджетом проекту. Фактичні 

витрати відображаються у поточних (наприклад, щомісячних) і підсумковому 

фінансових звітах, підготовлених спільно бухгалтером і менеджером 



 

 

проекту. Нижче наведені формули для проведення відповідної оцінки. 

Зіставлення фактичних і запланованих сум за статтями і за термінами 

здійснення витрат допомагає виявити перевитрата (від'ємне значення 

відхилення за вартістю) або економію (позитивне значення відхилення по 

вартості) коштів проекту, календарні відхилення у витрачанні. За 

результатами аналізу робляться висновки про точність календарного 

планування витрат, використаних прийомах прогнозування витрат, дається 

оцінка діям менеджера проекту з використання резервів або усунення 

перевитрати. Щоб оцінити проект за показником дотримання рамок 

бюджету, негативне відхилення по вартості (по модулю) виражається у 

відсотках по відношенню до загальної суми проекту. Дане число віднімається 

від 100%, і отриманий результат буде відповідати кількості балів, що 

виставляються проекту за цим показником. При позитивному відхиленні 

(економії) або нульовому значенні показника проекту присвоюється оцінка 

100 балів. 

До технологічних показників можна віднести придатність обраної 

технології стратегічного планування, рівень навченості та підготовки 

виконавців, забезпечення виконання контрактів, повнота звітності за 

проектом. Технологія стратегічного планування оцінюється для того, щоб 

прийняти рішення, чи застосовувати при наступному відтворенні проекту цю 

ж схему роботи, змінити чи якісь її частини або підібрати нову. Необхідно 

виявити, наскільки повно вдалося досягти поставлених результатів проекту 

при використанні обраної технології планування. 

Оцінка рівня навченості виконавців робіт за проектом сприяє 

усвідомленню того, чи вдалося в процесі навчання добитися єдиного 

розуміння учасниками проекту предметної області проекту та процесу 

роботи, які навчальні (підготовчі) заходи для учасників проекту проводити 

надалі, щоб забезпечити таке розуміння[27, C. 234]. 

Автор вважає, що оцінка управління проекту за показником 

забезпечення виконання контрактів спрямована на виявлення слабких місць у 



 

 

виконанні обов'язків сторін за договорами, пов'язаними в першу чергу з 

консультаційними послугами (залучених консультантів або виконавців з 

числа місцевих учасників проекту). У завдання менеджера проекту входить 

забезпечення повного виконання зобов'язань сторін в належний термін. 

Виявлені проблемні зони в сфері виконання контрактів можна усунути в 

майбутньому, змінивши форму договору, використовуючи більш точне 

календарне планування або, наприклад, застосувавши інші методи відбору 

контрагентів. 

Важливим завданням менеджера проекту є своєчасне і повне надання 

звітності за проектом керівництву та донорам проекту. Невисока оцінка 

управління проектом за даним показником показує, що учасники проекту не 

були повністю інформовані про процес реалізації проекту, його успіхи або 

проблеми, про ігнорування їх інтересів. У майбутньому подібна практика 

може призвести до труднощів при пошуку джерел фінансування або в 

організації реалізації проектів даного роду. 

В якості специфічних показників успішності управління проектом з 

розробки стратегічного плану регіонального утворення  автором 

пропонується використовувати наступні: наявність активної підтримки 

проекту з боку місцевого  керівництва, забезпечення інформаційної безпеки і 

безконфліктної реалізації проекту. Участь і відкрита підтримка розробки 

стратегічного плану з боку глави регіонального утворення  і глави 

представницького органу місцевого самоврядування сприяє активному 

залученню в процес розробки всіх учасників проекту. На жаль, досвід 

показує, що в регіонального утворення  нерідкі випадки, коли керівництво 

органів місцевого самоврядування активно лише на перших етапах роботи, а 

потім зводить свою участь до формального присутності на засіданнях або до 

узгодження і підписання документів. Це призводить до того, що й інші 

учасники втрачають інтерес, мотивацію до розробки стратегії розвитку. У 

цьому випадку діє наступна логіка: «Стратегічний план розробляється для 

регіонального  управління. Якщо самі управлінці не цікавляться і не беруть 



 

 

участь активно в розробці, то навіщо ми будемо проявляти ініціативу ». Ще 

гірше, якщо в учасників складається в подібній ситуації враження 

«використання». Тоді і в учасників, і у місцевого співтовариства може 

сформуватися негативне ставлення до стратегічного плану, яке важко буде 

подолати. 

В розробці стратегічного плану розвитку регіонального утворення  

повинні брати участь представники різних секторів суспільства: влади, 

бізнесу, громадськості, що наближенню стратегічного плану до ідеалу сприяє 

відкритість інформації та її повнота. Тому в процесі підготовки документа 

розробники можуть отримати відомості, що відносяться до державної або 

комерційної таємниці. У разі якщо з'явиться необхідність використовувати 

цю інформацію в тексті стратегічного плану, який є публічним документом, 

управлінська команда проекту повинна забезпечити відповідні дозволи на її 

розкриття. 

Показник забезпечення безконфліктної реалізації проекту важливий у 

зв'язку з тим, що стратегічне планування є інструментом узгодження 

інтересів, наявних у тих чи інших груп місцевого співтовариства, засобом 

досягнення суспільної згоди. У процесі розробки документа неминуче 

виникають суперечки, дискусії, але вони не повинні призводити до 

загострення існуючих конфліктів або появі нових. Навпаки, діалог, що 

виникає при розробці стратегічного плану, повинен сприяти зняттю 

напруженості в місцевому співтоваристві[176, C. 324]. 

Для оцінки управління проектом з розробки стратегічного плану в 

регіональному управлінні за останніми двома перерахованих груп показників 

автором пропонується анкетування для експертів (таблиця 2.1).  

За сукупністю результатів досліджень якісних, технологічних, 

специфічних показників та аналізу кількісних параметрів проекту 

менеджером проекту проводиться розмітка оціночних 100-бальних шкал по 

кожному з показників. Про балів означає повну відсутність відповідної якості 

або ознаки, 100 балів, навпаки, свідчить про те, що управління проектом 



 

 

володіє даними якістю. По кожному показнику, який оцінювався методом 

анкетування або експертним опитуванням, обчислюється середній бал. Після 

розмітки оціночних шкал проводиться підсумовування балів за всіма 

показниками.  

Отримана сума, виражена у відсотках по відношенню до максимально 

можливої кількості балів, становить оцінку успішності управління проектом 

з розробки стратегічного плану в регіональному управлінні в цілому. 

 

Таблиця 2.1. 

Оцінка управління проектом з розробки стратегічного планування в 

регіональному управлінні 
Найменування 

показника 
Значення 

показника 

Оцінка показника за шкалою (%) 

1 2 3 
Група показників 1. Якості стратегічного планування в регіональному управлінні 

логічність И1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

простота И2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

публічність И3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

суспільне визнання И4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

конкретність И5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

адаптованість И6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

контрольованість И7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Група показників 2. Кількісні показники стратегічного планування в регіональному управлінні 
Дотримання термінів 

проекту 
К1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Дотримання рамок 

бюджету проекту 
К2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Група показників 3. Технологічні показники стратегічного планування в регіональному управлінні 
Придатність обраної 

технології 

стратегічного 

планування 

Т1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Рівень навченості та 

підготовки виконавців 
Т2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Забезпечення 

виконання контрактів 
Т3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Повнота звітності за 

проектом 
Т4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Група показників 4. Специфічні показники стратегічного планування в регіональному управлінні 
Наявність активної 

підтримки проекту з 
С1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 



 

 

боку регіонального 

керівництва 
Забезпечення 

інформаційної, безпеки 
С2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Забезпечення 

безконфліктної 

реалізації проекту 

С3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Підсумкова оцінка 

управління проектом 
        100 %* Е баллов 

ПОП= ------------------------  

1600 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

Автор зазначає, що показник оцінки управління проектом нижче 50 

балів, то таке управління можна визнати слабким. При відтворенні проекту в 

майбутньому треба приділити серйозну увагу організації управлінської 

роботи, налагодженню взаємодії між органами місцевого самоврядування та 

іншими учасниками проекту, пошуку методики стратегічного плану в 

регіональному управлінні, найкращим чином відповідає особливостям даного 

регіонального утворення. 

Якщо на оціночних шкалах з'єднати позначки суцільною лінією, то 

можна отримати наочний профіль управління проектом. «Провали» лінії 

допоможуть визначити слабкі місця, проаналізувати причини їх появи і 

передбачити заходи щодо їх ліквідації при подальшому відтворенню проекту. 

При оцінці управління проектом експерти та інші респонденти 

залишаються суб'єктивними. Тому наведена методика оцінки дозволяє 

отримати якесь «середнє» думку про успішність управління проектом. Так як 

запропонована методика включає в себе поряд з якісними показниками 

ефективності кількісні, суб'єктивність оцінки управління проектом з 

розробки стратегічного планування в регіональному управлінні знижується. 

Запропонований перелік показників не є закритим і остаточним. Для 

кожного оцінюваного проекту можна виділити свої специфічні показники в 

залежності від потреб управлінської команди проекту, учасників проекту або 

специфіки регіонального утворення[122, C. 256]. 

Підсумки реалізації пілотного проекту з розробки стратегічного 

планування в регіональному управлінні і оцінки успішності управління цим 

проектом дозволяють зробити висновки про те, які зміни необхідно внести в 



 

 

застосовувану методику стратегічного планування, які дії управлінської 

команди проекту та регіонального керівництва необхідні для збільшення 

ефективності подібних проектів при їх здійсненні в майбутньому. Тому в 

архів проекту слід обов'язково включити матеріали з оцінки управління 

пілотного проекту та висновки, зроблені на їх основі. 

Освоєння проектно-орієнтованого підходу до управління на прикладі 

реалізації пілотного проекту з розробки регіонального стратегічного плану 

розвитку сприяє усвідомленню керівництвом міста того факту, що дана 

технологія забезпечує ефективність і гнучкість управління, підвищує 

відкритість і контрольованість процесів управління регіональним розвитком і 

дає конкурентну перевагу перед іншими регіональними утвореннями. 

Київська область за обсягами валового регіонального продукту (ВРП), 

який у 2012 році становив 69663 млн.грн., належить до п’ятірки економічно 

розвинутих регіонів України (після міста Києва, Донецької, 

Дніпропетровської та Харківської областей).  

Випереджаючі темпи зростання ВРП Київської області у порівнянні із 

загальнодержавними темпами сприяли тому, що починаючи з 2008 року ВРП 

у розрахунку на одну особу перевищував відповідне значення показника в 

цілому по Україні, зокрема у 2011-2012 роках у середньому на 20%, проте 

поступався таким економічно розвинутим регіонам як м.Київ та 

Дніпропетровська область, а також Нижнєсілезькому воєводству Республіки 

Польща. Позитивна динаміка зростання ВРП області сприяла підвищенню 

частки Київщини у валовому внутрішньому продукті України з 3,4% у 2004 

році до 4,5% у 2012 році. 

Структура валової доданої вартості області в розрізі видів економічної 

діяльності протягом 2004-2012 років постійно змінювалась в залежності від 

темпів зростання ВДВ у відповідних галузях та сферах. Так, за рахунок 

введення в дію в області потужних логістичних центрів, елеваторів, 

овочесховищ, міжрегіонального оптового ринку "Столичний", розвитку 

сфери телекомунікацій, мережевої торгівлі, збільшення обсягів операцій з 



 

 

нерухомістю, ВДВ у сферах економічної діяльності, пов’язаних з торгівлею, 

послугами юридичним і фізичним особам, транспортом і зв’язком значно 

випереджали темпи зростання ВДВ у промисловості, сільському господарстві 

і будівництві. 

За різними підходами до типологізації регіонів Київська область 

відноситься до групи областей, які мають середній рівень урбанізації, з 

малими міськими центрами, а за типом економіки - з орієнтацією на сферу 

послуг та середнім рівнем розвитку з дещо кращими темпами економічного 

зростання. 

Київська область відноситься до промислово розвинених регіонів 

України та займає 7 місце за обсягами реалізованої промислової продукції у 

розрахунку на одну особу. 

У промисловому комплексі області, до якого належить 19 великих 

підприємств, 342 середніх і 2409 малих підприємств, переважають галузі, що 

виробляють електроенергію, продукти харчування, гумові та пластмасові 

вироби, папір і картон, транспортні засоби, металовироби. 

Структура промислового виробництва за останні 10 років поступово 

змінюється. Так, частка виробництва харчових продуктів і напоїв у загальних 

обсягах реалізованої промислової продукції зросла з 30,6% у 2003 році до 

32,5% у 2013 році, виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу і 

поліграфічної діяльності з 7,5% до 8,8%, постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря з 14,8% до 25,0 відсотка. Проте питома вага 

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, 

скоротилася з 9,6% до 7,4%, виробництва гумових і пластмасових виробів та 

іншої неметалевої мінеральної продукції з 17,6% до 14,4%, металургійного 

виробництва, виробництва готових металевих виробів крім машин і 

устаткування з 5,8% до 4,9%, текстильного виробництва, виробництва одягу, 

шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів з 1,9% до 0,8 відсотка. 

Протягом 2010-2013 років за рахунок введення в дію нових 

промислових комплексів у структурі виробництва з’явилися нові види 



 

 

промислової діяльності, такі як виробництво продуктів нафтоперероблення, 

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, виробництво основних 

фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів. Хоча їх сумарна 

частка у загальних обсягах реалізованої промислової продукції у 2013 році не 

перевищила 2,4 %, вони мають значний потенціал зростання. 

Найбільшими промисловими центрами області, сумарна частка яких 

становить майже 70,0% загальних обсягів реалізованої продукції у 2013 році, 

є м.Біла Церква (17,5%), м.Обухів (7,7%), м.Бровари (4,0%), Києво-

Святошинський (12,4%), Миронівський (7,8%) та Броварський (7,7%) райони. 

Автором пропонується на основі соціально-економічного аналізу 

визначено сильні й слабкі чинники (сторони) та можливі зовнішні впливи 

(можливості та загрози) на подальший соціальний та економічний розвиток 

Київської області. 

SWOT-матриця є методом визначення конкурентних переваг, викликів, 

захищеності та ризиків області, яка дозволяє виявити взаємозв‘язки між 

внутрішніми чинниками – сильними та слабкими сторонами суб’єкта аналізу 

та зовнішніми впливами – можливостями та загрозами[149, C. 114].  

Далі подаються варіанти кореляцій між внутрішніми чинниками та 

зовнішніми впливами, які дозволяють в подальшому визначити стратегію дій 

для реалізації можливостей у використанні сильних сторін та зменшення 

ризиків впливу на слабкі сторони суб’єкта аналізу. Такі варіанти називаються 

стратегіями й їх може бути чотири, а саме: 

Стратегія 1 – «Порівняльні (конкурентні) переваги». За допомогою 

матриці зв’язків між внутрішніми чинниками, а саме сильними сторонами 

суб’єкту, та зовнішніми впливами – можливостями, визначаються найбільш 

перспективні сторони, які краще за інших сприймають вплив зовнішніх 

факторів й дають сильніший поштовх соціально-економічному розвитку 

області. 

Таблиця 2.2 



 

 

Сильні й слабкі чинники (сторони) та можливі зовнішні впливи 

(можливості та загрози) на подальший соціальний та економічний розвиток 

Київської області 
Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Вигідне географічне розташування 
В межах області розташований Київ, столиця 

України, найбільший діловий, науковий, 

культурний центр України, найбільший 

регіональний ринок 

1. Присутність на території області потенційно 

небезпечних об’єктів  
(Бортницька станція аерації, Полігон № 5 в 

с.Підгірці та об’єкт «Укриття») 

2. Значний транзитний потенціал та розвинута 

транспортна інфраструктура 
Через область проходять усі головні 

транспортні шляхи України – автомобільні, 

залізничні, повітряні 

2. Розділення території області р. Дніпро 
Область розсікає річка Дніпро, що створює 

додаткові проблеми із доступністю та 

інтегрованістю в єдиний обласний ринок усіх 

районів області 
3. Висококваліфіковані трудові ресурси 

В області присутня висококваліфікована робоча 

сила, кількість якої зростає через міграцію в 
область з інших регіонів країни та виїзд на 

проживання у при київські райони кваліфікованих 

кадрів з Києва 

3. Значна протяжність області з півночі на південь 
Крайні північні та південні райони області 

знаходяться далеко від Києва і мають низьку 
доступність до центру області 

4. Сприятливі умови для ведення сільського 

господарства 
Клімат області та структура 

сільськогосподарських угідь сприятливі для 

розвитку с/г виробництва, а наявність Києва 

створює умови для збуту продукції 

4. Відсутність природного приросту населення та 

депопуляція сільського населення 
Найбільшою проблемою є депопуляція північних та 

південно-східних районів Київщини та в цілому у 

сільських поселеннях 

5. Багатогалузева економіка 
Структура економіки області не має домінування 

якоїсь однієї галузі, є досить 

диверсифікованою і є менш залежною від 
зовнішніх ринків, ніж економіка України 

5. Велика кількість адміністративно-територіальних 

одиниць, недосконалий поділ на райони, відсутність 

обласного центруБільшість районів області є досить 

малими за кількістю населення і територією, що 
веде до невиправданого завищення витрат на 

управління та ускладнює вирівнювання 

територіального розвитку 
6. Високий інтелектуальний потенціал в сфері 

АПК. Наявність високих технологій в галузі 

сільського господарства 
В області присутні наукові школи сільського 

господарства, добра сортова база, активне 

впровадження високих технологій у с/г 

виробництво 

6. Наявність великих агрохолдингів (висока 

концентрація земельних ресурсів в одних руках) 
Лише 3% с/г земель обробляються виробниками з 

масивами землі менше 100 Га. Висока концентрація 

земель веде до їх надмірної експлуатації, 

виснаження та скорочення робочих місць у с/г 

виробництві 
7. Наявність значної сировинної бази для 

виробництва будівельних матеріалів 
На території області є значні поклади 

сировини для будівельних матеріалів, а 
найвища в Україні будівельна активність 

стимулює їх виробництво для потреб області 

та Києва 

7. Зношена інфраструктура електро-, газо-, тепло-, 
водопостачання; невідповідність між спроможністю 

мереж та потребами населення  
Стрімке будівництво та зростання населення міст та 
сіл навколо Києва та Білої Церкви створює 

додаткове навантаження на існуючі мережі, 
потужність яких не відповідає потребам, що в 

перспективі суттєво стримуватиме економічне 

зростання 
8. Висока частка економічно активного та 

мобільного населення Частка економічно 

активного населення є вищою ніж в 

середньому по Україні. Значна частка 

мобільного населення, яке приїхало з різних 

українських регіонів створюють додаткові 

можливості зростання економіки області 

8. Проблема утилізації сміття (відсутність підприємств 

з його переробки)Область не має свого заводу з 

переробки ТПВ, полігони ТПВ є застарілими, 

подрібненість АТУ та слабкі сільради не сприяють 

організації системи збору та утилізації ТПВ 

Висока забезпеченість водними ресурсами 

Область достатньо забезпечена  поверхневими та 
підземними водами 

9. Маргіналізація населення в північній частині області 

Значна частина сільського населення сільських районів, 
особливо тих, що постраждали від Чорнобильської 

катастрофи, маргіналізується через відсутність роботи та 



 

 

соціальних ліфтів 

10. Високий національно-патріотичний потенціал 

 

10. Міжрайонні диспропорції у соціально-економічному 
розвитку 

Фактично 5 районів навколо Києва формують основну 
частину економіки області, натомість дрібні сільські райони 
мають дуже незначні показники ВДВ, у них практично 
відсутні платники податку на прибуток – юридичні особи 

11. Велика кількість об’єктів історико-культурної 
спадщини, рекреаційних зон 

В межах області є багато історичних місць, міст, 
сіл, природних територій придатних до рекреації: 

Переяслав - Хмельницький, Вишгород, Ірпінь, 
Ворзель, Трипілля 

11. Незабезпеченість окремих районів ДНЗ та школами 

 12. Частина території перебуває під ризиком підтоплення 

 13. Низька зайнятість населення в сільській місцевості, 
відсутність робочих місць в невеликих містах та селищах 

Можливості Загрози 

1. Децентралізація влади 1. Загострення чи продовження воєнного конфлікту на сході 
2. Укрупнення адміністративно-територіальних 

одиниць 
2. Продовження централізації влади 

3. Включення територій зони відчуження в с/г 
діяльність  

3. Збереження корупції у владі 

4. Підвищення якості товарів та послуг до 
європейських стандартів 

4. Монополізація ринків, відсутність конкуренції 

5. Набуття чинності угоди про ЗВТ з ЄС 5. Приток значної кількості біженців зі сходу 
6. Створення адміністративного центру області 6. Зростання цін на енергоносії 
7. Розвиток альтернативної енергетики 7. Подальша централізація бюджетних ресурсів 
8. Зростання запиту на органічну продукцію 8. Відсутність ресурсів на завершення об’єкта «Укриття» 
9. Нарощування міжнародної технічної допомоги 9. Відтік робочої сили до Києва 
10. Вступ в НАТО 10. Штучне розпалювання міжнаціональних конфліктів 
11. Інтеграція в ЄС 11. Нестабільність курсу національної валюти 
12. Зростання інвестицій в АПК 12. Закриття ринків збуту в Росії 
13. Впровадження електронного урядування 13. Припинення постачання газу з Росії 
14. Удосконалення телекомунікацій 14. Погіршення конкурентноздатності товарів на 

внутрішньому ринку через зростання імпорту з ЄС 
15. Орієнтація українців на внутрішній туризм 15. Зняття мораторію на продаж земель с/г призначення 
16. Розміщення київських підприємств – створення 

індустріальних парків в межах області 
16. Забруднення територій стихійними сміттєзвалищами 

 

Стратегія 2 – «Виклики». В цьому випадку матриця зв’язків будується 

між слабкими сторонами суб’єкта та зовнішніми позитивними 

можливостями, які дозволяють зменшити вразливість суб’єкта. 

Стратегія 3 – «Захищеність». Матриця зв’язків між сильними 

сторонами суб’єкта та зовнішніми негативними впливами (загрозами) й 

дозволяє визначити які саме сильні сторони суб’єкта дозволяють нівелювати 

останні. 

Стратегія 4 – «Ризики». Матриця зв’язків між слабкими сторонами та 

загрозами дозволяє визначити найбільш слабкі місця (внутрішні чинники) 



 

 

суб’єкта аналізу при впливі негативних зовнішніх факторів – загроз, тобто 

найбільш імовірні ризики при подальшій реалізації планів розвитку області. 

Автором узагальнено, що в результаті побудови SWOT-матриці 

зв’язків між сильними сторонами та можливостями найбільшу підтримку 

через реалізацію сприятливих можливостей мають такі сторони: 

 Вигідне географічне розміщення. В межах області знаходиться 

столиця України, місто Київ, яке є найбільшим діловим, науковим, 

культурним центром України, найбільшим регіональним ринком.  

 Сприятливі умови для ведення сільського господарства. 

Природно-кліматичні умови області оптимальні для життя людини і 

господарської діяльності. Київщина розташована на межі двох природних 

зон: північна частина розташована в зоні Полісся, південь області лежить у 

лісостеповій зоні. Ґрунтовий покрив Київської області досить різноманітний. 

Найпоширенішими серед них є чорноземи, площа яких становить близько 

50% площі орних земель регіону. Ступінь розораності території області 

перевищує 60 відсотків. Загальна площа лісового фонду області становить 

майже 746 тис. га. Клімат області – помірно континентальний, м'який з 

достатньою кількістю вологи. 

 Багатогалузева економіка. У Київській області протягом 2004-2013 

років відбулось значне нарощування економічного потенціалу, що дозволило 

Київщині ввійти до п’ятірки найбільш економічно розвинених регіонів 

України. За рахунок значних темпів зростання ВДВ в галузях торгівлі, 

транспорту, зв’язку та у сферах надання послуг юридичним та фізичним 

особам змінився тип економіки регіону з індустріально-аграрного типу до 

економіки з орієнтацією на сферу послуг. Високі темпи розвитку таких 

інноваційно активних галузей як виробництво хімічних речовин і 

виробництво фармацевтичних препаратів можуть у найближчі роки істотно 

вплинути на  структуру промислового виробництва. 

 Високий інтелектуальний потенціал в сфері АПК. Наявність 

високих технологій в галузі сільського господарства. У структурі валового 



 

 

виробництва переважають сільськогосподарські підприємства, що 

спрямовували значні інвестиції на створення птахофабрик та 

свинокомплексів й зайняли основну частку у валовому виробництві. Крім 

цього, в останні роки великі сільгосппідприємства збільшили обсяги 

інвестування у молочне скотарство, що дало змогу створити в Яготинському 

та Згурівському районах великі сучасні молочні ферми.  

З огляду на те, що в світі глобальна продовольча криза і товари 

сільського господарства з кожним днем стають все ціннішими, Київщина зі 

своїми сприятливими кліматичними умовами та інвестиційним потенціалом 

може нарощувати сільськогосподарське виробництво і тим самим 

забезпечувати зростаючу власну потребу та м. Києва у сільськогосподарській 

продукції.  

 Висока частка економічно активного та мобільного населення. За 

даними Статистичного щорічника Київської області за 2012 рік з загальної 

кількості наявного населення області (1 722,0 тис. осіб) економічною 

діяльністю були зайняті758 тис. осіб або 44 відсотки. Це один з найвищих 

показників по Україні. За даними вибіркового обстеження умов життя 

населення України за січень-березень 2014 року серед населення 

працездатного віку рівень економічної активності становить 72,4% - це 

дев’ятий показник серед 27 суб’єктів адміністративно-територіального 

устрою країни. 

 Наявність кваліфікованих управлінських кадрів в органах 

публічної влади передусім обласного рівня. Цей чинник має оціночний 

характер й не піддається чіткому кількісному виміру, оскільки структура та 

чисельність апарату значно відрізняється за регіонами. Проте, оскільки 

управлінці Київської області дуже часто формуються за рахунок 

національного рівня, їхній досвід та знання є досить високими. Проте через 

значну подрібненість районів, стверджувати про актуальність цього 

припущення і для них навряд чи є обґрунтованим.  



 

 

У результаті побудови SWOT-матриці зв’язків між слабкими 

сторонами та можливостями останні спроможні компенсувати перші, а саме: 

 Укрупнення адміністративно-територіальних одиниць може 

компенсувати негативні наслідки роздільності території області на дві 

частини Дніпром, значну протяжність території з півночі на південь, сильні 

диспропорції соціально-економічного становища районів.  

 Нарощування міжнародної технічної допомоги може сприяти 

вирішенню проблем зношеності інфраструктури ЖКГ, приведення його у 

відповідність до сучасних потреб, будівництву сучасних сміттєсортувальних 

комплексів, зменшенню рівня забрудненості районів навколо столиці 

вихлопними газами. 

 Зростання експорту з області товарів та послуг, зокрема продукції 

сільського господарства, дозволить вирішити проблему низької зайнятості 

населення в сільській місцевості та у районах, віддалених від Києва, як 

наслідок – зупинити природне скорочення населення, особливо у сільській 

місцевості.  

 Розміщення київських підприємств на території області також 

сприятиме вирішенню демографічних проблем та створенню нових робочих 

місць, наповненню місцевих бюджетів. 

 Міжрайонні диспропорції у соціально-економічному розвитку 

дозволять вирівняти або, принаймні, послабити ціла низка позитивних 

можливостей – децентралізація влади, укрупнення адміністративно-

територіальних одиниць, введення придатних територій зони відчуження в 

сільськогосподарський оборот, впровадження електронного врядування та 

винесення столичних підприємств на територію області. 

Автором пропонується  результаті побудови SWOT-матриці зв’язків 

між сильними сторонами та загрозами можна визначити які позитивні 

внутрішні чинники дозволяють компенсувати зовнішні негативні фактори 

(загрози): 



 

 

 Багатогалузева економіка дозволить послабити негативний вплив 

потоку біженців зі сходу, зростання цін на енергоносії, нестабільність курсу 

національної валюти та закриття ринків збуту в Росії. 

 Наявність високих технологій в галузі сільського господарства та 

високий інтелектуальний потенціал в сфері АПК може дозволити 

компенсувати зростання цін на енергоносії та вирівнювання 

конкурентноздатності української продукції на ринку ЄС. 

 Високий національно-патріотичний потенціал дозволить 

компенсувати негативний вплив від продовження військового конфлікту на 

сході та появи напруженості в міжнаціональних стосунках. 

В результаті побудови SWOT-матриці зв’язків між загрозами та 

слабкими сторонами можна з’ясувати, на які слабкі сторони суб’єкта аналізу 

найбільше можуть вплинути негативні зовнішні фактори (загрози): 

 Зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського 

призначення консервуватиме ситуацію з низькою зайнятістю населення в 

сільській місцевості, відсутністю робочих місць в невеликих містах та 

селищах, далеких від столиці районах та провокувати подальшу 

концентрацію земель у великих агрохолдингах, що, в свою чергу, буде 

посилювати міжрайонні диспропорції у соціально-економічному розвитку. 

 Продовження централізації влади буде й далі збільшувати 

негативні фактори від недосконалого поділу на райони та посилювати 

міжрайонні диспропорції у соціально-економічному розвитку. 

 Збереження корупції у владі буде консервувати низький рівень 

зайнятості на сільських територіях, у містах і селах, а також буде 

підсилювати наслідки недосконалого поділу області на райони. 

Автор вважає, що національна система стратегічного планування має 

базуватись на узгодженій системі координації процесів стратегічного 

планування на центральному, регіональному та місцевому рівні. 

Стратегія розвитку Київської області на період до 2020 року 

узгоджується з: 



 

 

 Державною стратегією регіонального розвитку України на період до 

2020 року; 

 Економічними, соціальними, екологічними, інфраструктурними, 

територіальними й іншими аспектами розвитку області. 

Середньострокове і короткострокове державне стратегічне планування 

регіонального розвитку узгоджується з процесами стратегічного планування 

розвитку регіонів / областей та міст на основі розробки та ухвалення 

відповідних стратегічних документів. 

Стратегія розвитку Київської області узгоджується з Генеральною 

схемою планування території України, схемами планування адміністративно-

територіальних одиниць різного рівня та населених пунктів.  

Реалізація Стратегії розвитку Київської області передбачає розробку 

Плану реалізації Стратегії відповідно до визначених циклів / етапів. 

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року 

(ДСРР-2020) включає три Стратегічні цілі: 

1. Підвищення конкурентоспроможності регіонів; 

2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий 

розвиток; 

3. Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку. 

Стратегія розвитку Київської області розроблена у відповідності до 

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року та 

процесів державного стратегічного планування розвитку окремих секторів 

економіки країни та її регіонів, що враховує потреби їх розвитку, та 

необхідність підвищення конкурентоспроможності. 

Таблиця 2.3. 

Узгодженість Стратегічних цілей Стратегії розвитку Київської області з 

цілями Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року 

Стратегічні цілі 

(Україна) 

Стратегічні цілі (Київської області ) 

1. Стійке економічне 

зростання на основі 

інноваційного розвитку 

2. Висока якість 

життя людини 
3. Збереження 

та розвиток 



 

 

багатогалузевої економіки територій 

1. Підвищення конкуренто-
спроможності регіонів X х X 

2. Територіальна 

соціально-економічна 

інтеграція і просторовий 

розвиток 

х X X 

4. Ефективне державне 

управління у сфері 

регіонального розвитку 
х X X 

Примітка: Велика буква “X” означає більшу узгодженість/зв’язок, аніж маленька “x”. 

Стратегія розвитку Київської області крім власних цілей розвитку 

регіону містить цілі, що відповідають цілям та строкам реалізації ДСРР-2020, 

у частині завдань і заходів, що передбачають спільні дії центральних та 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. 

Таблиця 2.5. 

Узгодженість Стратегії з основними аспектами регіонального розвитку 

Сектори 

Стратегічні цілі 

1. Стійке економічне 

зростання на основі 
інноваційного розвитку 

багатогалузевої економіки. 

2. Висока якість 
життя людини 

3. Збереження та 
розвиток територій 

Економіка і торгівля X X х 

Промисловість та інфраструктура Х X x 

Сільське, лісове господарство, харчова 

промисловість x х Х 

Транспорт і дороги Х Х x 

Екологія й природні ресурси x X Х 

Освіта й молодь x Х х 

Здоров’я, соціальний захист, сім’я і дитина  X Х 

Культура і туризм X х х 

Обмін інформацією X X X 

Комунальне господарство x Х х 

Територіальний розвиток, земля і кадастр X х Х 

Примітка: Велика буква “X” означає більшу узгодженість / зв'язок, аніж маленька “x”.



 

 

РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ 

СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В РЕГІОНАЛЬНОМУ 

УПРАВЛІННІ 

 

3.1. Формування регіональних соціально-інноваційних систем 

стратегічного планування в регіональному управлінні   

 

Характерною рисою розвитку світового економіки на сучасному етапі 

виступають наростаючі конкурентні переваги окремих господарюючих 

суб'єктів і великих господарських комплексів, в яких домінуючу роль 

відіграє стратегічного планування в регіональному управлінні. Криза 2008-

2009 рр. в ще більшій мірі підтвердила, що тільки такі господарські системи 

здатні зберегти свою стійкість і динамізм розвитку на довгострокову 

перспективу. Сьогодні стало очевидним, що саме ступінь розвитку 

стратегічного планування в регіональному управлінні визначає не тільки 

кордон між багатими і бідними країнами і регіонами світу, а й грань стійкого 

і проблемного економічного розвитку держав і їх окремих регіонів. 

Формування національного стратегічного планування в регіональному 

управлінні (НСПРУ), як основного механізму саморозвитку продуктивних 

сил, стало в сучасних умовах головним фактором довгострокового зростання 

країн - лідерів світової економіки[7, C. 55]. 

Випереджальному становленню розвитку національного стратегічного 

планування в регіональному управлінні та її регіональних ланок як основі 

методів стратегічного планування та активної інвестиційної політики на всіх 

рівнях державного управління, в нашій країні немає альтернативи з 

наступних причин: 

1. підтримка національної конкурентоспроможності (частиною чого 

виступає і конкурентоспроможність регіональних економічних ланок, 

точніше, діючих в економіці регіону господарюючих суб'єктів) вимагає 



 

 

підвищення частки інноваційної продукції в обсязі загальнонаціонального 

виробництва товарів і послуг і відповідного збільшення частки 

господарюючих суб'єктів, що використовують інновації, насамперед, 

технологічні; 

2. як наслідок, продуктивність праці в Україні багаторазово нижче, ніж 

у провідних економіках світу, що стримує досягнення показників 

національної конкурентоспроможності, достатніх для виходу країни з ніші 

сировинної держави; 

3. в Україні зростає дефіцит трудових ресурсів, і при цьому тільки 

інноваційні процеси в економіці можуть забезпечити необхідні показники 

трудосбереженія і високої продуктивності праці; 

4. перехід до економіки інноваційного типу викликає істотне 

підвищення середньої складності праці, що є необхідною передумовою 

підвищення середнього рівня оплати праці працівників без дисбалансу 

оплати і продуктивності праці та генерування «інфляції витрат»; 

5. перехід до економіки інноваційного типу в більшій мірі «вирівнює» 

регіони України по потенційним джерелам розвитку, ніж переважання 

примітивної ресурсно-транзакційної моделі зростання, в якій переваги 

«автоматично» отримують регіони, багаті природними ресурсами або 

використовують переваги центрів «трансакційної  економіки». Це говорить 

про те, що перехід до економіки інновацій неминуче означає і нові, більш 

гнучкі підходи до розмежування повноважень і її суб'єктів, до формування 

системи цілей та інструментів політики регіонального розвитку. 

Автором зазначається, що до числа безперечних інституційних 

передумов інноваційного шляху розвитку регіональной економіки 

відноситься система стратегічного управління, що дозволяє забезпечити 

гармонійність формування та розвитку зазначених типів інститутів і 

спрямована на узгодження бюджетної, фінансової, структурної, регіональної 

та соціальної політики при вирішенні системних внутрішніх проблем 

розвитку та відповіді на зовнішні виклики. По суті, система стратегічного 



 

 

управління (планування) стосовно сучасної економіки інновацій включає в 

себе взаємопов'язані напрямки інституційних перетворень, довгострокові і 

середньострокові прогнози розвитку економіки, науки і технологій, стратегії 

і програми розвитку ключових секторів економіки та регіонів, 

довгостроковий фінансовий план і систему бюджетування за результатами. 

Функціонально інновації можуть бути технологічними, продуктовими, 

управлінськими та організаційними. Слід особливо підкреслити дві 

найважливіші характеристики інновації. Внаслідок цього стає ясно, що 

поняття «інноваційна діяльність» більш широке і ємне, ніж поняття 

«інноваційний процес» рис. 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Система інституційних зв'язків у процесі інноваційної 

діяльності 

Характерною рисою розвитку світового співтовариства на сучасному 

етапі виступає формування соціально-економічної системи, в якій домінуючу 

роль відіграють регіональні інноваційні системи які забезпечують для 
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господарюючих суб'єктів, регіональних і навіть національних господарських 

комплексів конкурентні переваги вищого порядку. Таким чином, як сама 

регіональна інноваційна система, так і механізми регіонального управління 

нею являють собою вертикально побудовану систему, побудовану на чіткому 

розмежуванні владно-управлінських повноважень. У цьому контексті одним 

із значущих напрямків формування сучасної інноваційної економіки, 

особливо, в українських умовах, виступає її регіональний аспект. 

Регіональні інноваційні процеси нерідко представляють в якості певної 

лінійної послідовності етапів: фундаментальні дослідження - прикладні 

дослідження - технологічні розробки - продуктові розробки - виробництво - 

реалізація нової продукції або технологій кінцевому споживачеві. 

Однак насправді для них характерно набагато більш складне 

просторове і тимчасовий розподіл і взаємодія окремих етапів, пов'язаних до 

того ж між собою численними зворотними зв'язками. Крім того, інноваційні 

процеси можуть мати свої галузеві особливості. При цьому, в силу існуючих 

відмінностей у розвитку і розміщенні продуктивних сил, галузева специфіка 

інноваційних процесів може і повинна проявлятися в значній мірі і на 

регіональному рівні, і на цьому рівні певним чином регулюватися. Додаткову 

складність для описуи регіональних інноваційних процесів надає явна 

неоднорідність географічного розподілу наукового та технологічного 

потенціалу не тільки на рівні окремих континентів і держав, а й на рівні 

порівняно менших за площею і економічним функціям регіонів. 

Відмінності в інноваційної активності між галузями диктують 

розрізняються вимоги до організаційних структур підприємств. Аналогічним 

чином від галузі до галузі можуть сильно варіювати роль і значення 

інституціональних факторів інноваційного процесу, таких як система 

державного регулювання або права на інтелектуальну власність. Ці 

відмінності вимагають уваги при виробленні регіональної інноваційної 

політики. 



 

 

В «Керівництва по збору та аналізу даних з інновацій (Керівництво 

Осло)» зазначається, що, крім галузевих, існують і регіональні відмінності в 

рівнях інноваційної активності суб'єктів господарювання, які можуть 

визначатися причинами як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру. При 

цьому дані відмінності можуть бути досить істотними.  

Принципове значення має та обставина, що регіональні системи 

можуть розвиватися паралельно з національними інноваційними системами. 

На інноваційну ефективність регіонів впливає, зокрема, наявність місцевих 

державних дослідних організацій, великих, які  динамічно розвиваються 

підприємства, індустріальних кластерів, венчурного капіталу і сильного 

підприємницького сектора, прямих іноземних інвестицій та філій 

транснаціональних корпорацій. Все це створює додаткові можливості для 

розвитку контактів з постачальниками, споживачами, конкурентами та 

державними науково-дослідними центрами. Важливе значення має також 

наявність відповідної інфраструктури, необхідної для реалізації інноваційних 

процесів[17, C. 45]. 

Критичний огляд досліджень з проблеми формування регіональних 

інноваційних систем (RIS - Regional innovation systems) представлений в 

роботі Д.Долорю і С.Парто. Автори відзначають, що концепція RIS 

привертає увагу вчених і політиків з початку 1990-х років. Її популярність 

тісно пов'язана з виділенням регіональних вузлів і кластерів підвищеної 

індустріальної активності, а також з активізацією в цей період уваги до 

регіональної інноваційної політики як засобу вирішення економічних 

проблем територій. 

Досі не існує якогось одного загальноприйнятого визначення RIS. 

Зазвичай під нею розуміють безліч взаємодіючих між собою громадських та 

приватних інтересів, офіційних суспільних інститутів і будь-яких інших 

структур, які функціонують відповідно до встановлених організаційними та 

інституційними принципами, забезпечуючи отримання, використання та 

поширення нових знань, що веде в кінцевому підсумку до посилення 



 

 

регіонального інноваційного потенціалу та конкурентоспроможності 

регіонів. Концепція RIS склалася в період формування політики системної 

підтримки та розвитку конкурентних переваг регіонів. Метою такої політики 

була необхідність підвищення конкурентоспроможності підприємств регіона 

і поліпшення бізнес-середовища, в якій їм доводиться працювати, зокрема, 

здійснювати свою інвестиційну та інноваційну діяльність. 

З цієї точки зору органам влади вкрай важливо сприяти розвитку 

контактів і співпраці між різними господарюючими суб'єктами, які беруть 

участь в інноваційному процесі на регіональному рівні. Маються на увазі 

взаємодію між промисловими підприємствами, університетами та 

дослідницькими інститутами, малими інноваційними фірмами і великими 

компаніями та ін., А також самими владними структурами з метою повної 

реалізації конкурентних переваг на основі наявних в регіоні інноваційних 

ресурсів[204, C. 121]. 

Багато ключові елементи інноваційного процесу мають помітний 

регіональний відтінок. Б.Ашхайм і М.Джертлер звертають увагу на те, що 

концепція інновації як явища, принаймні, частково прив'язаного до певної 

території, базується в істотній мірі на «історіях успіху» деяких 

спеціалізованих промислових агломератів або сконцентрованих на 

регіональному рівні мережевих структур, що складаються з малих і середніх 

підприємств та індустріальних кластерів. Досить сильно локалізовані в 

багатьох випадках процеси навчання та трансферу знань. 

Ці та інші аргументи наводять на думку, що інновації є важливим 

регіональним економічним феноменом, а інноваційний потенціал країни в 

цілому підтримується і багато в чому визначається регіональними 

спільнотами, які мають як загальними базами знань, так і потенцією їх 

практичної реалізації. Отже, не можна недооцінювати важливість регіонів як 

«одиниці» інноваційної економіки і роль регіональних ресурсів у 

стимулюванні інноваційної діяльності та конкурентоспроможності 



 

 

підприємстві за допомогою системи та методи стратегічного планування в 

регіональному управлінні. 

М. Портер представив обґрунтування того, що конкурентні переваги у 

глобальній економіці часто досягаються на місцевому рівні завдяки 

концентрації в одному певному регіоні високоспеціалізованих навичок і 

знань, відповідних інститутів, бізнес - структур і кінцевих споживачів нової 

продукціі.  Дослідження RIS підкріплюють його аргументацію. Вони 

показують, що інноваційна активність підприємств базується в значній мірі 

на таких місцевих ресурсах, як ринки праці, в т.ч. і кваліфікованих кадрів; 

наявність систем субконтрактов і поставки продукції споживачам; місцеві 

традиції в організації співробітництва та наявність підприємницького духу, 

зусилля підтримуючих організацій, наявність замовлень з боку кінцевих 

споживачів різної інноваційної продукції[90, C. 245]. 

Важливе значення для розвитку потенціалу RIS мають невловимі 

активи, поява яких пов'язана зі сформованими соціальними відносинами, 

нормами, цінностями і характером взаємовідносин всередині регіонального 

співтовариства. Накопичений соціальний капітал (social capital) і довіру 

(trust), як елемент цього капіталу, допомагають долати  провали ринку і 

знижувати ринкові витрати для фірм, що входять в тісно пов'язані 

підприємницькі мережі, в результаті взаємовигідних відносин обміну між 

ними. 

Помічено, що інновації здійснюються легше в разі географічної 

концентрації та тісному зв'язку суб'єктів інноваційної діяльності. Ключова 

роль належить в цьому випадку регіональним кластерам, які можна 

визначити як групи фірм, що належать до однієї галузі або тісно пов'язаним 

галузям, які знаходяться в географічній близькості один до одного і 

утворюють промисловий округ («industrial districts»). До складу кластерів 

також входять освітні організації, різні служби підтримки. Взаємодія 

кластерів забезпечує синергетичний ефект всередині RIS. 



 

 

Таким чином, концентрація схожих або пов'язаних між собою фірм у 

кластері сприяє підвищенню інноваційної активності, полегшує отримання 

віддачі від використання знань і стимулює різні форми адаптації, навчання та 

інновацій. Циркулюючі всередині кластера потоки інформації та нових знань 

виявляються вигідні всім учасникам. У такому середовищі підвищуються 

шанси того, що окрема фірма знайде розробника або споживача нової 

технологічної розробки або продукту. У підсумку структура, утворена 

багатьма фірмами, конкуруючими між собою в межах однієї галузі або 

співпрацюють в рамках суміжних галузей, виявляється здатною запускати 

процеси навчання та інновацій. Однак багато закономірностей розвитку та 

поширення інноваційних процесів в територіальному аспекті залишаються 

ще маловивченими. Це пов'язано зі слабкою розробленістю системи 

показників інноваційного процесу в економіці регіону[119, C. 160]. 

Однією з фундаментальних проблем у вивченні RIS є одержання 

відповіді на питання - як повинна виглядати регіональна інноваційна система 

і методи управління нею. Автор вважає, що необхідно визначити кількість  

інновацій і якого типу має бути реалізовано всередині певного регіону, після 

того підходу його можна було з повним правом вважати регіональної 

інноваційної системою. Відповіді на ці питання ще належить знайти, проте 

стає зрозуміло, що діючі механізми господарювання та централізованого 

управління повинні активно працювати в напрямку стимулювання 

інноваційних процесів на рівні регіону через такі інститути, як регіональні 

інноваційні системи, регіональні кластери, підприємницькі мережі та ін. 

В економічній літературі виділяється два критерії інноваційного 

розвитку регіону - відповідність умовам і цілям його розвитку на 

довгострокову перспективу і використання сукупності засобів регіону для 

вирішення загальнодержавних завдань. Це і дозволяє розглядати 

регіональний інноваційний процес як ключовий фактор формування 

конкурентоспроможної економіки країни, що базується на просуванні до 



 

 

більш високих технологічних укладів і забезпечує збільшення їх внеску у 

вирішення проблем соціально-економічного розвитку.  

В даний час загальновизнано, що формування економіки інновацій - 

головна умова входження будь-якої країни в групу економічно  розвинених 

держав. Настільки ж очевидно, що базовою умовою формування в Україні  

економіки інновацій є участь у цьому процесі держави, але в рамках, що не 

виключають роль ринку, ринкових мотивацій як найважливішого стимулу до 

інновацій. Однак наявна у нас правова основа участі держави (як державний, 

так і регіональний рівень управління) у формуванні економіки інновацій не 

достаточна і не відповідає загальносвітовим вимогам даної моделі 

економічного розвитку. У результаті, незважаючи на певні зусилля і 

розширення масштабів фінансування, повноцінно реалізувати роль держави 

як потужного каталізатора інноваційних процесів в українській економіці 

поки не вдається[84, C. 135]. 

Багато в чому ця ситуація пов'язана з тим, що прийняті на 

загальнодержавному рівні рішення в області державної інноваційної 

політики не генерували додаткові можливості і інтерес участі суб'єктів РФ в 

реалізації моделі інноваційного розвитку. Все це негативно позначається на 

ефективності вирішення даного завдання як однієї з ключових в процесі 

становлення системи стратегічного планування на регіональному рівні. Це не 

тільки суперечить природі української держави, а й ігнорує регіональну 

специфіку соціально-економічних процесів, в тому числі, і інноваційного 

характеру. При переважній «точковому» характері процесу формування 

економіки, звуження повноважень регіонів України виключає із системи 

управління розвитком національної інноваційної системи найбільш важливий 

в цьому випадку просторовий аспект. Це суперечить світовій практиці, що 

довела, що облік регіональних особливостей та активне, діяльне залучення 

субдержавної влади є однією з головних умов забезпечення стійкості 

національних інноваційних систем. 



 

 

З урахуванням сказаного вище, автор зазначає, що управління 

інноваційним процесом на регіональному рівні як один з найважливіших 

додатків системи стратегічного управління передбачає вирішення двох 

завдань. Одна з них - формування адекватних нормативно- правових, 

інституційних, податково-бюджетних та інших умов здійснення 

стимулюючої функції держави в інноваційному процесі, її інструментального 

апарату та ін. Друге завдання - більш чітке і змістовне виділення в рамках 

цієї функції місця і ролі регіонів  з урахуванням їх можливостей і прямої 

зацікавленості у вирішенні цього завдання. 

Проведений аналіз показав, що одним з основних недоліків наявних 

нині підходів до системи стратегічного планування, в тому числі і головним 

чином, на регіональному рівні, виступає відчуженість пропонованих нових 

механізмів та інструментів управління інвестиціями від найбільш значущих 

загальнодержавних пріоритетів. Тим часом, головним з цих пріоритетів, 

безсумнівно, виступає перехід до інноваційного шляху розвитку національної 

економіки в цілому і кожного з її регіональних ланок, зокрема, що вимагає 

великих інвестицій в дослідження і розробки, в оновлення основного 

капіталу, а також у «людський фактор». Таким чином, інноваційний шлях 

розвитку регіону - це, насамперед, шлях залучення великих інвестицій в усі 

види економічної діяльності, для чого повинні бути інтегровані зусилля і 

фінансові ресурси приватного капіталу і всіх рівнів публічної влади в рамках 

її загальнодержавної інвестиційної політики. 

Як вже було сказано вище, в умовах України типу формування 

сприятливого інвестиційного та інноваційного клімату, в тому числі, в межах 

кожного регіону, забезпечується тільки на основі взаємодії центральних і 

регіональних органів влади. При цьому зусилля регіонів  зі створення в 

регіональній економіці сприятливих умов нарощування та ефективного 

використання інвестиційного потенціалу можуть стати дієвими лише при 

реалізації ряду основних умов, серед яких можна назвати наступне. 



 

 

По-перше, регіони повинні володіти достатнім колом повноважень у 

сфері регулювання інвестиційного процесу, в тому числі, необхідним колом 

податкових повноважень, повноважень у галузі майнової політики та іншими 

економічними та адміністративними інструментами, які роблять їх в цілому 

реальним суб'єктом інвестиційної політики. Множення і ефективне 

використання інвестиційного потенціалу - головне завдання регіональної 

інвестиційної політики. У сучасній теорії і практиці управління, як відомо, 

прийняті два трактування регіональної інвестиційної політики. В одном, 

вужчому розумінні, суб'єкт цієї політики лише інвестує належні йому кошти 

в капітальні блага, інші майнові права та ін. Суб'єктом такої політики є 

органи влади і управління регіону, коли здійснюються інвестиційні 

вкладення за рахунок бюджетних коштів (наприклад, у вигляді фінансування 

або співфінансування проектів). Тут регіон як би нарощує інвестиційний 

потенціалу за рахунок матеріальних і фінансових ресурсів публічного 

сектора економіки. В іншому, більш широкому розумінні інвестиційна 

політика - система заходів, що здійснюються суб'єктом такої політики з 

метою активізації інвестиційних процесів в цілому[37, C. 165]. 

По-друге, сприятливі можливості для залучення інвесторів можуть 

сформуватися лише на тлі позитивного інвестиційного клімату для всіх 

суб'єктів інвестиційної діяльності. Важко уявити собі регіон, який міг би 

домогтися істотного економічного прориву, зробивши ставку тільки на 

іноземних інвесторів, залишивши без уваги потреби та інтереси вітчизняних 

інвесторів. 

По-третє, регіони повинні бути зацікавлені в залученні інвестицій в 

свою економіку, в нарощуванні виробничої та податкової бази. 

При цьому всі названі вище умови ефективної інвестиційної політики у 

відомих межах проектуються і на органи місцевого самоврядування. 

Значимість цього фактору обумовлена тим, що за органами місцевого 

самоврядування закріплено ряд повноважень, що впливають на практику 

реалізації інвестиційних проектів (наприклад, відведення необхідних земель 



 

 

та ін.), Що дозволяє їм стати самостійними повноправними суб'єктами 

політики залучення вітчизняних та іноземних інвестицій. 

Перехід до інноваційної спрямованості інвестування економічного 

розвитку регіону потребують двох головних умов. 

Перш за все, формування організаційно-економічної моделі 

господарювання, що народжує попит на інновації, які стають суттю нової 

системи суспільно-державних відносин. Основні ознаки такої моделі 

господарювання - відкритість економіки, максимальне витіснення з 

економіки різного роду «природних» та інших монополій, формування 

сприятливого середовища для всіх видів підприємницької діяльності при їх 

активної антикорупційної захисті, адекватний розвиток середовища малого 

та середнього підприємництва а (у тому числі, інноваційної спрямованості) 

витіснення різних видів тіньової господарської діяльності та ін. 

Найважливішою соціальною передумовою економіки, що народжує попит на 

інновації, є досить висока вартість живої праці[93, C. 48]. 

Інша важлива умова - формування якісної нової системи державного 

управління на рівні регіонів України, які націлюються фактор 

централізованого впливу на господарські та соціальні процеси, насамперед, в 

ракурсі пріоритетів якісної модернізації національної економіки на 

інноваційних засадах і повну мобілізацію соціальних передумов 

інноваційного шляху розвитку. 

Очевидно, що обидві умови цілісно і взаємопов'язано реалізовані 

тільки в моделі стратегічного планування, в тому числі, і на регіональному 

рівні управління. Таким чином, стратегічне планування є необхідною 

економічною, інституційною та техніко організаційною основою здійснення 

«інноваційного ривка» в економіці. Це підтверджується і світовим досвідом, 

однозначно (на користь формування економіки інноваційного типу) 

характеризує найбільш дієві і стійкі в часі форми та напрями застосування 

практики стратегічного планування. 



 

 

Метою інноваційної політики в рамках системи стратегічного 

управління економікою регіону має стати створення ефективних механізмів 

використання регіонального інноваційного потенціалу, а також його 

постійного нарощування за рахунок підтримки (прямими і непрямими 

засобами) необхідного обсягу інвестицій в науку, прикладні розробки. 

Вирішення цього завдання вимагає великих інвестицій в освіту (і в людський 

капітал у широкому сенсі), а також в матеріальну базу наукових і проектних 

установ, в інфраструктуру інноваційної діяльності та ін. Метою інноваційної 

політики в рамках системи стратегічного планування в регіональному 

управлінні є сприяння у залученні сучасних вітчизняних та іноземних 

технологій, які в поєднанні з вже наявним людським і науково-технічним 

потенціалом здатні підвищити загальну конкурентоспроможність економіки 

регіону та міцно утримувати її позиції в сучасній системі світогосподарських 

зв'язків. При цьому слід мати на увазі, що формування економіки 

інноваційного типу є для органів управління регаоніми не самоціллю, а 

найбільш ефективним і таким, що відповідає сучасним умовам засобом 

вирішення тих соціальних проблем, відповідальність за які найбільшою 

мірою покладається па регіональне ланка управління [46, C. 93].  

Автором зазначається, що в рамках регіонального соціального 

простору реалізується три види регулятивних взаємодій: політика, 

спрямована на реалізацію на території регіону єдиної соціальної політики для 

досягнення загальнодержавних цілей; регіональна політика, спрямована на 

реалізацію пріоритетних соціальних цілей даного регіону; соціальна політика 

органів місцевого самоврядування. Усі три види цих взаємодій інтегруються 

моделлю стратегічного планування соціально-економічного розвитку на рівні 

регіонів. При цьому, як ми вважаємо, тільки стратегічне планування на 

регіональному рівні, дозволяє позначити і реалізувати послідовність і 

взаємопов'язаність цілей економічного  і соціального розвитку території, їх 

узгодження з загальнонаціональними цілями і пріоритетами соціальної 

політики. Тільки такий метод управління дозволяє сформувати необхідні 



 

 

економічні ресурси забезпечення тих соціальних завдань, реалізація яких 

покладається  саме регіональні органи управління. 

Сучасна соціальна сфера, будучи найбільшим споживачем різних 

ресурсів, головним чином бюджетних коштів, робить значний вплив на 

формування і перерозподіл (через бюджетну систему) валового продукту 

регіонів і країни в цілому. При цьому, політика регіонів з формування 

соціальних передумов інноваційного оновлення економіки неминуче 

будується в тих еконо міко-правових рамках, які задаються умовами в 

Україні. У цьому зв'язку, соціальна політика держави, поряд з економічними 

основами, має і розгорнуту правову базу. 

Іншими нормативно-правовими актами, якими в цілому впорядковані 

предмети ведення і повноваження різних рівнів влади; визначені принципи 

розмежування повноважень між ними (хоча, як буде показано нижче, у сфері 

«соціальної відповідальності» є і певні «ніші», ще потребують додаткового 

уточнення повноважень усіх рівнів публічної влади)[131, C. 89]. 

Що стосується соціальних повноважень (питань місцевого значення) 

органів місцевого самоврядування, то в даний вони як би предзаданного 

трьома факторами: діючою системою загальнодержавних соціальних 

гарантій; комплексом найбільш важливих специфічних умов розвитку 

кожного окремого регіону; пріоритетами соціально-економічного розвитку 

даної території, самостійно обумовленими місцевими громадами. При цьому, 

відповідно до чинного українського  законодавства з місцевого 

самоврядування, соціально орієнтований характер носить більшість питань 

місцевого значення.  

Це такі питання, як електро-, тепло-, газо- і водопостачання населення, 

водовідведення, постачання населення паливом, народна освіта, охорона 

здоров'я, дороги, транспортні послуги, первинні заходи пожежної безпеки, 

створення умов для забезпечення населення послугами зв'язку, громадського 

харчування, торгівлі , побутового обслуговування, бібліотеками, охорона 

місцевих об'єктів культурної спадщини, фізкультура, спорт, робота з 



 

 

молоддю та ін. По суті, саме органи місцевого самоврядування в даний час 

реалізують основний тягар відповідальності за забезпечення найважливіших 

життєвих (соціальних) потреб населення. 

При цьому економічна складова (основа) місцевого самоврядування на 

увазі наявність у органів місцевого самоврядування власної економічної бази, 

насамперед, дохідних джерел місцевого бюджету та певного складу об'єктів 

місцевої власності, достатніх для повного і якісного вирішення питань 

місцевого значення та задоволення потреб місцевого співтовариства в 

місцевих благах і послугах. Зокрема, в бюджетному процесі це передбачає 

принцип пріоритету фінансово-бюджетної самодостатності місцевих за 

наявності для цього необхідних економічних передумов і при 

відповідальності регіонів за здійснення принципу фінансового вирівнювання 

серед місцевих бюджетів. 

Тут, як ми вважаємо, слід звернути увагу ще на один важливий аспект 

проблеми. Характерна для місцевого управління орієнтованість на вирішення 

питань соціального характеру в ході місцевої  реформи в Україні спочатку 

придбала надлишкову міру. На початкових етапах цієї реформи взагалі 

можна було говорити про повну відстороненості українськиї місцевих 

органів влади від вирішення найбільш значущих питань економічного 

розвитку територій. Чинне законодавство по виконуваним функціям (питань 

місцевого значення) і за основними джерелами бюджетних доходів спочатку 

поставило органи місцевого самоврядування в положення практично повної 

відчуженості від розвитку економічної бази відповідних територій, від 

динаміки інвестиційного процесу, від розвитку підприємництва. Хоча 

пізніше деякі економічні функції місцевих органів влади були відновлені 

(наприклад, в плані підтримки малого підприємництва), тільки в ході 

взаємодії з органами управління регіонів і в рамках єдиної стратегії, місцеві 

органи влади можуть реалізувати більш тісний взаємозв'язок соціального 

розвитку територій з їх досягненнями в економічній сфері. 



 

 

З числа найважливіших соціальних повноважень українських місцевих 

органів влади, реалізація яких в даний час стикається з найбільшими 

труднощами, слід виділити проблему функціонування та фінансування 

житлово-комунального господарства, яка була і залишається однією з 

найбільш важливих і «дорогих» зон соціальної відповідальності органів 

місцевого самоврядування. Складається враження, що вантаж такої 

відповідальності для місцевих органів влдади  управління поза значної 

фінансової, технічної та іншої допомоги від вищестоящих органів регіонів 

просто несоразмерен. Швидко проведена в країні приватизація житлового 

фонду, як показав досвід, явно не відповідає ні можливостям органів 

місцевого самоврядування, ні економічним реаліях цієї відверто многолетне 

запущеної сфери української «соціалки». 

Важливою формою участі місцевих органів влдади управління у 

вирішенні питань соціального характеру в сучасних українських умовах 

виступає дію інституту «делегованих» або переданих державних 

повноважень. Чинне законодавство відокремлює ці особливі передані 

повноваження (переважно, соціального характеру), хоча насправді всі 

соціальні функції, які традиційно реалізують на місцях органи місцевих 

органів влдади управління (наприклад, у сфері освіти, охорони здоров'я), по 

суті, є частина цілісної державної політики задоволення найважливіших 

потреб населення, насамперед, соціального характеру. Практика делегування 

державних повноважень на місцевий рівень має місце і в інших країнах, 

проте саме в наших умовах вона придбала настільки значні розміри, що стала 

надавати принциповий вплив на ефективність механізмів місцевих органів 

влдади управління в цілому, на повноту та якість надання соціальних послуг 

та здійснення функцій соціального захисту населення, зокрема. 

Чинний феномен делегування органам місцевого самоврядування 

окремих (переважно, соціальних) державних повноважень має досить 

складну природу, висхідну, в тому числі, і до історичних (для нашої держави) 

формам взаємодії в системі інститутів публічної влади; публічної влади та 



 

 

господарюючих суб'єктів, а також до територіальних особливостей країни та 

її регіонів та ін. У зв'язку з обтяжливим характером делегованих соціальних 

повноважень для органів місцевого самоврядування (навіть при умовах  їх 

100% -го фінансування за рахунок відповідних субвенцій) в нашій 

економічній літературі неодноразово висловлювалися пропозиції повністю 

перевести це делегування в площину добровільних договірних відносин між 

відповідними органами державного і місцевих органів влади управління або 

хоча б обмежити примусово передаються державні повноваження якоюсь 

часткою сукупних видатків відповідного місцевого бюджету, ця пропозиція 

розумно, якщо, звичайно, його реалізація не обмежить інтересів населення, 

якому важливі самі соціальні послуги, а не їх формальний статус (тобто або 

делеговані повноваження, або повноваження, безпосередньо включені в 

питання місцевого значення органів місцевого самоврядування)[204, C. 179]. 

Крім того, в результаті державного і місцевих органів влади реформи в 

практиці управління соціальними процесами в регіоні склалося відсутність 

чіткого розмежування повноважень в окремих соціально орієнтованих 

сферах діяльності органів державної влади регіонів України і органів 

місцевого самоврядування. До таких питань належать, наприклад, 

транспортне обслуговування населення, підтримка сільськогосподарського 

виробництва, попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій, цивільна 

оборона, діяльність аварійно- рятувальних служб і формувань. Зазначені 

питання входять одночасно і в компетенцію органів місцевого 

самоврядування, і в компетенцію органів державної влади. Як наслідок, на 

практиці при їх реалізації виникають проблеми, в тому числі у фінансуванні 

даних повноважень. У цьому зв'язку необхідно більш чітко диференціювати 

повноваження за схожими питань місцевого значення між місцевими 

органами влади районами і поселеннями, наприклад, в галузі культури, 

фізкультури, масового спорту. 

Враховуючи, що в сучасних умовах відповідальність регіональних 

органів влади за вирішення проблем соціального характеру по- колишньому 



 

 

значна, дуже актуальними залишаються науково обгрунтовані методологічні 

розробки, що визначають стратегічні підходи до організації роботи в сфері 

соціального обслуговування населення. Йдеться про підходи, максимально 

враховують своєрідність регіональних та місцевих соціально-економічних 

умов, особливості функціонування створеної на місцях мережі регіональних і 

місцевих бюджетних установ. 

Як свідчить вітчизняний і зарубіжний досвід, одним з принципів і 

очевидних переваг системи стратегічного планування є не тільки можливість 

управляти розвитком регіону на основі постановки довгострокових цілей і 

пріоритетів, а й здійснювати погоджений облік у цій управлінської діяльності 

економічних і соціальних факторів росту. Мова йде про облік як прямих, 

переважно короткострокових взаємодій цих факторів (зростання 

виробництва дає можливість збільшення особистого споживання громадян та 

інших джерел соціального розвитку), так і виникаючих тут «зворотних» 

зв'язків довготривалого характеру (зростання споживання та якості життя 

населення формує посилки до більш стійкого економічному розвитку на 

основі різних інновацій). 

При обмеженості важелів безпосереднього впливу на темпи і пропорції 

економічного зростання, а також в умовах переважно соціального 

спрямування повноважень з предметів ведення регіонів, акцент в рамках 

практики стратегічного планування саме на названі вище «зворотні» зв'язку 

якісно розширює можливості регіонів щодо забезпечення сталого 

економічного розвитку.  

Зрозуміло, не тільки бюджетні кошти реалізують ті соціальні завдання, 

здійснення яких має більш-менш виражене «зворотний вплив». Багато 

позитивні ефекти в соціальній сфері, що володіють помітним «зворотним 

впливом», можуть досягатися і методами адміністративного регулювання. 

Наприклад, величезний «зворотний ефект» укладено в такому традиційному 

важелі впливу, як середня оплата праці зайнятих в економіці, хоча, як буде 

показано нижче, використання цього регулятивного механізму має певні 



 

 

межі. Використання цього важеля впливу лише частково спирається на 

бюджетні ресурси регіону (в межах фонду оплати праці зайнятих у сфері 

державного та місцевих органів влади, а також бюджетних послуг). У 

переважної же мірі це завдання вирішується в даний час методами 

адміністративного регулювання.  

Потужним «зворотним ефектом» для розвитку економіки можуть стати 

заходи державного регулювання, спрямовані на поліпшення умов праці, 

відпочинку і лікування працівників, на оздоровлення соціальної та 

екологічної обстановки в регіоні та ін.[13, C. 278]. 

Підлаштовуючи свою соціальну політику під механізми «зворотного 

позитивного впливу» соціальних перетворень на темпи і якість зростання 

економіки регіону, разом з тим не можна впадати в крайнощі, часто 

притаманні надмірно прямолінійним трактуванням ефективності державної 

соціальної та бюджетної політики. Значна частина соціальних функцій, 

здійснюваних сучасною державою як на державному, так і на регіональному 

рівні, диктується не розрахунками на яке-небудь «зворотний вплив» на 

економіку, на її кращі кількісні або якісні показники, а визначається 

общегуманістіческіх принципами соціальної допомоги і підтримки певних 

груп населення. 

На практиці багато соціальні витрати здійснюються навіть у тому 

випадку, якщо в результаті це нічого не обіцяє з точки зору перспектив 

економічного зростання, а навпаки, тільки скорочує ресурси суспільства. Тим 

не менш, у відомих рамках регулювання певних параметрів соціальної 

політики з метою оптимізації в довготривалому плані її «зворотного впливу» 

на якість і стійкість економічного розвитку регіону не тільки можливо, а й 

необхідно. 

Автор виділяє в рамках соціальної політики регіону два напрямки, що 

забезпечують досягнення названого вище «зворотного впливу» соціальних 

змін на економіку: 



 

 

* загальносоціальні функції, реалізовані на основі встановлених 

стандартів бюджетних послуг для населення в межах не знижується ні за 

яких обставин необхідного обсягу бюджетних асигнувань; 

* реалізація соціальних посилок економічного зростання як функцій, 

що характеризують відоме, гнучко регульоване прирощення до системи 

соціальної підтримки населення в розрахунку на формування довготривалих 

передумов економічного розвитку. 

Зрозуміло, не завжди ці два напрямки можуть бути виділені в 

«чистому» вигляді; в чому вони тісно переплітаються. Тим не менш, реально 

існує ряд пріоритетних завдань соціального розвитку, які у своєму 

наповненні в переважної мірою тяжіють саме до реалізації соціальних 

посилок довготривалого, стійкого зростання економіки регіону. У цьому 

зв'язку в «соціальної компоненті» системи стратегічного управління важливо 

виділити ті важелі соціальної політики, які реально здатні генерувати ефект 

«зворотного впливу» на економіку, а також сформувати ті управлінські 

механізми, які певною мірою могли б закріпити або гарантувати цей 

стратегічний ефект для економіки регіону в цілому[37, C. 211]. 

У практиці стратегічного планування неправомірно абсолютизувати 

«зворотний ефект» соціальної політики на економіку регіону і представляти 

цей ефект як єдине або навіть головне мірило результативності самої 

практики стратегічного планування. У всій діяльності органів публічного 

управління будь-який позитивний соціальний результат має, як ми вважаємо, 

цілком самостійний і самодостатній значення. Неправомірне відступ від 

цього принципу загрожує надмірної комерціалізацією сфери соціальних 

послуг, перетворенням соціальних благ у ординарний товар, предмет 

ринкового обороту. Проходження по цьому шляху (повна комерціалізація 

сфери соціальних послуг) суперечило б і світовому досвіду розвитку системи 

соціальних послуг, причому не тільки в країнах «соціалізованого» 

господарства, а й в країнах з більш ліберальним поглядом на природу і 

джерела надання соціальних послуг для населення[77, C. 85]. 



 

 

Крім того, потенційний або очікуваний в перспективі позитивний 

«зворотний ефект» тих чи інших досягнень у соціальній сфері на розвиток 

економіки регіону не можна сприймати абстрактно, поза тих пріоритетів, які 

визначатимуть цей розвиток в перспективі. Такий домінантою для економіки 

регіону, як було сказано вище, виступає перехід до стадії інноваційного 

розвитку. Саме на вимоги формування економіки інноваційного типу і 

повинні бути розраховані в першу чергу потенційно можливі «зворотні 

ефекти» та механізми їх досягнення за рахунок цілеспрямованої соціальної 

політики. Автор  вважає, що реалізація на довготривалій основі комплексу 

соціальних передумов переходу до інноваційного шляху розвитку економіки 

регіону виступає в даний час основним каналом «зворотного впливу» 

чинників соціальної політики на формування трендів оновлення та сталого 

розвитку економіки регіону в цілому. 

Слід вказати і на такі напрямки соціальної політики з потенційно 

значущим «зворотним ефектом», як формування передумов концентрації 

населення регіону навколо найбільш перспективних точок промислового та 

інноваційного розвитку. Близькі за характером заходи слід  зробити і для 

соціального (кадрового) забезпечення сталого розвитку «промислових 

округів», що є важливою ініціативою регіону по модернізації її економіки. 

До числа аналогічних заходів можна віднести і заходи, що 

забезпечують формування умов, за яких зростаючі доходи і заощадження 

населеня які повинні служити джерелом розвитку економіки регіону  та її 

інвестиційного процесу. Сюди ж слід віднести економічне стимулювання 

вкладення коштів підприємств в програми додаткового (добровільного) 

медичного страхування працівників, оздоровчі програми і, звичайно, у 

поліпшення умов праці працівників. 

Формування системи соціальних передумов ефективного використання 

економічного потенціалу в ренгіоні виступає однією з центральних завдань 

стратегічного управління розвитком регіону. Інструментом вирішення цього 

завдання є особливий «соціальний зріз» стратегічного планування, що 



 

 

враховує як соціальні функції сучасної держави, так і те, що це навантаження 

в сучасних умовах реалізується в економіці з переважним впливом 

приватного сектора (насамперед, в особі підприємця \ роботодавця як 

джерела доходів населення і як джерела податкових надходжень до бюджетів 

усіх рівнів). 

* На тлі домінування на ринку господарюючих суб'єктів приватної 

форми власності, стратегічними цілями діяльності регіонів повинні стати, 

насамперед, пріоритети соціального характеру, необхідні об'єкти соціальної 

інфраструктури та в цілому - весь спектр соціальних послуг для населення. 

Але і в реалізації соціальної політики на регіональному рівні також все не так 

просто. Соціальна політика кожного рівня управління публічної влади 

ефективна тоді, коли чітко позначені її цілі та орієнтири цієї політики, а їх 

досягнення забезпечення необхідними управлінськими повноваженнями і 

економічними ресурсами. 

* Найвища соціальна мета держави - створити умови, коли людина 

незалежно від місця його проживання має право отримати певний набір 

соціальних (бюджетних) послуг. Бюджетні послуги - це суспільні послуги, 

що надаються населенню усіма органами публічного управління, точніше, їх 

установами та підприємствами, що отримують відповідне бюджетне 

фінансування. Це послуги, оплачуванні  з громадських фондів, тобто за 

рахунок коштів бюджету того чи іншого рівня, за рахунок позабюджетних 

фондів, або на змішаній основі (з частковою оплатою платних послуг 

пільговими категоріями населення). 

* В даний час формування цільових орієнтирів щодо розвитку 

системи бюджетних послуг реалізується під впливом двох груп факторів. З 

одного боку, це - фактори, в рамках яких традиційно відбувається надання 

бюджетних послуг населенню. З іншого - це чинники (мети), які 

визначаються на основі пріоритетів поточного етапу. Керуючись цими 

цілями, адміністратори бюджетних коштів в кожному регіоні і місцевих 



 

 

органів влади конкретизують для себе завдання бюджетної політики, а також 

потреби у фінансових ресурсах на надання бюджетних послуг. 

* Цей набір соціальних (бюджетних) послуг правильніше було б 

назвати єдиним державним соціальним стандартом, і регіональні стратегії 

варто було б спрямувати на його послідовне досягнення. Але державного 

закону про державні соціальні стандарти немає, і відповідати регіонах 

формально начебто нема за що. У всякому разі, кількісні та якісні параметри 

цієї відповідальності за відсутності закону про державні соціальні стандарти 

виглядають досить розмито. Це суттєва знижує міру відповідальності 

відповідних органів управління за результативності соціальної політики, а 

також можливості контролю за її здійсненням. 

* Дуже значними залишаються і параметри соціально-економічної 

диференціації окремих територій всередині регіону, в тому числі, і за 

показниками соціальної забезпеченості населення. 

* У цьому зв'язку,  найважливішою стратегічною метою будь-якого 

регіону має стати створення рівних можливостей отримання соціальних 

послуг для всіх його жителів. Саме це і стало головною метою Стратегії 

соціально-економічного територіального розвитку в регіональному 

управлінні. 
* Істотну роль у формуванні - методами стратегічного планування - 

соціальних передумов розвитку та ефективного використання економічного, 

насамперед, інноваційного потенціалу регіону, відіграє розвиток системи 

соціального обслуговування, тобто забезпечення всього населення регіону 

необхідним колом соціальних (бюджетних) послуг. Сьогодні формування 

цього кола соціальних передумов інноваційного розвитку економіки регіону 

стримується не тільки загальним браком закладів соціального 

обслуговування та джерел їх бюджетного фінансування, а й в ще більшій мірі 

- значною нерівномірністю розподілу цих установ, а також і засобів їх 

фінансування за окремими місцевими утвореннями в регіоні. 



 

 

Автором зазначається, що розвиток практики стратегічного 

планування передбачає концентрацію зусиль адміністрації регіону  на 

вирішенні таких завдань: 

* Підвищення якості послуг, що надаються населенню, зокрема, 

шляхом зміцнення матеріально-технічної бази закладів соціально-культурної 

сфери; 

* Визначення пріоритетів розвитку соціальної інфраструктури в 

різних місцевих  утвореннях для їх цільової підтримки з обласного бюджету; 

* Встановлення цільових індикаторів довгострокових цільових 

програм і програм комплексного соціально-економічного розвитку місцевих 

утворень в рамках реалізації їхньої практики стратегічного планування; 

* Розробка критеріїв відбору місцевих утворень при формуванні 

заявки на асигнування з державного бюджету, а також бюджету регіону; 

* Підготовка обгрунтованих висновків про доцільність розвитку та 

реформування мережі місцевих бюджетних установ соціальної сфери; 

* Поетапне скорочення відмінностей за рівнем забезпеченості 

місцевих  утворень регіону об'єктами соціальної інфраструктури; 

* Підвищення дієвості контролю та відповідальності центральних 

виконавчих органів державної влади регіону та органів місцевого 

самоврядування утворень регіону за вирішення завдань, визначених Стратегії 

соціально-економічного територіального розвитку в регіональному 

управлінні. 

Автором  пропонувалася  «стисла» система оцінок ефективності 

надання бюджетних послуг населенню на регіональному та місцевому  рівні, 

в тому числі, і для оцінки результативності процесу подолання відмінностей 

в обсязі та якості соціальних послуг, що надаються населенню в різних 

місцевих утвореннях регіону: 

* Збільшення частки працевлаштованих громадян які раніше вважалися 

безробітними; 



 

 

* Збільшення частки вилікуваних хворих без стійкої втрати 

працездатності; 

* Збільшення частки хворих, виписаних з лікарняних установ з 

позитивним результатом лікування; 

* Зниження смертності дітей у пологових будинках; 

* Зниження смертності породіль у пологових будинках; 

* Зменшення частки учнів загальноосвітніх шкіл, що займаються у 

другу зміну; 

* Збільшення рівня охоплення дітей відповідних вікових початковою 

освітою, середньою освітою; 

* Збільшення ступеня підключення шкіл до мережі Інтернет; 

* Збільшення рівня охоплення дітей відповідних вікових дитячими 

дошкільними установами, 

* Збільшення ступеня газифікації житлового фонду; 

* Збільшення частки населених пунктів, забезпечених дорогами з 

твердим покриттям; 

* Збільшення частки жителів, сімей з черговиків (щодо їх чисельності), 

які отримують житлову площу та ін. 

Проте «соціальне вирівнювання» - як у межах одного регіону, так і в 

межах країни в цілому - не може бути результатом лише власне соціальної 

політики (і забезпечують її заходів фінансового вирівнювання). Такий 

результат досяжний тільки на основі активної регіональної політики 

розвитку і розміщення продуктивних сил, стимулювання позитивних 

зрушень у галузевій і територіальній структурі економіки регіону. Цій меті 

підпорядковані  зусилля регіону, спрямовані на: 

* Підвищення інвестиційної активності підприємств та організацій; 

* На залучення вітчизняних та іноземних інвестицій на основі їх 

широкій локалізації по території області, на раціональне територіальне 

розміщення інвестицій та продуктивних сил; 



 

 

* На диверсифікацію і реструктуризацію економіки регіону, 

насамперед, в напрямку активізації її інноваційного потенціалу та 

затвердження за групою інноваційних виробництв ролі генератора її 

стійкого, довготривалого розвитку. 

Для вирішення стратегічних завдань щодо скорочення відмінностей 

між місцевими утвореннями області за рівнем забезпеченості об'єктами 

соціальної інфраструктури, щодо підвищення якості та вирівнювання 

параметрів комунального обслуговування населення у всіх населених 

пунктах, розглядаються всі можливі варіанти залучення як бюджетних, так і 

позабюджетних коштів. І все-таки ми виходимо з того, що позабюджетні 

(приватні) інвестиції будуть домінувати як основне джерело вирішення 

стратегічних завдань соціально-економічного розвитку регіону. Бюджетні 

інвестиції при цьому повинні не замінювати приватні інвестиції, а залучати 

їх, створювати їм найбільш «комфортні» умови для практичної реалізації в 

економіці регіону. Інвестиції, «підживлюючи» розвиток економіки 

відповідних територій, одночасно сформують передумови для вирішення їх 

соціальних проблем і, отже, для скорочення наявних відмінностей у рівні та 

якості життя населення регіону. 

У ході формування нової системи управління соціальними послугами 

система стратегічного планування повинна бути орієнтована на досягнення 

таких результатів: 

* Створення умов для поступового вирівнювання доступу громадян до 

основних бюджетним послуг; 

* Підвищення задоволеності споживачів соціальних послуг внаслідок 

врахування їх переваг при плануванні та наданні зазначених послуг; 

* Визначення співвідношення між витраченими бюджетними 

ресурсами і отриманими результатами, оцінка альтернативних способів 

досягнення заданих результатів, проведення аналізу причин, що дозволили 

або що не дозволили досягти тих чи інших результатів і на основі даного 

аналізу зробити висновок про ефективність бюджетних витрат; 



 

 

* Досягнення скорочення не раціональних бюджетних витрат в 

результаті посилення конкуренції серед постачальників державних послуг та 

підвищення економічної ефективності бюджетних витрат; 

* Переклад процесу управління консолідованим бюджетом регіону на 

більш високий рівень при максимально ефективному використанні 

фінансових ресурсів; 

* Підвищення ступеня відповідальності органів державної влади за 

реалізацію проведеної бюджетної політики. 

Формування нової системи управління державними послугами 

нерозривно пов'язане з реалізацією цілого комплексу заходів. 

По-перше, це розробка переліку державних послуг, що надаються за 

рахунок коштів регіонального бюджету, і створення системи обліку потреби 

в наданих державних послугах. Для цього необхідно провести 

інвентаризацію потреби в державних послугах, оцінити їх фактичну 

затребуваність, затвердити перелік послуг, за якими повинен проводитися 

облік, а також порядок оцінки та обліку раніше вже досягнутих результатів 

при формуванні відповідних доданків (соціальних статей) видаткової 

частини бюджету регіонів України на черговий фінансовий рік і плановий 

період. 

Другий важливий момент - розробка порядку формування та 

фінансового забезпечення державних завдань на надання державних послуг, 

що затверджуються нормативними правовими актами на рівні регіонів. При 

цьому в основу формування завдання має бути покладений принцип 

забезпечення відповідності обсягу (складу) надаються державних послуг 

(робіт) бюджетних установою рівню (вимогам) соціальних гарантій 

забезпеченості державними послугами (роботами), стандартам якості 

надання державних послуг (виконуваних робіт) та обсягом фінансових 

коштів на їх надання. 

Третій важливий момент - створення системи контролю результатів 

діяльності суб'єктів бюджетного планування та державних установ 



 

 

(розпорядників бюджетних коштів) шляхом стандартизації і тарифікації 

державних послуг. Формування стандартів якості наданих державних послуг 

дозволить підвищити ефективність виконання суб'єктами бюджетного 

планування своїх функцій і повноважень, а також дасть можливість 

контролювати ступінь відповідності наданих державних послуг 

встановленим стандартам. 

Створення сучасної системи соціального прогнозування також 

дозволяє здійснювати ефективне управління соціальними передумовами 

формування економіки інноваційного типу. В даний час ця система включає 

близько 500 показників прогнозу, які розробляються на обласному рівні та 

близько 90 показників, які розробляються на рівні поселень. Це дозволяє на 

єдиній методологічній основі створити вертикальну систему показників 

еконохмі- чеського і соціального розвитку: державний рівень - рівень регіону 

України - рівень місцевого району (міського округу) - рівень міського 

(сільського поселення). 

Поряд зі становленням системи соціального прогнозування, для 

вирішення регіональних завдань управління соціальними процесами в 

економіці регіону  потрібно і формування ефективної структури її супроводу. 

Доцільно створення єдиної національної системи соціально-економічного 

прогнозування, яка включала б не тільки спеціальні державні структури, а й 

систему науково-дослідних центрів, на регулярній основі займаються 

соціальним прогнозуванням, а також єдину багаторівневу систему 

показників, що дозволяють адекватно оцінювати соціально економічний 

розвиток країни та регіонів, виявляти різні несприятливі тенденціі, зокрема, 

соціального характеру, і своєчасно формувати засоби та інструменти 

компенсації (подолання) цих негативних явищ. 

Тим же цілям могли б служити мінімальні соціальні стандарти, які 

гарантувалися б державою будь-якому громадянину країни. При цьому 

система мінімальних соціальних стандартів має бути доповнена системою 

граничних (порогових, критичних) показників стану соціальної сфери, що 



 

 

фіксує ті значення, які можуть свідчити про можливість розвитку кризових 

явищ у соціальній сфері економіки регіону. 

Важливе значення у формуванні - методами стратегічного планування - 

соціальних передумов розвитку та ефективного використання  економічного, 

насамперед, інноваційного потенціалу регіону, має виявлення і своєчасне 

забезпечення потреб економіки регіону кадрами відповідно з відбуваються 

науково-технічними перетвореннями і модернізацією діючих підприємств. 

Як показали проведені раніше дослідження, основною соціальною 

проблемою на шляху становлення економіки інноваційного типу є саме 

кадрова проблема. 

При цьому дана проблема загострюється у зв'язку з тим, що завдання 

формування економіки інноваційного типу практично в даний час ставиться 

у нас на тлі наслідків економічної кризи і низки дуже проблемних 

економічних реформ 1990-х років. Ці процеси, як відомо, спричинили за 

собою не тільки крутий обвал обсягів високо-технологічного виробництва в 

країні, різке скорочення фінансування науки та інновацій та ін. Вони, з усією 

очевидністю, генерували втрату значної частини кадрів дослідників, 

розроблювачів, висококваліфіцірованних інженерів, техніків і робітників. 

Одночасно погіршилися багато якісні параметри сфери соціально-

трудових відносин, що охоплює широке коло взаємин і роботодавця і 

працівника, а також самого становища- працівника у виробництві. 

Ґрунтовний аналіз цього кола соціальних аспектів розвитку сучасної 

інноваційної економіки розглянуто в монографії С.М.Белозеровой[95, C. 14]. 

Як показано в даній роботі, дуже складний і суперечливий вплив на сферу 

соціально-трудових відносин надали загальні реформаційні процеси в 

українській економіці. При цьому багато негативні наслідки цих 

реформаційних процесів не тільки не подолано й досі, але і багато в чому 

нині позначають себе як суттєва перешкода до реалізації цілей інноваційного 

оновлення української економіки. Як підкреслювала С.М. Белозьорова, в 

умовах названих трансформаційних процесів у українській  економіці 



 

 

склалася глибока «недооцінка особистого внеску та консервування низької 

оплати праці. 

При цьому, як і в багатьох інших сферах економічних відносин, у сфері 

зайнятості явно позначилася нездатність механізмів ринку повною мірою 

здійснити функції позитивного регулювання; нездатність повною мірою 

вирішити завдання, що відповідають вимогам формування в країні високо 

конкурентної економіки інноваційного типу. Досвід українських реформ 

переконливо свідчить, що механізм ринкового саморегулювання не виявився 

позитивно у сфері зайнятості і трудових відносин в повній мірі саме через 

нерозвиненість самих ринкових відносин, через відсутність дієвих важелів 

(інструментів) державного регулювання соціальних процесів і, фактично, 

через повну «відходу» держави з цієї сфери економічних відносин. 

Авто вважає, що в даний час необхідно повномасштабно «повернути» 

державу  у сфері зайнятості і трудових відносин в цілому; перейнятися 

переконаністю в тому, що роль держави тут не зводиться тільки до змісту 

безробітних та \ або їх перепідготовку з метою знайти для них хоч якесь 

робоче місце і більш-менш постійний, гідний джерело доходу. Головне 

завдання держави - послідовно і цілеспрямовано формувати трудовий 

потенціал економіки, регулювати його галузеве і територіальне розподіл, а 

також створювати (сприяти створенню) умов, за яких цей потенціал 

отримував би максимально ефективне використання безпосередньо в процесі 

виробництва. 

У цьому зв'язку, в числі стратегічних орієнтирів органів управління 

регіону, а також органів місцевого самоврядування все більше позначається 

завдання формування сприятливих відтворювальних умов для трудового 

потенціалу, насамперед, для активно розвиваються інноваційних виробництв. 

Як обгрунтовано відзначала С.М. Белозьорова, саме для інноваційних 

виробництв буде потрібно «якісно інша робоча сила з новим рівнем знань. В 

рівній мірі виникне необхідність у подоланні недооцінки праці та освоєнні 

нового рівня соціальних відносин». Поділяючи цю позицію, ми відзначали, 



 

 

що в промисловій та соціальній політиці регіону необхідно передбачати не 

просте підвищення кваліфікації кадрів, а безперервна освіта з регулюванням 

соціальних процесів у сфері організації та стимулювання праці. 

Проблема якості трудових ресурсів в даний час стає визначальною. 

Недостатній облік цього чинника може істотно обмежити або навіть цілком 

звести «нанівець» всі ті зусилля, які з різних напрямків робляться зараз з 

формування та активізації регіонального сегменту національної інноваційної 

системи. Ось чому окремі території області з низьким рівнем зайнятості і 

великим числом незайнятого працездатного населення зараз лише досить 

умовно можна розглядати як потенціал для кадрового забезпечення 

формуються виробництв, в тому числі, модернізованих та інноваційних 

підприємств. Це визначається недостатнім рівнем як загальноосвітньої, так і 

професійної підготовки значної частини непрацюючого населення, з 

відсутністю у неї необхідних трудових мотивацій, а також непрофільним 

(переважно, гуманітарних) освітою у значної частки осіб, яким ще тільки 

належить шукати свою «нішу» в сфері трудової діяльності. Ще одна причина 

труднощів з кадровим забезпеченням формуються інноваційних виробництв 

пов'язана з відсутністю в економіці регіону достатніх соціальних передумов 

(наприклад, житла та інших соціальних благ) для активної міжгалузевої та 

міжтериторіальної міграції трудових ресурсів[112, C. 130]. 

У цій ситуації важливо не тільки підвищувати рівень і цілеспрямовано 

регулювати спрямованість професійної підготовки працівників. Необхідно 

вжити заходів, що забезпечують достатню міру привабливості праці на тих 

підприємствах регіону, які зараз і в майбутній перспективі в найбільшій мірі 

будуть орієнтуватися на різного роду інновації у виробництві. Необхідно 

формувати весь комплекс соціальних передумов, що забезпечують 

концентрацію найбільш «дієздатної» частини трудового потенціал регіону на 

системі модернізуються і \ або знову створюваних інноваційних виробництв. 

Для розробки і реалізації подібних заходів з боку Уряду області, 

насамперед, необхідний постійний моніторинг та глибокий аналіз ситуації у 



 

 

сфері зайнятості на підприємствах регіону. Необхідний аналіз тих 

економічних, соціальних, інституційних та інших факторів, які в умовах 

сучасного інноваційного виробництва в найбільшій мірі впливають на 

продуктивність і привабливість праці, на його ефективність. 

Однак розрахунок на переважну регулюючу роль держави сфері 

соціально-трудових відносин не може бути нескінченним; головне в 

регулятивної функції держави в цій сфері - визначити якісь «граничні» (для 

сучасної інноваційної економіки) межі, наприклад, через вимоги до технічної 

безпеки праці, до максимальної тривалості робочого дня і робочого тижня, а 

також по мінімальній оплаті праці. За цими межами повинні все ж діяти якісь 

механізми саморегулювання сфери соціально-трудових відносин; механізми, 

що випливають з того, що розвиток цієї сфери в сприятливому для 

працівників напрямку - не благодійність з боку власників підприємства (і \ 

або його «топ-менеджерів). Це - розумна ставка на мобілізацію соціальних 

резервів продуктивності праці працівників, підвищення ефективності 

виробництва, конкурентоспроможності продукції і стійкості підприємства в 

цілому. Без таких механізмів саморегулювання у сфері соціально-трудових 

відносин перехід до економіки інноваційного типу просто неможливий[181, 

C. 99]. 

Таким чином, в нинішніх умовах існуючі проблеми у сфері зайнятості 

та відтворення трудового потенціалу регіону в директивному порядку 

скільки-небудь повно не вирішуються. Необхідні нове. «Змішані» ринково-

централізованість механізми регулювання всієї сукупності відносин у сфері 

праці, засновані на механізмах державно-приватного партнерства. Це 

пов'язано з тим, що значною мірою ситуація у сфері зайнятості залежить від 

відповідної стратегії розвитку найбільш сучасних підприємств регіону, 

здатних виробляти конкурентоспроможну на внутрішніх і зовнішніх ринках 

продукцію і створювати, тим самим, гідні умови в оплаті купа, забезпечувати 

великий спектр соціальних послуг для своїх працівників. 



 

 

Крім того, надалі механізм формування та підвищення ефективності 

використання трудового потенціалу регіону буде, як ми вважаємо, пов'язаний 

з соціальними програмами (стратегіями) розвитку регіону, їх наукових 

центрів; з розвитком системи особливих економічних зон, промислових 

округів, технопарків, які будуть залучати висококваліфіковану робочу силу, 

створювати їй сприятливі умови праці та проживання.  

В даний час назріли кардинальні зміни у державній (як державній, так і 

регіональній) соціальній політиці і механізмах її здійснення. При цьому 

розумно використовувати досвід інших країн, що здійснили перехід на 

постіндустріальне виробництво, а саме широко поширену у них практику 

оплати і стимулювання з різними варіантами «участі в прибутках»; а також 

гнучкі або рухомі графіки організації праці, які сьогодні широко 

використовуються й сьогодні в США, ФРН, Австрії, Скандинавських країнах, 

причому ступінь їх розповсюдження, як показує зарубіжний досвід, прямо 

пов'язана саме з розвитком інноваційного характеру виробництва[210, C. 85]. 

Завдання інноваційного розвитку в системі та методах стратегічного 

планування в регіональному управлінні  диктуються, таким чином, де  

необхідність формування трудового потенціалу, здатного реалізувати 

завдання створення економіки інновацій в середньостроковій і більш 

віддаленій перспективі. Можна сказати, що успішність реалізації стратегії 

соціально-економічного розвитку регіону на довготривалу перспективу 

багато в чому буде залежати саме від ефективності використання трудового 

потенціалу та його органічною «включеності» в передбачувані економічні 

перетворення, перш за все, пов'язані з формуванням всієї сукупності 

передумов утвердження економіки інноваційного типу. 

Для практичного вирішення цього завдання необхідно, перш за все, 

уточнити систему показників, що характеризують стан трудового потенціалу 

регіону. На цій основі необхідно визначити основні напрямки можливих і 

бажаних в перспективі структурних змін зайнятості в економіці регіону. При 

цьому треба враховувати не тільки системи та методи стратегічного 



 

 

планування в регіональному управлінні, але й відповідні програми або 

стратегії розвитку та здійснення інноваційних перетворень для економіки 

провідних міст і районів (місцевих утворень) області. 

На сучасному етапі поняття трудового потенціалу має досить широке 

тлумачення. Стосовно до регіонального управління цей потенціал і раніше 

найчастіше ототожнюється з поняттям «трудові ресурси» в єдності їх якісної 

і кількісної характеристик. Однак у багатьох наявних трактуваннях якісні 

характеристики трудового потенціалу, особливо ті, які найбільшою мірою 

відповідають вимогам економіки інноваційного типу, часто просто відходять 

на другий план. Відповідно, вважаємо ми, повинні удосконалюватися і ті 

системи показників, які використовуються в даний час для оцінки, 

планування та прогнозування соціально-економічного розвитку регіону та її 

місцевих територій. 

Великий перелік подібних показників обумовлений як вимогами 

державного уряду, так і потребами процесу прогнозування і планування 

економіки і соціальної сфери регіону. Проте на даний момент ці індикатори 

не пов'язані між собою, в тому числі, і в частині виявлення всієї сукупності 

соціальних передумов становлення економіки інноваційного типу. Більшою 

мірою вибір конкретних показників пов'язане з існуючою методикою 

державного статистичного обліку, що не можег повною мірою реалізувати 

принципи стратегічного управління і бюджетування за результатами[222, C. 

56]. 

Для формування в регіоні трудового потенціалу економіки 

інноваційного типу в рівній мірі необхідні не тільки комфортні умови праці 

та достатній рівень доходу працівників, але також і наявність у них 

достатнього вільного часу, доступність для них якісних оздоровчих, освітніх, 

інформаційних та інших послуг, які сприяють різнобічному розвитку 

працівника і повної його реалізації його творчих можливостей в сучасному 

виробництві. 



 

 

З цією метою в стратегії сталого соціально-економічного розвитку 

регіону на перспективу визначена комплексна система соціальних цілей та 

орієнтирів області як суб'єкта України, серед яких центральне місце займає 

програма підвищення рівня і якості життя населення області. Основне місце 

тут повинен зайняти комплекс заходів з формування (відтворенню) 

трудового потенціалу, адекватного за своїми кількісними та якісними 

характеристиками для реалізації цієї стратегії та її ключового завдання - 

переведення економіки регіону на переважно інноваційнний шлях розвитку. 

Слід також врахувати, що вже в найближчій перспективі, в умовах 

становлення економіки інновацій в регіоні  може ще більше загостритися 

нестача працівників зі спеціальною підготовкою та рівнем знань, яких 

регіональний ринок праці поки запропонувати не може. Розраховувати в 

цьому плані на значний міграційний приплив досить висококваліфікованих 

кадрів також не доводиться. Таким чином, перехід на сталий розвиток 

економіки регіону можливий лише на основі врахування глибоких змін в 

виробництві та використанні трудового потенціалу регіону та його 

територіальних утворень. Це передбачає - в якості одного з центральних 

компонентів системи стратегічного планування - необхідність постійного 

стимулювання позитивного характеру змін у сфері відтворення і 

використання трудового потенціалу заходами цілеспрямованої державної 

політики, через механізми державно-приватного партнерства, з 

використанням різних варіантів тристоронніх угод та ін.[46, C. 92]. 

Основні завдання держави в соціальній сфері полягають у створенні 

єдиних або досить близьких умов для отримання населенням послуг 

соціального характеру. Цього, як було зазначено нами вище, можна досягти 

тільки на основі державного закону про соціальні стандарти, коли буде 

достовірно оцінюватися ефективність суб'єктів господарської діяльності 

бюджетних та інших установ, що беруть участь у наданні соціальних послуг 

населенню. У відсутність встановлених на державному рівні соціальних 

стандартів, в регіоні  розроблені і широко практично застосовуються дві 



 

 

взаємопов'язані системи щодо нормативного регулювання процесу надання 

бюджетних послуг населенню: 

а) нормативи забезпеченості основними об'єктами соціальної сфери, в 

тому числі, по окремих місцевих утворень регіону; 

б) нормативи вартості державних і місцевих бюджетних послуг. 

У цьому зв'язку найважливішим напрямом вдосконалення системи 

управління бюджетними видатками в регіоні  є впровадження в бюджетний 

процес механізмів стратегічного планування, заснованого на управлінні 

результатами діяльності бюджетних установ.  

Перехід до управління регіональним бюджетом «за результатами» 

являє собою досить складний процес, успіх якого далеко не завжди 

гарантований. У цьому зв'язку кожен, навіть самий незначний етап руху за 

наміченим шляху є важливою віхою реформування не тільки бюджетного, а 

також управлінського процесу в цілому. На даний момент перехід до 

середньострокових рубежів планування в регіоні служать основою для 

впровадження принципів бюджетування, орієнтованого на результат. Від 

того, наскільки ефективним виявиться даний механізм, багато в чому буде 

залежати і можливість регіону щодо вдосконалення стратегічного 

планування розвитку території, включаючи і соціальні складові цього 

планування[88, C. 176]. 

Отже, в нових умовах державного та місцевого  управління, а також і 

бюджетного планування для подальшого підвищення якості соціальних 

послуг населення, для обґрунтування моделі реформування бюджетних 

установ необхідно, насамперед, об'єктивно оцінити фактичну 

результативність діяльності як державних (місцевих) органів влади, так і 

безпосередньо установ, безпосередньо надають споживачам бюджетні 

полуги  соціального характеру. 

В даний час найбільш прийнятними для впровадження механізмів 

управління результатами надання державних послуг є такі соціальні сфери, 

як освіта; охорону здоров'я; культура; соціальний захист населення; фізична 



 

 

культура та ін. В ході формування такої системи управління можна вирішити 

наступні завдання: 

* Створити умови для поступового вирівнювання досту па громадян до 

основних бюджетним послуг; 

* Повніше задовольняти споживачів соціальних послуг за рахунок 

врахування їх переваг (обсяг і структура надаються) при плануванні та 

наданні послуг; 

* Постійно відслідковувати ступінь задоволеності населення наданими 

державними соціальними послугами, в тому числі, і за параметрами їх 

доступності; 

* Постійно визначати співвідношення між витраченими бюджетними 

ресурсами і отриманими результатами; проводити оцінку альтернативних 

способів досягнення заданих результатів з надання соціальних послуг, а 

також аналіз причин, що дозволили або що не дозволили досягти тих чи 

інших результатів і на цій основі зробити висновок про ступінь ефективності 

бюджетних витрат; 

* Домогтися скорочення нераціональних бюджетних витрат в 

результаті посилення конкуренції серед потенційних «постачальників» 

державних послуг та підвищення економічної ефективності бюджетних 

витрат; 

* Перевести управління бюджетом на більш високий рівень при 

максимально ефективному використанні фінансових ресурсів; 

* Підвищити ступінь відповідальності органів державної влади за 

соціальну результативність проведеної бюджетної політики. 

Автором пропонується вормування нової системи управління 

державними соціальними послугами пов'язати  з реалізацією наступних 

заходів: 

1. Розробка переліку державних послуг, що надаються за рахунок 

коштів регіонального бюджету та \ або місцевих бюджетів, і створення 

системи обліку потреби в наданих державних послугах. Для цього необхідно 



 

 

провести інвентаризацію потреби в державних послугах, оцінити фактичну 

цих послуг, затвердити перелік державних послуг, що підлягають 

фінансуванню з бюджету того чи іншого рівня. 

2. Розробка порядку формування та фінансового забезпечення 

щорічних державних завдань на надання державних бюджетних послуг, що 

затверджуються нормативними правовими актами на рівні регіонів, а також 

на рівні місцевих утворень. При цьому в основу такого завдання, як було 

підкреслено нами вище, повинен бути закладений принцип забезпечення 

відповідності обсягу надаваних державних і місцевих послуг відповідним 

бюджетною установою, затвердженого рівню соціальних гарантій 

забезпеченості населення державними та \ або місцевими  послугами, 

стандартам якості цих послуг і виконуваних робіт, а також обсягом 

фінансових коштів, необхідних на їх надання. 

3. Створення системи контролю за результатами діяльності суб'єктів 

бюджетного планування та всіх державних і місцевих бюджетних установ - 

провайдерів соціальних послуг - шляхом стандартизації і тарифікації цих 

послуг. Одночасно формування стандартів якості надання державних і 

місцевих послуг дозволить підвищити ефективність виконання суб'єктами 

бюджетного планування своїх функцій і повноважень, а також надасть 

можливість вищестоящим органам вичерпно контролювати ступінь 

відповідності надаваних державних і місцевих послуг встановленим 

стандартам. 

4. Розробка формалізованих показників (індикаторів) результатів 

діяльності суб'єктів бюджетного планування в сферах освіти, охорони 

здоров'я,  соціального обслуговування населення, культури, фізичної 

культури і спорту за поданням державних і місцевих послуг, що 

включаються в встановлювані державні та регіональні завдання. Показники 

результатів подібної діяльності повинні бути безпосередньо ув'язані з 

переліком державних і регіональних послуг та стандартами їх надання, де 

чітко визначені повноваження та відповідальність керівників бюджетних 



 

 

установ за надання державних послуг. Крім того, можлива і відома 

диференціація даного кола показників, залежно від територіальних 

особливостей попиту населення на державні та регіональних послуги, а 

також залежно від умов (зокрема, витрат) їх надання на конкретній території. 

5. Використання показників потреби в державних і регіональних 

послугах, і показників результативності при прогнозуванні видатків регіону, і 

в цілому - для «соціального зрізу» планування і прогнозування в регіоні. У 

результаті повинна бути встановлена залежність бюджетного фінансування 

від ефективності діяльності бюджетних установ з надання державних 

соціальних послуг, а також від затребуваності результатів цієї діяльності з 

боку споживачів державних та регіональних послуг. Це дозволить 

раціонально використовувати бюджетні ресурси і більш повно задовольняти 

потреби в цих послугах. 

6. Здійснення моніторингу мережі державних і регіональних соціально-

орієнтованих бюджетних учрелсденій та підготовка пропозицій щодо її 

оптимізації з метою підвищення якості та зниження вартості наданих 

державних послуг, у тому числі шляхом перетворення бюджетних установ у 

автономні установи. У цьому випадку, з одного боку, з'являється можливість 

гнучко реагувати на зміну запитів споживачів державних послуг і 

використовувати різноманітні форми організації інфраструктури надання 

державних послуг, з іншого боку, ефективне управління державною 

власністю сприятиме оптимізації витрат на утримання бюджетних установ. 

При виборі стратегії вирішення названих вище завдань, необхідно, 

звичайно, враховувати, що економічні можливості регіонів (а всередині них - 

окремих місцевих утворень), що дозволяють нарощувати обсяги 

витрачаються на соціальні цілі бюджетних коштів, різні. Рівень і якість 

наданих бюджетних послуг (освіта, охорона здоров'я, соціальна допомога) - 

теж різні. Встановлення, невисоких за європейськими мірками, стандартів 

надання бюджетних послуг має спонукати регіональні та місцеві влади більш 

активно розвивати економіку території, а державної влади - більш точно 



 

 

визначити обсяг необхідної допомоги регіонам і місцевим конкретними 

напрями цієї допомоги[115, C. 12]. 

Основними перевагами створення автономних установ з надання 

соціальних послуг населенню є: 

* Досягнення кінцевих і вимірних результатів надання соціальних 

послуг в результаті застосування стандартів якості послуг та сформованого 

державного завдання; 

* Посилення відповідальності та зацікавленості виконавців за надання 

бюджетних послуг; 

* Скорочення ризиків виникнення негативних наслідків для рівнів 

бюджетної системи внаслідок зловживань та неефективного використання 

ресурсів через відсутність орієнтованості бюджетних установ на кінцевий 

результат надання послуги; 

* Своєчасне, оперативне реагування автономних установ на зміну 

запитів споживачів соціальних послуг; 

* Використання більш широкого набору форм і методів організації 

надання соціальних послуг (чисельність і кваліфікація співробітників, 

займані будівлі, терміни розрахунків з постачальниками, умови оплати 

витрат, чітке визначення меж надання платних послуг населенню і т.д.). 

Таким чином, створення державних автономних установ в регіоні  

вигідно і самій області як суб'єкту України, і створюваним автономним 

установам, В основу оцінки можливості та доцільності переведення діючих 

бюджетних установ регіону  в форму автономних установ має бути 

покладений ретельний аналіз організаційно-управлінських, нормативно -

правових та фінансово-економічних умов діяльності цих бюджетних установ, 

а також можливих наслідків даної реформи для соціального обслуговування 

населення з використанням наступних критеріїв. 

По-перше, це - соціальні критерії, а саме: гарантія збереження обсягів 

та умов надання населенню соціальних послуг, доступності послуг, у тому 

числі, збереження можливості отримання встановленого переліку послуг на 



 

 

безоплатній та пільговій основі, в тому числі, для групи особливо 

потребуючих громадян . 

По-друге, це - економічні критерії, тобто критерії, що характеризують 

здатність установи до самостійної діяльності. Зокрема, можна назвати такі 

критерії, як: 

* Налагоджений бухгалтерський облік і процедури управління 

фінансами; досвід надання платних послуг; 

* Висока частка позабюджетних надходжень по послуги, що надаються 

(більше 40%), в тому числі, залучення грантових та спонсорських коштів на 

здійснення діяльності бюджетної установи; 

* Економічна ефективність надання соціальних послуг населенню, яка 

підтверджується відповідними показниками, а також моніторин- рингами і 

опитуваннями населення; 

* Наявність необхідних ліцензій та системи контролю за якістю послуг; 

* Достатня кваліфікація і зацікавленість керівників і персоналу 

установи, можливість залучення персоналу вищої кваліфікації; прозорість 

економіки організації; 

* Ризики втрат та судових витрат при порушенні зобов'язань з 

виконання соціальних послуг; чисельність жителів, які є споживачами 

соціальної послуги населених пунктів та ін. 

Таким чином, цілком розумно участь у наданні державних послуг 

автономних установ, що сприятиме використанню нових механізмів, що 

забезпечують використання конкурентних способів розподілу бюджетних 

коштів, що підвищують фінансову привабливість виконання державних 

завданні. Це дозволить створити систему бюджетного фінансування, 

орієнтовану не так на витрати, а саме на державну (місцеву) послугу, на її 

якість. У сукупності реалізація зазначених заходів дозволить здійснити більш 

ефективний контроль за витрачанням бюджетних коштів не з формальної 

точки зору їх цільового або нецільового використання, а стосовно кількісним 

і якісним результатам надання бюджетних послуг населенню. 



 

 

Однак розвиток системи автономних бюджетних установ як 

«провайдерів» соціальних послуг не повинно відриватися від реалій 

нинішнього рівня доходів населення та його можливостей навіть частково 

оплачувати вартість тих чи інших послуг. Одночасно розвиток системи 

автономних бюджетних установ як «провайдерів» соціальних послуг не 

повинно вести до погіршення доступності тих чи інших соціальних благ для 

населення де-небудь в межах регіону (ця вимога має бути закріплено 

законодавчо), оскільки подібна загроза реально існує, особливо для 

населення, проживає в більш віддалених поселеннях; в поселеннях з низькою 

щільністю закладів соціального обслуговування та ін. 

 

 

 

3.2. Удосконалення системи моніторингу соціально-економічного 

територіального розвитку   

Здійснення Стратегії соціально-економічного територіального розвитку 

в регіональному управлінні  та  запропонованих у ній інвестиційних проектів 

в значній мірі буде залежати від інституційних умов та механізмів реалізації, 

формованих як на державному, так і на регіональному рівні. Автором 

пропонуються інституційні умови і механізми реалізації Стратегії соціально-

економічного територіального розвитку в регіональному управлінні  які 

включають в себе наступне: 

1. у найближчі 20-30 років економіка регіонів, мабуть, збереже свою 

сировинну спрямованість. Потенційна цінність запасів корисних копалин 

деяких регіонів дозволяє розглядати мінерально-сировинний комплекс як 

базис сталого розвитку країни та цих регіонів на тривалу перспективу. Це не 

суперечить програмами прискореного формування сектору 

високотехнологічних галузей промисловості, виробництв, які працюють на 

внутрішній ринок, підприємств будівельного комплексу та інше. Нинішній 

рівень розвитку сировинного сектора економіки і його рентабельність дають 



 

 

можливість здійснити на основі наявних засобів реальний прорив у сфері 

розвитку наукоємних технологій та фінансування інфраструктурних 

проектів. Тому особливе значення для реалістичності і успіху реалізації 

Стратегії соціально-економічного територіального розвитку в регіональному 

управлінні  має зміна інституційних умов і вдосконалення механізмів 

реалізації довгострокових програм в паливному і сировинному сегменті 

економіки регіонів; 

2. принциповим моментом при формуванні інституціональних умов і 

механізмів реалізації Стратегії соціально-економічного територіального 

розвитку в регіональному управлінні   є адекватне розуміння ролі держави в 

цьому процесі. Досвід інституційних реформ показав необхідність посилення 

активної ролі держави в економічному розвитку регіонів, у вдосконаленні 

стратегічно-планової координації діяльності основних господарських 

суб'єктів, розташованих на її території, в реалізації нових джерел 

інвестиційних вкладень для модернізації регіонів та формуванні для цих 

цілей нових фінансових інститутів; 

3. незважаючи на те що «ядром» Стратегії соціально-економічного 

територіального розвитку в регіональному управлінні  будуть інвестиційні  

проекти, реалізація ССЕТРвРУ як документа інтегруючого, стратегічного 

характеру вимагатиме цілісної, комплексної та системної організації 

управління, фінансування і контролю, що виходить за рамки ізольованих 

проектних рішень. Безумовно, що всі відібрані інвестиційні проекти відомі і 

ряд з них досить добре опрацьований, але їх здійснення вимагає узгоджених 

дій всіх учасників «гри на регіональному поле» - державного центру, 

регіонів, великих компаній. В іншому випадку Стратегія перетворюється на 

звичайний каталог великих інвестиційних проектів; 

4. при всій важливості реалізації кожного окремого проекту, 

розглянутого в Стратегії, в сукупності вони не зможуть забезпечити задачу 

випереджаючого зростання валового внутрішнього продукту на території 

регіону  в порівнянні зі середньо українським. Тому виконання цих проектів, 



 

 

що становлять «ядро» Стратегії, повинно супроводжуватися заходами з 

підвищення інвестиційної привабливості інших секторів економіки, з 

підтримки та розвитку малого та середнього бізнесу, щодо скорочення «зон 

бідності» на території регіону. Одне з основних завдань реалізації «ядра» - 

формування системи мультиплікативних зв'язків в економіці регіону  - від 

видобутку корисних копалин до їх переробки (з отриманням 

конкурентоспроможних продуктів з підвищеною доданою вартістю), 

включаючи широке використання на всіх етапах локальних виробничо-

технічних, наукових та кадрових ресурсів; 

5. особлива увага повинна бути приділена розвитку людського 

потенціалу як пріоритетному напрямку регіональної соціальної політики в 

регіоні; 

6. система управління ходом реалізації Стратегії повинна розглядатися 

як важливий напрямок вдосконалення всієї системи регіонального 

управління в  єдності її фінансових, інституційних, організаційних і кадрових 

аспектів і як найважливіший елемент формованої на території регіону 

системи стратегічного планування; 

7. на відміну від колишніх розробок з перспектив розвитку регіону, 

повинні бути змінені роль і функція державної підтримки ССЕТРвРУ. 

Акцент слід зробити не так на виділенні ресурсів для її реалізації, а на 

створенні і підтримці необхідних інституційних умов для залучення 

фінансових ресурсів від приватних інвесторів (вітчизняних і зарубіжних), 

державних підприємств і населення; 

8. принципове значення має стратегічне партнерство з великим 

бізнесом, який має прийняти на себе значне навантаження по реалізації 

основних інвестиційних проектів Стратегії, а також ряду соціальних програм. 

Це передбачає як використання нових механізмів врахування інтересів 

великого бізнесу в такому стратегічному партнерстві з владою, так і контроль 

за формами і методами експлуатації приватними компаніями природних 



 

 

ресурсів, з тим щоб державні інтереси та інтереси населення регіону також не 

порушувалися; 

9. успішна реалізація Стратегії можлива тільки за умови 

безпосереднього залучення в цей процес адміністрацій регіонів України і 

великих міст, що передбачає їх участь як у співфінансуванні окремих заходів 

та створенні преференційних умов для реалізації окремих проектів, так і в 

управлінні і контролі за ходом реалізації Стратегії розвитку регіону, так само 

як і їх відповідальність за прийняті зобов'язання. 

 Розробка та реалізація Стратегії соціально-економічного 

територіального розвитку в регіональному управлінні  повинна враховувати 

не тільки соціально-економічні, але й геополітичні виклики, проблеми, 

загрози і наслідки. 

Автор зазначає, що в Стратегії соціально-економічного 

територіального розвитку в регіональному управлінні  особливу роль 

відводиться інституційним умовам її реалізації, яка включаює в себе 

комплекс механізмів, спрямованих на досягнення основних цілей Стратегії та 

реалізації головних конкурентних переваг цього макрорегіону. Загальними 

цілями інституційних перетворень є підвищення конкурентоспроможності 

регіонів, ефективності господарської діяльності на території регіону, рівня 

життя та підприємницької активності населення, істотне поліпшення якості 

регіонального управління.  

Основна вимога до формування інституційних умов і механізмів 

Стратегії соціально-економічного територіального розвитку в регіональному 

управлінні  - їх гнучкість і орієнтація на розвиток і заохочення 

підприємницької та інноваційної ініціативи з боку вітчизняного та 

іноземного бізнесу. Головна спрямованість інституційних перетворень 

пов'язана з формуванням норм, правил і процедур реалізації тих основних 

цілей і завдань, які сформульовані в даній Стратегії.  

Автор зазначає, що інституційні перетворення припускають: 



 

 

• формування норм і правил, що відображають специфічні особливості 

функціонування і розвитку економіки та соціальної сфери регіону; 

• розробку процедур реалізації зазначених вище норм і правил - дозвіл 

конфліктних ситуацій, обумовлених наявністю різних інтересів у сторін, 

залучених в проекти і процеси, пов'язані з виконанням цієї Стратегії; 

• створення системи організацій, структуруючи  взаємодію 

господарських одиниць та органів системи державного управління та 

контролю відповідно до прийнятих норм, правил і процедур їх реалізації. 

Автором пропонується ці положення трансформувати  в передбачувані  

нами підходи і рішення, в тому числі - у вимоги щодо реалізації 

інвестиційних проектів.  

Автором пропонується розділити всі інвестиційні проекти Стратегії на 

три групи:  

1 група - виробничі проект, забезпечують найбільший 

мультиплікативний ефект з точки зору і економіки України в цілому так  і 

окремого регіону;  

2 група - інфраструктурні проекти, фінансування яких 

здійснюватиметься державними та / або приватними компаніями 

(вітчизняними та зарубіжними);  

3 група - «соціальні» і «що забезпечують» програми та проекти. 

Для виробничих проектів механізми реалізації повинні 

диференціюватися залежно від їх характеру і спеціалізації, від частки участі 

держави в їх фінансуванні, від можливості залучення для їх реалізації 

іноземних інвесторів. Для здійснення проектів інноваційного характеру 

доцільно використання механізмів особливих економічних зон. У проектах 

розвитку сировинного сектора економіки можуть використовуватися 

механізми зовнішнього запозичення. Для підвищення 

конкурентоспроможності комерційних проектів, реалізація яких 

передбачається за рахунок бізнес-структур, можливе використання 

бюджетних та позабюджетних коштів уряду та адміністрацій регіонів (у 



 

 

розмірі до 15-20% від загального обсягу інвестицій) на принципах 

співфінансування та участі в майбутніх прибутках[75, C. 12]. 

Кожен розглянутий у Стратегії виробничий проект повинен пройти 

стадії балансових розрахунків, обґрунтування ефективності та термінів 

окупності, прогнозу кон'юнктури вітчизняного та світового ринку, 

підготовки тендерної документації, проведення торгів та тощо.  

Оскільки реалізація Стратегії вимагатиме значного обсягу бюджетних і 

позабюджетних державних коштів (державних і місцевих), було 

запропоновано розробити систему обґрунтувань та оцінки пріоритетності та 

черговості використання цих коштів для фінансування або часткового 

співфінансування окремих проектів та / або надання для них податкових 

пільг та інших преференцій (так як ці проекти є конкуруючими по ресурсах). 

На регіональному та міжрегіональному рівнях необхідно провести 

експертизу всіх проектів, передбачуваних до здійснення на даній території, з 

точки зору їх відповідності екологічної безпеки та вимогам по балансам 

трудових ресурсів, земельних площ, енергетичних потужностей, інших 

потужностей інженерної інфраструктури, дорожньої мережі при їх 

одночасної реалізації. Необхідно також виконати експертизу та оцінку 

збалансованості додаткових інвестиційних проектів, які не включені до 

Стратегії, але пропонованих до реалізації адміністраціями регіонів або 

приватними компаніями. 

Принципове значення при цьому матиме робота по обґрунтуванню 

конкретних інвестиційних проектів і виділенню в них показників «суспільної 

ефективності» поряд з традиційними характеристиками комерційної 

ефективності. «Громадська ефективність» найчастіше не настільки очевидна 

і може проявлятися лише в непрямих ефектах (і найчастіше зі значним лагом 

в порівнянні з початковими вкладеннями). Структура «повної» ефективності 

проектів (тобто комерційної плюс «громадської») за різними проектами може 

істотно різнитися, і держава вправі підтримувати ті з них, в котрих після 

врахування різних перерозподільних і зовнішніх ефектів «громадська 



 

 

ефективність» є досить високою. Принципова можливість розрахунків за 

оцінкою громадської і комерційної ефективності інвестиційних проектів на 

прикладі інвестиційного проекту «Розробка та промислове освоєння 

каталізаторів і каталітичних технологій нового покоління для виробництва 

моторних палив» була продемонстрована Т.С. Новікової. Вона ж розглянула 

питання  взаємодії громадських і приватних фінансів при реалізації проектів. 

При оцінці ефективності та доцільності реалізації комерційних інвестиційних 

проектів Стратегії та вирішенні питання про можливий обсяг державного 

співфінансування важливо піти від чисто галузевих підходів і оцінок. 

Новими інститутами та механізмами реалізації «виробничої» частини 

Стратегії соціально-економічного територіального розвитку в регіональному 

управлінні  повинні бути територіально-виробничі кластери як нова форма 

організації та взаємодії господарюючих суб'єктів та інших організацій в 

процесі створення конкурентоспроможних регіональних точок зростання в 

даному макрорегіоні. Відомо, що формується в регіонах державна кластерна 

політика може використовувати інструменти як першої моделі кластерної 

політики (організаційна, методична, фінансова підтримка кластерних 

ініціатив з боку державних органів влади), так і другої моделі (активна роль 

регіонів у формуванні кластерів)[117, C. 50].  

В Україні  забезпечення економічного розвитку та підвищення 

конкурентоспроможності за допомогою кластерних ініціатив може дати 

такий же позитивний ефект, який досягнутий при реалізації більш ніж 500 

ініціатив у двох десятках країн світу. Кластери як спільноти фірм, тісно 

пов'язаних галузей, взаємно сприяють зростанню конкурентоспроможності 

один одного, виконують роль локомотивів інновацій, точок зростання 

внутрішнього ринку та основи міжнародної експансії. Регіональні кластери в 

регіонах України, будучи нової ефективною формою мережевої організації 

виробництва та управління ним, повинні відповідати таким основним 

вимогам: 



 

 

• виробляти конкурентоспроможну в регіональному, міжрегіональному 

та національному масштабах продукцію і послуги; 

• здійснювати свою діяльність одночасно на принципах конкуренції та 

взаємодії складових частин кластера, які пов'язані досягненням єдиної мети; 

• бути інноваційно орієнтованими як з точки зору використовуваних 

технологій, так і з точки зору управлінських рішень; 

• включати в себе не тільки базові виробничі ділянки і структури, але 

також суміжні і забезпечують сегменти (інфраструктурні, логістичні, 

фінансові, навчальні та ін.); 

• представляти собою регіональні точки зростання і формувати 

зовнішній імідж даного регіону. 

Новим напрямком удосконалення в регіонах України інвестиційної 

політики, в рамках якої відбуватиметься реалізація виробничих 

інвестиційних проектів, повинен бути перехід від конкурсних відборів 

окремих інвестиційних проектів до формування портфеля (сукупності) 

інвестиційних проектів регіонів у рамках регіональних інвестиційних 

програм економічного розвитку. Це дасть можливість на практиці 

реалізувати найважливіші стратегічні пріоритети розвитку кожного регіону. 

Такий «портфельний принцип» побудови інвестиційної програми має 

забезпечити комплексність, соціальну та інноваційну спрямованість 

інвестиційної діяльності в регіоні. 

Друга і третя групи проектів Стратегії соціально-економічного 

територіального розвитку в регіональному управлінні  («що забезпечують / 

інфраструктурні» і «соціальні» проекти) можуть формуватися у вигляді 

реалізації: 

• проекту «Розвиток людського потенціалу як пріоритетний напрямок 

соціальної політики в регіонах України» (у тому числі в області освіти, 

культури, науки); 

• програми скорочення «зон бідності» і міжрегіональних нерівностей в 

регіонах України; 



 

 

• програми формування та розвитку транспортної та логістичної 

інфраструктури в ргіонах; 

• програми підтримки ділової активності, малого та середнього бізнесу 

в регіонах і розширення середнього класу як чинника стабільності і 

зростання внутрішнього ринку. 

Ці групи проектів і програм повинні реалізовуватися за рахунок 

центральних і регіональних бюджетів, позабюджетних коштів при залученні 

коштів державних і приватних компаній у рамках державно-приватного 

партнерства та соціальної відповідальності бізнесу. 

Якщо з основними комерційними проектами, які відібрані для 

реалізації в рамках Стратегії соціально-економічного територіального 

розвитку в регіональному управлінні, існують певна ясність і достатні 

гарантії їх інвестування з боку великих українських  компаній, то в питаннях 

фінансування «соціальних» і «забезпечують / інфраструктурних» проектів є 

велика невизначеність. Це викликає необхідність залучення держави як їх 

основного інвестора (у разі інфраструктурних проектів - співінвестора)[138, 

C. 111].  

Автором запропоновано, щоб фінансування цих проектів було 

сконцентровано навколо нової Державної  цільової програми «Реалізація 

Стратегії соціально-економічного територіального розвитку в регіональному 

управлінні». З цією метою необхідно підготувати для Уряду України  

обґрунтування даної ДЦП і систему її заходів з метою включення до 

бюджету відповідного року. Найважливішим завданням ДЦП має бути 

скорочення «зон бідності», підтягування найбільш відсталих регіональних 

територій допомогою стимулювання економічного зростання і джерел 

їхнього саморозвитку, а також створення інфраструктурних умов успішного 

розвитку бізнесу (транспортна, логістична, інноваційна, фінансова 

інфраструктура в регіонах). В якості програмних заходів і підпрограм у 

вказану програму повинні бути також включені проекти, спрямовані на 

підтримку розвитку додаткових виробництв та альтернативних видів 



 

 

зайнятості та самозайнятості для мономіст і малих населених пунктів в 

регіонах України, і проекти з підтримки корінних нечисленних народів 

Півночі. В рамках вирішення проблеми скорочення регіональних 

диспропорцій слід звернути особливу увагу на нижній рівень бюджетної 

системи - адміністративні райони, міста і муніципальні освіти, 

удосконалюючи розподільні міжбюджетних механізми в регіонах України. 

Державні цільові програми як інструмент державного регулювання 

територіального розвитку в нашій країні використовуються давно, і тут є 

достатньо великий досвід - як позитивний, так і негативний. Пропонована 

ДЦП «Реалізація Стратегії соціально-економічного територіального розвитку 

в регіональному управлінні» повинна серйозно відрізнятися від типових 

державних цільових програм галузевої спрямованості, які виконуються в 

регіонах. По-перше, в ній будуть відсутні звичайні виробничі інвестиційні 

проекти. По-друге, в ній повинен бути особливо опрацьований управлінський 

блок. Така програма буде цілком вписуватися в загальну ідеологію 

державного регулювання та підтримки економіки і соціальної сфери в 

українських регіонах. 

Новим підходом, який ми пропонували здійснити на другому етапі 

реалізації Стратегії соціально-економічного територіального розвитку в 

регіональному управлінні, може бути створення як аналога структурних 

фондів регіональної політики Європейського співтовариства. Засоби такого 

фонду повинні використовуватися для фінансування «соціальних» і 

«забезпечують / інфраструктурних» проектів та програм Стратегії соціально-

економічного територіального розвитку в регіональному управлінні. 

Використання його коштів повинно мати строго цільовий характер і бути 

засноване на жорсткому відборі проблемних регіонів і на принципах 

співфінансування з боку регіональної влади. Державний фонд регіонального 

розвитку повинен формуватися з державного бюджету (у тому числі з коштів 

Стабілізаційного фонду), а також за рахунок бюджетних та позабюджетних 

коштів регіонів і внесків великих компаній, для яких необхідно 



 

 

застосовувати стимулюючі механізми. Для оформлення процедур 

використання даного фонду доцільно висновок міжрегіональних конвенцій 

між регіонами України[173, C. 265]. 

Центральне місце у формуванні інституційних умов та механізмів 

реалізації Стратегії соціально-економічного територіального розвитку в 

регіональному управлінні  повинно займати чіткий поділ меж 

відповідальності і функцій держави (в особі державної та регіональної влади) 

та приватного бізнесу. Для поліпшення інвестиційного клімату в регіонах, 

ініціювання ділової активності, підтримки малого та середнього бізнесу, 

реалізації регіональних економічних і соціальних програм повинні 

створюватися інституціональні структури на стику інтересів влади, бізнесу і 

населення. У Стратегії соціально-економічного територіального розвитку в 

регіональному управлінні  наголошувалося, що співпраця в рамках 

державно-приватного партнерства (ДПП) має володіти такими ключовими 

ознаками: 

• взаємодію сторін має бути закріплено на офіційній, юридичній основі 

(в рамках угод, договорів, контрактів тощо); 

• мати партнерський, рівноправний характер співпраці зазначених 

сторін (тобто в обов'язковому порядку повинен дотримуватися паритет, 

баланс обопільних інтересів); 

• мати чітко виражену публічну, суспільну спрямованість (його 

головною метою має бути задоволення державного інтересу); 

• процес реалізації проектів на основі ДПП передбачає консолідацію, 

об'єднання активів (ресурсів і вкладів) сторін; 

• розподіл фінансових ризиків і витрат, а також досягнуті в ДПП 

результатів між сторонами в пропорціях згідно взаємним домовленостям, 

зафіксованим у відповідних угодах, договорах, контрактах. 

При цьому бралося до уваги, що в даний час мають місце серйозні 

проблеми розвитку ДПП в цілому в Україні: нестабільність умов розвитку і 

господарювання, низький ступінь передбачуваності державної політики, 



 

 

політичні ризики; відсутність чітко діючої системи стратегічного планування 

(на державному рівні і в регіонах); відсутність стратегій довгострокового 

розвитку у бізнесу (чи небажання розкривати наявні корпоративні стратегії); 

слабке законодавчо-нормативне забезпечення реалізації проектів та  брак 

практичного досвіду реалізації проектів на основі ДПП в сучасних 

українських умовах, бюрократія і корупція. 

Однією з форм державно-приватного партнерства можуть бути 

державні корпорації (ДК), які є комерційними організаціями, орієнтованими 

на надання послуг суспільству, що перебувають під контролем держави і 

несучими основні фінансові ризики. 

Іншою формою використання принципів корпоративного управління 

при реалізації Стратегії соціально-економічного територіального розвитку в 

регіональному управлінні  має бути створення в регіонах України  

корпорацій (агентств) регіонального розвитку як організацій, що працюють в 

трикутнику «влада - бізнес - населення». У ряді країн впровадження в 

регіонах принципів корпоративного управління показало високу 

ефективність. Ці корпорації (агентства) повинні проводити системну роботу з 

формування умов для саморозвитку регіонів на основі стимулювання малого 

та середнього бізнесу, здійснення відбору інвестиційних проектів, розробки 

програм розвитку та бізнес-планів, перепідготовки місцевих кадрів, 

створення на даних територіях сприятливого інвестиційного клімату[200, C. 

12].  

Автор вважає, що тим самим будуть формуватися умови для вирішення 

конкретних завдань регіональної політики на місцях - для створення нових 

робочих місць, боротьби з довготривалою безробіттям, розвитку 

інвестиційного потенціалу регіонів, здійснення інтеграційних проектів. 

Одночасно для підтримки малого бізнесу в містах і поселеннях регіону 

доцільно за допомогою місцевих адміністрацій і корпорацій регіонального 

розвитку створити мережу інкубаторів малого бізнесу. 



 

 

Однак оскільки великі регіональні проекти спочатку мають 

комплексний міжрегіональний характер, ми вважаємо, що наступним кроком 

має стати створення не тільки регіональних (тобто працюють в основному 

усередині регіонів України), але і міжрегіональних корпорацій (агентств).  

Автором запропоновано створення Міжрегіональної корпорації 

регіонального розвитку. Такого роду міжрегіональні корпорації крім 

вирішення зазначених вище завдань повинні також організовувати силами 

власних структур або із залученням сторонніх організацій  експертизу та 

оцінку інвестиційних проектів, пропонованих до реалізації на відповідній 

території, проводити експертизу регіональних стратегій регіонів на предмет 

їх несуперечності та ліквідації дублювання. 

Реалізація Стратегії соціально-економічного територіального розвитку 

в регіональному управлінні  повинна спиратися на ринкові механізми та 

інститути. Для підвищення ефективності мобілізації і використання 

фінансових ресурсів доцільно застосування механізмів боргового та 

фондового ринку на основі випуску облігацій або акцій найважливіших 

проектів Стратегії. Борговий ринок в першу чергу допомагає згладжувати 

тимчасові коливання доходів регіональних бюджетів і сприяє створенню 

громадської інфраструктури. Основну роль при цьому будуть виконувати 

великі банки[181, C. 276].  

Автор зазначає, що реалізація економічних і соціальних пріоритетів, 

визначених в Стратегії соціально-економічного територіального розвитку в 

регіональному управлінні, вимагатиме необхідних змін в їх фінансової 

забезпеченості і нових інститутів, форм і механізмів консолідації фінансових 

ресурсів в інтересах розвитку цього макрорегіону, а також певних 

трансформацій банківсько-фінансової системи макрорегіону.  Комплексною і 

системною опрацюванням регіональних проблем розвитку регіональних 

фінансових, зокрема банківських, систем активно займаються такі 

економісти й банкіри, як AB Муричев, С.Р. Моїсеєв, М.Ю. Ма- товніков, В.Д. 



 

 

Мехряков, О.П. Овчинникова, І.М. Рикова, В.Г. Кошів, Ю.А. Соколов, О.Г. 

Солнцев та ін.  

Підсумовуючи їхні погляди автор зазначає, що безумовною метою 

побудови регіональної фінансової інфраструктури є її адекватність 

стратегічним завданням розвитку території, в зокрема, сприяння 

модернізації. З цих позицій в регіоні необхідно створити два інституційних 

рівня фінансової системи, що сприятиме реалізації основних пріоритетів і 

цілей «Стратегії соціально-економічного територіального розвитку в 

регіональному управлінні»: 

• створення в регіону  крупного регіонального банку інновацій та 

розвитку як центру фінансового забезпечення економічної діяльності в 

регіоні великих міжгалузевих корпорацій, вертікально- інтегрованих 

компаній, холдингів, ФПГ, малих і середніх підприємств, індивідуальних 

підприємців і фізичних осіб; 

• вдосконалення мікрофінансових кредитних інститутів (поштові 

відділення, які надають банківські послуги, інститути міської та сільської 

кредитної кооперації, регіональні союзи кредитної кооперації). 

Важливе значення має організація ефективного управління та 

контролю за реалізацією Стратегії соціально-економічного територіального 

розвитку в регіональному управлінні. Слід зазначити, що певний заділ тут 

вже створений. Очевидно, що в силу недоліків Стратегії соціально-

економічного територіального розвитку в регіональному управлінні, через 

відсутність адресності її напрямків та заходів, робота цієї комісії спочатку 

наштовхнулася на великі труднощі. Не продемонстрували великий 

ефективності та створені підкомісії (направлення). Позначилися 

адміністративні недоробки, бюрократичний підхід до формування деяких 

напрямків, невіра самих керівників в те, що існуючий варіант Стратегії має 

серйозні шанси на успіх, відсутність спроб залучення до цієї роботи великого 

бізнесу. Проте накопичений на цьому етапі досвід (навіть з урахуванням її 

негативних наслідків) слід використовувати. Функції міжвідомчої і 



 

 

міжпроектної координації нової версії Стратегії соціально-економічного 

територіального розвитку в регіональному управлінні  і контроль за ходом її 

реалізації доцільно покласти на створений у Державний фонд регіонального 

розвитку  Вищу економічну раду. Для оперативного управління ходом 

реалізації Стратегії та контролю потрібно формувати  спеціальну дирекцію. 

Ефективність будь-яких стратегічних документів в істотній мірі 

пов'язана з їх надійним і прозорим інформаційним наповненням. Тому для 

підвищення обґрунтованості прийняття рішень при оцінці ефективності 

реалізації проектів і заходів Стратегії соціально-економічного 

територіального розвитку в регіональному управлінні  і тенденцій соціально-

економічного розвитку, в регіонах необхідні розробка і впровадження 

системи моніторингу ССЕТРвРУ, заснованої на сучасних прогнозно- 

діагностичних моделях, базах даних. Ці функції міг би виконувати Центр 

моніторингу соціально-економічних процесів та природного середовища 

регіонів. 

Важливим напрямком з реалізації Стратегії соціально-економічного 

територіального розвитку в регіональному управлінні  на стику 

вдосконалення системи регіонального управління, оновлення інформації про 

потенціал та шляхи розвитку конкретних територій і виробництв, отримання 

нових знань про напрямки вирішення зазначених в ССЕТРвРУ регіональних 

проблем має бути відновлення практики організації та проведення 

комплексних регіональних експедицій. З цією метою в рамках заходів з 

реалізації Стратегії соціально-економічного територіального розвитку в 

регіональному управлінні  повинні бути складені програма робіт та 

обґрунтування конкретних експедиції, визначені джерела їх фінансування, 

головна організація і список учасників. Це питання доцільно винести на 

засідання Вищої економічної ради Державний фонд регіонального розвитку. 

Вирішальне значення в успіху реалізації Державний фонд 

регіонального розвитку ми пов'язували з комплексними заходами але 

формуванню систем стратегічного планування в регіонах. У цьому зв'язку 



 

 

для додання розробленим регіональним стратегіям системності та їх 

націленості на реалізацію стратегічних цілей і завдань всього регіону  

макрорегіону ми запропонували: 

1. Провести експертизу всіх регіональних стратегій регіонів, що 

входять до складу регіонів України, на предмет оцінки якості їх розробки, 

взаємної сумісності та орієнтації на досягнення основних цілей і завдань 

Державний фонд регіонального розвитку. 

2. У разі виявлення в регіональних стратегіях дублюючих 

інвестиційних проектів провести додаткову роботу з виключення 

невиправданого дублювання, що приводить до невиправданої 

міжрегіональної конкуренції і нераціонального використання державних і 

регіональних бюджетних коштів. 

3. Рекомендувати адміністраціям регіонів  доповнити розроблені 

стратегії схемами територіального планування і довгостроковими і 

середньостроковими Комплексними програмами, в яких повинні міститися 

конкретні цільові програми та системи заходів з реалізації стратегічних 

напрямів соціально-економічного розвитку регіонів. Слід звернути особливу 

увагу на включення до складу комплексних програм розділів з оцінки та 

моніторингу регіональних програм та ефективності використання бюджетних 

коштів, виділених на їх реалізацію. 

4. Рекомендувати адміністраціям регіонів залучати до розробки та 

реалізації програмних документів стратегічного планування експертне 

співтовариство, бізнес-структури та інститути громадянського суспільства. 

Ширше використовувати в процесі розробки стратегій і довгострокових і 

середньострокових програм сучасні економіко-математичні методи і моделі 

аналізу та прогнозування регіонального розвитку, будувати на цій основі 

різні сценарії довгострокового розвитку і розробляти перспективні баланси 

продукції і ресурсів. 

5. У процесі організації Стратегії соціально-економічного 

територіального розвитку в регіональному управлінні  звернути особливу 



 

 

увагу на доцільність розробку  стратегічних документів міжрегіонального 

характеру націлених на обґрунтування реалізації та вироблення відповідних 

механізмів вирішення великих міжрегіональних проблем. Ці масштабні 

перспективного проекти і програми можуть охоплювати територію деяких 

регіонів  і суміжних територій.  

6. З метою підвищення обґрунтованості оцінок ефективності реалізації 

проектів і заходів Стратегії соціально-економічного територіального 

розвитку в регіональному управлінні, а також загальної оцінки тенденцій 

соціально-економічного розвитку регіонів  необхідно прискорити роботу зі 

створення Центру моніторингу соціально-економічних процесів та 

природного середовища регіонів. Звернути особливу увагу адміністрацій 

регіонів на необхідність впровадження регіональних систем моніторингу 

(охоплюють і муніципальний рівень), заснованих на сучасних прогнозно-

діагностичних моделях. 

Особливу увагу звернути на розробку та впровадження в масштабах 

Стратегії соціально-економічного територіального розвитку в регіональному 

управлінні  цілісної та уніфікованої системи перепідготовки управлінських 

кадрів для регіональних адміністрацій, в тому числі з урахуванням їх участі в 

розробці та реалізації стратегічних документів регіонального розвитку[213, 

C. 243]. 

Новизна і недостатня організаційно-методична проробка деяких 

важливих питань, пов'язаних з її реалізацією, зажадає підготовки і здійснення 

низки пілотних проектів, щоб знайти механізми вирішення відповідних 

завдань з подальшим їх широким тиражуванням на регіони і компанії 

Стратегії соціально-економічного територіального розвитку в регіональному 

управлінні. Йдеться про сприяння з боку великого бізнесу розвитку малого 

підприємництва, посилення режиму енергозбереження, становленню в 

регіоні округу системи соціального партнерства (трипартизму), 

відпрацювання механізму регіонального перерозподілу трудових ресурсів і 

ряду інших. У зв'язку з цим потрібно форсувати домовленості про спільну 



 

 

підготовку та реалізацію на території Стратегії соціально-економічного 

територіального розвитку в регіональному управлінні  пілотних проектів з 

даними напрямками з керівництвом низки великих корпорацій. Ми також 

наголошували на необхідності активного залучення громадськості та 

інститутів громадянського суспільства в реалізацію Стратегії соціально-

економічного територіального розвитку в регіональному управлінні. 

Такі основні пропозиції щодо механізмів реалізації та інституційним 

умовам Стратегії соціально-економічного територіального розвитку в 

регіональному управлінні. Формуючи ці пропозиції, ми вважали, що при 

такому підході до Стратегії, з одного боку, з'являється шанс перенести на 

міжрегіональний рівень частину завдань щодо реалізації національної 

регіональної політики України, з іншого - удосконалити систему 

регіонального управління в регіоні. Очевидно, що в останніх версіях 

Стратегії всі ці пропозиції були викладені у більш концентрованому вигляді і 

з урахуванням формату офіційного програмного документа. 

Звичайно, ми віддаємо собі звіт в тому, що в даному розділі 

представлена досить ідеалізована картина можливої реалізації Стратегії 

соціально-економічного територіального розвитку в регіональному 

управлінні  і що дійсний стан речей може істотно відрізнятися від цього 

«ідеалу», до якого, як ми вважаємо, доцільно прагнути. Завдання науки - 

показати і обґрунтувати такий шлях розвитку, а далі все буде визначатися 

політичною волею державного і регіонального керівництва. А бізнес буде 

йти в руслі цих рішень, але йому також потрібен необхідний орієнтир 

розвитку і впевненість у тому, що цей шлях підтримує держава. 

У Стратегії соціально-економічного територіального розвитку в 

регіональному управлінні  основний акцент при формулюванні механізмів 

зроблений на реалізації кластерних ініціатив - на питаннях моніторингу та 

формування системи «контролінгу». Вельми специфічний інструмент 

досягнення цілей запропонований в Стратегії соціально-економічного 

територіального розвитку в регіональному управлінні   лобіювання інтересів 



 

 

стратегічного розвитку даного макрорегіону на міжрегіональному та 

міжнародному рівнях. В цілому у всіх стратегіях макрорегіонів 

підкреслюється необхідність організації системи моніторингу та контролю за 

ходом реалізації містяться в них основних програмних заходів. 

Виникає питання про співвідношення стратегій розвитку макрорегіонів 

і їх державних цільових програм. Наявність стратегії макрорегіону не має 

однозначним наслідком виділення державного фінансування на її заходи. 

Стратегія не є, наприклад, елементом Бюджетного кодексу України (на 

відміну від державної цільової програми), і кошти на її реалізацію неможливо 

проводити через офіційні статті державного бюджету. Тому логічним кроком 

з розгортання конкретних робіт з реалізації Стратегії соціально-економічного 

територіального розвитку в регіональному управлінні  була б розробка на її 

основі більш деталізованої і конкретизованої державні цільової програми. 

Однак тут є цілий ряд проблемних питань[139, C. 34]. 

В даний час існує лише одна державна цільова програма 

макрорегіонального рівня - Державна цільова програма підтримки соціально-

економічного розвитку малих міст на період до 2015 року.  Досвід її 

реалізації  показав, що такі масштабні програми, в які включені практично 

всі завдання з розвитку виробничого потенціалу в розрізі найважливіших 

галузей макрорегіону та обґрунтовані фінансові вимоги для реалізації всіх 

виробничих проектів, не мають шансів на успіх. 

Причина цього зрозуміла. По-перше, свого часу Міністерство 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства  

взяло курс на скорочення кількості регіональних цільових програм, 

мотивуючи це тим, що державний бюджет не в змозі профінансувати велику 

кількість регіональних ДЦП, більшість з яких, по суті, не були побудовані за 

канонічним схемами програмного планування і являли собою «розширену 

заявку» на додаткове фінансування регіонів. Це насправді призводило до 

знецінення таких програм і до дискредитації програмного методу у 

вирішенні регіональних проблем. По-друге, для ДЦП макрорегіонів були не 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fminregion.gov.ua%2F&ei=4DyoVL6kIYfraN3EgpAM&usg=AFQjCNEwESSdIdjrBPwnovB7sHvKFQRHdg&bvm=bv.82001339,d.bGQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fminregion.gov.ua%2F&ei=4DyoVL6kIYfraN3EgpAM&usg=AFQjCNEwESSdIdjrBPwnovB7sHvKFQRHdg&bvm=bv.82001339,d.bGQ


 

 

цілком ясні суб'єктно об'єктні відносини і поділ сфер відповідальності та 

інтересів центру, регіональних і міжрегіональних органів при їх реалізації 

(Апарати повноважного представника Президента України у регіонах, 

міжрегіональні асоціації економічної взаємодії). Пропоновані дирекції 

програм не були здатні інтегрувати такі інтереси і не володіли ні політичною 

силою, ні фінансовими можливостями. По-третє, фактично поза цими ДЦП 

залишався великий бізнес, без якого в сучасних умовах неможливо змінити 

економічну ситуацію в регіонах. І, нарешті, регіональна гігантоманія »погано 

вписується в сучасні методи та напрямки регіональної політики і вона дуже 

вразлива для критики. 

Автор вважаємо, що ініціювання подібної ДЦП, коли «під один дах» 

збираються нові інвестиційні проекти, реалізовані приватним бізнесом, 

регіональна частина національних проектів, нові інфраструктурні проекти, 

програми розвитку; регіональних і місцевих утворень, викличе нездорову 

конкуренцію з боку інших державних округів, і можна було припустити, що 

кожен з них заявить подібну ДЦП. Фінал такої «гонки» ДЦП макрорегіонів 

зрозумілий: програють усі. Зайве великі запити при мінімальному реальному 

фінансуванні за принципом «всім сестрам по сережках» лише дискредитують 

програмний принцип вирішення регіональних проблем. 

Автор вважає, що з цієї ж причини нереальним було і пропозицію 

додання ДЦП «Економічний і соціальний розвиток регіону» статусу 

національного проекту. У той же час ми запропонували, що, враховуючи 

виняткову значимість для економічної та політичної безпеки України її 

північних і східних регіонів, що володіють колосальними природними 

ресурсами і виконують особливу місію в новій індустріалізації країни, 

набагато більші шанси на успіх мало б, ініціювання такого національного 

проекту, в рамках якого блок «Соціально-економічний розвиток регіонів» міг 

би розглядатися в якості складової частини (підпроекту). Це дозволило б 

опрацювати та посилити обґрунтування і реалізацію нових інтеграційних 

проектів (транспортних, енергетичних, соціальних) між регіонами на 



 

 

принципах ресурсно - економічного взаємодоповнення їх господарських 

комплексів, взаємодії північних і південних територій (в тому числі на основі 

вирішення проблеми модернізації та переспеціалізації економіки регіонів), 

спільному вирішенню завдань щодо державної підтримки Півночі, вирішення 

проблем корінних народів та тощо. 

Таким чином, автор вважає, що використання інституту державних 

цільових програм для отримання фінансової підтримки перспективного  

розвитку макрорегіону, то в основу подібної ДЦП повинна бути покладена 

тільки підтримка соціального блоку Стратегії соціально-економічного 

територіального розвитку в регіональному управлінні  і її інфраструктурної 

складової (у тому числі - щодо створення нової інноваційної інфраструктури 

в регіонах). 

З урахуванням сказаного автор  вважає, що необхідно змінити 

концептуальний підхід до підготовки та реалізації стратегічних документів 

розвитку макрорегіонів. Нова схема повинна включати: 

1. Стратегію територіального (просторового) розвитку України  на 15-

20 років. 

2. Стратегії розвитку макрорегіону на 15-20 років, в яких в 

концентрованому вигляді представлені найбільш масштабні шляху 

перетворення економічної та соціальної сфери великих територій країни, 

вказані орієнтовні параметри державної участі у вирішенні цих проблем і 

дані орієнтири для великого бізнесу, визначено основні механізми реалізації. 

3. Державні цільові програми з реалізації соціально інфраструктурного 

блоку стратегій розвитку макрорегіонів та основних напрямів регіональної 

політики на цій території. 

4. Галузеві / проблемні державні цільові програми, що реалізуються на 

території макрорегіону. 

5. Перспективні бізнес-плани великих корпорацій і вертикально 

інтегрованих компаній відносно даних територій. 



 

 

6. Стратегії та середньострокові програми регіонів України, що входять 

до складу даного макрорегіону. 

У цьому випадку вдасться піти від минулої суті ДЦП макрорегіону як 

«зведеного плану фінансових заявок» за основними напрямками розвитку і 

реалізувати нову схему, в якій на верхньому рівні визначаються стратегічні 

напрямки розвитку та основні «правила гри» держави і приватного бізнесу на 

території макрорегіону і встановлюються сфери їхнього впливу і 

відповідальності з наступним поділом цієї відповідальності по лінії 

державної підтримки і по лінії приватного бізнесу[167, C. 243]. 

Ініціатива економічної науки з розробки даних документів має, 

безумовно, не тільки академічний інтерес і характер. На жаль, доводиться 

констатувати, що в даний час поки відсутня усвідомлена державна політика 

щодо східних районів країни. Слідством, цього є великі народно-

господарські втрати сьогодні і багаторазово зростаючі витрати на їх 

ліквідацію в майбутньому. Стратегічні рішення з приводу освоєння нових 

ресурсних баз на сході України, прокладки гілок газопроводів, будівництва 

залізничних магістралей і автошляхів приймаються або ґрунтуючись на 

політичних інтересах і перевагах, або як результат лобіювання інтересів 

великих компаній. Саме тому в Україні сьогодні необхідна чітка, 

усвідомлена і сприйнята всіма верствами влади і суспільства державна 

політика щодо макрорегіонів, що мають стратегічне значення для України на 

східному форпості країни. Здійснення такої політики не передбачає надмірне 

державне присутність у виробничій сфері східних районів і в системі 

управління. Але самоусунення держави від насущних економічних і 

соціальних проблем цих регіонів загрожує серйозними наслідками в 

сьогоденні і майбутньому.  



 

 

ВИСНОВКИ 

 

У магістерській роботі прведено аналіз теоретичних засад   щодо 

удосконалення механізмів стратегічного планування в регіональному 

управлінні.  За результатами   дослідження сформульовані такі висновки. 

1. Досліджено концептуальні та методологічні засади механізмів 

стратегічного планування в регіональному управлінні. Доповнено та 

уточнено підхід до визначення суб’єктно-об’єктних відносин,  що склалися  

між елементами три партнерства, який на відміну від інших охоплює 

організацію і функціонування  механізмів стратегічного планування в 

регіональному управлінні та визначає  предмет регіонального стратегічного 

планування, як систему управлінських впливів влади, громади, бізнесу на  

розвиток та забезпечення цілісності просторової системи держави й окремих 

регіональних та  міських соціально-економічних систем. 

2. Узагальнено правове та інституційне забезпечення механізмів 

стратегічного планування в регіональному управлінні. Систематизовано  

функцій стратегічного планування в регіональному управлінні, що на відміну 

від інших ґрунтується на засадах три партнерства (влади, громади, бізнесу), 

шляхом їх доповнення публічним контролем у сфері реалізації суспільних 

інтересів,  що передбачає  підвищення довіри до органів державного 

управління та забезпечення  відкритості  та прозорості їх діяльності. 

3. Виявлено особливості стратегічне планування в регіональному 

управлінні як фактору соціально-економічного територіального розвитку. 

Удосконалено методичний підхід до формування організаційного механізму 

стратегічного планування в регіональному управління  шляхом доповнення 

концепції соціально-економічного розвитку регіону принципами: 

цілеспрямованості, соціальності, комплексності, системності, адаптивності, 

ефективності та мінімізації ризику, балансу інтересів, легітимності та 

демократичності, які на відміну від інших  визначають  цілі, напрями та 



 

 

головні рубежі розвитку регіону в найбільш важливих, пріоритетних для 

нього економіки та соціальної сфери, що передбачає  договір суспільної 

злагоди, відповідно до якого повноважні органи влади, бізнесові та 

громадські організації підтверджують спільно сформовані цілі і приймають 

на себе певні зобов'язання по їх досягненню. 

4. Проведено дослідження  реалізації нормативно-правових механізмів 

стратегічного планування в регіональному управлінні. Удосконалено 

нормативно-правовий механізм стратегічного планування в регіональному  

управлінні, який на відміну від інших  враховує  різнорівневу  систему 

управління (наддержавний, державний, регіональний, місцевий) на засадах 

децентралізації, соціально-інноваційного розвитку регіонів, включення 

територіальних громад  у сферу прямих між бюджетних відносин з 

державним бюджетом. 

5. Проаналізовано  ефективність економічного механізму стратегічного 

планування в регіональному управлінні, шляхом удосконалення підходів до 

оцінки ефективності економічного механізму стратегічного планування в 

регіональному управлінні, які  на відміну від інших  визначають 

використання територіального ресурсу за критеріями успішності управління 

проектами, що передбачають врахування  узгодження інтересів за певними 

етапами (аналіз та оцінка соціально-економічного розвитку регіону, 

визначення тенденцій і проблем розвитку економіки і соціальної сфери 

регіону; стан використання економічного потенціалу регіону, екологічна 

ситуація; прогноз кон'юнктури на регіональних ринках основних видів товарів 

і послуг; основні показники соціально-економічного розвитку; висновки щодо 

тенденцій розвитку економіки регіону на середньостроковий період). 
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