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УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

У КОНТЕКСТІ НОВИХ ЗАСАД РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
 

Анотація 
 

У статті виявлено недоліки стратегій регіонального розвитку України та механізму їх реалізації. 
Показано, що в умовах поступової децентралізації управління та зміцнення громад необхідно 
змінювати підходи до стратегування регіонального розвитку на основі використання 
довгострокового підходу. Запропоновано шляхи модифікації стратегій, зокрема щодо 
структурування тексту стратегій, запровадження моніторингу виконання стратегії, означення 
джерел фінансування реалізації стратегій. Проаналізовано закордонний досвід підготовки 
регіональних стратегій. Доведено необхідність залучення громадськості та наукових установ до 
розробки стратегій. Обґрунтовано, що стратегічні цілі регіонів повинні впливати на структурну 
трансформацію регіонів з метою регулювання регіональної диспропорційності та подолання 
надмірних різниць у показниках розвитку регіонів. Сформовано пропозиції щодо удосконалення 
механізму реалізації стратегій. 

 

Ключові слова: стратегічне планування регіонального розвитку, державна 
стратегія регіонального розвитку, регіональні стратегії, механізм та інструменти 
регулювання регіонального розвитку. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

В КОНТЕКСТЕ НОВЫХ ОСНОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ 
 

Аннотация 
 

В статье выявлены недостатки стратегий регионального развития Украины и механизма их 
реализации. Показано, что в условиях постепенной децентрализации управления и укрепления 
общин необходимо менять подходы к стратегированию регионального развития и использовать 
долгосрочный подход. Предложены пути модификации стратегий – по структурированию текста 
стратегий, внедрению мониторинга реализации стратегии, определению источников 
финансирования реализации стратегии. Проанализирован зарубежный опыт подготовки 
региональных стратегий. Доказана необходимость привлечения общественности и научных 
учреждений к разработке стратегий. Обосновано, что стратегические цели регионов должны 
влиять на структурную трансформацию регионов с целью регулирования региональных 
диспропорций и преодоления чрезмерной разницы в показателях развития регионов. 
Сформированы предложения по усовершенствованию механизма реализации региональных 
стратегий. 

 

Ключевые слова: стратегическое планирование регионального развития, 
государственная стратегия регионального развития, региональные стратегии, 
механизм и инструменты регулирования регионального развития. 

 

Постановка проблеми. Поступовий перехід від коротко- до 
середньострокового планування регіонального розвитку збільшує значення 
стратегічного планування як важеля прямого впливу держави на 
регіональний розвиток. З іншого боку, посилення вимог до децентралізації 
управління та ресурсного забезпечення регіонального розвитку вимагає 
удосконалення інструментів планування регіонального розвитку, насамперед 
стратегій соціально-економічного розвитку регіонів. У сукупності це 
обумовлює актуальність даного дослідження. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стратегічне управління 

розвитком регіонів складає предмет досліджень вітчизняних та закордонних 
вчених, серед яких слід назвати роботи таких фахівців, як І. Докіч і 
М. Сумпор [2, с. 253-271], Д. Ісаченко [3, с. 24-32], С. Козловський [4, с. 32-
37], І. Петров [5, с. 275-288], О. Швецов [6, с. 12-47]. Однак у вказаних 
роботах недостатнім є дослідження стратегічного управління регіонами саме з 
боку держави. На цьому фоні вигідно вирізняються роботи автора статті і 
колег [7-10], результати яких і наведені нижче. 
Формулювання цілей статті й аргументування актуальності 

завдання. Метою статті є вироблення пропозицій щодо підвищення 
актуальності стратегій регіонального розвитку та удосконалення механізмів їх 
реалізації. Досягнення мети базується на виконанні таких завдань: виявити 
недоліки чинних стратегій регіонального розвитку України, запропонувати 
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шляхи модифікації стратегій, сформувати пропозиції щодо удосконалення 
механізму реалізації стратегій. 
Виклад основного матеріалу дослідження. У 2014 році була ухвалена 

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року (далі – 
Стратегія) [11], яка ознаменувала перехід до нової регіональної політики. 
Зокрема, про новизну регіональної політики свідчить перелік визначених у 
цій Стратегії цілей: підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів, 
територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток, 
ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку. Нова 
стратегія потребує зміни стратегій соціально-економічного розвитку кожного 
регіону й оновлення механізмів їх реалізації. Поки що механізм реалізації 
Державної стратегії та регіональних стратегій є неефективним. Серед 
недоліків варто назвати: 

− недостатність нормативно-правового та інституційного забезпечення 
механізмів реалізації Стратегії (так, досі не ухвалено Закон України «Про 
засади державної регіональної політики»); 

− неефективність програм подолання депресивності територій, перш за 
все через відсутність територій із законодавчо визначеним статусом 
«депресивна», що призводить до неможливості управління такою територією 
та вжиття заходів щодо активізації її господарської діяльності; надмірна 
кількість державних цільових програм (при цьому часто однакові цілі 
зустрічаються у різних програмах); 

− застарілість окремих регіональних стратегій, які були ухвалені ще у 
2006-2008 рр.; відсутність узгодженості між Стратегією, щорічними 
програмами соціально-економічного розвитку, цільовими програмами; 

− відсутність конкретних вказівок на джерела ресурсів (крім коштів 
бюджету) для здійснення проектів, відсутність механізму використання 
коштів державного та місцевих бюджетів на цілі стратегій; 

− не визначення механізму наукового забезпечення реалізації стратегій, 
не встановлення ролі громадськості, органів влади та представників бізнес-
кіл у формуванні та реалізації Стратегії. 
Загальними недоліками стратегій можна назвати відсутність чітко 

сформованого і підкріпленого розрахунками чи індикаторами бачення 
перспектив трансформаційних перетворень соціально-економічного розвитку 
регіонів, описовість і неконкретність структурних частин стратегій. Відсутній і 
механізм вибору пріоритетних цілей розвитку. 
Такі недоліки знижують значення та дієвість стратегій, зменшують 

можливість досягнення визначених стратегічних цілей розвитку. 
Потреба в оновленні механізму реалізації стратегій обумовлена також 

необхідністю поглибленої адаптації основного стратегічного документу 



 
 

РЕГІОНАЛЬНА  ЕКОНОМІКА 

Випуск І (57), 2015 21 

України у сфері регіонального розвитку до норм ЄС, які визначають 
стратегічні цілі розвитку регіонів у Європі, і необхідністю зміни часових 
горизонтів планування. Відновлення економіки України очікується після 2015 
року, як і подальше зростання соціальної стратифікації населення, 
насамперед за доходами та загострення соціальних проблем. В економічній 
сфері постане питання пошуку і раціонального використання енергоресурсів, 
застосування енергозберігаючих технологій. Стратегії мають передбачити 
структурні зрушення світової економіки, адаптувати їх до українських реалій. 
Ці зміни повинні відображатися у механізмі реалізації стратегій. 
Стратегії (як Державна, так і регіональні) повинні орієнтуватись на 

використання апробованих у світовій практиці механізмів та інструментів 
досягнення стратегічних цілей регіонального розвитку. Регіональна економіка 
розглядається у стратегічних документах країн ЄС як саморегульована 
система, здатна вирівнювати надмірні диспропорції соціально-економічного 
розвитку і позитивно вирішувати внутрішні проблеми комплексного розвитку 
територій. Водночас, опрацювання окремих питань регіонального розвитку 
потребує додаткових коштів, зокрема із структурних фондів ЄС. Це такі 
питання, як розвиток проблемних територій, освоєння перспективних 
територій, поліпшення екологічної ситуації на місцях. Зовнішня фінансова 
допомога застосовується також для вирішення спільних завдань декількох 
регіонів – розбудови транспортних комунікацій, освоєння родовищ корисних 
копалин, розв’язання спільних екологічних проблем. 
Останнім часом країни ЄС вдаються до послаблення впливу регулюючих 

структур на соціально-економічний розвиток регіонів. Так, на початку 
світової фінансової кризи (2008-2009 рр.) Єврокомісія у прискореному темпі 
спрямовувала кошти регіональних структурних фондів у проблемні регіони 
для недопущення радикального падіння рівня виробництва. У цей період 
регіони ЄС, які мали право на допомогу структурних фондів, отримували 
кошти на розвиток інфраструктури, створення нових робочих місць, 
підтримку суб’єктів малого підприємництва і прискорене впровадження 
інновацій. 
На період 2014-2020 рр. Єврокомісія пропонує дещо скоротити бюджет 

реалізації регіональної політики, а також ввести деякі новації, які мають 
посилити роль програм підтримки конкурентоспроможності, поряд із 
програмами згуртування, які в основному спрямовані у регіони і міста  
нових країн-членів ЄС. Найбільш контроверсійною пропозицією є  
новий запропонований принцип «макрокондиціональності» – залежності 
виплат структурних фондів від дотримання національними урядами 
макроекономічних показників, що гарантують стабільність економіки  
ЄС [12; 13]. 
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Ресурсна складова стає домінантною у сучасній регіональній політиці – і це 
повністю відповідає як проголошеним цілям державної регіональної політики 
в Україні на період до 2020 р., так і напрямам розвитку, визначеним для 
країн ЄС на новий програмний період – 2014-2020 рр. [14]. У нормативних 
документах ЄС, зокрема у Порядку денному Європейського Союзу у 
регіональному (територіальному) розрізі (Territorial Agenda of the EU 2020) 
[15], вказано, що необхідно забезпечити гідну відповідь на виклики, які 
сформовані структурними змінами у світі, спричинені економічною кризою, 
демографічними і соціальними змінами, різнорідним впливом змін клімату на 
довкілля, енергетичним забезпеченням, зменшенням біологічної 
різноманітності, мінливістю природної, ландшафтної та культурної спадщини. 
Тому з метою гідного протистояння названим викликам сформовано такі 
інтегративні пріоритети розвитку територій: 1) сприяння збалансованому 
територіальному розвитку; 2) підтримка інтеграції міст, сіл і територій з 
особливим статусом; 3) інтеграція транскордонних і транснаціональних 
регіонів; 4) забезпечення світової конкурентоспроможності регіонів, що 
ґрунтується на міцній внутрішній економіці; 5) покращення територіального 
зв’язку для людей, громад і підприємств; 6) управління екологічною, 
природною та культурною цінністю регіонів. 
Отже, у країнах ЄС відбувається остаточний відхід від політики 

фінансового патерналізму центру щодо регіонів і заміна такого підходу на 
створення в регіонах дієвих економічних стимулів для активізації місцевої 
економічної ініціативи й забезпечення саморозвитку регіонів. Державне 
управління регіональним розвитком в Україні має враховувати вказані 
тенденції. 
Досконалій дії Державної стратегії та регіональних стратегій в Україні буде 

сприяти оновлення механізму їх реалізації, який має забезпечувати 
реальність її втілення та успішність перетворень у регіональних 
господарських комплексах. Крім того, доцільно змінити структуру тексту 
регіональних стратегій на основі наступних рекомендації. 
У вступі мають бути висвітлені результати і проблеми реалізацій 

регіональної політики у попередній часовий період, світові тенденції 
регіонального розвитку, нові підходи до регіональної політики на сучасному 
етапі, нові вимоги до регіональної політики у зв’язку зі зміною соціально-
економічної ситуації; також має бути обґрунтовано необхідність оновлення 
регіональних стратегій. 
У першій частині слід означити спектр проблем регіонального розвитку у 

нових умовах, представити рейтинг рівня розвитку та інвестиційної 
привабливості регіону. Проблемами регіонального розвитку можна назвати: 
недостатню інтегрованість регіонів у господарський простір країни та їх 
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зорієнтованість на експортне виробництво сировини і напівфабрикатів при 
незадовільних показниках насичення внутрішнього національного ринку 
готовими товарами; нестача інвестиційно привабливих об’єктів та відсутність 
сприятливих умов для зростання інвестиційної привабливості територій, 
стимулювання інвестування у регіональний розвиток; відсутність умов та 
стимулів для запровадження інновацій у сільських та віддалених територіях; 
наявність депресивних територій; транспортна недоступність окремих 
населених пунктів; територіальна нерівномірність розподілу трудових 
ресурсів; недостатнє ресурсне забезпечення реструктуризації регіональної 
економіки; низький рівень задіяння потенціалу міжрегіонального 
співробітництва; слабкий рівень розвитку підприємницького середовища; 
занепад житлово-комунального господарства; нераціональне 
природокористування та ескалація екологічних загроз. Також має бути 
зазначена потреба у пошуку коштів для відновлення зруйнованої у 
результаті бойових дій економічної та соціальної сфери Донецької та 
Луганської областей у їхніх стратегіях. 
У другій частині слід означити сучасні виклики для регіонального розвитку 

України і на цій основі розширити цілі стратегічного планування. Сучасними 
викликами можна назвати: потребу в активізації внутрішнього потенціалу 
розвитку регіону; нестабільність зовнішнього середовища і необхідність 
формування стратегії протидії цій нестабільності у довгостроковому періоді; 
необхідність розв’язання екологічних проблем та проблем людського 
розвитку. 
А цілями стратегічного планування мають бути: забезпечення 

комфортного та безпечного життєвого середовища для людини на всій 
території країни, незалежно від місця її проживання; підвищення 
ефективності державного управління у сфері регіонального розвитку; 
створення умов для ефективної реалізації внутрішнього потенціалу розвитку 
регіонів, забезпечення ефективного використання людських ресурсів; 
формування сприятливих умов для зростання масштабів та інтенсивності 
міжрегіональної економічної співпраці; збільшення конкурентоспроможності 
регіональних економік як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках; 
стимулювання енергозбереження у місцевому виробництві, розширення сфер 
використання відновлюваної енергетики. 
Доцільно сформулювати пріоритети трансформації соціально-економічного 

розвитку регіону, до них – цілі та завдання щодо їх досягнення і по 
можливості вказати прогнозні показники виконання завдань і визначити 
джерела їх фінансування. Таке структурування дозволить досягти 
прогнозованих цілей, забезпечити раціональне витрачання коштів. Повинна 
бути визначена черговість досягнення цілей. 
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У третій частині варто запропонувати удосконалений механізм реалізації 
регіональної стратегії за рахунок розробки та впровадження його наступних 
складових: нормативно-правове забезпечення механізму реалізації стратегії, 
організаційне забезпечення реалізації стратегії (угоди щодо регіонального 
розвитку, державні цільові програми, регіональні стратегії розвитку, 
програми соціально-економічного та культурного розвитку), фінансування 
реалізації стратегії та визначення пріоритетності фінансування стратегічних 
цілей, прогнозування показників досягнення цілей стратегії, визначення 
етапів виконання стратегії, моніторинг досягнення стратегічних цілей; 
науково-методичне забезпечення реалізації стратегії, формування плану 
реалізації стратегії; здійснення контролю за реалізацією стратегії. 
Згідно з практикою європейських країн, слід поступово відходити від 

фінансування регіональних проектів за рахунок коштів бюджетів всіх рівнів і 
переходити до ефективної мобілізації небюджетних коштів, активніше 
залучати додаткові джерела фінансових ресурсів (у т.ч. інвестиції, залучені 
за рахунок муніципальних позик). З огляду на обмеженість бюджетного 
фінансування (як із місцевого, так і тим паче з державного бюджету), на цілі 
трансформації економіки регіонів доцільно залучати інвестиційні ресурси з 
приватних джерел. Тому варто застосовувати нові механізми фінансування, 
зокрема державно-приватне партнерство та можливості Державного фонду 
регіонального розвитку. Додаткової економічної вигоди від застосування 
державно-приватного партнерства можна досягти на основі узгодження 
державних, регіональних та приватних інтересів, узгодження цілей 
центрального рівня управління та місцевих цілей розвитку. З метою 
перетворення Державного фонду регіонального розвитку на дієвий 
інструмент фінансування регіональних потреб доцільно унормувати загальні 
підходи до відбору проектів для фінансування із цього фонду, визначити 
пріоритетність проектів, показати їх ув’язку із стратегічними цілями розвитку 
регіону. 
До науково-методичного забезпечення розробки і реалізації регіональних 

стратегій доцільно залучати Агентства регіонального розвитку. Агентства на 
сьогодні виглядають як єдині суб’єкти громадянського суспільства, що здатні 
на місцях узгодити інтереси бізнесу, влади і громади, створити позитивний 
імідж регіону, сприяти інвестиційному розвитку та розвитку соціально-
економічної сфери регіону. 
Оскільки у стратегіях буде визначена низка рекомендацій щодо впливу на 

регіональний розвиток на довгостроковий період (до 8 років), доцільно 
сформувати окремий розділ, присвячений прогнозуванню показників 
розвитку регіонів до 2020 р. Такі прогнозні розрахунки посилять ступінь 
реалізації цілей стратегії і дозволять періодично коригувати механізми 
реалізації стратегічних напрямків розвитку регіонів. 
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Єдиним дієвим каналом зворотного зв’язку, що здатний забезпечити 
досконале управління регіонального розвитку, є моніторинг виконання 
стратегії. Він також дозволить здійснювати інформаційне забезпечення 
прийняття та коригування управлінських рішень на місцевому рівні щодо 
нарощення ресурсного потенціалу регіону, подолання депресивності 
територій, реалізації структурних зрушень. Логіка і хронологія поступових 
перетворень, що здійснюватимуться у соціально-економічній сфері регіону та 
сприятимуть досягненню визначених стратегічних цілей, мають визначатися 
у плані реалізації стратегії. А інструментом підвищення ефективності 
реалізації стратегії є контроль за її реалізацією. 
Вказані орієнтири мають бути покладені в основу формування механізму 

реалізації стратегій. 
Висновки і перспективи подальших розвідок. На основі проведеного 

дослідження можемо зробити наступні висновки. Стратегічні цілі, вказані у 
стратегіях регіонального розвитку, повинні впливати на структурні 
трансформації регіональної економіки з метою регулювання регіональної 
диспропорційності та подолання надмірних різниць у показниках соціального 
розвитку різних регіонів. Для цього необхідно змінити механізм реалізації 
стратегії у напрямку залучення до реалізації стратегії усіх зацікавлених у 
регіональному розвитку сторін та посиленні впливу громадськості на 
реалізацію стратегій. Необхідно сформувати зв’язок між цільовими 
орієнтирами програм регіонального розвитку та витратами, що закладаються 
до бюджетів за допомогою середньострокового бюджетного планування як на 
центральному рівні, так і на рівні регіонів і громад. Доцільно зміцнити 
взаємодію органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади у 
процесі розробки та реалізації середньострокових регіональних стратегій. 
Подальші дослідження питань стратегічного планування розвитку регіонів 
мають стосуватися удосконалення чинних стратегій регіонального розвитку у 
напрямі підвищення їх дієздатності. 
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The article defines the weak points of regional development strategies and the mechanism of their 
realization in Ukraine. It is necessary to change approaches to creating strateges for regional 
development and use of long-term approach during decentralization of administration and 
strengthening of local communities. It is proposed how to modify the strategies, i.e. new text 
structure, regional strategy realization monitoring, sources of strategies financing. Experience of other 
countries on the regional strategies preparation is analyzed. Necessity of involvement of society and 
scientific organizations into the strategies workout is proved. It is grounded that regional strategic 
goals have to impact the structural transformation of regions in order to regulate regional disparity and 
overcome excessive difference in indices of regional development. Propositions for the improvement of 
regional strategies realization are articulated. 
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