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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Посилення залежності країн та регіонів від світового

господарства, перехід до інформаційного суспільства і

економіки знань, зміни у способі життя людей, а також

екологічні проблеми вимагають застосування нових

підходів до управління органами місцевого самовряду-

вання розвитком регіонів та забезпечення їх конкурен-

тоспроможності. Забезпечення ефективного соціо-еко-

номіко-екологічного розвитку регіонів, підвищення їх

конкурентоздатності неможливі без подолання проблем

міжрегіональних відмінностей, ліквідації кризових явищ

і відсталості у розвитку окремих територій країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

На сьогодні в Україні стратегічному плануванню та

ролі органів місцевого самоврядування в цьому процесі

присвячено багато уваги з боку вчених різних інститутів

стратегічного дослідження, вищих навчальних закладів,

міністерств та відомств. Значний внесок у розвиток за-
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сад стратегічного планування соціально-економічного

розвитку регіонів зробили такі провідні вчені, як Біла

С.О., Валюшко І.В., Верхоглядова Н.І., Губані Г.Г., Да-

нилишин Б.М., Жук В.І., Залунін В.Ф., Кушнір М.О., Ор-

ловська Ю.В., Осипов В.М., Півоварчук І.Д., Савченко

В.Ф., Чернов С. І., Чернюк Л.Г., Фащевський М.І., Шев-

ченко О.В. та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є аналіз існуючих наукових шкіл

підготовки стратегічного плану соціо-економіко-еколо-

гічного розвитку регіонів та пошук єдиних методологі-

чних та методичних підходів для органів місцевого са-

моврядування до стратегічного управління сталого роз-

витку територій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На сьогодні органам місцевого самоврядування все

частіше доводиться шукати нові та більш ефективні
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підходи до вирішення питань сталого розвитку. Акту-

альність пошуку ефективних шляхів вирішення питань

соціо-економіко-екологічного розвитку територій обу-

мовлена достатньою кількістю зовнішніх та внутрішніх

проблем, серед яких варто зосередити увагу на наступ-

них:

— проблема надзвичайно щільної концентрації про-

дуктивних сил у високоіндустріальних районах;

— невідповідність між природними й трудовими ре-

сурсними потенціалами і рівнем розвитку господарсь-

кої діяльності та просторової її організації в межах еко-

номічних районів, областей, міських поселень;

— недостатній розвиток і збалансованість складо-

вих транспортної системи, її нераціональну просторову

диференціацію, що зумовлює неповне включення окре-

мих регіонів та великих промислових центрів до загаль-

нодержавного і міжнародного поділу праці;

— складність формування ринкового середовища

з причин надмірної залежності від регіональної влади,

її конкретних рішень з приватизації та ставлення до роз-

витку приватного бізнесу;

— неузгодженість і складність процесу норматив-

ного та реального розмежування власності між держав-

ними і регіональними рівнями через відсутність чіткої

законодавчої системи критеріїв і процедур розподілу

державної власності на рівнях державної влади і місце-

вого самоврядування;

— недостатня дієвість державної регіональної еко-

номічної політики, яка повинна забезпечити розбудову

соціально спрямованої економіки та якісне піднесення

на цій основі рівня життя народу.

Регіони України в силу об'єктивних і суб'єктивних

чинників розвиваються нерівномірно. У свою чергу, не-

рівномірність регіонального розвитку і рівня життя на-

селення створює передумови для соціальної напруги в

суспільстві, загрожує територіальній цілісності країни,

стримує динаміку соціо-економіко-екологічних показ-

ників, уповільнює ринкові перетворення та знижує їх

ефективність [7].

Ряд об'єктивних та суб'єктивних чинників зумовлю-

ють розбалансований, асиметричний та диспропорцій-

ний характер розвитку регіонів України. Основою цьо-

го виступає невизначеність стратегічних пріоритетів ре-

гіонального розвитку у кризовий та посткризовий пері-

оди, неготовність регіонів до зростаючого конкурент-

ного тиску на внутрішньому та зовнішніх ринках у бо-

ротьбі за матеріальні, фінансові та людські ресурси,

можливість ефективно використовувати геополітичне

розташування регіональних систем та комплексів.

На сьогодні популярним питанням серед органів

державного управління та різноманітних підприємств

постає стратегічне планування. Йому приділяється ба-

гато уваги не тільки в Україні, а й в усьому сучасному

світі. Наукові розробки та реалізація стратегічних планів

у різних країнах світу показують їх ефективність та інно-

ваційну необхідність.

В останні роки багато науковців та фахівців розроб-

ляють та пропонують стратегічні плани розвитку

підприємств, міст і районів. У них описані приклади та

підходи до розробки та реалізації стратегічних планів,

але проблема полягає у повній відсутності зацікавле-

ності у органів місцевого самоврядування, а також зас-

тарілості нормативно-правового забезпечення. На-

справді, цих бар'єрів в Україні досить багато. Їх вирі-

шенню практично не приділяється уваги як зі сторони

органів державного управління, так і місцевого само-

врядування. Сьогоднішні тенденції, які спостерігають-

ся в зовнішньому середовищі й усередині нашої країни,

зумовлюють необхідність і доцільність запровадження

стратегічного планування діяльності підприємств, орга-

нізацій, органів влади та місцевого самоврядування Ук-

раїни. Зосередження уваги на стратегічному плануванні

обумовлене загальносвітовими тенденціями, основни-

ми з яких є наступні:

— активізація процесів глобалізації у світі, вільний

перелив капіталу та технологій між регіонами різних

країн;

— посилення міжрегіональної конкуренції за інвес-

тиції;

— прискорення змін у зовнішньому середовищі,

необхідність швидкої адаптації до них.

Аналізуючи можливості, які надає стратегічне пла-

нування, ми можемо зробити висновок, що вони сприя-

ють реалізації процесу посилення відповідальності

органів місцевої влади за покращення всіх сфер життє-

діяльності території та підвищення якості надання гро-

мадських послуг.

На наш погляд, посилення ролі стратегічного пла-

нування має призвести до осмислення органами місце-

вого самоврядування марності сподівань на вирішення

місцевих проблем центральними органами влади. Це

сприятиме активізації територіальної громади, яка ви-

магає від органів місцевої влади задоволення її сус-

пільних потреб на необхідному, якісному рівні; розумі-

ння органами місцевого самоврядування неможливості

власними силами розв'язати всі проблеми та важливості

співпраці з усіма основними суб'єктами місцевого роз-

витку задля спільного вирішення соціо-економіко-еко-

логічних питань і побудови бажаного майбутнього.

Слід зазначити, що теорія та практика розвитку те-

риторій свідчить про те, що зосередження основних

зусиль органів місцевого самоврядування тільки на ви-

конанні поточних завдань призводить не до соціально-

економічного зростання, а до подальшої деградації си-

стеми життєзабезпечення територій.

Аналіз досвіду розробки документів стратегічного

планування на регіональному і місцевому рівнях в Ук-

раїні дозволив зробити висновок про відсутність на рівні

органів місцевого самоврядування єдиних методологі-

чних підходів та методології щодо розробки стратегій

соціально-економічного та екологічного розвитку,

немає типових методичних рекомендацій стосовно роз-

робки, контролю, моніторингу, корегування, оцінки

ефективності стратегічних планів розвитку територій.

Наприклад, стратегічні плани міст практично не пов'я-

зані з регіональними та державними концепціями й про-

грамами соціально-економічного розвитку, відсутня їх

координація. Стратегічні цілі в основному не корелю-

ються з положеннями загальної державної стратегії

розвитку при здійсненні регіонального і місцевого со-

ціально-економічного планування [6]. Це говорить про

відсутність узгодженості та синергії органів місцевого

самоврядування у стратегічному плануванні та уп-

равлінні територіальним розвитком. Також при розробці
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стратегічних планів територіального або регіонального

розвитку спостерігається розрізнення у термінології,

яку використовують у стратегічних документах: "концеп-

ція", "стратегія", "план дій". Ми можемо зробити висно-

вок, що понятійно-категоріальний апарат стратегічно-

го управління та планування в Україні є нечітким.

Проаналізувавши наукові дослідження та роботи у

цьому напрямі, ми з'ясували, що пріоритетність страте-

гічного планування в усьому світі обумовлена наступ-

ними обставинами:

— стратегічний план є найбільш адекватним інстру-

ментом в умовах соціально-економічних перетворень,

які передбачають адаптацію структури міста або райо-

ну до вимог ринкової економіки і міжнародного конку-

рентного середовища. Він здатний консолідувати зусил-

ля адміністрації й територіальної громади у вирішенні

багатьох проблем розвитку інфраструктури;

— стратегічний план забезпечує регулювання пер-

спективного розвитку територій, допомагає приймати

правильні рішення з урахуванням стратегічних цілей;

— зростання самостійності міст через значну децен-

тралізацію управління органів місцевого самоврядуван-

ня, що проводиться в країні, посилює необхідність у

складанні планів розвитку;

— обов'язкова наявність стратегічного плану є од-

нією з вимог при реалізації іноземних й вітчизняних інве-

стиційних проектів;

— необхідним є врахування та координації інтересів

різних верств міського суспільства й, перш за все,

співпраці органів місцевого самоврядування з комер-

ційними, різної форми власності, структурами та фірма-

ми;

— розробка стратегічного плану сприяє поліпшен-

ню іміджу міста (регіону), створює єдиний вектор зу-

силь всіх активних сил територіальної громади [1].

Світова практика стратегічного планування базуєть-

ся на принципах різних шкіл підготовки стратегічних

планів розвитку територій, які розвивалися протягом

багатьох років. В Україні, часто використовуються різні

школи підготовки стратегічного планування [5]. Це го-

ворить про відсутність у органів місцевого самовряду-

вання своєї власної методології створення стратегічно-

го плану територіального розвитку. Насамперед, спос-

терігається суттєва різниця у структурі та змісті страте-

гічних планів розвитку міст України.

Класифікація шкіл підготовки стратегічного плану

досить широка по всьому сучасному світу. Можна виді-

лити три основні школи, які висвітлюють повну картину

стратегічного планування:

1. Традиційна. Ця школа стратегічного планування

грунтується на аналізі процесів, що відбувалися рані-

ше, спостерігаються тенденції і трансляції (інтерполяції)

їх у майбутнє, тобто на прогнозі, що спирається на ми-

нуле і сьогодення ("погляд у майбутнє"). На наш погляд,

цей принцип необхідний з точки зору аналізу причинно-

наслідкових явищ. Його також можна назвати повчаль-

ним.

2. Футуристична. Школа футуристичного направ-

лення, навпаки, базується на баченні бажаного майбут-

нього. Ми вважаємо, що футуристична школа підготов-

ки стратегічного плану актуальна у процесі планування

та управління сталого розвитку територій, використо-

вуючи бачення та врахування майбутнього результату з

використанням інноваційних підходів.

3. Змішана. Стосовно цієї школи підготовки стра-

тегічного плану, вона містить у собі елементи обох на-

званих вище шкіл і представляється більш практичною

з точки зору прикладного використання в умовах кризи

[2].

Взагалі, вчені виділяють не тільки ці три вищезга-

дані школи стратегічного планування. Їх різноманіття

повною мірою залежить від особливостей географії,

соціо-економіко-екологічного клімату, нормативно-пра-

вового забезпечення, рівня життя населення та багать-

ох інших факторів, які відокремлюють кожну обрану

територію одна від одної.

Так, наприклад, Г. Мінцберг у своїх працях виділяє

такі моделі процесу стратегічного планування [4, с. 44]:

— "школи дизайну";

— "школи планування";

— початкова, Ансоффа;

— магістральна, Штайнера.

Проведений аналіз наявних шкіл стратегій дає змо-

гу зробити висновок, що можливість застосування ос-

новних їхніх положень в управлінні розвитком можли-

ве лише з урахуванням особливостей кожної території.

Вони не пропонують різних методологій, а лише розви-

вають опорну схему стратегічного планування, акцен-

туючи увагу на тих чи інших її аспектах. Кожна школа

акцентує увагу на певних моделях та методах розробки

стратегій, однак практика використання стратегічного

управління доводить, що, з одного боку, немає єдино-

го "ідеального" підходу, а, з другого — існують елемен-

ти, що їх використовують усі автори.

Роблячи висновки стосовно класифікації існуючих

шкіл підготовки стратегічного планування, ми можемо

сказати, що спільним є розуміння стратегічної мети і

варіативність її досягнення завдяки нелінійності рішен-

ня, однак все частіше реалізація стратегії відбувається

не за рахунок зміни її предмета, а на основі, наприклад,

змін в суб'єкті впливу, її ментальності. Дуалізм сутності

стратегії як процесу і явища, мислення та інструмента-

рію визначає специфіку її створення і застосування. До

вищезазначеного переліку стратегічних шкіл можна та-

кож віднести школу стратегування.

Виходячи з вищесказаного, очевидним є те, що при

розробці стратегічного плану розвитку територіальної

одиниці, органи місцевого самоврядування можуть опи-

ратися на методологію та методику однієї з існуючих

наукових шкіл підготовки стратегічних планів. Обирати

треба в залежності від наявних ресурсів, специфіки те-

риторії і розв'язуваних задач. А також, на нашу думку,

обов'язковим критерієм вибору органами місцевого

самоврядування школи підготовки стратегічного плану-

вання має бути специфіка нормативно-правового забез-

печення.

ВИСНОВКИ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Стратегічне забезпечення соціо-економіко-еколо-

гічного розвитку проблемних регіонів, як свідчить

світова практика, і досі перебуває на стадії форму-

вання. Це пов'язано з тим, що переважна більшість

шкіл стратегічного планування у період трансформа-
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ційних перетворень не мають фіксованого характе-

ру, а є мобільними структурами. В умовах України

стратегічні школи регіонального розвитку самороз-

виваються, зазнають впливу постійної модифікації

соціальних, політичних, економічних чинників, а та-

кож впливу еволюції на розвиток місцевого самовря-

дування, формування громад. Поряд з цим ситуацію

ускладнюють чинники як зовнішнього, так і внутріш-

нього походження.

Згідно проведеного аналізу ми можемо зробити

висновок, що для подальшого розвитку стратегічно-

го планування на регіональному рівні повинні бути

єдині методологічні та методичні підходи до розроб-

ки та реалізації планів розвитку. Першим кроком для

органів місцевого самоврядування як прямих учас-

ників соціо-економіко-екологічного розвитку тери-

торій, має бути вибір однієї з методологій підготовки

стратегічних планів територіального розвитку. Ми

вважаємо, що для українського місцевого самовря-

дування більш підходящими є підходи футуристичної

школи підготовки стратегічного плану соціо-економ-

іко-екологічного розвитку територій. На нашу думку,

саме бачення майбутнього та використання інновац-

ійних інструментів у процесі підготовки стратегічно-

го плану розвитку сприятиме більш ефективному ви-

користанню внутрішнього потенціалу обраного регі-

ону та його можливостей.

Другим кроком до формування українського

стратегічного планування, на нашу думку, може бути

створення та прийняття Закону про стратегічне пла-

нування. В теперішній час вже розроблено проект

Закону України "Про державне стратегічне плану-

вання" [3]. Поява даного Закону буде актуальною,

оскільки деякі діючі нормативні акти в сфері держав-

ного прогнозування і планування застаріли, не по-

годжені один з одним і не враховують наявний пере-

довий вітчизняний і закордонний досвід стратегіч-

ного планування на рівні регіонів, міст і т.п. У законі

будуть визначатися правові, економічні та органі-

заційні засади формування цілісної системи держав-

ного стратегічного планування розвитку країни, за-

гальний порядок розроблення, схвалення, виконан-

ня, моніторингу, оцінки, контролю документів дер-

жавного стратегічного планування, а також повно-

важення учасників такого планування. Реалізація да-

ного Закону України дасть змогу:

— впровадити програмно-цільовий метод в прак-

тику діяльності центральних, регіональних та місце-

вих органів виконавчої влади і місцевого самовряду-

вання;

— розробляти документи стратегічного плануван-

ня, які будуть відповідати сучасним вимогам розвитку

країни;

— використовувати формалізований стандарт

структури та порядку розроблення документів, єдиний

методичний та методологічний підходи.

У цей Закон обов'язково слід внести положення сто-

совно розробки стратегічних планів соціо-економіко-

екологічного розвитку міст. Тоді його прийняття буде

знаменувати новий підхід до подальшого розвитку стра-

тегічного планування на державному, регіональному та

місцевому рівнях.
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