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ВСТУП
У наукових дослідженнях недостатньо виразно виз"

начена система категорій стратегічного планування, ме"
тоди розробки стратегій потребують вдосконалення,
існуючий вітчизняний досвід стратегічного планування
свідчить, що його значний потенціал використовується
далеко не повністю, причинами чого є слабкість мето"
дологічного забезпечення моделей стратегічного вибо"
ру. В Україні стратегічне управління і планування і особ"
ливо порівняльні дослідження з цієї тематики, є одним
з найменш досліджуваних видів управління. Нині висві"
тлено лише окремі теоретико"методологічні аспекти
стратегічного управління, недостатньо досліджено про"
блеми розвитку стратегічного управління за умов ради"
кальних геоекономічних змін.

Необхідність комплексного підходу до формуван"
ня моделі стратегічного планування прикордонного ре"
гіону в умовах поглиблення та поширення європейсь"
кого інтеграційного процесу також слугує вагомою при"
чиною теоретико"методологічних досліджень з питань
стратегічного планування.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Вагомий внесок у розвиток теоретичних та приклад"
них засад стратегічного планування регіонів, які відпо"
відають реаліям країни з перехідною економікою,
зробили вітчизняні вчені А.В Балян, З.С.Варналій,
М.В. Гладій, М.І. Долішній, В.Ю. Керецман, В.С.Коло"
мийчук, Ю.В. Макогон, О.В. Молодців, С.М. Писаренко,
С.Д. Стеченко, Шевчук Л.Т., С.Л. Шульгa. Наявним є
певний масив документів, літератури законодавчого та
методологічного характеру щодо використання страте"
гічного підходу у формуванні регіональної політики вза"
галі і зокрема у розвитку транскордонного співробіт"
ництва регіонів України.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— визначити сутність поняття "стратегічне управлін"

ня транскордонним співробітництвом";
— дослідити системи управління як процес створен"

ня системи стратегічного планування транскордонного
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співробітництва регіонів України та Європейського Со"
юзу;

— визначити принципи стратегічного планування
розвитку регіону.

РЕЗУЛЬТАТИ
Аналіз застосування стратегічного підходу до со"

ціально"економічного розвитку прикордонного регіону
в умовах динамічного поширення європейського інтег"
раційного процесу із використанням саме прикордон"
ного характеру території є вкрай важливим з точки зору
обгрунтування методологічних засад формування стра"
тегії регіону; аналізу методики складових стратегічно"
го плану регіону; обгрунтування необхідності вдоско"
налення стратегічного планування з метою підвищення
ефективності розвитку транскордонного співробітниц"
тва регіонів України після 2004 року розширення ЄС на
схід.

У сучасній літературі існує декілька визначень стра"
тегічного планування, що свідчить про багатогранність
цього явища. Зазначимо, що стратегічне планування —
це адаптивний процес, за допомогою якого здійснюють"
ся регулярна розробка та корекція системи досить фор"
малізованих планів, перегляд системи заходів щодо їх
виконання на основі безперервного контролю та оцін"
ки змін. У цілому, стратегічне планування відбувається
у декілька етапів: встановлення цілей, визначення місії,
формування стратегій та "стратегічного набору", роз"
робка стратегічних планів та програм різного типу,
облік, контроль, аналіз виконання стратегічних планів,
організація виконання стратегічних планів [6, c. 134].

Сучасні динамічні зміни, зміна статусу і повноважень
регіонів вимагають і аналізу вже наявних на сьогодні
можливостей як транскордонної, міжрегіональної по"
літики Європейського Союзу, Ради Європи, а також і
вивчення сучасного досвіду транскордонної взаємодії
регіонів сусідів першого порядку України і відповідно
розробки нових стратегій регіонального, міжрегіональ"
ного розвитку. Цілком справедливо визначає важливість
врахування так званих зовнішніх факторів — імпульсів
при розробці стратегії розвитку регіону Шевчук Л.Т.:
"стратегія повинна враховувати найважливіші соціаль"
но"економічні імпульси (позитивні і негативні), що над"
ходять з оточення. Під оточенням слід розуміти соціаль"
но"економічні процеси у країні, її правове поле....від"
носини з сусідніми регіонами" [5, с. 23].

Детермінантою розбудови стратегії транскордонно"
го співробітництва слугує, на нашу думку, концепція ре"
гіонального розвитку, яка спрямована на вирішення
конкретних проблем прикордонного регіону на основі
реалізації потенціалу регіону. Таким чином, стратегія
розвитку та активізації транскордонного співробітниц"
тва визначається як сукупність цілей та способів їх до"
сягнення, спрямованих на реалізацію інтересів регіонів.
Основним принципом розбудови стратегії транскордон"
ного співробітництва є системний підхід, застосування
якого дозволяє структурувати взаємозв'язки та взаємо"
відносини між суб'єктами співробітництва. Доцільно
виокремити наступні рівні взаємовідносин:

1) на міждержавному/міжрегіональному рівнях —
коли суб'єктами співпраці виступають регіони України
та Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії;

2) у контексті взаємодії чотирьох елементів у кож"
ному з регіонів України та Європейського Союзу: регі"
ональна влада, підприємництво, наука, громадськість;

3) важливо виокремити і такий структуровизначаль"
ний чинник взаємовідносин, як мережу різного роду
інституцій, через які ці п'ять вищезазначених суб'єктів
безпосередньо представляють свої інтереси.

Таким чином, вибір оптимальної та ефективної ре"
гіональної політики (складовою якої є політика транс"
кордонного співробітництва) являє собою взаємозв'я"
заний триетапний процес:

— по"перше, це спільне визначення прикордонни"
ми регіонами стратегічних цілей на основі комплексно"
го та порівняльного аналізу стану транскордонної сис"
теми прикордонних регіонів України та ЄС;

— по"друге, визначення конкретних фінансових,
інституційних, правових інформаційних інструментів
політики для досягнення поставлених цілей;

— по"третє, на основі вищезазначеного — розроб"
ка кластерної моделі міжрегіональної співпраці, яка доз"
волить визначити пріоритети й напрям стратегічних і
тактичних цілей регіональної та транскордонної політи"
ки.

У теоретико"методологічному сенсі важливим є виз"
начення, окрім системного підходу, і базових принципів
побудови і реалізації стратегії транскордонного співро"
бітництва: партнерства, комплексності, ефективності,
пріоритетності, фінансового, правового та інформацій"
ного забезпечення.

Процес створення системи стратегічного плануван"
ня транскордонного співробітництва регіонів України та
Європейського Союзу не можна розглядати поза межа"
ми системи управління ними. Як управління, так і плану"
вання системи транскордонного співробітництва, повин"
но здійснюватися за строго науковими принципами і
методами планування. Особливий акцент слід робити на
удосконалення процесу реалізації функцій стратегічно"
го планування — розподіл ресурсів, адаптації до зовні"
шнього середовища, інституційно"організаційні зміни,
координація взаємовідносин в системі тощо. Власне,
поняття системи є визначальним, адже поєднує в собі
певну дихотомію — як цілісний динамічний організм, так
і поєднання елементів, які динамічно взаємодіють між
собою.

Стратегія розвитку регіону є інструментом узго"
дження державних, територіальних і галузевих інтересів
та планів. Формування стратегічного документа (стра"
тегія, стратегічний план) територіального розвитку —
непростий процес, про що свідчать перші спроби роз"
робити стратегічні плани розвитку окремих міст, районів
та областей України, а також численні публікації вітчиз"
няних і зарубіжних фахівців, у яких запропоновано різні
підходи до стратегічного планування. Актуальність зап"
ровадження системи стратегічного планування на рівні
області пояснюється такими причинами:

1) cтратегічне планування є визнаним світовою прак"
тикою елементом у системі управління регіоном, який
дає змогу створювати умови та використовувати потен"
ціал для перспективного розвитку;

2) в умовах докорінних соціально"економічних пе"
ретворень, які передбачають адаптацію територій до
вимог ринкової економіки та відкритого конкурентно"
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го ринку, цей інструмент допомагає приймати поточні рі"
шення з урахуванням стратегічних цілей розвитку тери"
торії;

3) стратегічне планування виступає найвідповідні"
шим інструментом, здатним консолідувати зусилля вла"
ди та громади в розв'язанні проблем розвитку регіону;

4) процес стратегічного планування сприяє зміцнен"
ню взаємо відносин між владою та громадськістю, по"
ліпшенню іміджу території, створює єдине поле дій усіх
його активних сил;

5) невід'ємною складовою стратегічного плануван"
ня є також гендерний підхід, що передбачає включення
перспектив гендерного розвитку та гендерного аналізу
на етапах розробки, реалізації, моніторингу та оціню"
вання стратегії [3;6].

Стратегічне планування включає використання про"
грамно"цільового підходу. Адже впровадження про"
грамно"цільового підходу є вкрай важливим у вироб"
ленні та прийнятті рішень щодо:

— визначення пріоритетів інвестиційно"інноваційно"
го розвитку держави, регіону, сектора економіки, під"
приємства;

— здійснення розробки та впровадження програм
науково"технічного та інвестиційно"інноваційного роз"
витку держави, регіону, сектора економіки, підприєм,"
ства;

— здійснення структурних реформ у період станов"
лення інвестиційно"інноваційної моделі економічного
розвитку держави;

— формування системи фінансування інноваційно"
го розвитку держави, регіону, сектора економіки, під"
приємства;

— сприяння розвитку інвестиційно"інноваційної
інфраструктури держави, регіону;

— формування національної промислової політики
та визначення пріоритетів її інноваційного розвитку;

— створення програми підготовки кваліфікованих
кадрів для інноваційної діяльності в управлінській, ви"
робничо"технологічній та науковій сферах;

— забезпечення захисту, комерціалізації та управ"
ління інтелектуальною власністю;

— створення умов (мотивація) для здійснення су"
б'єктами господарювання інноваційної діяльності в ре"
гіонах;

— забезпечення оновлення матеріально"технічної
бази науки;

— удосконалення механізмів просування на світові
ринки вітчизняної наукоємної продукції та технологій,
розвитку об'єктів інноваційної інфраструктури (техно"
парків, центрів інноваційного розвитку та);

— реалізації енерго" та ресурсозберігаючих про"
ектів з екологічною складовою [7].

Здійснення комплексу реформ, перетворень "дру"
гого покоління" щодо утвердження національної по"
літики конкурентоспроможності у перспективі дасть
змогу збалансувати політичні, гуманітарні, соціально"
психологічні, макро" і мікроекономічні фактори, визна"
чити та забезпечити оптимальні траєкторії подальшого
розвитку держави.

Стратегічне планування розвитку регіону здійс"
нюється на засадах концепції сталого гармонійного роз"
витку, яка визначає, що сталий розвиток територій —

це соціально, економічно й екологічно збалансований
розвиток міських і сільських поселень, спрямований на
формування їхнього економічного потенціалу, повно"
цінного життєвого середовища для сучасного та наступ"
них поколінь на основі раціонального використання
наявних ресурсів (природних, трудових, виробничих,
науково"технічних, інтелектуальних тощо), технологіч"
ного переоснащення й реструктуризації підприємств,
удосконалення соціальної, виробничої, транспортної,
комунікаційно"інформаційної, інженерної, екологічної
інфраструктур, поліпшення умов проживання, відпочин"
ку та оздоровлення, збереження та збагачення біоло"
гічного різноманіття природного середовища та збере"
ження культурної та історичної спадщини [3; 6]. Стра"
тегічне планування розвитку регіону має грунтуватись
на низці принципів:

— об'єктивність — спирання на попередні досягнен"
ня, досвід та об'єктивну інформацію зібрану під час роз"
роблення стратегії;

— цілепокладання — чітке формулювання мети та
конкретних стратегічних цілей;

— результативність — спрямування всіх заходів,
внесених до стратегії, на досягнення поставлених цілей;

— ефективність — визначення кількісного виразу
співвідношення витрат і результатів поліпшення еконо"
мічного та соціального стану території;

— пріоритетність — включення до стратегії голов"
них напрямків, реалізація яких дасть змогу забезпечи"
ти гармонійний розвиток території;

— компетентність — забезпечення відповідності
кола питань, на вирішення яких спрямована стратегія,
та компетенції органів управління територіальним роз"
витком;

— комплексність — створення диверсифікованої та
інноваційної економічної структури, базованої на со"
ціальному консенсусі;

— спадкоємність — залучення до процесу розроб"
лення представників усіх зацікавлених сторін задля за"
безпечення спадковості в реалізації розробленої стра"
тегії;

— альтернативність — опрацювання альтернатив"
них варіантів при розробленні стратегії;

— прозорість — забезпечення прозорості процесів
розроблення та реалізації стратегії, широке висвітлен"
ня їх у ЗМІ, залучення до них зацікавлених сторін;

— ситуаційність — виявлення, оцінка, врахування
впливу внутрішніх чинників та зовнішнього середовища,
можливих варіантів розвитку залежно від їх комбінації
[3; 6].

Методологічно"теоретичне узагальнення дає мож"
ливість визначити тенденції розвитку та концепції стра"
тегічного планування транскордонними взаємовідноси"
нами, системний підхід і конкретно"економічний аналіз
визначають в цілому склад взаємозв'язків між елемен"
тами стратегічного планування, класифікаційний метод
дослідження сприяє вивченню та узагальненню різних
стратегій. Так, в руслі якісних концептуальних змін у ре"
гіональній науці можна відзначити основні сучасні регі"
ональні теорії. Перш за все, заслуговують на увагу кон"
цептуальні узагальнення М.Кітінга (новий регіоналізм),
де обгрунтовується ідея формування нової моделі
"Європи регіонів" із зазначенням об'єктивності проце"
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су формування асиметричних відносин між регіонами з
різним рівнем соціально"економічного розвитку [4, c.
72].

Більш прагматичний підхід до певної ліквідації аси"
метрії регіонального розвитку презентує теорія М.Ге"
деса, де виокремлено головним принципом розв'язан"
ня проблем — конвергенцію, налагодження партнерсь"
ких відносин між регіонами [1, c. 42]. На нашу думку,
саме цей принцип — принцип партнерства і є відсутнім
у багатьох спільних проектах з розвитку транскордон"
ного співробітництва між регіонами України та ЄС.

Всі вищезазначені теорії регіонального планування,
локального партнерства та стратегії просторового пла"
нування в цілому можна визначити як напрямки компл"
іментарного регулювання, хоча не слід забувати і про
цілком об'єктивний детермінант взаємовідносин, а саме,
про конкуренцію. Позаяк в умовах прискорення і поши"
рення глобалізації світового господарства за умов на"
явних конкурсних переваг загострюється і конкуренція
між суб'єктами, тобто між регіонами, за конкретні пре"
ференції тощо.

Конкурентні переваги прикордонного регіону в си"
стемі реалізації транскордонного співробітництва ма"
ють чи найважливіше значення [2, c. 65]. Адже існують
і зовнішні — об'єктивні чинники, як, наприклад, кордон,
прикордонна ситуація, периферійне розташування до
центру, які в цілому мають і вельми негативний потен"
ціал. Справа в тому, яким чином ці фактори спрямувати
в інтеграційне русло, наприклад, яким чином для при"
кордонного західного регіону України за жорстких умов
шенгенського візового режиму зробити домінуючими
інтеграційні чинники кордону над його бар'єрними фун"
кціями.

З теоретико"прикладного сенсу проблеми, пов'язані
з визначенням сутності стратегічного планування транс"
кордонним співробітництвом, з науково"методичним
забезпеченням стійкості розвитку транскордонного
співробітництва, з інформаційним забезпеченням сис"
теми стратегічного планування транскордонним співро"
бітництвом, можливо вирішити, застосовуючи логістич"
ну концепцію управління економічними процесами. Має"
мо на увазі використання у стратегічному плануванні
транскордонного співробітництва регіонів України та
ЄС, логістичного зв'язку напрямів і заходів транскор"
донного співробітництва із виокремленням фінансової
та інституційної складових моделі стратегічної логісти"
ки, із визначенням напрямів і завдань узгодження лог"
істичних ланцюгів системи транскордонного співробіт"
ництва України із зовнішнім середовищем — системою
транскордонного співробітництва в Європейському
Союзі.

Фактично, використання моделі стратегічної логі"
стики відображає застосування саме міждисциплінар"
ного підходу. На нашу думку, стратегічний аналіз, який
передує стратегічному плануванню транскордонним
співробітництвом, варто здійснювати із використанням
СВОТ — аналізу, досліджуючи не тільки внутрішні мож"
ливості регіону, але і його зовнішнє середовища, адже,
власне, транскордонне співробітництво здійснюється у
так званому зовнішньому середовищі.

Сутність поняття "стратегічне управління транскор"
донним співробітництвом", взаємозв'язок стратегічно"

го планування і стратегічного менеджменту змінюють"
ся в сучасних умовах посилення регіоналізації та поши"
рення європейського інтеграційного процесу. По суті,
змінюються завдання і особливості стратегічного пла"
нування і управління. Процес стратегічного планування
є інструментом у системі стратегічного менеджменту, є
методом активізації дій, отже, воно тісно пов'язано з
теорією логістики.

Ідея застосування логістики, на нашу думку, є опти"
мальною через причини поєднання в собі завдань по"
точної діяльності та виокремлення перспектив розвит"
ку. Більше того, логістична концепція орієнтована на
досягнення саме стратегічної мети регіону — підвищен"
ня конкурентоспроможності регіону, втримання конку"
рентоздатної позиції регіону на міжнародному ринку.

ВИСНОВКИ
Таким чином, стратегічне планування транскордон"

ним співробітництвом розглядається як набір дій і
рішень кластерної системи управління процесом транс"
кордонної взаємодії, що веде до розробки відповідних
стратегій з транскордонного співробітництва для реа"
лізації чітко визначених цілей прикордонних регіонів як
України, так і Європейського Союзу. Зважаючи на ком"
плексність і багатоплановість проблематики, кожний
регіон сам формує спочатку власну стратегію, власне
бачення.

Cтратегічне управління транскордонним співробіт"
ництвом слід розглядати як процес прийняття й реалі"
зації стратегічних рішень, спрямований на здійснення
довгострокового управління, формуванням потреби в
партнерській співпраці регіонів України та Європейсь"
кого Союзу, а також зовнішнім середовищем у формі
структурних фондів ЄС з метою забезпечення сталого
та динамічного розвитку економіки регіонів України.
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