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ВСТУП
Різноманітність форм стратегічного планування,

запропонованого основними напрямами економічної
думки, у своїй багатогранності в'язків постають систе*
мою і являють цінний матеріал для виявлення її складо*
вих, адекватних умовам перехідної економіки України.

Система стратегічного планування, на наш погляд,
має свою структуру, функції і на поверхні економічних
явищ проявляється через конкретні форми, виділення
яких можливе за різними класифікаційними ознаками.
Наприклад, за масштабами об'єкта виділяються форми
стратегічного планування на мікро*, мезо*, макрорівні
економіки; за видами діяльності — форми стратегічно*
го планування виробництва, розподілу, обміну, спожи*
вання; за способом ув'язки економічних інтересів влас*
ників у різних соціально*економічних укладах виділя*
ють такі форми стратегічного планування, як план, гос*
подарчі договори, держзамовлення, контрольні цифри,
нормативи; за генезисом перехідних економічних про*
цесів — приватизаційну, реструктуризаційну, еколого*
виробничу форми стратегічного планування; за трива*
лістю — форми стратегічного планування в галузях зі
швидким і повільним обертанням капіталу. Характери*
стики змісту зазначених та інших форм стратегічного
планування різняться відповідно соціально*економічних
умов, породжуючи відмінні напрями і послідовність
ув'язки економічних інтересів власників. Загальною ме*
тою варіювання такими формами є позитивна динаміка
ефективності довгострокової реалізації економічних
інтересів власників.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Вивченню та узагальненню проблем стратегічного
планування регіонів і розробці стратегії комплексного
просторового розвитку присвячені фундаментальні дос*
лідження українських вчених*регіоналістів. Результати
досліджень з даних питань певною мірою розкрито в
наукових працях як вітчизняних, так і зарубіжних вче*
них, зокрема О.М. Алимова, Б. Альстренда, С.І. Банду*
ра, М.П. Бутка, В.М. Вакуленка, А.С. Гальчинського,
В.М. Геєця, Б.М. Данилишина, М.І. Долішнього, С.І. До*
рогунцова, В.В. Дорофієнка, У. Кінга, Д. Кліланда,
В.І. Куценко, Дж. Лемпела, А.С. Лисецького, О.М. Люб*
ченка, Г. Мінцберга, С.В. Оборської, М.І. Фащевського,
Л.Г. Чернюк та інших.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— обгрунтувати трансформаційні форми та види

стратегічного планування для розробки і реалізації ком*
плексного розвитку регіону в державі;

— дослідити організаційну структуру управління
процесом розробки і реалізації стратегії комплексного
соціально*економічного розвитку на регіональному
рівні.

РЕЗУЛЬТАТИ
Невизначеність довгострокового ринкового функ*

ціонування об'єктів господарювання на різних рівнях на*
ціональної економіки зумовлює відповідні форми стра*
тегічного планування, які виконують стабілізуючу функ*
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цію — забезпечення цілеспрямованої стабільної стра*
тегічної діяльності об'єктів господарювання будь*яко*
го рівня економіки.

Мікроекономічна форма стратегічного планування
дозволяє виявити довгострокові цілі підприємства, об*
рати ефективні шляхи їх досягнення при раціонально*
му використанні виробничих ресурсів. Ця форма опти*
мізує сфери діяльність об'єкта господарювання на пев*
них товарних і ресурсних ринках, що реалізується че*
рез виробничо*технологічні, інноваційні, постачально*
збутові, фінансові та інші довгострокові заходи під*
приємств.

Форма стратегічного планування на мезорівні еко*
номіки визначає основні довгострокові цілі територіаль*
ної громади, раціональні напрями її функціонування
незалежно від підпорядкування об'єктів господарюван*
ня. Адекватно спрямованості оптимізується розвиток і
розміщення останніх на певних територіях, що дося*
гається за рахунок планового підбору об'єктів госпо*
дарювання до складу територіально*виробничого ком*
плексу; оптимальних рівнів виробництва на спеціалізо*
ваних підприємствах; пропорційності між галузями спе*
ціалізації та виробництвами, які їх доповнюють, між ви*
робництвом і транспортними потоками, капіталовкла*
деннями й виробничими потужностями будівельних
організацій, виробництвом і інфраструктурою; раціо*
нального використання ресурсів та іншого [3, c. 65; 5,
c. 44].

Макроекономічна форма стратегічного планування
окреслює цілі розвитку національної економіки на три*
валий період, є невід'ємною складовою економічної
політики на перспективу і передбачає оптимізацію мак*
ропроцесів для встановлення динамічної рівноваги. З
метою її досягнення плануються темпи науково*техніч*
ного прогресу, вдосконалення макроструктури еконо*
міки, крупні зрушення в територіальному розміщенні
продуктивних сил і залучення в господарський оборот
нових природних ресурсів, суттєві галузеві зрушення,
зміни життєвого рівня населення.

На різних стадіях суспільного відтворення в довго*
строковій перспективі проявляється неспроможність
ринку підтримувати його збалансованість. Це зумовлює
відмінні за видами діяльності форми стратегічного пла*
нування, які виконують репродуктивну функцію, спря*
мовуючись на підтримання встановлених темпів та про*
порцій суспільного відтворення, охоплюючи всі його
стадії, забезпечуючи їх взаємозв'язок і збалансований
розвиток [4, c. 182].

На першій стадії виробнича форма стратегічного
планування виявляє довгострокові цілі для виробниц*
тва необхідної суспільству продукції, шляхи підви*
щення його ефективності і вдосконалення структури.
Така форма оптимізує довгострокові пропорції між
галузями і секторами національної економіки. Це до*
сягається за рахунок реалізації довгострокових нау*
ково*технічних програм, структурної перебудови на*
родного господарства, вирішення крупних суспільних
і економічних задач, комплексного освоєння нових
регіонів.

Наступна, розподільча форма, стратегічного пла*
нування окреслює цілі, розподілу і перерозподілу до*
ходу в, тому числі: забезпечення сприятливих умов

для розширеного відтворення, зростання рівня жит*
тя населення, посилення заінтересованості праців*
ників у підвищенні ефективності суспільного вироб*
ництва. Досягненню зазначеного сприяють виявлен*
ня перспектив розподілу факторів виробництва, ство*
рених засобів і предметів праці, раціональне поєднан*
ня інтенсифікації суспільного виробництва з підви*
щенням його соціальної спрямованості, посилення
мотивації економічної діяльності, вдосконалення си*
стеми розподілу.

Обмінна форма стратегічного планування визначає
шляхи доведення стратегічно важливих продуктів праці,
що вироблятимуться, до їх споживачів на основі дер*
жавних замовлень, господарчих договорів між вироб*
никами і споживачами при мінімумі трансакційних та
інших витрат обміну. У виявлених напрямах балансують*
ся пропорції обміну між підрозділами суспільного ви*
робництва: виробництвом соціального продукту, вироб*
ництвом засобів виробництва, виробництвом предметів
споживання, невиробничою сферою.

Споживча форма стратегічного планування націле*
на на підвищення життєвого рівня населення, задово*
лення його потреб на основі використання довгостро*
кових тенденцій у споживанні виробничих ресурсів,
життєвих благ, динаміки їх наявних запасів при визна*
ченні напрямів їх найбільш економного використання.
Відповідно до такої спрямованості оптимізуються про*
порції матеріально*речової структури предметів спожи*
вання, виробничих ресурсів. Зазначене досягається пе*
реважно за допомогою довгострокових заходів інно*
ваційної, промислової, екологічної та соціальної політи*
ки.

Сучасні трансформаційні процеси породжують не*
обхідність погоджувати довгострокові економічні
інтереси у різних соціально*економічних укладах, зу*
мовлює, такі форми стратегічного планування, як
план, господарчі договори (контракти), держзамов*
лення, контрольні цифри, нормативи. Їх взаємодія
сприяє гармонійному цілеспрямованому поєднанню
різноманітних інтересів у довгостроковій перспективі
[2, c. 29].

У стратегічному плані напрями ув'язки економічних
інтересів відображаються через основні цілі, заходи,
соціально*економічні стратегії, послідовність їх втілен*
ня, сукупність яких утворює в складі стратегічного пла*
ну цільову, зведену, організаційну частини. В першу з
них (цільову) включаються положення (ціль, об'єкт та
інше), загальні для всіх показників і завдань стратегіч*
ного плану. Зведена частина складається з орієнтирів
розвитку, втілених у переліку заходів і відповідних по*
казниках. Організаційна частина конкретизує суб'єктів,
тривалість впровадження, виконавців та інші пояснен*
ня щодо втілення стратегічного плану. Останній також
вміщує стратегію в повному обсязі у додатку, а її кінцеві,
ресурсні показники, найважливіші завдання — у відпо*
відних частинах.

У будь*яких соціально*економічних умовах страте*
гічне планування виконує певне призначення, адекват*
но якому використовуються його форми. Вирішення
завдань перехідних процесів у вітчизняній економіці
актуалізує, серед останніх, саме трансформаційні скла*
дові. Господарські перетворення впливають на узго*
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дження довгострокових економічних інтересів влас*
ників, визначаючи сфери їх найповнішої реалізації. У
кожній них стратегічна ув'язка інтересів зумовлює за*
лучення необхідних факторів виробництва та способи
їх поєднання, а адекватна реалізація цих інтересів пе*
редбачає відповідне навантаження трансформаційних
елементів стратегічного планування. Їх різноманітність
функціонально поєднується на рівні складових систе*
ми, а адекватна її компонентам форма ефективності
конкретизується в показниках. Останні, характеризую*
чи кожну складову системи трансформаційних форм,
утворюють відповідну систему показників ефективності.
Сутність трансформаційних форм стратегічного плану*
вання та оцінка їх ефективності визначаються генезою
перехідних економічних процесів формальними засо*
бами.

Фактично приватизувалися лише доходи від функ*
ціонування цих об'єктів господарювання. З них через
"штучні схеми" вилучалися "приватизовані" обігові
кошти, що негативно позначалося на швидкості обо*
роту виробничих фондів, витратах виробництва, його
дохідності, цінності акціонерного капіталу. Невисока
вартість цінних паперів на приватизовані об'єкти і низь*
ка їх ліквідність, а також нерозвиненість фондового
ринку для перепродажу сприяли тимчасовому "консер*
вуванню" власності серед населення. Його формаль*
ний статус власника не сприяв реалізації відповідних
економічних інтересів і, таким чином, в процесі фор*
мальної приватизації ефективний власник не сформу*
вався.

Кожна з реалізованих програмних систем застосо*
вується в різних ситуаціях на територіях, що мають
особливості структури, свої проблеми суспільно*пол*
ітичного та економічного розвитку і свій потенціал.
Будь*яка програмна система повинна формуватися так,
щоб вона могла застосовуватися на всій території її дії,
з огляду на ключові особливості. Це означає, що тре*
ба визначити основні риси системи, але уникати кате*
горичності щодо тих територій, де можуть знадобити*
ся зміни. Регіони України різняться і за підходами, які
вони застосовують для соціально*економічного роз*
витку. Ця розмаїтість є такою, що на державному рівні
спостерігається прагнення розв'язати проблеми регі*
онального розвитку на усій території, використовую*
чи стандартні інструменти і підходи. Зазначимо, що між
державним і регіональним рівнями у їхній діяльності
по економічному розвитку існує конкуренція, а не
співробітництво. Державний рівень може значно виг*
рати, використовуючи регіональну ініціативу, не кон*
фронтуючи з нею, а займаючись обраними аспектами
економічного розвитку в партнерстві з регіональним
рівнем, використовуючи гнучкий інструмент, усередині
якого можна розробляти програми розвитку в регіо*
нах, задовольняючи і державні, і регіональні пріори*
тети [1, c. 111].

Разом з тим зазначимо, що проблеми модернізації
регіональних соціально*економічних систем зводяться
до реалізації в регіонах стратегій скорочення витрат і
підвищення експлуатації територіальних сировинних,
соціальних і екологічних ресурсів. Регіони не виступа*
ють суб'єктами процесів розвитку і виявляються в
підлеглій функції стосовно світових економічних по*

токів. У цій ситуації, як уже було відзначено, особливо*
го значення набуває задача узгодження інтересів регі*
онального і державного рівнів у рамках систем страте*
гічного планування і управління регіоном. Це можна
ефективно забезпечити на базі інституціонального ме*
ханізму стратегічного планування соціально*економіч*
ного розвитку регіону, що поєднує вертикальні і гори*
зонтальні процеси взаємодії, спрямовані на досягнен*
ня регіональних цілей розвитку. Однак слід зазначити,
що забезпечення комплементарності цих інтересів по*
требує інноваційних підходів до функціонування і роз*
витку самої системи стратегічного планування, які
дозволяють ініціювати системний ефект як мінімум в
економічних, соціокультурних контекстах. Крім того,
інноваційність у даному аспекті передбачає малу вит*
ратність і максимальну ефективність управлінської дії,
побудованої з урахуванням сукупного потенціалу конк*
ретного регіону і його місця в геополітичному і геоеко*
номічному просторі України і світу. Отже, необхідне
доповнення стратегічного механізму експертною скла*
довою, що реалізує функції:

— науково*аналітичного супроводу і докризової
модернізації системи стратегічного планування;

— відновлення системної моделі мислення регіо*
нального менеджменту на базі представленої в теоре*
тичній частині дослідження концепції стратегічного інно*
ваційного планування.

ВИСНОВКИ
Отже, актуальні проблеми організації процесу пла*

нування стратегії соціально*економічного розвитку ре*
гіону потребують відновлення системного механізму
розробки і реалізації стратегії на регіональному рівні
на базі підвищення ефективності координаційних про*
цесів, залучення на системній основі в процес плануван*
ня активних внутрірегіональних груп, визначення ролі і
місця регіонального рівня в інституціональному ме*
ханізмі розробки і реалізації стратегії розвитку регіонів
України.
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