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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ВСТУП
Характерними рисами сучасного стану регіональ�

ного розвитку України є нестабільність його економі�
чної сфери і нестійкість розвитку ринкових відносин,
що виявилися в результаті проведення реформ. Незва�
жаючи на те, що подібні процеси реформування про�
являлися в багатьох країнах, економіці України влас�
тива певна специфіка, яка зумовлюється територіаль�
ними, історичними, демографічними й іншими факто�
рами, а також глобальністю змін, що відбуваються.
Низькі темпи ринкових перетворень і незадовільний
стан вирішення соціально�економічних проблем регі�
онів свідчать про слабкість зваженої державної регіо�
нальної політики, що негативно позначається на еко�
номічному розвитку регіонів, призводить до поглиб�
лення диспропорцій у територіальній структурі націо�
нальної економіки й у соціальній сфері її регіонів. Все
це значною мірою є наслідком структурної кризи в
Україні, що знаходить свій прояв у надмірній централ�
ізації державної влади, відсутності належної матері�
альної та фінансової основи й державної підтримки
регіонального розвитку, недосконалості розмежуван�
ня повноважень між різними рівнями влади на основі
принципу субсидіарності [1, с. 5].

УДК 332.145

Г . Г. Соболєва,
к. е. н. Харківська національна академія міського господарства
О. Г. Балог,
викладач, Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова

СИСТЕМА ЦІЛЕЙ РЕГІОНАЛЬНОЇ
СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО�ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ

Досліджено основні вимоги до цілей, що визначають майбутній стан соціально�економічної
системи будь�якого рівня, визначено основних суб'єктів управління регіональною системою,
зроблена спроба структурувати різноманітні цілі регіональної стратегії соціально�економічно�
го розвитку за ступенем значущості і пріоритетності.

In article the basic requirements to the purposes which define a condition of social and economic
system of any level are investigated; the basic subjects of management are defined by regional
system; attempt of structurization of the various purposes of regional strategy of social and economic
development on degree of the importance is presented.

Вказані проблеми значно модифікували динаміку
розвитку всіх регіонів України. Істотне посилення соц�
іальної напруженості, спричинене зростанням безробі�
ття, глибокою диференціацією рівня життя міських і
сільських жителів, збільшенням негативного сальдо
міграції, довгострокова стагнація економіки регіонів
вимагають розробки відповідної стратегії регіонально�
го розвитку, спрямованої на стимулювання диверсифі�
кованості регіональної економіки, активізацію підпри�
ємництва, підвищення їх конкурентоспроможності та
досягнення інших цілей [2, с. 113]. Використання систе�
ми стратегічного управління задля забезпечення роз�
витку регіональних систем обгрунтовано сучасним ста�
ном як економіки країни в цілому, так і її регіонів, який
засвідчує недосконалість існуючих моделей розвитку
регіональних соціально�економічних систем, їхню
нестійкість, структурну диспропорційність, значну за�
лежність від зовнішніх впливів. Саме регіональні стра�
тегії мають визначати цільові орієнтири, пріоритети і
завдання щодо раціонального та ефективного викори�
стання всіх видів ресурсів, трудового потенціалу, а та�
кож шляхи і способи розв'язання всього комплексу про�
блем, характерних для економічного простору регіонів
і в цілому держави [3, с. 6].
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Одним із найбільш важливих та актуальних питань в
теорії управління регіонами є питання визначення цілей
стратегії регіону. На сьогодні ще не сформована мето�
дологія визначення регіональних цілей, оскільки регі�
он досі не виступав суб'єктом формування цілей управ�
ління на певній території. Здебільшого він виступав за�
собом реалізації державних цілей.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
У рамках даної статті вважаємо за важливе зверну�

тися до проблеми регіонального стратегічного управлін�
ня в аспекті формулювання і структурування цілей та
завдань розвитку регіональних соціально�економічних
систем. Дане дослідження спрямоване на визначення
цілей щодо забезпечення регіонального розвитку з боку
окремих суб'єктів (держави, регіонів, районів тощо),
основи їх формування, вимог, які вони мають задоволь�
няти, завдань, на вирішення яких вони спрямовані.

РЕЗУЛЬТАТИ
Основною характеристикою стратегічного мислен�

ня є усвідомлення мети розвитку системи та способів її
досягнення. Мета (цілі) є наслідком усвідомлення інте�
ресів і має виражати можливості їх досягнення.

Цілевстановлення — вихідний етап будь�якої дії.
Саме формулювання мети, передбачення результату є
орієнтиром для узгодження діяльності людей, які ство�
рили соціально�економічну систему певного типу. Ефек�
тивність цілей — це базовий критерій стратегічного
цілевстановлення. Щоб цілі призводили до ефективних
рішень, а потім і дій, вони мають задовольняти ряду ви�
мог.

По�перше, цілі мають бути конкретними і вимірюва�
ними. Соціально�економічна система має виразити свої
цілі в конкретних вимірюваних формах, що є безпосе�
редньою базою підрахунку для наступних рішень і ви�
конання контрольних функцій.

По�друге, цілі мають бути орієнтованими в часі. Кон�
кретний горизонт планування є другою характеристи�
кою ефективних цілей. Ця характеристика вимагає, щоб
були визначені строки досягнення тієї чи іншої цілі.

По�третє, цілі мають бути реалістичними, досяжни�
ми. Встановлення цілі, яка перевищує можливості со�
ціально�економічної системи або непорівнянна із зовн�
ішніми факторами, може привести до негативних
наслідків. Цілі системи є мотивами поведінки людей. А
мотиви, в свою чергу, формуються на основі усвідом�
лення інтересів. Якщо цілі не реалістичні, то спрямуван�
ня в своїх діях людей до успіху буде блоковано і їх мо�
тивація ослабне, бо не будуть досягнуті власні еко�
номічні інтереси певної групи системи.

По�четверте, цілі мають бути зіставними та взаємно
підтримуючими. Забезпечення системного характеру
стратегічного планування можливе тоді, коли розроб�
ляються цілі, що скоординовані на горизонтальному
рівні та взаємно підтримуються в межах управлінської
вертикалі. Зіставність цілей має витримуватися в різних
функціональних галузях системи. Так, регіональна сис�
тема має формулювати зіставні цілі для промисловості,
для інноваційної і інвестиційної діяльності, для фінан�
сового сектора, для сфери соціально�побутового обслу�
говування тощо. Взаємна підтримка забезпечується пра�

вильним розділенням цілей на підцілі в межах внутріш�
ньої ієрархії, коли кожна мета відповідає цілі більш ви�
сокого рівня.

Можна однозначно стверджувати, що процес ціле�
встановлення є одним з перших етапів стратегічного уп�
равління і стратегічного планування. Цілі є основою
побудови економічних вимірів і визначають ефек�
тивність управління. Відзеркалення різних інтересів у
стратегічних цілях регіону і забезпечення на цій основі
суспільної підтримки стає важливим чинником регіо�
нального розвитку. Такий підхід зумовлений наявністю
багатьох конфліктних інтересів різних суб'єктів, заці�
кавлених в розвитку регіональної системи. Саме вони
роблять неможливим стихійний розвиток чи самороз�
виток, їх наявність вимагає використання соціально�
спрямованого керованого розвитку та інституційного
його оформлення в вигляді стратегічних цілей.

Визначення основної мети, на яку направлені дії
щодо економічного розвитку регіону, означає форму�
вання найвищих результатів, які будуть досягнуті через
певний період в регіоні, шляхом найбільш раціонально�
го використання місцевих ресурсів, тобто це фактично
є вираження побажань, як буде виглядати територіальні
громада через певний період часу.

Розробляючи механізми удосконалення системи
стратегічного управління розвитком регіону, необхід�
но розглядати наступні питання: визначення об'єкта і
суб'єкта управління, в тому числі співвідношення та ха�
рактеру взаємодії між органами загальнодержавного і
регіонального рівнів; аналіз концептуальної теоретич�
ної основи проведення державної регіональної політи�
ки; аналіз механізмів управління економічним розвит�
ком регіону; визначення взаємозв'язку між категорія�
ми "зростання" та "розвиток"; визначення меж, в яких
необхідно розглядати проблему економічного розвит�
ку регіонів; оцінка організаційного, фінансового і пра�
вового забезпечення регіонального розвитку; класифі�
кація методів регулювання регіонального розвитку [4,
с. 12].

Регіон не може сприйматися лише як об'єкт управ�
ління. Як відзначає Стеченко Д.М., "регіон не лише пе�
ретворюється на суб'єкт управління, а й стає і суб'єктом,
який самоуправляється" [5, с. 240]. Автор відзначає, що
сьогодні не можливо розцінювати регіон лише як об'єкт
управління з тих причин, що призводить до повернення
до адміністративного централізму, коли управління має
безпосередню прив'язку до конкретного центру. Також
доведеним є той факт, що управлінська дія закладена у
самому об'єкті управління.

Під об'єктом управління розуміється управління
соціально�економічними процесами (в широкому ро�
зумінні) в регіонах. Суб'єктом такого управління висту�
пає дворівнева система — своєрідний тандем "терито�
рія — держава". Сутність такого тандема полягає в тому,
що, з одного боку, управління регіональним розвитком
жорстко пов'язане з чітко відпрацьованою в законодав�
чому аспекті практичною діяльністю держави в усіх ре�
гіонах країни, а з другого боку — з соціально�економі�
чною політикою, що здійснюється певним регіоном з
метою досягнення цілей і задач відповідного регіональ�
ного рівня [5, с. 241].

Сьогодні регіон став самостійним суб'єктом еконо�
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мічного розвитку. Він покликаний виконувати новітню
роль в економічному просторі, як в національному, так
і в глобальному:

— у національному просторі суб'єктність регіону по�
в'язана зі здійсненням соціальної функції держави, яка
полягає в забезпеченні належних умов відтворення
населення і бізнесу;

— у глобальному просторі — із формуванням і за�
безпеченням власної конкурентоспроможності, яка
спрямована на залучення додаткових інвестицій, інно�
вацій, робочої сили, знань та інших сучасних факторів
виробництва.

Суб'єктами регіонального розвитку в Україні є за�
конодавчі та виконавчі органи влади центру та регіону,
органи місцевого самоврядування, а також різні міжре�
гіональні асоціації, місцеві громади, підприємці тощо
[6]. Їх діяльність має базуватися на принципах субсиді�
арності та стратегічного партнерства і створювати ор�
ганізаційну структуру стратегічного управління соціаль�
но�економічним розвитком продуктивних сил і середо�
вищем життя населення регіону.

З позиції концепції нового регіоналізму, яка поши�
рилася в Західній Європі з 70�х років минулого століття,
цілеутворюючою основою розвитку стають інтереси ре�
гіонів, а відповідальність за цей процес покладається
на місцеві органи влади.

Вважається, що процес формування стратегічних
цілей на рівні регіонів (з боку регіональних органів
влади) має безпосередньо відбуватися в системі "вер�
тикалі інтересів". Тобто регіональні цілі, що форму�
ються з урахуванням особливостей геополітичного та
економіко�географічного положення, обов'язково
мають враховувати в собі стратегічні цілі розвитку на�
ціональної економіки та сформульовані пріоритети
для регіонів і галузей видів економічної діяльності і
підприємств, які забезпечують конкурентні переваги
національної економіки на міжнародних ринках то�
варів, послуг, капіталів. З другого боку, система стра�
тегічних цілей регіонів має репрезентуватися інтере�
сами та цілями конкретних територіальних одиниць
(районів, селищ), що входять до складу регіональної
системи, та  цілями суб'єктів господарювання
(підприємств), що функціонують на території певно�
го регіону.

Отже, цільове управління дозволяє направити
діяльність державних виконавчих органів та органів
місцевого самоврядування на досягнення глобальних
стратегічних цілей і керувати розвитком будь�якої
організаційної структури, установи та розвитком регі�
онів і країни в цілому. Саме стратегічні цілі покликані
визначати напрям розвитку регіону, країни. Вони ма�
ють декомпозуватися зверху до низу — від загально�
національних пріоритетів до конкретних законів чи
нормативів, програм, проектів, розпоряджень, заходів
та дій.

Виходячи з вищевикладеного, можна стверджува�
ти, що стратегічні цілі розвитку країни в цілому та її
регіонів мають бути підпорядковані та узгоджені із на�
ціональними "Цілями Розвитку Тисячоліття", які були
підготовлені та представлені на Пленарному засіданні
Генеральної Асамблеї ООН найвищого рівня на�
прикінці 2010 р. Мінекономіки разом з Проектом Про�

грами розвитку ООН, понад 100 представників урядо�
вих установ, наукових інституцій, агенцій ООН, міжна�
родних організацій, Федерації профспілок України,
ділових кіл, громадських організацій представили
оновлену систему цілей, завдань і критеріїв національ�
ного розвитку України [7].

У доповіді визначено і доведено, що сформульо�
вані цілі безпосередньо впливають на соціальний,
економічний, політичний і етнокультурний рівень кож�
ної особистості, а в підсумку на соціально�економіч�
ний стан держави (табл. 1). Досягнення сформульо�
ваних результатів має вивести країну і її мешканців
на зовсім новий рівень розвитку — "привести до соц�
іалізації економічної системи з найповнішим ураху�
ванням потреб і інтересів населення, заохочення його
до продуктивної діяльності з метою реалізації влас�
ного професійно�кваліфікаційного потенціалу, все�
бічного розвитку, одержання гідної винагороди за
результати праці".

Слід відзначити, що в даному документі ключовим
орієнтиром є розвиток кожної окремої особистості
(кожного мешканця), саме йому підпорядковані цілі та
завдання розвитку систем більшого рівня. Основні цілі
людського розвитку формуються у трьох напрямах: пер�
ший — можливість прожити довге життя, підтримуючи
добрий стан здоров'я, другий — доступність знань,
одержання освіти, третій — наявність засобів, що за�
безпечують гідний рівень життя.

Проводячи аналіз за табл. 1, можна стверджувати,
що кожна мета є конкретною та вимірюваною, вони
мають певний обмежений горизонт досягнення до 2015
р., проведений попередній аналіз соціально�економіч�
ного розвитку України дозволяє визначити ступінь їх
досяжності. В той же час не можна однозначно стверд�
жувати, що визначені цілі підтримуються іншими стра�
тегічними документами. Так, в Концепції державної ре�
гіональної політики (затвердженої Наказом Президен�
ту України від 25.06.01 р. № 341/2001) визначено го�
ловну мету як: "створення умов для динамічного, зба�
лансованого соціально�економічного розвитку регіонів,
збільшення рівня життя населення, забезпечення вико�
нання гарантованих державою соціальних стандартів
для кожного її громадянина незалежно від місця меш�
кання, а також поглиблення процесів ринкової транс�
формації на основі збільшення результативності управ�
лінських рішень, удосконалення роботи органів держав�
ної влади та органів місцевого самоврядування". Аналіз
завдань державної регіональної політики дозволяє виз�
начити, що вони не є конкретними, вимірюваними, орі�
єнтованими в часі.

Аналогічний висновок можна зробити в процесі вив�
чення Стратегій соціально�економічного розвитку регі�
онів (областей) України. Майже всі регіональні стратегії
виходять з основної макроекономічної мети — забез�
печення добробуту населення, високого рівня і якості
життя мешканців країни і регіону. В той же час виникає
питання: до якого рівня? Лише в 2�х стратегіях (Вінни�
чини та Житомирщини) визначено, що необхідним до
2015 р. є збільшення рівня економічного розвитку регі�
ону та зростання добробуту мешканців до середньоук�
раїнських значень; ще в 3 стратегіях (Львівської, Одесь�
кої та Херсонської областей) чітко визначено не�
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обхідність покращення добробуту і якості життя насе�
лення регіону до європейських стандартів. Таким чином,
лише в 21% досліджених стратегій сформульована го�
ловна мета має кількісний, конкретний вираз, тобто за�
фіксовані кінцеві етапи розвитку соціально�економічних
систем до яких вони прагнуть.

Кількість стратегічних завдань та пріоритетів, що
визначені в стратегіях соціально�економічного розвит�
ку регіонів, також суттєво різниться. Вони також не є
конкретними і вимірюваними. В Стратегії розвитку До�
нецької області до 2015 р. прийнято за основні цілі 6
національних Цілей розвитку Тисячоліття. Вони певним
чином трансформовані та переформульовані (не по�
вністю співпадають із формулюванням цілей в табл. 1),
конкретизовані в критеріях досягнення, які відрізняють�
ся від індикаторів. Однак можна стверджувати, що в
зазначеній стратегії зроблена спроба узгодити і зіста�
вити цілі розвитку регіону (області) із загальнонаціо�
нальними цілями і пріоритетами.

Стратегічне цілепокладання вважають одним із ос�
новних інструментів інституційного забезпечення стійко�
го розвитку регіону і країни, а також суспільної рівно�
ваги. Від чіткості, ясності, обгрунтованості сформова�
ної системи цілей, від їхньої ранжованості всередині цієї
системи, пріоритетності досягнення та коректування
залежить ефективність і дієвість управління соціально�
економічною регіональною системою.

Стратегічні цілі пов'язані з якістю регіональної еко�
номічної системи, її збереженням чи перетворенням
[8]. Вони є чітким викладом того, чого певна соціаль�
но�економічна система (регіон, місто, територія, рай�
он) хочуть досягти в результаті вирішення критичних
питань; є основою для прийняття рішень щодо форму�
вання і реалізації тактичних та оперативних цілей та
завдань [9]. Кожна стратегічна ціль включає в себе
певну кількість тактичних цілей, більш ніж одну опера�
тивну мету, які, в свою чергу, містять певний перелік
конкретних завдань для їх досягнення. Стратегічний
набір тактичних та операційних цілей має конкретизу�
вати, яким саме чином буде досягнута стратегічна мета.
Тобто вони є проектами, процесами та програмами, які
утворюють ядро плану дій з відповідного критичного
питання.

Регіон, як і будь�яка інша соціально�економічна си�
стема іншого рівня, має досить велике різноманіття
цілей та задач. Так, окремо слід розглядати:

— економічні цілі, які виражаються в певних конк�
ретних показниках господарської діяльності і можуть
бути як кількісними, так і якісними;

— неекономічні цілі, які найчастіше пов'язані з со�
ціальними завданнями і спрямовані на задоволення по�
треб людей;

 — фінансові цілі, які виражаються через показни�
ки прибутку, рентабельності, доходності.

Отже, кількість і різноманітність цілей і завдань
стратегічного менеджменту регіонального розвитку є
великою. Саме це вимагає використання комплексно�
го, системного підходу до визначення їх складу.

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що

процес формування цілей та завдань регіональної

стратегії соціально�економічного розвитку є недоско�
налим і потребує переосмислення. На сьогодні про�
блемою регіональної політики на різних рівнях зали�
шається відсутність чітко визначених цілей, пріори�
тетів та відповідно, невідпрацьованість інструментів
впливу. Україна певною мірою змушена приділяти
велику увагу цілям рівності, визначивши той рівень
стандартів якості життя, який гарантовано буде за�
безпечено для кожного жителя незалежно від місця
проживання. Водночас регіональна політика повин�
на розвиватися в напрямі надання місцевим органам
влади вагомих інструментів впливу на місцевий еко�
номічний розвиток.

Найчастіше використовують інструмент побудови
"дерева цілей", який використовують як модель, що
описує упорядковану ієрархію цілей шляхом транс�
формації загальної стратегічної цілі на підцілі. "Дере�
во цілей" регіональної стратегії соціально�економічно�
го розвитку має безпосередньо будуватися в системі
"вертикалі інтересів". В той же час удосконалення по�
требують стратегічні документи національного рівня —
певні законодавчі акти, укази Президента України і Ка�
бінету Міністрів України, нормативні акти відповідних
органів, які визначають концептуальну основу регіо�
нального розвитку і формулюють ідею, ідеологію та
пріоритети для формування стратегій регіонального
розвитку.
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