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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У сучасних умовах стратегічне планування соціальноекономічного розвитку територій (СПТ) стає необхідною передумовою підвищення
їх конкурентоспроможності. Розвиток СПТ пов’язано з наявністю низки тенденцій:
- загальносвітових – вплив глобалізації, посилення територіальної конкуренції
між територіями за інвестиції тощо;
- загальнодержавних – адміністративних (здійснення адміністративної
реформи та процесів децентралізації державної влади; формування системи
регулювання та управління розвитком територій в умовах децентралізації; розвиток
нормативно-правової бази стратегічного планування); економічних (наявність
економічних диспропорцій у розвитку територій на регіональному та місцевому
рівнях і т. ін.); соціальних (посилення диференціації за територіями відповідно до
рівня доходів населення, оплати праці, отримання соціальних, комунальних,
адміністративних послуг, розвитку соціальної інфраструктури); екологічних
(диференціація в екологічному стані територій; наявність територій з високим
рівнем забруднення навколишнього природного середовища, недостатнім розвитком
екологічної інфраструктури, надмірним техногенним навантаженням на довкілля);
- місцевих – передання більшості повноважень і ресурсів на рівень
територіальних громад; зростання ролі регіонального та місцевого рівнів ухвалення
рішень; посилення відповідальності місцевих органів влади за підвищення якості
надання громадських послуг; підвищення громадської активності в процесі
вирішення актуальних проблем місцевого розвитку, у розробці та реалізації
стратегічних планів.
На регіональному та місцевому рівнях в Україні розробляються різні види
стратегічних документів. Але нині переважно процес СПТ не має комплексного
характеру, не завжди стратегічні документи спрямовані на вирішення актуальних
проблем розвитку місцевих громад. Можна констатувати, що в Україні тільки
починає формуватися методичне, нормативно-правове, кадрове, інформаційне та
ресурсне забезпечення СПТ на місцевому рівні (на рівнях районів, населених
пунктів
та
громад);
створюватися
нормативно-правовий,
економічний,
організаційний, інформаційний, соціальний механізми СПТ.
Основою для розвитку стратегічного планування на регіональному та
місцевому рівні є праці вітчизняних та закордонних фахівців у галузі державного
управління. Так, проблеми державного управління регіональним та місцевим
розвитком широко досліджувалися вітчизняними вченими, насамперед В. Бабаєвим,
С. Рогачовим, З. Варналієм, В.Воротіним, В. Куйбідою, С. Білою та іншими. Серед
дослідників розвитку територій слід виокремити Г. Вєтрова, О. Карого,
О. Лук’янченка, В. Мамонову, О. Широкова, С. Юркову. Практичні та теоретичні
аспекти функціонування механізмів державного управління у сфері стратегічного
планування розвитку територій розглянуто в працях О.Берданової, В. Вакуленка,
І. Дунаєва, Ю.Івашків, М. Латиніна, Т. Лозинської, П. Мавка, О. Панухнік,
В. Пархоменка, П. Прошка, І. Санжаровського, В. Тертички. Але, незважаючи на
різноплановість проведених досліджень, наявний практичний досвід СПТ, на
сьогодні недостатньо вивченими залишаються проблеми подальшого вдосконалення
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механізмів державного управління у сфері СПТ під час здійснення процесів
децентралізації державної влади. Усе це визначило актуальність і необхідність
проведення досліджень з удосконалення СПТ на регіональному та місцевому рівнях
з урахуванням сучасних тенденцій і потреб розвитку територій, концепції стійкого
розвитку.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне
дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Донецького
державного університету управління за темою «Теоретико-методологічні засади
розроблення та функціонування механізмів державного управління на центральному,
регіональному, галузевому рівнях, в різних сферах суспільного життя» (номер
державної реєстрації 0110U002889), Донбаської національної академії будівництва і
архітектури за темою «Організаційно-економічні основи містобудування,
територіального і стратегічного планування» (номер державної реєстрації
0113U001917). У межах цих тем автором досліджувалися аспекти вдосконалення
механізмів державного управління у сфері стратегічного планування розвитку
територій.
Мета й задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є надання
теоретичних та практичних пропозицій щодо вдосконалення механізмів державного
управління у сфері стратегічного планування соціально-економічного розвитку
територій. Для досягнення цієї мети було передбачено розв’язання таких задач:
- охарактеризувати теоретичні основи створення та функціонування
механізмів державного управління у сфері стратегічного планування соціальноекономічного розвитку територій;
- дослідити закордонний досвід стратегічного планування територій, який
можливо використовувати в Україні;
- оцінити функціонування механізмів державного управління у сфері
стратегічного планування розвитку територій в Україні;
- визначити особливості розвитку територій старопромислових регіонів, які
необхідно враховувати в системі регіонального та місцевого стратегічного
планування;
- розробити напрями удосконалення механізмів державного управління у
сфері стратегічного планування розвитку територій;
- удосконалити методичний підхід щодо оцінки якості стратегічних
документів СПТ.
Об’єктом дослідження є процес стратегічного планування соціальноекономічного розвитку територій.
Предметом дослідження є теоретичні і практичні аспекти удосконалення
механізмів державного управління стратегічного планування соціальноекономічного розвитку територій.
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження
є наукові підходи, принципи і концепції, подані в працях закордонних та
вітчизняних учених, присвячених проблемам СПТ. У процесі дослідження
використано сукупність загальних та спеціальних методів і підходів, які
відповідають меті та завданням дослідження. Історичний метод використано для
дослідження еволюції нормативно-правового механізму СПТ; абстрактно-логічний
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метод – для теоретичного узагальнення й формування висновків; метод
порівняльного аналізу – для зіставлення зарубіжного і вітчизняного досвіду СПТ;
метод економіко-статистичного аналізу – під час дослідження стану стратегічного
планування територій в Україні і в старопромислових регіонах; метод експертних
оцінок − для оцінки якості стратегічних документів СПТ; програмно-цільовий
метод – під час розробки концепції узгодження стратегічних документів соціальноекономічного розвитку різного рівня; структурний та системний підходи – під час
узагальнення теоретичних підходів до визначення сутності понять: «концепція»,
«стратегія», «програма», «план» відносно соціально-економічного розвитку
території. Інформаційну базу дослідження становлять статистичні матеріали
Державної служби статистики України, результати досліджень вітчизняних і
закордонних авторів, матеріали конференцій. Нормативно-правову базу склали
Конституція України, Закони України, укази Президента України, постанови
Кабінету Міністрів України.
Наукова новизна одержаних результатів визначається особистим внеском
автора у вирішення актуального наукового завдання в галузі державного управління,
що полягає в наданні теоретичних та практичних пропозицій з удосконалення
механізмів державного управління у сфері стратегічного планування соціальноекономічного розвитку територій на регіональному та місцевому рівнях.
Найсуттєвіші результати дисертаційного дослідження, які містять наукову новизну,
полягають у такому:
удосконалено:
- положення комплексного підходу до створення структурної моделі
узгодження стратегічних документів СПТ, яка ґрунтується на застосуванні
комплексу механізмів державного управління та забезпечення їх функціонування
під час розробки різних видів стратегічних документів, що сприяє внутрішньому та
зовнішньому узгодженню стратегічних документів СПТ;
- поняттєвий апарат механізмів державного управління у сфері СПТ шляхом
уточнення змісту понять: «концепція», «програма», «план» щодо соціальноекономічного розвитку території, які, на відміну від наявних, містять їхню
характеристику з позицій структурно-функціонального підходу, що забезпечує
розгляд основних елементів системи СПТ, що виконують різні функції, для
задоволення потреб системи в цілому;
- нормативно-правовий механізм державного управління у сфері стратегічного
планування соціально-економічного розвитку територій шляхом надання пропозицій
для органів державної влади: на національному рівні (прийняття Концепції
узгодження стратегічних документів, уведення до чинного вітчизняного
законодавства положень стосовно СПТ на місцевому рівні, ієрархії та послідовності
розробки документів СПТ різного рівня тощо); на регіональному рівні (розробка
угод між регіональними та місцевими органами влади, органами місцевого
самоврядування); на місцевому рівні (прийняття паспорта території);
- організаційний механізм державного управління у сфері СПТ шляхом
обґрунтування необхідності узгодження дій агенцій місцевого розвитку та
спеціалізованих підрозділів при органах державної влади, які будуть займатися
питаннями стратегічного розвитку територій;
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- методичний підхід щодо оцінки якості стратегічних документів СПТ, який
передбачає здійснення їх інтегральної оцінки на підставі експертних оцінок
учасниками соціального партнерства за показниками, що характеризують етапи
здійснення СПТ, участь громадськості у СПТ, змістовність та реалістичність
стратегічних документів.
дістали подальшого розвитку:
- визначення концептуальних засад створення та функціонування механізмів
державного управління у сфері стратегічного планування, що передбачає
необхідність використання для СПТ концепцій: сталого розвитку, універсалізму,
унікалізму, «громада-підприємець», «громада-двірник»;
- положення партнерського підходу до стратегічного планування соціальноекономічного розвитку території, що полягає у створенні можливостей для
рівноправної участі на всіх етапах планування представників усіх секторів
територіальної громади: органів місцевої влади і місцевого самоврядування, ділових
кіл та громадськості, тим самим враховуючи їхні інтереси у процесі розробки
загальної стратегії розвитку території;
- визначення перспективних напрямів розвитку стратегій на регіональному та
місцевому рівнях на підставі дослідження закордонного досвіду: переорієнтація на
стійкий та інноваційний розвиток територій; підвищення інвестиційної
привабливості територій шляхом активізації їх конкурентних переваг; розвиток
державно-приватного партнерства та активності членів громади під час вирішення
актуальних проблем територій;
- визначення особливостей розвитку територій старопромислових регіонів, які
необхідно враховувати в системі регіонального та місцевого стратегічного
планування територій.
Практичне значення одержаних результатів визначається можливістю
використання сформульованих висновків і пропозицій для вдосконалення
механізмів державного управління у сфері СПТ. Результати дослідження знайшли
практичне застосування в діяльності Громадської ради при Міністерстві
регіональної політики, будівництва і житлово-комунального господарства України
(довідка № 68 від 07.10.2015 р.), під час розробки Програми соціально-економічного
розвитку Донецької області на 2016-2020 рр., Стратегії розвитку Донецької області
на період до 2020 р. (довідка Департаменту розвитку базових галузей промисловості
Донецької обласної державної адміністрації № 1.11/363 від 01.05.2016 р.), у процесі
вироблення і реалізації стратегій соціально-економічного розвитку територій
м. Дружківка (довідка № 254 від 10.11.2015 р.), м. Новогродівка (довідка № 0563/126 від 29.09.2015 р.).
Пропозиції
щодо
вдосконалення
нормативно-правового
механізму
стратегічного планування територій на регіональному та місцевому рівнях
використані під час розробки нормативно-правових актів (довідка Центру
законодавчих ініціатив при Донецькій обласній раді № 18/43 від 30.01.2013 р.).
Результати роботи впроваджено до навчального процесу Донбаської національної
академії будівництва і архітектури (довідка № 01.01.493 від 22.06.2015 р.) під час
викладання лекцій та практичних занять із дисциплін «Державне та регіональне
управління», «Менеджмент міського господарства».
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Особистий внесок здобувача. Теоретичні обґрунтування, практичні
рекомендації, висновки та пропозиції, які отримані у процесі проведення
досліджень, розроблено здобувачем самостійно. Внесок автора в опубліковані
колективні роботи конкретизовано у списку публікацій.
Апробація результатів дослідження. Основні положення й результати
дисертації оприлюднено на науково-практичних конференціях: Міжнародній
науково-практичній конференції молодих учених, аспірантів, студентів «Економіка,
управління, фінанси: стан, проблеми та перспективи розвитку» (м. Макіївка, 2011,
2012 р.); ІV Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Стійкий
розвиток міст» (м. Харків, 2011 р.); Міжнародній науково-практичній конференції
студентів, аспірантів і молодих науковців «Стратегія розвитку міст: молодь і
майбутнє (інноваційний ліфт)» (м. Харків, 2013 р.); II Міжнародній науковопрактичній конференції «Регіональний розвиток – основа розбудови української
держави» (м. Донецьк, 2013 р.); Міжнародній науково-практичній конференції
«Розвиток взаємодії держави і громадянського суспільства в контексті
впровадження європейських принципів належного врядування» (м. Київ, 2013 р.);
VIII Всеукраїнській науково-практичній конференції «Менеджмент-освіта в
контексті трансформаційних перетворень в суспільстві» (м. Донецьк, 2014 р.);
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Майбутній науковець – 2015»
(м. Сєвєродонецьк, 2015 р.); науково-практичній конференції з міжнародною участю
«Управління інноваційним розвитком територій» (м. Дніпропетровськ, 2015 р.);
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Реформування публічного
управління: теорія, практика, міжнародний досвід» (м. Одеса, 2015 р.); VІІ
Всеукраїнській міжвузівській конференції студентів та молодих учених
«Становлення публічного адміністрування в Україні» (м. Дніпро, 2016 р.); науковопрактичній конференції з міжнародною участю «Науково-практичне забезпечення
розвитку та співробітництва об’єднаних територіальних громад» (м. Дніпро,
2016 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Развитие финансовокредитной системы Республики Казахстан в условиях новой глобальной
реальности» (м. Астана, 2016 р.).
Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковано у 24
наукових працях, зокрема, у розділах двох монографій, 8 статтях у наукових фахових
виданнях з державного управління, 2 статтях в іноземних виданнях, 12 тезах
конференцій із загальним обсягом 27,6 др. арк., з яких 13,25 др. арк. належать
особисто авторові.
Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається зі вступу,
трьох розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел. Повний обсяг
дисертації – 245 сторінок, з них 200 сторінок основного тексту. Робота містить 49
таблиць, у тому числі 12 – на окремих сторінках, 14 рисунків, у тому числі 2 – на
окремих сторінках, 1 додаток – на 6 сторінках. Список використаних літературних
джерел із 245 найменувань викладено на 25 сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
У першому розділі «Наукові засади механізмів державного управління у
сфері стратегічного планування соціально-економічного розвитку територій»

6

досліджено наукові засади створення та функціонування механізмів державного
управління (далі механізмів) у сфері стратегічного планування соціальноекономічного розвитку територій (СПТ): концептуальні основи, категоріальнопоняттєвий апарат, нормативно-правовий механізм СПТ.
Визначено, що в основі створення та функціонування механізмів СПТ повинні
бути такі концепції: сталого розвитку, яка заснована на необхідності розвитку з
позиції збереження середовища проживання, турботи про майбутні покоління;
універсалізму, що робить можливим використання досвіду міст-лідерів; унікалізму,
яка спрямована на пошук унікального шляху розвитку; «громада-підприємець»
(основна мета − досягнення конкурентоспроможності території); «громада-двірник»
(основна мета − задоволення суспільних потреб членів територіальної громади).
Узагальнення фахової літератури дозволило уточнити сутність стратегічного
планування розвитку територій, що, на відміну від наявних, передбачає розгляд
його:
- як діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування (ОМС) та
членів громад або їх представників з визначення основної мети та завдань розвитку
території;
- як послідовність конкретних дій із розробки стратегічних документів
розвитку на регіональному та місцевому рівнях;
- як складну систему державного управління стратегічним плануванням
соціально-економічного розвитку територій (модель системи подано на рис. 1).
Обласна державна
адміністрація
(ОДА)
Обласна рада

Виконавчий
комітет обласної
ради
Структурний
підрозділ ОДА

Члени громад

1. Принципи:
об’єктивність, цілепокладання,
результативність, ефективність,
пріоритетність, компетентність,
спадкоємність,
альтернативність, прозорість,
ситуаційність.
2. Процедури:
стратегічне
прогнозування; програмування;
проектування.
3. Види планування:
програмно-цільове;
територіальне; бюджетне.
4. Державні механізми:
- нормативно-правовий,
- економічний,
- інформаційний,
- організаційний,
- соціальний.

Документи СПТ
Рис. 1. Загальна
регіональному рівні

модель

системи

державного

Функції:
- організація
розробки
та
реалізації СПТ;
- мотивація;
- координація
(узгодження);
- регулювання;
- контроль
(моніторинг)

Забезпечення
СПТ:
-нормативноправове;
- організаційне;
- методичне;
- методологічне;
- ресурсне;
- інформаційне.

управління

СПТ

на
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Визначено: для розвитку СПТ необхідна наявність забезпечення
(методологічного, методичного, ресурсного, інформаційного) окресленого процесу
та певних державних механізмів:
1) нормативно-правовий механізм СПТ – це сукупність норм, правил
законодавства, які створюють систему законодавчого забезпечення і нормативного
регулювання СПТ;
2) організаційний механізм СПТ забезпечує створення організаційних
структур у системі державних органів влади, ОМС, громадських організацій і т. ін.,
що здійснюють організаційне забезпечення процесу СПТ;
3) інформаційний механізм СПТ, який забезпечує створення системи
інформаційних зв’язків між суб’єктами СПТ, інформаційного забезпечення
розробки, реалізації, контролю й моніторингу в системі СПТ;
4) економічний механізм СПТ, який забезпечує створення економічного
впливу на суб’єкти планування, що виявляється у виникненні в них матеріальної
відповідальності і зацікавленості в реалізації СПТ. Надто важливими складовими
економічного механізму є формування бюджетів розвитку населеного пункту,
фінансове забезпечення процесу розробки та реалізації СПТ;
5) соціальний механізм СПТ, основою якого є соціальне партнерство між
органами державної влади, місцевого самоврядування і членами громади в процесі
СПТ, яке забезпечує створення системи взаємодії влади, бізнесу і населення в
процесі розробки та реалізації СПТ.
У роботі подається характеристика етапів розвитку нормативно-правового
механізму СПТ в Україні. Визначено особливості сучасного етапу розвитку
нормативно-правового механізму СПТ (з 2006 р. і дотепер): масовий розвиток СПТ
на довгостроковий термін, розвиток конкуренції між територіями за інвесторів, за
отримання коштів від державного та регіональних бюджетів, грантів; розвиток СПТ
в умовах здійснення децентралізації державного управління; розвиток громадської
активності членів громади та державно-приватного партнерства в процесі СПТ.
У результаті проведеної оцінки визначено основні проблеми методичного
забезпечення СПТ на регіональному та місцевому рівнях: відсутні єдині підходи до
розробки документів СПТ на регіональному і місцевому рівнях з точки зору
уявлень про зміст таких документів, обсяг і глибину розроблення, подання супутніх
матеріалів, джерела інформації, необхідної для аналізу й оцінок; відсутність єдиних
методичних підходів до розробки документів СПТ; неузгодженість стратегічних
документів різного рівня.
Проаналізовано особливості функціонування механізмів СПТ за кордоном.
Установлено,
що
сучасний
процес
СПТ
націлено
на
підвищення
конкурентоспроможності території, пов’язано з перепрофілюванням та
реструктуризацією старопромислових територій, їх інноваційним розвитком
вирішення екологічних проблем. Як закордонний досвід СПТ, який можливо
використовувати в Україні, запропоновано: формування «полюсів росту»,
інтегрованих з регіональними та світовими ринками; пріоритетний розвиток містлідерів і опорних міст; будування стратегій розвитку населених пунктів відповідно
до їх ролі в національній системі розселення; розробка інноваційних стратегій
розвитку територій; укладання угод між регіональними та місцевими органами
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влади, органами місцевого самоврядування; переорієнтація на стійкий та
інноваційний розвиток, підвищення інвестиційної привабливості території шляхом
активізації її конкурентних переваг, розвиток державно-приватного партнерства та
активності членів громад.
У другому розділі «Сучасний стан механізмів державного управління у сфері
стратегічного планування соціально-економічного розвитку територій» досліджено
стан механізмів СПТ.
Установлено характерні риси СПТ на регіональному та місцевому рівнях:
диференціація стратегічних документів соціально-економічного розвитку за
змістом, структурою, термінами дії, правами та функціями суб’єктів планування,
етапами планування, методиками, що використовуються. У більшості документів не
зазначено місце та роль стратегії в системі інших документів.
Проаналізовано наявні підходи до розробки стратегічних документів
соціально-економічного розвитку територій в Україні:
- управлінський підхід: відомчий тип – розробка виконується вузьким
колективом фахівців;
- адміністративний тип – розробка виконується багатогалузевим колективом
фахівців ОМС;
- експертний підхід, який передбачає залучення до СПТ незалежних фахівців –
експертів;
- громадський підхід (елітарний підхід; партнерський підхід). Обґрунтовано,
що партнерський підхід є оптимальним підходом до СПТ. Він передбачає
рівноправну участь у робочій групі представників усіх трьох секторів громади:
місцевої влади, ділових кіл та громадськості, тим самим враховуючи їхні інтереси
під час розробки загальної стратегії розвитку території.
Визначено, що на формулювання мети, завдань, основних напрямів у
стратегіях соціально-економічного розвитку на регіональному та місцевому рівнях
значний вплив здійснює наявність певних особливостей у соціально-економічному
розвитку територій. У роботі було проаналізовано основні показники соціальноекономічного розвитку старопромислових регіонів України (СПР) – регіонах з
надмірною концентрацією підприємств важкої індустрії та складним екологічним
станом) (табл. 1).
Установлено особливості розвитку територій старопромислових регіонів, які
необхідно враховувати під час СПТ:
1. Економічні особливості: для населених пунктів старопромислових регіонів
характерні: монопрофільна економічна структура, що призводить до зниження
конкурентоспроможності продукції; деформована структура промислового
виробництва зі значною перевагою галузей важкої промисловості, застаріла
транспортно-логістична інфраструктура і т. ін.; залежність експортоорієнтованих
підприємств від кон’юнктури світового ринку; висока матеріало-, енерго- та
капіталомісткість виробництва продукції.
Недостатній приріст інвестицій та інновацій у розвиток територій, низька
інвестиційна привабливість територій і інноваційна активність. Спостерігається
значна диференціація у рівнях зосередження інвестицій по території регіонів.
Наприклад, у Донецькій області у 2013 р. на м. Донецьк припадало 57,2 % від
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загального обсягу інвестицій, м. Маріуполь – 15,7 %, м. Горлівка – 6,1 %,
м. Бахмут – 5,3 %, м. Макіївка – 4,4 %).
Таблиця 1
Основна характеристика показників старопромислових регіонів
Обсяг
Кількість
Валовий
Кількість
реалізованої
економічно- регіональний
промислової
Територія наявного
активного
продукт
продукції,
тис. км2 населення населення
Показники
(у фактична 1 січня
(товарів,
(15-70 років) них цінах),
(2014 р.)
2016 р.,
послуг),
(2015 р.), тис. млн. грн.
тис. осіб
млн. грн.
осіб
(2015 р).
(2015 р.)
Дніпропетровська 31,9
301107,8
3254, 9
1594,9
176540
обл.
4265,1
Донецька обл.
26,5
174390,4
877,7
119983
Запорізька обл.
27,2
134740,7
1753,6
825,5
65968
Луганська обл.
26,7
22916,3
2205,4
362,7
31393
Загальна
вага 18,6
26,8
20,2
24,8
36,3
СПР в Україні, в
%
2. Соціальні особливості: визначається значна диференціація в соціальноекономічному розвитку територій у середині регіонів ‒ у розмірі заробітної плати
працівників, рівні життя населення; високий рівень безробіття, особливо серед
молоді; високий рівень захворюваності на туберкульоз та ВІЛ; розвиток
депопуляційних тенденцій. У старопромислових регіонах частка молодого
населення (12-14%) значно менша, ніж частка старого населення (16-18%). Середня
забезпеченість житлом одного мешканця СПР нижча за середню в Україні. Значна
частина населення СПР потребує поліпшення житлових умов; існує проблема із
забезпеченням населення якісною питною водою.
3. Екологічні особливості: щільність викидів від стаціонарних джерел
забруднення з розрахунку на квадратний кілометр території області складає 61,8
тонни шкідливих речовин, а на душу населення – 352,7 кг, що відповідно у 8,4 і в 3,7
рази, перевищує середній рівень по країні.
Військовий конфлікт, який відбувається на сході України, вкрай негативно
вплинув на наявний потенціал Донецької та Луганської областей. Ці області зазнали
великих втрат через руйнування виробничої, транспортної та соціальної
інфраструктур, погіршення екологічної ситуації, зменшення людського потенціалу
тощо. Це вимагає обов’язкове врахування необхідності розробки спеціальних
стратегічних планів з відновлення та подальшого розвитку Донбасу.
На підставі аналізу стану СПТ окреслено основні проблеми в функціонуванні
механізмів державного управління у сфері СПТ на регіональному та місцевому
рівнях:
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- у нормативно-правовому механізмі (недосконалість нормативно-правового
забезпечення СПТ на регіональному та місцевому рівнях);
- в організаційному механізмі (недосконалість організаційної структури
органів, які займаються СПТ; відсутність зовнішнього та внутрішнього узгодження
стратегічних документів різного рівня; фактично не здійснюється моніторинг,
оцінка, контроль стратегічних документів, їх корегування);
- у соціальному механізмі (несформовані дієві механізми залучення
громадськості, узгодження балансу інтересів, розвитку системи державноприватного партнерства в процесі СПТ. Процес СПТ не є відкритим та прозорим,
немає вільного доступу членів громади до змісту стратегічних документів,
результатів їх виконання);
- в інформаційному механізмі (недосконала інформаційна база для розробки та
моніторингу виконання стратегічних документів; не регламентовані комунікаційні
та функціональні горизонтальні зв'язки, які необхідні для процесу СПТ);
- в економічному механізмі (відсутність достатнього фінансового
забезпечення розробки та реалізації стратегічних документів).
Зазначені проблеми свідчать про необхідність подальшого вдосконалення
механізмів СПТ. Констатовано, що роль стратегічного планування територій буде
збільшуватися в умовах здійснення децентралізації державної влади. Подолання
наслідків військового конфлікту на сході України вимагає розробки спеціальних
стратегічних планів з відновлення та подальшого розвитку Донбасу.
У третьому розділі «Напрями вдосконалення механізмів державного
управління у сфері стратегічного планування соціально-економічного розвитку
територій» надано пропозиції щодо вдосконалення механізмів СПТ, здійснення
окремих етапів СПТ.
Обґрунтовано необхідність комплексного підходу до узгодження стратегічних
документів СПТ на підставі розробки структурної моделі їх узгодження (рис. 2).
Вважається доцільним використання єдиних нормативно-правових,
організаційних, економічних, соціальних механізмів, методологічного та
методичного забезпечення на всіх етапах та рівнях планування. Визначено
пріоритетне місце стратегії в системі стратегічних документів соціальноекономічного розвитку. Запропоновано модель внутрішнього узгодження
стратегічних документів на місцевому рівні (рис. 3).
Надано пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового механізму СПТ
на національному рівні (прийняття Концепції узгодження стратегічних документів,
введення до чинного вітчизняного законодавства положень стосовно СПТ на
місцевому рівні, ієрархії та послідовності розробки документів СПТ різного рівня і
т. ін.); на регіональному рівні (розробка угод між регіональними та місцевими
органами влади, органами місцевого самоврядування); на місцевому рівні
(прийняття паспорта території).
Запропоновано такі вдосконалення визначень у системі СПТ:
- концепція розвитку території − прогнозно-аналітичний документ, що містить
систему уявлень про стратегічний вибір, цілі і пріоритети розвитку території,
основні положення регіональної та місцевої соціально-економічної стратегії щодо
розвитку територій;
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- план розвитку територій − стратегічний документ, в якому визначено
взаємозв’язок між основними цілями і завданнями для їх досягнення, показниками,
за допомогою яких будуть вимірюватися результати діяльності органів державної
влади щодо розвитку територій;
- програма розвитку територій − стратегічний документ, який містить
конкретні заходи щодо вирішення цілей та завдань, визначених у концепції
соціально-економічного розвитку території.
Концепція узгодження документів СПТ

Пріоритети
Цілі
- економічні;
- соціальні;
- екологічні

Принципи
- централізації
та децентралізації;
- збалансованості;
- альтернативності

Функції

Механізми

- прогнозування;
- організації процесів
узгодження;
- мотивації;
- координації;
- регулювання;
- контролю і
моніторингу

- організаційний;
- економічний;
- нормативноправовий;
- інформаційний;
- соціальний

Задачі

Забезпечення узгодження стратегічного планування

Методологічне та
методичне

Нормативноправове

Організаційне

Ресурсне

Інформаційне

Фінансове, кадрове

Рис. 2. Структурна модель узгодження документів СПТ
Обґрунтовано доцільність:
1) розробки угод між регіональними та місцевими органами влади, органами
місцевого самоврядування щодо розвитку територій;
2) підписання міжмуніципальних угод, що може бути ефективним механізмом
узгодження інтересів сусідніх населених пунктів (міст). У цій угоді мають бути
враховані стратегії розвитку всіх населених пунктів, особливості їх розвитку;
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прописані механізми координації, фінансування контролю та моніторингу
виконання запланованих спільних заходів.
Удосконалено організаційний механізм СПТ шляхом визначення декількох
варіантів створення органів, що можуть займатися стратегічним плануванням на
місцевому рівні. Відповідно до першого варіанта у структурі виконавчого комітету
міської ради створюється новий спеціалізований підрозділ СПТ (відділ,
департамент). У тих містах, де потенціал, повноваження, ресурси органів місцевої
влади не є міцними і достатніми, а потенціал громадських організацій досить
великий, пропонується використовувати другий варіант − створення дистанційних
від органів влади агенцій місцевого розвитку (АМР).
Інвестиційне
планування

Прогноз соціально-економічного
розвитку території

Бюджетне
планування

Оцінка потреб розвитку території

Стратегічне
планування

Територіальне планування

Пріоритети
Цілі
Завдання
Принципи
Функції
Механізми
Забезпечення

Генеральний план (схема)
планування території:
- зонування території;
- градобудівельний план
земельної ділянки;
- схема планування щодо
організації земельної ділянки;
- містобудівна документація
місцевого та регіонального
рівня.

Оцінка стану розвитку території

Система управління якістю
розробки стратегічних документів
управління

Стратегічні документи

Рис. 3. Модель внутрішнього узгодження стратегічних документів на
місцевому рівні
Удосконалено соціальний механізм СПТ шляхом подальшого розвитку
основних напрямів взаємодії органів державної влади і громадськості в процесі
СПТ: участь у роботі громадських рад, робочих груп, комісій з підготовки,
обговорення, розробки, впровадження, моніторингу та контролю стратегічних
документів СПТ; обов’язковий розгляд громадських ініціатив та пропозицій щодо
змісту стратегічних документів; постійне інформування населення про зміст
стратегічних документів, результати моніторингу та контролю їх виконання;
впровадження в практику діяльності органів державного влади механізмів
соціального замовлення та суспільного договору.
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Удосконалено методичний підхід щодо оцінки якості стратегічних документів
СПТ на підставі використання експертних оцінок учасників соціального партнерства
в процесі СПТ – представників: від замовника розробки стратегічних документів
(органу державної влади, ОМС) (Пзам); виконавця розробки стратегічних документів
(Пвик); громадськості (громадських організацій, ділових кіл), які активно брали
участь у процесі розробки, обговорення, моніторингу СПТ і т.п. (Пгром); незалежного
експерта від наукового або вищого навчального закладу, фахівця з проблем СПТ
(Пнаук). Інтегральна оцінка стратегічних документів СПТ (Зоц заг) визначається за
формулою 1:

З оц . заг . = ( З оц ( П зам ) + З оц ( П вик ) + З оц ( П грнм ) + З оц ( П наук ) / 4 , де

(1)

Зоц(Пзам), Зоц(П вик), Зоц(Пгром), Зоц(Пнаук) – відповідні оцінки експертів.
Загальна оцінка експерта визначається шляхом підсумовування добутків
індивідуальних оцінок із кожного блоку оцінювання показників на ваговий
коефіцієнт відповідної групи показників (формула 2):

І заг =

∑

d i × I ін , де

(2)

Iзаг − загальна оцінка експерта з блоку,
Iін − індивідуальна оцінка експерта з кожного блоку оцінки,
di − ваговий коефіцієнт відповідної групи показників, що показує важливість
групи показників для успішності СПТ (Σ di = 1). Оцінка важливості групи показників
має значення від 0 − мінімальна оцінка, до 1 − максимальна оцінка.
Оцінка якості стратегічних документів відбувається за такими блоками: оцінка
етапів здійснення СПТ; професіоналізм розробників стратегічних документів;
участь громадськості у СПТ; змістовність та реалістичність стратегічних
документів; оформлення та доступність їх до громадськості.
ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі на підставі проведеного дослідження вирішено
актуальне науково-практичне завдання з удосконалення механізмів державного
управління у сфері стратегічного планування соціально-економічного розвитку
територій. Результати дослідження дозволили сформулювати такі висновки:
1. Проаналізовано стан досліджень теорії і практики СПТ і визначено
необхідність подальшого удосконалення механізмів державного управління у цій
сфері, забезпечення їх функціонування в умовах здійснення децентралізації
державної влади.
2. На підставі характеристики теоретичних основ визначено концептуальні
засади створення та функціонування механізмів державного управління у сфері
СПТ ‒ це концепції: сталого розвитку, яка заснована на необхідності розвитку
території з позиції збереження середовища проживання, турботи про майбутні
покоління; універсалізму, що робить можливим використання досвіду з розвитку
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територій інших країн; унікалізму, яка спрямована на пошук унікального шляху
розвитку території; «громада-підприємець» (основна мета – досягнення
конкурентоспроможності території); «громада-двірник» (основна мета −
задоволення суспільних потреб членів територіальної громади).
Удосконалено поняттєвий апарат стратегічного планування територій шляхом
уточнення змісту понять: «концепція», «стратегія», «програма», «план» відносно
соціально-економічного розвитку території, які, на відміну від наявних, містять
їхню характеристику з позицій структурно-функціонального підходу, що забезпечує
розгляд основних елементів СПТ, які виконують різні функції, для задоволення
потреб системи в цілому.
3. Дослідження закордонного досвіду СПТ визначило перспективні напрями
розвитку стратегій на регіональному та місцевому рівнях переорієнтації на стійкий
та інноваційний розвиток; підвищення інвестиційної привабливості територій
шляхом активізації їх конкурентних переваг; розвиток державно-приватного
партнерства та активності членів громади під час вирішення актуальних проблем
територій.
4. У результаті оцінки функціонування механізмів державного управління у
сфері СПТ встановлено: відсутність єдиних підходів до розробки документів
стратегічного планування з точки зору уявлень про зміст таких документів, обсяг і
глибину розроблення, подання супутніх матеріалів, джерела інформації, необхідної
для аналізу й оцінок призводить до неузгодженості стратегічних документів різного
рівня; недосконалість наявного організаційного механізму СПТ не дає змогу
розробляти стратегічні документи високої якості.
Визначено характерні риси сучасного стратегічного планування СПТ:
диференціація стратегічних документів розвитку територій за змістом, структурою,
термінами дії, правами та функціями суб’єктів планування, етапами планування,
використовуваними методиками.
На підставі оцінки сучасних підходів до розробки стратегічних документів
соціально-економічного розвитку територій дістало подальшого розвитку
положення партнерського підходу до стратегічного планування соціальноекономічного розвитку території, що полягає у створенні можливостей для
рівноправної участі на всіх етапах планування представників усіх секторів
територіальної громади: органів місцевої влади і місцевого самоврядування, ділових
кіл та громадськості, тим самим враховуючи їхні інтереси у процесі розробки
загальної стратегії розвитку території.
5. З’ясовано особливості розвитку територій старопромислових регіонів, які
необхідно враховувати в системі регіонального та місцевого стратегічного
планування: старопромисловий та монопрофільний характер розвитку, низька
інноваційна та інвестиційна активність, диференціація в рівні життя населення;
розвиток депопуляційних тенденцій, екологічні проблеми.
6. Запропоновано вдосконалення державних механізмів у сфері СПТ на
підставі впровадження комплексного підходу до створення структурної моделі
узгодження стратегічних документів СПТ, яка основана на застосуванні комплексу
механізмів та забезпеченні їх функціонування під час розробки різних видів
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стратегічних документів, що сприяє внутрішньому і зовнішньому узгодженню
стратегічних документів СПТ.
Удосконалено організаційний механізм державного управління у сфері СПТ
шляхом обґрунтування необхідності узгодження дій агенцій місцевого розвитку та
спеціалізованих підрозділів при органах державної влади, які будуть займатися
питаннями стратегічного розвитку територій.
Удосконалено нормативно-правовий механізм державного управління у сфері
СПТ шляхом надання пропозицій для органів державної влади на національному
рівні (прийняття Концепції узгодження стратегічних документів, введення до
чинного вітчизняного законодавства положень стосовно СПТ на місцевому рівні,
ієрархії та послідовності розробки документів СПТ різного рівня тощо); на
регіональному рівні (розробка угод між регіональними та місцевими органами
влади, органами місцевого самоврядування); на місцевому рівні (прийняття
паспорта території).
7. Удосконалено методичний підхід щодо оцінки якості стратегічних
документів СПТ, який передбачає здійснення інтегральної оцінки СПТ на підставі
експертних оцінок учасниками соціального партнерства за показниками, що
характеризують етапи здійснення СПТ, участь громадськості у СПТ, змістовність та
реалістичність стратегічних документів.
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АНОТАЦІЯ
Беззубко Б. І. Вдосконалення державних механізмів стратегічного
планування соціально-економічного розвитку територій. – На правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного
управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. –
Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки
України. – Маріуполь, 2017.
Дисертаційну роботу присвячено вдосконаленню державних механізмів
стратегічного планування соціально-економічного розвитку територій (СПТ).
Визначено концептуальні засади створення та функціонування механізмів
державного управління у сфері стратегічного планування соціально-економічного
розвитку територій. Удосконалено поняттєвий апарат стратегічного планування
територій шляхом уточнення змісту понять: «концепція», «стратегія», «програма»,
«план» відносно соціально-економічного розвитку території. Дослідження
закордонного досвіду СПТ визначило перспективні напрями розвитку стратегій на
регіональному та місцевому рівнях переорієнтації на стійкий та інноваційний розвиток;
підвищення інвестиційної привабливості територій шляхом активізації їх
конкурентних переваг; розвиток державно-приватного партнерства та активності
членів громади під час вирішення актуальних проблем територій. Обґрунтовано
необхідність комплексного підходу до створення структурної моделі узгодження
стратегічних документів соціально-економічного розвитку територій. Надано
пропозиції щодо удосконалення нормативно-правового та організаційного
механізму стратегічного планування соціально-економічного розвитку територій.
Удосконалено методичний підхід щодо оцінки якості стратегічних документів СПТ
на підставі здійснення їх інтегральної оцінки учасниками соціального партнерства.
Дістало подальшого розвитку обґрунтування застосування партнерського підходу в
процесі стратегічного планування соціально-економічного розвитку територій.
Ключові слова: державні механізми стратегічного планування, соціальноекономічний розвиток територій, стратегія розвитку, стратегічне планування.
АННОТАЦИЯ
Беззубко Б. И.
Совершенствование
государственных
механизмов
стратегического
планирования
социально-экономического
развития
территорий. – На правах рукописи.
Диссертация на соискание научной степени кандидата наук по
государственному управлению по специальности 25.00.02 – механизмы
государственного управления – Донецкий государственный университет управления
Министерства образования и науки Украины. – Мариуполь, 2017.
Диссертационная работа посвящена совершенствованию механизмов
государственного управления в сфере стратегического планирования социально-
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экономичного развития территорий (СПТ).
В диссертационной работе охарактеризованы теоретические основы СПТ –
концепции: устойчивого развития; универсализма; уникализма, «территориальная
община-предприниматель» (основная цель – достижение конкурентоспособности
территории), «территориальная община-дворник» (основная цель – удовлетворение
общественных
потребностей
членов
территориальной
громады).
Усовершенствованы содержания понятий: «концепция», «программа», «план
«развития территории, которые в отличии от существующих, основаны на
структурно-функциональном подходе.
В результате оценки развития механизмов СПТ определено несовершенство
существующих
нормативно-правового,
организационного,
экономического,
информационного, социального механизмов СПТ; отсутствие единых подходов к
разработке документов стратегического планирования.
Исследование зарубежного опыта СПТ позволило определить основные
направления социально-экономического развития территорий: переориентация на
устойчивое
и
инновационное
развитие,
повышения
инвестиционной
привлекательности территории при помощи активизации ее конкурентных
преимуществ, развитие государственно-частного партнерства и активности членов
общины при решении актуальных проблем территории.
На основе анализа существующих подходов к разработке стратегических
документов социально-экономического развития территорий получили дальнейшее
развития положения партнерского подхода к стратегическому планированию
социально-экономического развития территории, который заключается в создании
возможностей для равноправного участия на всех этапах планирования
представителей всех секторов территориальной общины: органов местной власти и
местного самоуправления, деловых кругов и общественности, тем самым, учитывая
их интересы в процессе разработки общей стратегии развития территории.
Определены характерные черты СПТ в Украине: дифференциация
стратегических документов развития территории по содержанию, структуре,
сроками действия, правам и функциям субъектов, этапам планирования,
используемым методикам.
Определены особенности развития старопромышленных регионов, которые
необходимо учитывать в системе регионального и местного стратегического
планирования; старопромышленный и монопрофильный характер развития, низкая
инновационная и инвестиционная активность, дифференциация в уровне жизни
населения; развитие депопуляционных тенденций, экологические проблемы.
Усовершенствован организационный механизм СПТ путем обоснования
необходимости комплексного подхода к созданию структурной модели
согласования стратегических документов СПТ, основанной на применении
комплекса государственных механизмов и обеспечения их функционирования при
разработке различных видов стратегических документов. Разработаны
рекомендации по совершенствованию организационного механизма СПТ путем
создания, как агентств местного развития, так и специализированных подразделений
при органах государственной власти, которые будут заниматься всеми вопросами
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стратегического развития территорий, в том числе и планирования социальноэкономического развития.
Даны предложения по принятию Концепции согласования стратегических
документов, разработке паспорта города; введению в существующее
законодательство положений о СПТ, о разработке соглашений между
региональными и местными органами власти, органами местного самоуправления;
об иерархии и последовательности разработки документов стратегического
планирования разного уровня.
Усовершенствован методический подход к оценке качества стратегических
документов СПТ, предусматривающий осуществление их интегральной оценки СПТ
на основе экспертных оценок участников социального партнерства по показателям,
характеризующим этапы осуществления СПТ, участие общественности в СПТ,
содержательность и реалистичность стратегических документов и т.п.
Ключевые слова: государственные механизмы стратегического планирования,
социально-экономическое развитие территорий, стратегия развития, стратегическое
планирование.
SUMMARY
Bezzubko B. I. Improving the state mechanisms of strategic planning of social
and economic development of the territories. – As the manuscript.
Dissertation for scientific degree of candidate of sciences public administration,
specialty 25.00.02 - mechanisms of public administration. - Donetsk State University of
Management of the Ministry of Education and Science of Ukraine. - Mariupol, 2017.
The thesis is devoted to improving governance mechanisms in strategic planning of
socio-economic development of territories. The conceptual bases of creation and
functioning of mechanisms of state administration in the field of strategic planning of
socio-economic development of territories are defined. The conceptual device of strategic
planning of territories has been improved by clarifying the content of the concepts:
"concept", "strategy", "program", "plan" in relation to the socio-economic development of
the territory. The study of foreign experience in strategic planning of socio-economic
development of territories identified the perspective directions of development of
strategies at the regional and local levels: a reorientation to sustainable and innovative
development; increasing of investment attractiveness of territories by activating their
competitive advantages; the development of public-private partnership and activity of
community members while solving urgent problems of territories. The need for an
integrated approach to the creation of a structural model for the coordination of strategic
documents for socio-economic development of territories is justified. The proposals for
improvement of the regulatory and organizational mechanism of strategic planning of
socio-economic development of territories are grounded. The methodological approach to
assessing the quality of strategic documents are improved on the basis of their integrated
assessment by the participants of the social partnership. The rationale for using the
partnership approach in the process of strategic planning of the socio-economic
development of territories was further developed.
Keywords: government mechanisms for strategic planning, socio-economic
development of territories, strategy development, strategic planning.

