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Пріоритетним напрямом розвитку 

України є забезпечення соціальної орієнтації 
економіки країни та її регіонів. Це визнача-
ється в Конституції України, законодавстві 
про національну безпеку, в щорічних по-
сланнях Президента України до Верховної 
Ради України та у програмах дій уряду. Реа-
лізація визначеного пріоритетного напряму 
протягом двадцятирічного терміну незалеж-
ності України відбувається з перемінним ус-
піхом, але не виходить із стану нездійснен-
них прагнень через невбудованість  у систе-
му стратегічного управління вимог його до-
сягнення. Низька якість стратегічного управ-
ління обумовлює недовикористання наявних 
ресурсів та можливостей, акумуляцію ризи-
ків та невизначеності і заважає цільовому 
використанню результатів діяльності еконо-
мічної сфери у соціальній, що й обумовлює 
актуальність дослідження цієї проблематики.  

Значна кількість науковців України 
опрацьовує організаційно-управлінське і 
правове забезпечення розв’язання проблем 
регіонального розвитку щодо збалансованого 
сполучення економічної та соціальної полі-
тики, формування умов і можливостей соціа-
льної орієнтації економіки, запровадження у 
систему оцінки діяльності регіональних ор-
ганів управління відповідної системи показ-
ників тощо. Серед них найбільш плідні ре-
зультати отримали О.І. Амоша, С.О. Біла, 
В.Є. Воротін, С.М. Гріневська, Я.А. Жаліло, 
Н.О. Кухарська, К.О. Міхуринська, О.Ф. Но-
вікова [1-7]. Але правовий аспект регламен-
тації соціальної орієнтації економіки регіонів 
залишається невирішеним, а чинна система 
стратегічного планування не сприяє його 
розв’язанню. 

Метою даної статті є оцінка правового 
забезпечення формування соціальної орієн-
тації економіки регіонів у контексті стратегі-
чного планування регіонального розвитку.  

До основних правових документів, які 
визначають зміст чинної регіональної полі-

тики та процес стратегічного планування на 
регіональному рівні, належать: Постанова 
Кабінету Міністрів України «Про затвер-
дження Державної стратегії регіонального 
розвитку на період до 2015 року» [8]; Поста-
нова Кабінету Міністрів України «Про за-
твердження Порядку розроблення, проведен-
ня моніторингу та оцінки реалізації регіона-
льних стратегій розвитку» [9]; Постанова 
Кабінету Міністрів України «Про затвер-
дження Порядку підготовки, укладення та 
виконання угоди щодо регіонального розвит-
ку і відповідної типової угоди» [10], Проект 
Закону України «Про державне стратегічне 
планування» [11]. 

Головним інструментом стратегічного 
планування є Державна стратегія регіональ-
ного розвитку, яка вперше була прийнята у 
2006 р. та має термін дії до 2015 р. Одночас-
но у 2012 р. розпочався процес її пролонгації, 
який реалізувався у розробці проекту Дер-
жавної стратегії регіонального розвитку на 
період до 2020 р., що є позитивним та своє-
часним кроком. Враховуючи прийняття Ка-
бінетом Міністрів України розпорядження 
«Про затвердження плану заходів на 2013 р. 
щодо реалізації Державної стратегії регіона-
льного розвитку на період до 2015 року» [12] 
можна вважати, що протягом щонайменш 
2013 р. саме діюча стратегія буде залишатися 
чинною, а проект стратегії до 2020 р. буде 
реалізовано у 2014 р. Зміст Стратегії та 
пов’язані з її реалізацією документи мають 
певні недоліки як структурного, так й змісто-
вного характеру, які обумовлюють неповне 
використання потенційних можливостей 
економічного та соціального розвитку, що 
негативно впливає на забезпечення соціаль-
ної орієнтації економіки регіонів. 

Основні проблеми регіонального роз-
витку, визначені у розділі 2 Державної стра-
тегії регіонального розвитку на період до 
2015 р. (далі – ДСРР-2015), не підкріплені 
статистичними спостереженнями і фактично 
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надаються як аксіоми, що не потребують до-
ведення. Також у цьому розділі визначено не 
лише проблеми, а також умови стабільного 
розвитку, окремі напрямки переорієнтації 
економіки регіонів, стратегічні ресурси і 
чинники економічного зростання тощо. Але 
до проблем не віднесено забезпечення соці-
альної орієнтації економіки.  

У подальшому зміст ДСРР-2015 за всі-
ма його структурними складовими не підпо-
рядкований досягненню соціальної орієнтації 
економіки регіонів. Так, перелік принципів 
регіональної політики, визначений у ДСРР-
2015, віддалено сприяє визначеному процесу. 
Представлені принципи (програмування, 
концентрації, синхронізації дій, поляризова-
ного розвитку, додатковості, субсидіарності, 
збалансованого розвитку, партнерства, єдно-
сті) не торкаються питань безпеки соціально-
економічного розвитку, інформаційної від-
критості, сталості та демократичності управ-
ління. Тому доцільним є доповнення чинного 
переліку щонайменш чотирма принципами: 
соціально-економічної безпеки, інформацій-
ної відкритості та прозорості, сталості. 
Принцип соціально-економічної безпеки 
обумовить спрямованість на мінімізацію со-
ціальних та економічних ризиків розвитку 
регіону та їх попередження. Принцип інфор-
маційної відкритості та прозорості буде 
сприяти гласності оцінок і стану соціально-
економічного розвитку, наявних та потен-
ційних небезпек, варіативності прогнозів 
майбутніх перспектив. Принцип сталості за-
безпечить управління сукупністю (портфе-
лем) активів для збереження та розширення 
можливостей населення регіонів шляхом на-
громадження фізичного, людського та при-
родного капіталів. Сталий розвиток потребує 
збільшення всіх активів або щонайменш не-
зменшення кожного з них. Реалізація прин-
ципу демократичності управління забезпе-
чить участь громадян та їх об’єднань у фор-
муванні та впровадженні державної і регіо-
нальної стратегії розвитку.  

Основною метою  ДСРР-2015 визначе-
но створення умов для підвищення конку-
рентоспроможності регіонів, забезпечення їх 
сталого розвитку на сучасній технологічній 
основі, високої продуктивності виробництва 
та зайнятості населення. Сформульована та-
ким чином мета націлена не на підсумковий 
результат, а лише на проміжний у вигляді 

«створення умов», що не націлює на досяг-
нення кінцевих результатів стратегічного 
планування, а акцент зміщується у площину 
процесу. 

У стратегічних завданнях регіональної 
політики ДСРР-2015 використовуються по-
няття: «розвиток», «розбудова», «впрова-
дження», «стимулювання», «реформування», 
«вдосконалення», «модернізація» тощо. Вони 
не підкріплені змістовним наповненням та 
розрахунками необхідних ресурсів, оцінками 
наявних можливостей, прогнозами підсум-
кових результатів. Очікувані результати та 
оцінка реалізації ДСРР-2015 не містять жод-
ної вимірної характеристики. Це негативно 
впливає на подальше формування щорічних 
планів заходів з виконання Державної стра-
тегії регіонального розвитку до 2015 р. у ці-
лому та забезпечення соціальної орієнтації 
економіки зокрема. У ДСРР-2015 бракує мі-
німально необхідних цільових показників 
щодо пріоритетних напрямів розвитку регіо-
нів. Це сприяло би визначенню цільових орі-
єнтирів для розробки, виконання та моніто-
рингу Регіональних стратегій розвитку. Че-
рез цей недолік Регіональні стратегії розвит-
ку слабко співвідносяться зі змістом ДСРР-
2015.  

Орієнтація України на інтеграцію з Єв-
ропейським Союзом обумовлює узгодже-
ність з його правовим полем. Так, стратегія, 
яка прийнята у Європейському Союзі, «Єв-
ропа 2020. Стратегія для розумного, сталого 
та всеосяжного зростання» [13] є прикладом 
формулювання чітких та вимірних цілей. Ви-
значені у стратегії п’ять цілей відповідають 
критеріям SMART і спрямовані на розв’язан-
ня проблем ринку праці, бідності, видатків на 
дослідження та використання енергоносіїв. 
Під час виконання цієї стратегії і після її за-
вершення можливо проводити оперативну 
оцінку та вносити необхідні корегування що-
до її виконання. Адаптацію європейського 
досвіду доцільно застосовувати при одноча-
сному врахуванні унікальних, притаманних 
лише нашій країні та регіонам особливостей. 

Для реалізації законодавства України 
про стимулювання розвитку регіонів згідно з 
Постановою Кабінету Міністрів України 
встановлено «Порядок підготовки, укладення 
та виконання угоди щодо регіонального роз-
витку і відповідної типової угоди» [10]. В 
Угоді регіонального розвитку мають бути 
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визначені «пріоритетні напрями, за якими  
здійснюватимуться спільні заходи централь-
них і місцевих органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування з реаліза-
ції в регіоні Державної стратегії регіонально-
го розвитку і стратегії розвитку відповідного 
регіону». Але в ДСРР-2015 недостатньо об-
ґрунтовані, деталізовані та зорієнтовані на 
сучасний стан чинні пріоритетні напрями 
розвитку регіонів. Це призводить до укла-
дання угод у ручному режимі відносно кож-
ного окремого регіону, без урахування ситу-
ації та потреб як держави в цілому, так і регі-
ону. Вони не повинні бути константою, а не-
обхідна їх зміна у певні терміни та за певних 
змінних обставин. 

Визначений у ДСРР-2015 перелік по-
казників оцінки (Додаток 2) є недостатнім. 
Він не враховує такі показники: структура 
економіки щодо рівня технологічності кінце-
вого виробництва (використання індексу 
ВРП та індексу промислової продукції є не-
достатнім, бо вони дають лише агреговану 
фінансову оцінку результатів господарської 
діяльності, жодним чином не торкаючись 
якості та технологічності виробленої про-
дукції);  доходи та видатки населення регіо-
нів (середньомісячна номінальна заробітна 
плата найманих працівників є лише части-
ною доходів, менше ніж половини населен-
ня); рівень диференціації доходів та видатків 
(є фактором соціальної стабільності, тому 
потребує постійного моніторингу); диферен-
ціація за володінням капіталом (є фактором 
соціальної стабільності, тому потребує пос-
тійного моніторингу); очікувана тривалість 
життя при народженні (відображає якість 
соціально-екологічного становища зовніш-
нього середовища та розвиненість технологій 
підвищення біологічного віку). Невикорис-
тання цієї системи показників у ДСРР-2015 
обумовлює їх відсутність у регіональних 
стратегіях розвитку. 

Важливим чинником мотивації вико-
нання ДСРР-2015 є включення показників її 
оцінки до відповідних показників оцінки ре-
зультатів діяльності органів місцевої влади. 
Але показники оцінки ДСРР-2015, які визна-
чають досягнення стратегічних завдань та 
пріоритетних напрямків і заходів, фактично 
не відображені у переліку показників оцінки 
результатів діяльності Ради міністрів Авто-
номної Республіки Крим, обласних, Київсь-

кої та Севастопольської міських державних 
адміністрацій, визначених Постановою Ка-
бінету Міністрів України від 09.06.2011 р.  
№ 650 [14]. Так, із 91 показника, визначеного 
в ДСРР-2015, та 81 показника, визначеного 
згідно із Порядком проведення оцінки ре-
зультатів діяльності Ради міністрів Автоном-
ної Республіки Крим, обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних адміні-
страцій лише 8 співпадають, що складає ме-
нше 10% загальної кількості показників. Та-
ким чином, оцінка діяльності органів управ-
ління в регіоні відокремлюється від виконан-
ня стратегії, що негативно впливає на досяг-
нення визначених цілей та якість управління. 
Для подолання цього протиріччя доцільно 
сформулювати механізми оцінки діяльності 
рівня досягнення ДСРР-2015. Можливим ва-
ріантом є принципи досягнення критичних 
порогових значень, які зазначені  в Методиці 
розрахунку рівня економічної безпеки Украї-
ни [15]. 

Значним досягненням у правовій рег-
ламентації розробки регіональних стратегій 
розвитку є новий документ, який прийшов  
на зміну схваленому в 2002 р. [16]. Це –  
Постанова Кабінету Міністрів України від 
16.11.2011 р. № 1186 «Про затвердження По-
рядку розроблення, проведення моніторингу 
та оцінки реалізації регіональних стратегій 
розвитку» [9]. У цьому Порядку визначено 
потребу у двох видах моніторингу. Так, згід-
но із п. 21 передбачається моніторинг стану 
виконання заходів регіональної стратегії, а 
згідно із п.22 – моніторинг соціально-еконо-
мічного розвитку. Але не акцентується увага 
на безпосередньому моніторингу якісного та 
кількісного стану досягнення стратегічних 
цілей. У зазначеному Порядку не закладено 
новітні принципи якісного формування стра-
тегічних цілей у Регіональних стратегіях ро-
звитку. Положення п. 14 не визначають за-
гальноприйняті критерії «SMART». Через 
невиконання цих вимог показники не є одно-
часно конкретними, вимірними, досяжними, 
реалістичними та визначеними у часі. Пере-
лік самих показників для оцінки згідно з ці-
єю постановою складається із 15 загальних 
показників, які не пов’язані з стратегічними 
завданнями та пріоритетними напрямками і 
заходами ДСРР-2015, що є на 2 показники 
менше загального переліку Додатку 2 ДСРР-
2015. До переліку оцінки не потрапили «Ін-
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декс фізичного обсягу валового регіонально-
го продукту» та «Обсяги споживання палив-
но-енергетичних ресурсів у розрахунку на 1 
гривню валової доданої вартості», що свід-
чить про неузгодженість між показниками 
оцінки, закладеними у Стратегію, та показ-
никами оцінки, згідно якими має виконува-
тися Стратегія.  

При розробці Регіональних стратегій 
розвитку відповідно до цієї ж Постанови Ка-
бінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку розроблення, проведення монітори-
нгу та оцінки реалізації регіональних страте-
гій розвитку» визначено, що вплив (реальний 
та прогнозований) макроекономічної ситуації 
оцінюється за результатами розвитку еконо-
міки країни, кон’юнктури внутрішнього рин-
ку, соціально-політичної стабільності в дер-
жаві тощо, а також вплив (реальний та про-
гнозований) зовнішньоекономічної та зовні-
шньополітичної ситуації оцінюється  на  ос-
нові  здійснення якісної і кількісної характе-
ристик зовнішніх відносин, міжрегіональних 
та зовнішньоекономічних зв'язків (включаю-
чи участь у  транскордонному і міжрегіона-
льному співробітництві), оцінки кон'юнктури 
світового ринку, зовнішньополітичної ситуа-
ції  в країнах, які є основними діловими пар-
тнерами. Це означає, що кожний регіон ро-
бить власні прогнози розвитку України та 
світу як в економічному, так і політичному 
аспекті. За умов, що кожний регіон буде про-
водити такий аналіз самостійно, будуть 
отримані різні прогнози. Фактично кожний 
регіон буде визначати зовнішньоекономічні 
тенденції без загальної методологічної бази. 
Переважити буде суб’єктивне оцінювання 
майбутнього становища, через те що макрое-
кономічні показники та глобальні економічні 
тенденції не визначаються Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі України на 
державному рівні та не доводяться до рівня 
регіонів для використання у власних розра-
хунках при формуванні Регіональних страте-
гій розвитку.  

Хибами якісного правового забезпе-
чення процесу стратегічного планування в 
Україні та її регіонах постає відсутність уз-
годження стратегічних цілей на регіонально-
му та державному рівнях. Державна стратегія 
розвитку України відсутня. Державна страте-
гія регіонального розвитку містить конкретні 
цілі, але через неконкретизованість держав-

них цілей розвитку узгодити державні та ре-
гіональні цілі неможливо. 

Для узгодження стратегічних цілей 
державного регіонального розвитку та регіо-
нального розвитку доцільно використовувати 
різні комбінації. Переваги цього процесу ви-
значаються при оцінці кожного із трьох варі-
антів. Перший –  коли цілі ДСРР можуть бу-
ти досягнуті лише на державному рівні та не 
декомпозуються на рівень регіональних 
стратегій розвитку (РСР). Другий – коли цілі 
ДСРР декомпозуються на рівень РСР або ві-
дповідають пріоритетним напрямкам, визна-
ченим для регіонів у ДСРР. Третій – стосу-
ються лише регіонального рівня, коли цілі 
РСР прямо не пов’язані з цілями ДСРР. 

У практичній площині перший варіант 
простежується у ДСРР-2015 через «укладен-
ня міжнародних договорів з питань трудової 
міграції та соціального захисту трудових мі-
грантів, а також реалізацію політики лібера-
лізації доступу громадян України на ринки 
праці інших країн». Другий – на прикладі 
Стратегії економічного і соціального розвит-
ку Донецької області на період до 2015 року 
[17]. Цією Стратегією передбачена «комп-
лексна модернізація та реконструкція каналу 
«Сіверський Донець-Донбас»», яка узгоджу-
ється з пріоритетним напрямом розвитку До-
нецької області, визначеним у ДСРР-2015 
згідно із пунктом «водозабезпечення». Тре-
тій варіант у Стратегії економічного і соціа-
льного розвитку  Донецької області на період 
до 2015 року простежується в заходах із  
«розвитку та раціонального використання 
мережі навчально-виховних комплексів «до-
шкільний навчальний заклад – загально-
освітня школа», які не передбачено у ДСРР-
2015.   

Різна цільова спрямованість обумов-
лює визначення основних джерел ресурсного 
забезпечення  заходів для досягнення цілей 
відносно кожного варіанта. Так, цілі та захо-
ди для їх реалізації, які відповідають першо-
му варіанту, мають фінансуватися переважно 
з державного бюджету. У  другому варіанті – 
із Державного фонду регіонального розвит-
ку, місцевих бюджетів та пов’язаних з вико-
нанням відповідних цілей державних про-
грам. Цілі та заходи, які відповідають тре-
тьому варіанту, мають фінансуватися вик-
лючно за рахунок регіональних ресурсів. За-
лежно від одночасного варіанта використан-
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ня державного та місцевого бюджетів форму-
ються Угоди щодо регіонального розвитку.  

Аналіз щорічних планів виконання за-
ходів з реалізації ДСРР-2015 показує, що їх 
частка від необхідного коливається у межах 
від 10 до 30%. Їм притаманна значна обме-
женість порівняно зі змістом напрямків 
ДСРР-2015, а також вкрай низька фінансова 
забезпеченість виконання. Так, План заходів  
на 2013 р. щодо реалізації ДСРР-2015 [10] 
складається із трьох розділів, які визначають, 
що розробити, забезпечити та чому сприяти. 
Цей План не містить жодного цільового по-
казника щодо досягнення Стратегічних цілей 
ДСРР-2015 протягом 2013 р., а передбачає 
лише розробку програм та проведення моні-
торингу. Наприклад, згідно із п.5 розділу 2 
передбачається забезпечення «проведення 
моніторингу та аналізу показників соціально-
економічного розвитку малих міст і підго-
товки пропозицій щодо визначення шляхів 
розв'язання проблемних питань розвитку та-
ких міст», замість того щоб визначити на базі 
«попереднього моніторингу», які заходи по-
трібні для досягнення цілей у межах даного 
питання та джерела їх фінансування. Тобто 
навіть якщо всі заходи, зазначені в цьому 
плані, будуть виконані, то жодного зрушення 
на практиці щодо виконання ДСРР-2015 не 
відбудеться.  

Для узгодження чинного законодавства 
щодо стратегічного планування було прий-
нято у першому читанні Верховною Радою 
України Проект Закону України «Про дер-
жавне стратегічне планування», внесений 
Кабінетом Міністрів України до Верховної 
Ради України 3 листопада 2011 р. Згідно із 
цим Проектом Закону на довгостроковий пе-
ріод (більше п’яти років) розробляються: 
Стратегія розвитку України, Стратегія регіо-
нального розвитку України, Стратегії розви-
тку Автономної Республіки Крим, областей, 
міст Києва та Севастополя. Спочатку прий-
мається «Стратегія розвитку України», потім 
через 2 місяці приймається «Стратегія регіо-
нального розвитку України», ще через 2 мі-
сяці приймаються Стратегії розвитку Авто-
номної Республіки Крим, областей, міст Киє-
ва та Севастополя, які розробляються Радою 
міністрів Автономної Республіки Крим, об-
ласними, Київською та Севастопольською 
міськими державними адміністраціями. По-
ложення документів державного стратегічно-

го планування, що розробляються на серед-
ньо- та короткострокову перспективу, які 
суперечать положенням документів держав-
ного стратегічного планування, що розроб-
ляються на довгострокову перспективу, за-
стосуванню і виконанню не підлягають. Ви-
значений підхід суперечить політиці децент-
ралізації управління та обмежує можливості 
забезпечення соціальної орієнтації економіки 
на регіональному рівні. До затвердження 
Державної стратегії регіонального розвитку 
необхідно мати інформацію щодо змісту 
проектів Регіональних стратегій розвитку. 
Але зміст правових регламентацій та практи-
ка регіонального управління свідчать про 
зворотні процеси.  

Висновки. Правове забезпечення регіо-
нального управління на державному та регі-
ональному рівні потребує значного удоско-
налення щодо стратегічного планування ре-
гіонального розвитку та посилення його со-
ціальної орієнтації. Для цього необхідно: 

1. Правова регламентація у вітчизняній 
нормативній базі вимог методологічно від-
повідних Стратегії Європа 2020, а також до-
держання критерію SMART у системі регіо-
нального управління.  

2. Забезпечення кількісного та якісного 
вимірювання рівня досягнення цілей регіо-
нального розвитку та виконання заходів з їх 
реалізації. 

3. Удосконалення критеріїв оцінки ви-
конання Державної стратегії регіонального 
розвитку та їх внутрішнього узгодження, а 
також забезпечення взаємозв’язку з оцінкою 
діяльності регіональних органів управління 
взагалі та щодо соціальної орієнтації еконо-
міки зокрема. 

4. Підвищення якості та достовірності 
моніторингу виконання Державної стратегії 
регіонального розвитку, спрямованого на 
оцінку необхідного та фактичного виконання 
заходів щодо досягнення цільових показни-
ків. 

5. Удосконалення нормативно-право-
вого забезпечення щодо використання що-
річних прогнозів макроекономічних показ-
ників у Державній стратегії регіонального 
розвитку та Регіональних стратегіях розвит-
ку, на строк дії цих стратегій.  

6. Реалізація принципів стратегічного 
планування із запровадження програмно-
цільового підходу. Відповідно до встановле-
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них цілей ДСРР повинна формуватись про-
грама, яка передбачає послідовність дій щодо 
її досягнення. 

7. Удосконалення чинної Методики  
розрахунку рівня економічної безпеки Укра-
їни щодо визначення показників регіональної 
безпеки для подальшого їх використання при 
формуванні та реалізації державної і регіо-
нальних стратегій розвитку.  

Реалізація визначених пропозицій та 
рекомендацій підвищить якість стратегічного 
планування, забезпечить ефективність його 
практичної реалізації та соціальну спрямова-
ність регіонального розвитку.  
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