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Анотація. У науковій статті розкрито значення стратегічного планування,
наведено засоби реалізації стратегії розвитку регіону, що включають : план заходів
щодо реалізації стратегії, виконавців та терміни виконання; цільові регіональні
програми, що спрямовані на вирішення специфічних проблем регіональної економіки;
стратегійокремих територій регіону (районів, міст, селищ, сіл). Проаналізовано
особливості розробки стратегії Львівської області до 2015 року; формування складу
робочих груп. Виокремлено головні недоліки реалізації цільових комплексних програм.
Запропоновано напрями удосконалення стратегічного планування у сучасних умовах :
скорочення кількості документів, що визначають перспективи розвитку регіону;
узгодження різнопланових цілей, визначених у цих документах; орієнтацію на реальні
інвестиційні проекти; оптимізацію процедур розроблення й затвердження
регіональних стратегій.
Ключові слова: стратегія, програма, стратегічні цілі,завдання, стратегічне
планування.
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Аннотация. В научной статье раскрыто значение стратегического
планирования, приведены средства реализации стратегии развития региона,
включают : план мероприятий по реализации стратегии, исполнителей и сроки
выполнения; целевые региональные программы, направленные на решение
специфических проблем региональной экономики; стратегий отдельных территорий
региона (районов, городов, поселков, сел). Проанализированы особенности разработки
стратегии Львовской области до 2015 года; формирование состава рабочих групп.
Выделены главные недостатки реализации целевых комплексных программ.
Предложены направления совершенствования стратегического планирования в
современных условиях : сокращение количества документов, определяющих
перспективы развития региона; согласование разноплановых целей, определенных в
этих документах; ориентацию на реальные инвестиционные проекты; оптимизацию
процедур разработки и утверждения региональных стратегий.
Ключевые слова: стратегия, программа, стратегические цели, задачи,
стратегическое планирование.
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Annotation. In a scientific article the importance o f strategic planning, given a means
o f implementing the development strategy o f the region include: an action plan to implement
the strategy , timeframes and implementation; targeted regional programs aimed at solving
specific problems o f the regional economy ; strategies o f the individual areas o f the region
(districts , cities, towns , villages) . The features o f the development strategy o f Lviv region
until 2015 ; formation o f working groups. Highlighted the major drawbacks o f targeted
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reducing the number o f documents outlining the future development o f the region ;
harmonization o f diverse objectives defined in these documents ; focus on real investment
projects ; streamline procedures for developing and approving regional strategies.
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Постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими чи
практичними завданнями. В умовах необхідності забезпечення стійкого
соціально-економічного розвитку регіону особливо актуальними є питання
розробки та реалізації стратегічних планів та програм розвитку території,
враховуючи особливості розвитку окремої території, з мінімізацією
ризиків, загроз та слабких сторін в їх економічному розвитку.
Необхідними умовами впровадження стратегічних планів - є оптимальний
перерозподіл ресурсів та максимальне використання сильних сторін
розвитку території.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В. М. Вакуленко[1], З. С.
Варналій [2], О. І. Васильєва [3], Л. І. Дідківська[4], М. І. Долішній [5],
Г. О. Дробенко [6], О. П. Крайник [8], В. С. Куйбіда [9], Ю. П. Шаров
[20]та інші. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми,
котрим присвячується означена стаття. Проте, даними науковцями
недостатньо окреслена проблематика стратегічного планування у окремих
регіонах.
Формулювання цілей статті. Відповідно, цілями наукової статті - є
аналіз особливостей формування стратегій та програм за досвідом
Львівської області, постановки цілей розвитку регіону; окреслення
проблем
реалізації
програм
регіону;
запропонувати
напрями
удосконалення стратегічного планування у сучасних умовах.
Виклад основного матеріалу дослідження.Стратегічне планування є
найважливішим напрямом планової діяльності не тільки організації, а й
регіону в цілому й визначає зміст основної функції управління. Суть
стратегічного планування полягає у виділенні істотного у всьому
комплексі змін, бажаного і можливого становища організації, реґіону чи
територіальної громади у майбутньому [1, с.14]. Варто зазначити, що
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застосування програмно-цільового методу планування соціальноекономічного розвитку регіону має багато переваг [7]:збалансоване
поєднання потреб таінтересів усіх суб'єктів управління регіоному
забезпеченні
сталого
розвитку;застосування
системного
підходу
довизначення та групування основних цілей ізавдань програм розвитку
економіки
тасоціальної
сфери
регіону;концентрація
обмежених
матеріальнихі фінансових ресурсів на вирішення особливоважливих
питань соціально-економічногорозвитку регіону.
Запровадження
стратегії розвитку регіону відбувається в
процесірозроблення та реалізації на її базі комплексу програмно-планових
інормативних документів, зокрема таких[16, с. 12-13]: плану заходів щодо
реалізації стратегії, під час яких мали реалізовуватися визначені нею
завдання, відповідальні організації, терміни виконання, орієнтовний обсяг
фінансування, джерела фінансування та очікувані результати; щорічних
програм соціально-економічного розвитку регіону, щорозроблялись на
основі стратегії та плану заходів щодо реалізації стратегії; цільових
регіональних програм, що спрямовані на вирішення специфічних проблем
регіональної економіки; стратегій розвитку внутрішніх територій регіону
(та окремих міст, селищ, сіл), що визначають основні пріоритети та цілі
розвитку територій в рамках реалізації загальних пріоритетів та завдань.
Аналізуючи досвід Львівської області щодо розробки та реалізації
стратегії та програм, варто зазначити, що організація роботи здійснювалась
у спосіб розробки та реалізації Стратегії розвитку Львівської області до
2015 року, програм соціально-економічного розвитку області на
відповідний рік та регіональних програм, що є пріоритетними для розвитку
регіону. Цілями розробки Стратегії визначено пріоритети, сформовані у
державній стратегії розвитку, відповідно до Постанови КМУ «Державна
стратегія регіонального розвиткуна період до 2015 року»: розвиток
прикордонного співробітництва;розбудовуінфраструктури на пунктах
пропуску через державнийкордон;розбудову транспортної мережі,
розвиток логістики;реструктуризація вугільної, гірничо-видобувної та
хімічної промисловості;розвиток високопродуктивного агропромислового
виробництва;розвиток курортно-рекреаційної сфери;створення наукововиробничих кластерів тощо [11]. А відповідно, місією Стратегії підвищення якості життя населення Львівщини, створення умов для їхньої
самореалізації та розвитку[19].Основним організатором у процесі розробки
та
реалізації
Стратегії
було
Г оловне
управління
економіки
облдержадміністрації, та інші управління обладміністрації, зокрема Головне управління статистики у Львівській області. У напрацюванні
проекту Стратегії брали участь і зацікавлені сторони, зокрема
підприємства та організації, науковці, громадські організації тощо(див.
рис. 1).
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Рис. 1. Формування складу робочих груп під час розробки проекту
Стратегії розвитку Львівської області до 2015 року
За задумом, реалізація Стратегії розвитку Львівської області мала
забезпечити [19]:зменшення безробіття й підвищення рівня зайнятості
населення;збільшення
доходів
населення
та
його
купівельної
спроможності, що, у свою чергу, мало привести до підвищення рівня
життя й стандартів проживання;збільшення надходжень до місцевих
бюджетів і спроможності фінансувати регіональні та місцеві соціальні
програми;поліпшення умов особистого розвитку, що стимулюватиме
людей жити й працювати в регіоні;зменшення соціальної напруги в
суспільстві й збільшення довіри громади до регіональних і місцевих
органів влади.
Варто зазначити, що на етапі розробки та реалізації Стратегії
недостатньо залучались територіальні громади та органи місцевого
самоврядування, що, на нашу думку, вказує на недостатню участь окремих
територій у забезпеченні виконання стратегії.
На виконання стратегії затвердженоцільові програми розвитку
регіону, зокрема : Програма соціально-економічного та культурного
розвитку Львівської області на 2013 рік, що напрацьована згідно Закону
України від 23.03.2000 №1602-111 «Про державне прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального розвитку України» [10]
та постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 №621 «Про
розроблення прогнозних і програмних документів економічного і
соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» [13]та
інші галузеві програмні документи (див. рис. 2).
Пріоритетними напрямки економічного і соціального розвитку
Львівщини на 2013 рік визначено наступні [12]: модернізація виробництва
та інфраструктури; підвищення соціальних стандартів життя; забезпечення
умов для соціально-економічного зростання.
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Стратегія розвитку Львівської області до 2015
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Рис. 2. Засоби реалізації Стратегії розвитку Львівської області до
2015 року
Серед галузевих програм можемо виділити :
Програму
інвестиційного розвитку Львівської області на 2011-2015 роки, рішення
облради від 17.05.2011 р. № 126;Регіональну програму з міжнародного і
транскордонного співробітництва, європейської інтеграції на 2012 - 2014
роки, рішення обласної ради від 16.03.2012 р. № 403;Програму
енергозбереження для населення Львівщини на 2013 - 2016 роки, рішення
облради від 19.02.2013 № 680; Програму розвитку освіти Львівщини на
2013-2016 роки, рішення обласної ради від 26.04.2013 № 726; Програму та
напрями використання коштів в галузі сільського та лісового господарства
Львівщини на 2013 - 2015 роки, рішення обласної ради від 16.05.2013
№ 760 та інші [14], див. рис. 3.
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Фінансування програм із обласного бюджету, тис.грн.
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Рис. 3. Фінансування цільових програм розвитку Львівської області
за напрямами, тис.грн.*
* Примітки : 1 -Програма інвестиційного розвитку Львівської області на 2011-2015 роки,
рішення облради від 17.05.2011 р. № 126; 2 -Регіональна програма з міжнародного і транскордонного
співробітництва, європейської інтеграції на 2012 - 2014 роки, рішення обласної ради від 16.03.2012 р. №
403; 3 -Програма розвитку освіти Львівщини на 2013-2016 роки, рішення обласної ради від 26.04.2013
№ 726; 4 -програма розвитку туризму та рекреації у Львівській області на 2011-2013 роки, рішення
облради від 24.05.2011 № 136; 5 -Програма та напрями використання коштів в галузі сільського та
лісового господарства Львівщини на 2013 - 2015 роки, рішення обласної ради від 16.05.2013 № 760; 6 Регіональна програма розвитку малого і середнього підприємництва у Львівській області на 2013 - 2015
роки; 7 -Регіональна цільова економічна програма енергоефективності у Львівській області на 2013 2015 роки.

Головними недоліками реалізації цільових комплексних програм та
причинами її невисокої ефективності залишаються: відсутність планування
і реалізації в області великих інфраструктурних проектів та мають
інвестиційний характер; більша частина витрат має обслуговуючий та
супроводжувальний
характер
(розробка
програм
і
проектів,
консультування, промоція, моніторинг реалізації програм, обслуговування
Інтернет-сторінок тощо); необгрунтовано малі обсяги фінансування
окремих важливих в контексті економічного розвитку програм (підтримки
малого підприємництва, розвитку туризму та рекреації, транскордонного і
міжнародного [18]. Дещо непропорційним є фінансування у таких
напрямах розвитку регіону порівняно з іншими: енергоефективність,
екологічний розвиток, розвиток туризму та рекреації, підтримка малого
підприємництва, розвиток міжнародного транскордонного співробітництва
та ін.
Окрім того, переважна більшість регіональних програм за своєю
суттю представляють набір пропозицій, головним джерелом фінансування
яких є бюджет. Це порушує принцип взаємної відповідальності
регіональної влади та суб'єктів господарювання регіону і знижує
гарантованість фінансування заходів програм.Більшість із регіональних
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цільових програм мають прогнозно-спрямовану дію, не будучи повною
мірою інструментом державного управління.
Серед проблем реалізації програм регіону - є недофінансування
заходів програм та підвищення рівня витрат на їх реалізацію, що впливає
на виконання цілей стратегії загалом. За результатами аналізу виконання
Програми соціально-економічного і культурного розвитку Львівської
області на 2012 рік можна зробити такі висновки [17]: планувалося
виділити з обласного бюджету на фінансування цільових програм до
Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської
області на 2012 р. кошти в обсязі 117,7 млн грн, втім, а фактично було
профінансовано 105,7 млн грн, що становить 89,8 %; всього протягом року
було профінансовано 47 підпрограм; при цьому за жодною з них не
спостерігалося перевиконання планових показників; необгрунтоване
збільшення витрат на виконання планових завдань.
Недоліками у процесі розробки та реалізації стратегії - є відсутність
завдань окремого галузевого розвитку у тексті стратегії за напрямами,
неузгодженість цілей окремих програм для виконання стратегічних
заходів, формальність системи моніторингу виконання стратегії тощо.
Серед нереалізованих заходів стратегії залишились такі : проведення
модернізації промисловості, зростання обсягів промислового виробництва
(за останні роки індекси промислової продукції регіону не змінились - у
2012 р. - 101,6 %, у 2013 р. - 101,2%); зменшення негативної динаміки
обсягу будівництва (індекси обсягів будівельних робіт надалі
демонструють падіння - у 2012 р. - 73,6 %, у 2013 р. - 92,8%); формування
сприятливого середовища підприємництва (на сьогодні спостерігається
зменшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності на 10тис.нас. із
80 у 2011 р. до 68 у 2012 р.; подібна тенденція у по кількості малих
підприємств - 73 та 64 відповідно); не реалізована і структурна
реорганізація галузі охорони здоров’я; є проблеми із впровадженням
інноваційних технологій у регіональну економіку.
З огляду на це стратегічне планування та прогнозування розвитку
регіонів повинно мати на меті:скорочення кількості документів, що
визначають перспективи розвитку регіону;узгодження різнопланових
цілей, визначених у цих документах; забезпечення єдності підходів,
урахування всіх складових, що визначають специфіку розвитку країни та
регіону а також в межах регіону та окремих територіальних одиниць;
орієнтацію на реальні інвестиційні проекти; оптимізацію процедур
розроблення й затвердження регіональних стратегій.Для покращення
системи стратегічного планування в регіоні варто :підвищити рівень
фінансування реальних інвестиційних проектів(при якому більшість
фінансування виділяється на інвестиційні цілі а не на промоційні) - мале
підприємництво, інвестиції інновації;урівноважити фінансування окремих
програм зменшивши їх загальну кількість;зменшити горизонт цілей у
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програмах, які є недосяжними протягом одного року, натомість
поставивши
реалістичні
по
часовим
та
фінансовим
рамках
завдання;здійснення планування витрат не залежно від фінансування
попередніх періодів, а виходячи із необхідних заходів для розвитку
регіону;підвищити якість економічного моніторингу результатів програм
за допомогою громадськості.
З метою оптимізації процедур розробки й затвердження стратегій,
робочі групи із розробки стратегії розвитку регіону необхідно формувати
за
галузевими
або
спеціальними
напрямами
(економічним,
євроінтеграційним, інноваційним, екологічним та рекреаційним, або
можливі інші напрями з поділом на піднапрями). Зокрема, до складу
кожної робочої групи за профілем варто залучати : у якості організаторів представників міністерств, Головного управління економіки та інвестицій
облдержадміністрацій,
представників
профільних
управлінь
облдержадміністрацій, представників районних та міських відділень
профільних управлінь, представників спеціалізованих депутатських
комісій, райдержадміністрацій, виконкомів міських рад; у якості
консультантів - навчальні заклади, дослідні центри, наукові установи та
спеціалізовані фонди; у якості громадськості - представників інтересів
громадськості - громадських організацій, бізнес-асоціацій тощо.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у
даному напрямку. Для ефективної реалізації стратегій та програм
регіонального
розвитку
потрібно
усунути
неузгодженість
та
нереалістичність цілей окремих програм, забезпечити першочергові
пріоритети програмам підтримки реального сектору економіки, а не
програмам у яких основними заходами - є заходи консультативноінформаційного спрямування, забезпечити фінансування пріоритетних
напрямків розвитку території; усунути організаційні та технічні проблеми
у реалізації програм. Перспективами подальших досліджень у цьому
напрямку можуть бути проблеми оптимізації розподілу бюджетних коштів
для забезпечення ефективного розвитку території за пріоритетними
напрямами.
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Анотація. У науковій статті досліджується реалізація вимог законодавчих і
нормативно-правових актів з питань підготовки населення до дій у надзвичайних
ситуаціях техногенного, природного та воєнного характеру. Відповідно, організація
дій населення розглядається з точки зору реалізації правил поведінки людей за для
збереження їх життя та здоров ’я і має на меті впровадження загальних алгоритмів,
спрямованих на запобігання випадків впливу конкретних загроз та небезпек, швидкої і
ефективної ліквідації можливих наслідків від них.
Ключові слова: надзвичайна ситуація, підготовка населення, інформаційне
забезпечення.
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