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Національної академії державного управління при Президентові України

У статті досліджено наукові підходи до визначення стратегічних пріоритетів регіонального розвитку, на 
підставі чого виявлено відсутність єдиної думки щодо зазначеного питання в сучасних умовах. Автором 
проаналізовано основні стратегічні документи різних рівнів з питань регіонального розвитку та виявлено 
невідповідність в них пріоритетів розвитку регіонів, в результаті чого доведено необхідність обгрунту-
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Постановка проблеми у загальному вигля-
ді та її зв'язок із важливими наукови-

ми та практичними завданнями. Зміна ситуації 
в Україні під впливом зовнішніх та внутрішніх 
факторів вносить суттєві корективи у проце-
си регіонального розвитку, водночас створюючи 
певні виклики для реалізації завдань державної 
регіональної політики. Передача основних повно-
важень, що стосуються регіонального й місцевого 
розвитку органам самоврядування, яка має від-
бутися у результаті децентралізації влади, ви-
кликає необхідність посилення уваги до питань 
регіональної політики, зокрема до наукового об-
ґрунтування визначення стратегічних пріорите-
тів регіонального розвитку України.

Регіональний розвиток в Україні на сучасно-
му набуває нових акцентів, що, в першу чергу, 
пов’язане з підписанням Угоди про асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом. У ст. 446 
глави 27 зазначається, що «Сторони сприяють 
взаєморозумінню та двосторонньому співробіт-
ництву у сфері регіональної політики щодо ме-
тодів формування та реалізації регіональних 
політик, зокрема багаторівневого управління та 
партнерства, з особливим наголосом на розви-
тку відсталих територій та на територіальному 
співробітництву, при цьому створюючи канали 
зв’язку та активізуючи обмін інформацією між 
національними, регіональними та місцевими ор-
ганами влади, соціально-економічними утворен-
нями та представниками громадянського суспіль-
ства» [11]. Ситуація призводить до необхідності 
оновлення регіональних стратегій розвитку як 
основоположних документів, у яких визнача-
ється перспектива розвитку регіонів України. 
Важливою частиною регіональних стратегій є 
пріоритети розвитку, які визначають напрямки 
розвитку соціально-економічної сфери регіону 
на середньострокову перспективу: «Регіональні 
стратегії розвитку повинні відповідати положен-
ням Державної стратегії регіонального розвитку 
України та визначають … тенденції та основні 
проблеми соціально-економічного розвитку … об-
ластей, міст Києва та Севастополя; стратегічні 
цілі, пріоритети розвитку регіону на відповідний 
період» [7, ст. 90]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спирається автор. Проблема реаліза-
ції державної регіональної політики є предметом 

дослідження таких відомих вітчизняних науков-
ців, як Т. Безверхнюк, М. Долішній, В. Керецман, 
С. Мельник, Д. Стеченко, О. Топчієв та ін. Вивчен-
ням питань диференціації регіонального розвитку 
займались такі вчені, як: З. Варналій, В. Геєць, 
Я. Жаліло, Б. Данилишин, Д. Лук'яненко, Б. Губ-
ський, А. Мокій та ін. У їхніх працях сформова-
но фундаментальні й прикладні засади вивчення 
диспропорцій територіального розвитку, розроб-
ки та реалізації регіональної політики держави.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячена стаття. 
Незважаючи на значну кількість праць, при-
свячених формуванню та реалізації регіональної 
політики, немає єдиної думки щодо визначення 
стратегічних пріоритетів регіонального розвитку 
в сучасних умовах.

Метою статті є аналіз підходів в науковій лі-
тературі та нормативно-правових документах 
до визначення стратегічних пріоритетів розви-
тку регіонів як важливої складової регіональної 
політики, на підставі чого визначення найбільш 
відповідних сучасним умовам принципів обґрун-
тування стратегічних пріоритетів регіонального 
розвитку України.

Виклад основного матеріалу. Наукові під-
ходи до визначення стратегічних пріоритетів 
регіонального розвитку різняться. Так, у моно-
графії «Державна регіональна політика України: 
особливості та стратегічні пріоритети» [3, с. 20]. 
визначені наступні стратегічні пріоритети регіо-
нальної політики України на сучасному етапі є:

– досягнення загальнонаціональної єдності 
та суспільного порозуміння в соціогуманітарно-
му та суспільно-політичному середовищі регіонів 
України;

– пошук оптимальної моделі розподілу функ-
цій і повноважень на різних рівнях влади;

– зміцнення матеріально-фінансових основ 
місцевого самоврядування та посилення соці-
ального виміру бюджетної політики на місце-
вому рівні;

– становлення інноваційно-інвестиційної мо-
делі розвитку як основи конкурентоспроможнос-
ті регіонів;

– модернізація виробничої та соціальної інф-
раструктури регіонів;

– використання нових, більш ефективних 
форм міжрегіональної внутрішньої та зовнішньої 
взаємодії.
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В доповіді «Про внутрішнє та зовнішнє стано-
вище України в 2015 році» [1, с. 201] першочер-
говими пріоритетами для України у сфері регіо-
нальної політики зазначено:

1. Забезпечення конкурентоспроможності гро-
мад, здатних на рівноправних засадах долучи-
тися до євроінтеграційних процесів на місцево-
му рівні, брати активну участь у входженні на 
європейські ринки товарів, ресурсів, капіталів, 
робочої сили.

2. Упровадження комплексних реформ у базо-
вих секторах національної економіки; модерніза-
ція промислового виробництва та енергетичного 
сектору; розвиток конкурентного ринку послуг. 
У цьому контексті необхідне ефективне поєд-
нання галузевих і територіальних стимулів для 
соціально-економічного розвитку з урахуванням 
спеціалізації територій та перспектив диверси-
фікації їх економіки.

Як було проаналізовано колективом науковців 
[8], в Україні система планування регіонально-
го розвитку представлена стратегічними та про-
грамними документами чотирьох рівнів: держав-
ного, регіонального, субрегіонального та базового. 
На загальнодержавному рівні стратегічні пріо-
ритети розвитку для всіх регіонів України ви-
значені в Державній стратегій регіонального роз-
витку на період до 2020 року, яка затверджена 
Постановою Кабінету Міністрів України № 385 
від 6 серпня 2014 р. [4], та яка змінила діючу до 
цього Державну стратегію регіонального розви-
тку на період до 2015 року.

Регіональні стратегії соціально-економічного 
розвитку мають відповідати положенням Дер-
жавної стратегії регіонального розвитку України. 
На рівні всіх областей України прийняті власні 
стратегії розвитку. 

Наступним рівнем стратегування після регіо-
нального є субрегіональний рівень. [10, с. 81]. Базо-
вий рівень стратегічного планування представле-
ний стратегіями окремих міст, районів, сіл. Головна 
проблема цього рівня полягає у відсутності страте-
гій розвитку більшості сіл України, а до розробки 
стратегій розвитку територіальних спільнот базо-
вого рівня не залучається громада та бізнес. 

У зв’язку із прийняттям нової Державної 
стратегії регіонального розвитку постає необхід-
ність актуалізації існуючих регіональних стра-
тегій соціально-економічного розвитку і розроб-
ці дієвих механізмів практичного впровадження 
принципів саморозвитку регіонів [8].

Проаналізувавши стратегії регіонального роз-
витку різних рівнів, з’ясовуємо, що до національ-
них пріоритетів відносяться [4]: 

1. Підвищення рівня конкурентоспроможності 
регіонів.

2. Територіальна соціально-економічна інте-
грація і просторовий розвиток.

3. Ефективне управління в сфері регіонально-
го розвитку 

Пріоритети регіонального розвитку південних 
регіонів передбачають [8]:

1. Забезпечення комплексного розвитку соці-
альної політики.

2. Збереження та використання природних 
ресурсів у контексті сталого розвитку.

3. Розвиток видів економічної діяльності об-
ласті.

4. Удосконалення систем регіонального управ-
ління, інноваційної та інвестиційної діяльності

5 Високорентабельний агропромисловий 
комплекс і на засадах сталості. 

6 розвиток транспортно-логістичного та море-
господарського комплексу.

7. Створення умов для залучення інвестицій.
8. Рекреація та туризм.
У презентованій 1 липня 2015 року під час за-

ходу «Focus on Odessa. Odessa Donor & Investor 
Dialogue» стратегії розвитку Одеської області із 
залученням міжнародних організацій та кроків, 
необхідних для економічного прориву області, 
пріоритетами розвитку регіону є:

– розвиток морських та річкових портів;
– створення нового митного центру та центру 

надання адміністративних послуг; 
– розвиток громад з особливою увагою до 

Української Бесарабії;
– залучення інвестицій у сільське господар-

ство регіону (запровадження паспортизації ґрун-
тів, підвищення якості ґрунтів, а також віднов-
лення меліоративних та іригаційних систем);

– підвищення якості надання медичних по-
слуг тощо.

На субрегіональному рівні акцент робиться 
на створенні комфортних умов життя; створення 
умов для розвитку малого і середнього бізнесу.

Таким чином [8], аналіз виявив, що в регіоні 
в якості пріоритетних галузей виокремлюють аг-
ропромисловий комплекс, транспорт і логістику, 
туризм і рекреацію, а також розвиток інновацій. 

Пріоритет розвитку соціальної сфери присут-
ній у стратегії регіонального рівня, а на субрегі-
ональному рівні – пріоритет людського розвитку, 
який зорієнтований на підвищення професійних 
якостей людей та їх культурний розвиток. На ре-
гіональному рівні визначено пріоритет розбудови 
індустрій, а на субрегіональному – розвиток ма-
лого і середнього бізнесу, пропонуються конкретні 
механізмами та інструментами створення спри-
ятливого бізнес-середовища. Однією з головних 
проблем розвитку інноваційної діяльності є недо-
сконалість регіональних систем управління інно-
ваціями та інвестиціями. Натомість субрегіональні 
стратегії пропонують конкретні проекти з розбу-
дови інфраструктури для інноваційної діяльності.

Проведений порівняльний аналіз [8] виявив 
загальні проблеми стратегічного планування роз-
витку регіонів. Завдання, окреслені в державних 
стратегічних та програмних документах, досить 
декларативні. Поставленим стратегічним завдан-
ням, пріоритетам і послідовності їх виконання 
бракує чіткої причинно-наслідкової взаємоуз-
годженості, а також системи механізмів та ін-
струментів досягнення окреслених завдань, що 
створює потребу в окремих деталізуючих доку-
ментах, до яких відносять середньо- і коротко-
строкові загальнонаціональні програми діяльності 
урядів, річні плани заходів реалізації Державної 
стратегії, довгострокові стратегії розвитку регі-
онів і угоди щодо регіонального розвитку. Крім 
того, не зважаючи на те, що всі українські регіо-
ни мають регіональні стратегії, вони затверджені 
у різний час, мають різний ступінь деталізації, 
відрізняються за структурою. Плани реалізації 
регіональних стратегій або відсутні взагалі, або 
носять характер документу мало пов’язаного із 
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самою стратегією. Параметри моніторингу вико-
нання стратегій слабо корелюються із їх цілями 
або носять характер показників у гривнях, що є 
мало придатним інструментом для контролю че-
рез інфляційні процеси.

У процесі визначення регіональних пріоритетів 
розвитку доцільно орієнтуватися на європейську 
практику. В країнах ЄС у сфері регіонального 
розвитку втілюються пріоритети, які стосують-
ся захисту навколишнього середовища, розвитку 
безпечної енергетики, розвитку транспортної ме-
режі, покращення якості життя, формування еко-
номіки знань. На перший погляд такі пріоритети 
виглядають дещо узагальненими і шаблонними, 
водночас, у кожній конкретній стратегії ці пріо-
ритети формулюються з урахуванням місцевих 
особливостей і спрямовуються на вирішення кон-
кретних завдань регіонального розвитку.

Зокрема, з Фонду Згуртування (Cohesion Fund) 
у 2007-2013 рр. фінансуються наступні пріорите-
ти [12]: розвиток транс’європейської транспортної 
мережі; захист навколишнього середовища, у т.ч. 
фінансування проектів у сферах енергозабезпе-
чення й транспорту, які є безпечними для до-
вкілля (енергетична ефективність, використання 
відновлюваної енергетики, розвиток залізничного 
транспорту, підтримка інтермодальних переве-
зень, розвиток громадського транспорту та ін.). 
Пріоритетами регіонального розвитку, що визна-
чені для фінансування у 2007-2013 рр. з Європей-
ського фонду регіонального розвитку (European 
Regional Development Fund), є наступні [14]:

– у межах цілі «Конвергенція»: підтримка 
сталого інтегрованого економічного розвитку – 
модернізація та диверсифікація регіональної 
економічної інфраструктури, особливо у сфері 
дослідження й технологічного розвитку (R&TD), 
інновації і підприємництво, інформаційне сус-
пільство, довкілля, запобігання ризикам, туризм, 
інвестиції в культуру, інвестиції в транспорт, 
енергетичне забезпечення, інвестиції в освіту, 
інвестиції в охорону здоров’я і соціальну інфра-
структуру, пряма допомога в інвестуванні у роз-
виток середніх та малих підприємств;

– у межах цілі «Регіональна конкурентоспро-
можність і зайнятість»: інновації та економіка 
знань, протидія ризикам погіршення навколиш-
нього середовища, транспортна доступність і те-
лекомунікаційні послуги;

– у межах цілі «Європейське територіальне 
співробітництво»: розвиток економічної, соціаль-
ної та екологічної діяльності у сфері захисту на-
вколишнього середовища; започаткування і роз-
виток транспортного співробітництва; підтримка 
місцевої та регіональної влади у формуванні до-
слідницької мережі та у сфері активізації обміну 

досвідом під час розробки та упровадження регі-
ональної політики. 

Досвід країн ЄС свідчить, що пріоритети роз-
витку регіонів мають ґрунтуватися на інновацій-
ній моделі розвитку, яка означає формування та 
розвиток тих галузей, що можуть забезпечити 
довгострокове економічне зростання на місце-
вому рівні, вирішують нагальні питання регіо-
нального розвитку. Інноваційна спрямованість 
регіонального розвитку означатиме застосування 
суб’єктами господарювання інноваційних основ 
діяльності, розвиток інноваційних виробництв. 
Інноваційність має бути закладена і в пріоритети 
регіонального розвитку в Україні. 

Висновки. З метою актуалізації пріоритетів у 
регіональній стратегії доцільно:

– застосовувати поєднання галузевого, про-
сторового та управлінського підходів до фор-
мування пріоритетів, що дозволить раціонально 
використовувати обмежені ресурси, мінімізує їх 
втрату; сприятиме задіянню наявного місцевого 
потенціалу, активізує ініціативність місцевих ор-
ганів при формуванні та реалізації пріоритетів 
і загалом, приведе до формування позитивного 
синергетичного ефекту у процесі реалізації прі-
оритетів стратегії;

– визначати пріоритет регіонального розвитку 
на основі таких послідовних дій: формулювання 
проблем регіонального розвитку, присвоєння їм 
рангу чи місця по значущості, здійснення пере-
ходу від опису проблем до визначення пріори-
тетності їх вирішення при паралельному розпо-
ділі пріоритетів за значенням. За допомогою цього 
можна досягти чіткості та логічності пріоритетів, 
структурування їх системи та дотримання балан-
су між проблемністю та значущістю пріоритету;

– орієнтуватися на європейську практику 
визначення пріоритетів за допомогою стандар-
тизації/уніфікації підходів до підготовки доку-
ментів по регіональній політиці із документами 
ЄС (у т.ч. творчо використовувати досвід країн 
ЄС щодо розробки стратегічних документів регі-
онального розвитку).

Необхідно проаналізувати й оцінити ефек-
тивність такого важливого у контексті реалізації 
євроінтеграційного курсу держави механізму ре-
гіонального розвитку, як міжнародне регіональне 
співробітництво. Міжнародне регіональне співро-
бітництво має стати вагомим чинником стимулю-
вання соціально-економічного розвитку регіонів, 
розширює потенційні можливості для активізації 
нових форм і напрямів взаємного співробітни-
цтва, залучення регіонів та суб’єктів економічної 
діяльності області до реалізації спільних про-
ектів та одержання фінансової підтримки таких 
проектів з боку Європейського Союзу.
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Аннотация
В статье исследованы научные подходы к определению стратегических приоритетов регионального 
развития, на основании чего выявлено отсутствие единого мнения по данному вопросу в современных 
условиях. Автором проанализированы основные стратегические документы различных уровней по во-
просам регионального развития и выявлено несоответствие в них приоритетов развития регионов, в 
результате чего доказана необходимость обоснования новых подходов к определению стратегических 
приоритетов регионального развития в современных условиях.
Ключевые слова: региональное развитие, стратегические приоритеты, региональная политика, прин-
ципы обоснований.
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DEFINING THE STRATEGIC PRIORITIES  
OF REGIONAL DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary
The article is an analysis of approaches in the scientific literature and regulatory documents to determine 
strategic priorities of regional development as an important component of regional policy, whereby 
determining the most appropriate modern conditions principles justification strategic priorities of regional 
development in Ukraine. In the article the scientific approaches to determining the strategic priorities 
of regional development, whereby revealed no consensus on this issue in the modern world. The author 
analyzes the main strategic documents at various levels of regional development and has revealed the 
discrepancy in the priorities of regional development, resulting in justification of the necessity of new 
approaches to determining the strategic priorities of regional development in the modern world.
Keywords: regional development, strategic priorities, regional policy, the principles of justification.


