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Стаття містить оцінку діючих інструментів регіонального розвитку та 

пропозиції щодо їх модернізації в сучасних умовах. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими 

науковими та практичними завданнями. Стратегічне планування соціаль-
но-економічного розвитку територій в останні десятиліття стало найсучасні-
шим та найефективнішим методом управління просторовим розвитком. Воно 
сприяє формуванню узгоджених поглядів, гармонізації розвитку відповідної 
території, оптимальному використанню обмежених ресурсів та слугує ін-

струментом для діалогу влади з бізнесом та соціумом. 

Разом з тим, у сучасних умовах постає необхідність переходу від страте-
гічного планування до стратегічного менеджменту. У зв’язку з цим особливої 
актуальності та важливості набуває теоретико-методологічне обґрунтування 
інструментів реалізації стратегії регіонального розвитку, найважливішим з 
яких є регіональні цільові програми – продукт, за допомогою якого застосо-

вуються програмно-цільовий метод у поєднанні з проектним підходом до 
управління сталим розвитком регіону. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано 

розв’язання проблеми. Питанням, пов’язаним із застосуванням програмно-

цільного планування та управління і проектного підходу в регіональному ро-

звитку у своїх працях приділили увагу ряд відомих науковців, серед яких: 
Абрамов Л.К., Бутко М.П., Геєць В.М., Герасимчук З.В., Данилишин Б.М., 

Дідківська Л.І., Долішній М.І., Дорогунцов С.І., Кравців В.С., Пепа Т.В., Пи-

ла В.І., Райзберг Б.А., Стеченко Д.М., Чернюк Л.Г., Чумаченко М.Г., Шев- 
чук Л.Т. та інші. Однак відсутність в Україні системного та ефективного ре-
гіонального стратегічного менеджменту зумовлює необхідність проведення 
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подальших теоретико-методологічних досліджень щодо можливостей вико-

ристання в управлінні регіональним розвитком сучасних ефективних інстру-
ментів. 

Мета статті. Метою даної статті є поглиблення методологічних засад ви-

значення місця регіональних цільових програм у системі стратегічного пла-
нування та управління регіональним розвитком, а також спроба поєднати 

програмно-цільове управління з проектним менеджментом у процесі реаліза-
ції стратегії регіонального розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Для реалізації пріоритетних напрямів роз-
витку регіональної економіки чи соціогуманітарної та духовної сфери, забез-
печення концентрації ресурсів, виробничого та науково-технічного потенціа-
лу, а також координації діяльності органів влади, бізнес-середовища та інсти-

тутів громадянського суспільства у напрямі розв’язання найважливіших про-

блем розробляються цільові програми. 

Сутність програмно-цільового методу та його важливість в управлінні ре-
гіональним розвитком останнім часом є предметом активних дискусій у нау-
ковому середовищі [1, 2, 5, 8, 10, 11]. 

Так, окремі вітчизняні науковці під програмно-цільовим методом розумі-
ють розробку програм вирішення найактуальніших соціальних, економічних, 
екологічних, науково-технічних, регіональних проблем розвитку суспільства 
[2]. 

Існує й інша думка, що програмно-цільовий метод в управлінні регіональ-
ним розвитком – це система науково-методичних заходів, яка забезпечує 
розв’язання проблем міжгалузевого та міжрегіонального характеру шляхом 

ув’язування цілей з ресурсами [8]. 

Окремої уваги заслуговує де термінування програмно-цільового методу як 
функції виключно планування, яка полягає у відборі пріоритетних цілей еко-

номічного, соціального, науково-технічного розвитку, розробці взаємо-

пов’язаних заходів щодо їх досягнення в задані терміни з максимальною ефе-
ктивністю при необхідному забезпеченні ресурсами [11]. 

Цілком протилежним виглядає формування програмно-цільового методу 
як фінансової технології управління бюджетними ресурсами у коротко- та 
середньостроковій перспективі, яка передбачає розробку й реалізацію бю-

джетних програм, орієнтованих на кінцевий результат (згідно із стратегічни-

ми цілями) із застосуванням критеріїв оцінки їх результативності та ефектив-
ності використання бюджетних коштів [10]. 

Натомість відповідно до Бюджетного кодексу України програмно-

цільовим методом у бюджетному процесі є метод управління бюджетними 

коштами для досягнення конкретних результатів за рахунок коштів бюджету 
із застосуванням оцінки ефективності використання бюджетних коштів на 
всіх стадіях бюджетного процесу [12]. 
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Узагальнюючи наукові підходи різних авторів і власний практичний дос-
від, слід констатувати, що програмно-цільовий метод, на нашу думку, нале-
жить до найбільш дієвих інструментів управління соціально-економічним ро-

звитком територій. Його використання спрямоване на реалізацію, витікаючи 

із загальнодержавної стратегії держави, довгострокових цілей сталого розви-

тку регіону через модернізацію господарського комплексу, соціогуманітарної 
сфери, раціонального природокористування за рахунок ефективного викори-

стання наявного потенціалу та всіх видів ресурсів, активізації міжрегіональ-
них зв’язків та транскордонного співробітництва. 
В основі програмно-цільового управління лежить орієнтація діяльності на 

досягнення поставлених цілей, виходячи із існуючих проблем. При цьому на-
самперед активізуються наявні проблеми, виходячи із ранжування цілей, по-

тім намічаються шляхи їх реалізації через деталізацію способів і засобів. Го-

ловне призначення програмно-цільового методу полягає в оцінці наявного 

потенціалу та шляхів його задіяння, а також у можливості концентрації ресу-
рсів на вирішення конкретної проблеми у форматі «мета – ресурси (заходи) – 

результат» [11]. 

Цільові програми є основною формою реалізації довгострокової стратегії 
розвитку країни та її регіонів. Вони спрямовані на розв’язання ключових за-
вдань сталого розвитку, включають комплекс заходів з чітко визначеним змі-
стом, термінами реалізації, очікуваними результатами, а також необхідними 

обсягами фінансування та їх джерелами. 

В Україні розроблення цільових програм регулюються Законом України 

«Про державні цільові програми», відповідно до якого державна цільова про-

грама – це «комплекс взаємопов’язаних завдань і заходів, які спрямовані на 
розв’язання найважливіших проблем розвитку держави, окремих галузей 

економіки або адміністративно-територіальних одиниць, здійснюються з ви-

користанням коштів Державного бюджету України та узгоджені за строками 

виконання, складом виконавців, ресурсним забезпеченням» [14]. 

Відповідно до зазначеного Закону програми поділяються на: 
- загальнодержавні програми, які охоплюють всю територію держави або 

значну кількість її регіонів, мають довгостроковий період виконання і здійс-
нюються центральними та місцевими органами виконавчої влади та за по-

данням КМУ затверджуються законом; 

- інші програми, метою яких є розв’язання окремих проблем розвитку 

економіки і суспільства, а також проблем розвитку окремих галузей економі-
ки та адміністративно-територіальних одиниць, що потребують державної 
підтримки за поданням державних замовників затверджуються Кабінетом 

Міністрів України. 

За своєю спрямованістю державні цільові програми поділяються на еко-

номічні, наукові, науково-технічні, соціальні, національно-культурні, еколо-

гічні, оборонні, правоохоронні, а також можуть бути спрямовані на 
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розв’язання інших проблем, у тому числі регіонального розвитку. Що мають 
державне значення. 
За термінами реалізації цільові програми поділяються на короткострокові 

(1-2 роки), середньострокові (від 2 до 5 років) та довгострокові (понад 5 ро-

ків). 
В системі планування та прогнозування економічного і соціального роз-

витку України заходи, завдання та показники державних цільових програм, 

відповідно до внесених у 2012 році змін до Закону України «Про державне 
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 
України» (який по суті скасував поняття Державна програма економічного і 
соціального розвитку України) враховуються під час складання проекту 

Державного бюджету України на відповідний рік шляхом визначення голов-
ними розпорядниками бюджетних коштів обсягів видатків на їх реалізацію у 
складі бюджетних програм та включення центральним органом виконавчої 
влади з питань фінансів відповідних бюджетних запитів до пропозицій прое-
кту Державного бюджету України. Перелік державних цільових програм, які 
планується виконати у відповідному році з використанням коштів Державно-

го бюджету України, подається на розгляд Верховної Ради України разом із 
проектом Закону про Державний бюджет України на відповідний рік [13]. 

Цей же Закон поняття «програми економічного і соціального розвитку», 

трактує як «державні цільові програми економічного, соціального розвитку, 
програми економічного, соціального розвитку Автономної Республіки Крим, 

областей, районів, міст». 

Якщо розроблення державних цільових програм урегульовано законодав-
чо, то єдиним документом державного рівня. Що регулює розроблення регіо-

нальних цільових програм, є Методичні рекомендації щодо порядку розроб-

лення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх вико-

нання, затверджені наказом Міністерства економіки України № 367 від 

04.12.2006 р. [15]. 

Відповідно до вищезазначених рекомендацій регіональна цільова програ-
ма (далі – програма) – це сукупність взаємопов’язаних завдань і захід, узго-

джених за строками та ресурсним забезпеченням з усіма задіяними виконав-
цями, спрямованих на розв’язання найактуальніших проблем розвитку регіо-

ну або окремих галузей економіки чи соціально-культурної сфери регіону, 
реалізація яких здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету і є скла-
довою щорічної програми соціально-економічного розвитку Автономної Рес-
публіки Крим, області, міст Києва та Севастополя на відповідний рік. 
Принципи розроблення державних цільових програм, зазначених у Законі 

України «Про державні цільові програми», поширюються і на регіональні ці-
льові програми. 

Підставою для розроблення програми є існування проблеми на рівні регі-
ону, розв’язання якої потребує солідарного фінансування, координації спіль-
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них дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самовряду-
вання, господарюючих суб’єктів, наявності у місцевому бюджеті реальної 
можливості ресурсного забезпечення виконання заходів програми та відпові-
дності мети програми пріоритетним напрямкам регіонального розвитку. 
За результатами узагальнення теоретичних засад і практичного досвіду, 

окрім загальновизнаних, виділяють наступні принципи розробки і управління 
реалізацією регіональних цільових програм [7]: 

- комплексності, який відображає оптимальну, тобто економічно виваже-
ну, соціально адаптовану та екологічно безпечну систему  цілей регіонально-

го розвитку; 
- пріоритетності, який сприяє вибору найголовніших цілей і завдань ста-

лого розвитку відповідно до потреб населення, ресурсного потенціалу та ви-

робничих можливостей регіону; 
- цілісності об’єкта управління, як просторового сегменту національного 

економічного простору, незалежно від форми власності, відомчої належності 
та інших складових її елементів; 

- збалансованості, який базується на ринкових потребах, конкурентних 

перевагах регіону та субсидіарності впливу інституційного середовища; 
- пропорційності, який базується на гармонізації потреб і можливостей ре-

гіону; 
- самостійності, котрий надає право місцевим органам виконавчої влади 

та місцевого самоврядування ініціювати, розробляти та реалізовувати рішен-

ня, спрямовані на розв’язання таксономічних та територіальних проблем; 

- єдності, як комплексу методів аналізу і оцінки обґрунтування рішень, що 

приймаються на всіх етапах розробки і реалізації програми. 

Разом з тим практичний досвід показує, що кожній із програм відповідає 
свій склад принципів реалізації, який визначається особливістю програм та їх 

призначенням. 

Зокрема, значна частина як державних цільових програм, так і регіональ-
них, не передбачає прямого бюджетного фінансування, а лише формулює на-
прями розвитку окремої сфери, територіальних кластерних формувань та за-
безпечує координацію дій органів влади та інших суб’єктів управління роз-
витком відповідної території у вирішенні наявних проблем або реалізації 
конкретних проектів. 
Наприклад, в Чернігівській області на кінець 2011 року діяло 69 регіона-

льних цільових програм. При цьому, кошти з різних джерел фінансування 
були спрямовані на реалізацію 47, з яких цільове фінансування з обласного 

бюджету отримали 20. 

У зв’язку з цим, автори вважають, що існуючі наукові доробки щодо кла-
сифікації цільових програм залежно від їх функції потребують  поділу на 
програми координуючого, рамкового характеру та цільової орієнтації з реа-
льним фінансуванням в межах бюджетів відповідного рівня [5, 9]. 
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Така класифікація програм підтверджує доцільність закладення у вітчиз-
няну наукову думку теоретичних основ використання проектного підходу в 
управлінні регіональним розвитком. 

Вважаємо, що проектний підхід – це комплекс взаємопов’язаних заходів, 
спрямованих на розв’язання наявної проблеми із збалансуванням результатів, 
ресурсним забезпеченням та цілями в рамках життєвого циклу проекту [3, 4]. 

З позицій проектного менеджменту програма – це сукупність змістовно 

окреслених та взаємопов’язаних проектів, спрямованих на реалізацію окре-
мих пріоритетів, які в комплексі формують стратегію розвитку завдяки сине-
ргії дій та гармонізації цінностей. 

На нашу думку, формування регіональної цільової програми на основі 
проектного підходу дозволяє чітко визначити мету, часові рамки та кінцеві 
результати її реалізації, а також необхідні для цього ресурси. 

Тому проектний підхід і застосовується у випадку, коли чітко визначені 
завдання та очікуваний кінцевий результат, часові рамки та обмеження, кон-

кретні виконавці, наявні ресурси для реалізації проекту. 
Однією з переваг проектного підходу є те, що він об’єднує роботи в ці-

льові пакети таким чином, що проектні цілі залишаються в центрі уваги 

впродовж усього життя проекту [6]. 

Традиційно виділяють три класи проектів: монопроект, мультипроект, ме-
гапроект. Моно проект – це окремий проект певного типу та виду. Мультип-

роект можна розглядати як комплексний проект, який складається з сукупно-

сті моно проектів і потребує застосування багато проектного управління. Ме-
гапроект – це цільові проекти, стратегії розвитку регіонів, галузей тощо, які у 
своєму складі мають низку моно- та мультипроектів [6]. 

Залежно від кількості та масштабу проблем, на вирішення яких спрямо-

вуються програми, на наш погляд, у системі стратегічного управління регіо-

нального розвитку категорію «проект» доцільно відокремити від категорії 
«цільові програми» як такий, що може як входити до програм, так і бути ав-
тономним у процесі реалізації стратегічних напрямів розвитку регіону. 
Наприклад, в Чернігівській області у сфері освіти реалізується 10 цільо-

вих програм. Здебільшого вони спрямовуються на вирішення однієї або кіль-
кох проблем. Такими програмами, зокрема ще з 2001 року стала «Шкільний 

автобус», яка переросла у національну, обласна програма забезпечення зага-
льноосвітніх навчальних закладів області ліцензійними електронними засо-

бами навчального призначення та мультимедійним обладнанням на 2011–

2016 роки та інші, які по суті є проектами. Об’єднання цих програм в одну 
або декілька комплексних програм розвитку освіти з окремими підпрограма-
ми або проектами у їх рамках дозволило б систематизувати регіональні ці-
льові орієнтири та оптимізувати кількість програм. Натомість програму оно-

влення та розвитку Менського зоологічного парку загальнодержавного зна-
чення на 2011–2015 роки доцільніше класифікувати як окремий проект. 
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Схематично місце регіональних цільових програм та проектів у структурі 
стратегічного планування регіонального розвитку можна представити так: 

 
Рисунок. Система стратегічного планування регіонального розвитку 

 

Висновки. Програмно-цільове управління належить до найбільш сучасних 
методів і є важливим інструментом процесу стратегічного управління регіональ-
ним розвитком. Його перевагами є: 

1) спрямованість на досягнення цілей, визначених стратегією регіонально-
го розвитку, та узгодженість його цілей із наявними ресурсами; 

2) орієнтація на комплексне розв’язання існуючих проблем шляхом розро-
бки взаємопов’язаних заходів; 

3) концентрація ресурсів для вирішення комплексних проблем та на пріо-
ритетних напрямках регіонального розвитку; 

4) координація діяльності окремих суб’єктів, що підвищує ефективність 
реалізації прийнятих рішень; 

5) забезпечення гнучкості в реалізації стратегії регіонального розвитку (в 
залежності від поточної ситуації можуть реалізовуватися ті чи інші програми, 

спрямовані на досягнення визначених стратегічних цілей, але використовуючи 

різні підходи). 

Разом з тим, ефективність програмно-цільового методу може суттєво підви-

щитися шляхом застосування інноваційної проектної методології при формуван-

ні та реалізації цільових програм, що дозволить більш чітко визначити конкретні 
вимірні цілі та критерії завершення, терміни, необхідні ресурси, виконавці, що у 
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кінцевому випадку сприятиме збільшенню прозорості та контрольованості вико-
нання програми на різних етапах, а також дасть можливість управляти ризиками. 

Отже, для оптимізації процесу програмно-цільового планування та управлін-

ня, залучення до нього проектного менеджменту, необхідні подальші глибокі на-
укові розробки в цій сфері, які сприятимуть більш широкому практичному засто-
суванню цих управлінських методів в стратегічному управлінні розвитком регіо-
ну. 
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