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Кизим М. О., Бєлікова Н. В., Беккер М. Л. Аналіз сучасної практики розробки стратегій регіонального розвитку  
в Україні на основі проблемно-орієнтованого підходу

Стаття присвячена узагальненню сучасної практики розробки стратегій регіонального розвитку в Україні та обґрунтуванню переваг упро-
вадження проблемно-орієнтованого підходу у процес стратегування соціально-економічного розвитку регіонів України. Досліджено методичні 
засади впровадження проблемно-орієнтованого підходу в процес стратегування соціально-економічного розвитку регіонів України для ідентифі-
кації проблем і проблемних ситуацій регіонального розвитку та визначення на цій основі стратегічних та операційних цілей. Результати дослі-
дження показали, що регіони України здійснюють регулювання соціально-економічного розвитку за допомогою регіональних стратегій розвитку; 
станом на 2020 р. усі регіони України розробили стратегії соціально-економічного розвитку на період до 2027 р. Аналіз цих документів показав, 
що процес визначення проблем соціально-економічного та екологічного розвитку регіону вимагає вдосконалення, оскільки наразі у стратегіях 
відсутня чітка ідентифікація проблем. Незважаючи на відсутність чіткого переліку проблем регіонального розвитку, усі стратегії містять 
систему стратегічних та операційних цілей, проте не всі регіони наводять індикатори їх досягнення. Також не всі проаналізовані стратегії регіо-
нального розвитку містять обґрунтування визначення цілей на основі аналізу проблем соціально-економічного та екологічного розвитку регіону. 
Перспектива подальших досліджень полягає в удосконаленні методичних засад ідентифікації проблем соціально-економічного та екологічного 
розвитку та впровадженні їх у практику розробки регіональних стратегій. 
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Соціально-економічний розвиток регіонів під-
порядкований впливу факторів зовнішньої та 
внутрішньої нестабільності, що спричиняють 

коливання його динаміки, утворення внутрішньо- 
та міжрегіональних дисбалансів і диспропорцій, які 
у загальному сенсі формують поле проблем, що по-
требують поглибленого аналізу при розробці заходів 
державної регіональної політики. Отже, дослідження 
проблем регіонального розвитку є базовим етапом 
розробки як стратегічних документів їх соціально-
економічного розвитку, так і теоретичного підґрунтя 
державної регіональної політики. 

У сучасних наукових теоріях і концепціях дер-
жавної підтримки регіонального розвитку широко 
розглядається проблема формування стратегічних 
пріоритетів розвитку регіонів, зосередження на яких 
дозволяє не витрачати марно ресурси та максималь-
но ефективно реалізувати наявний у регіоні потен-
ціал до саморозвитку. Такий підхід висвітлено в ро-
ботах В. Агофонова, В. Вакуленка, З. Варналія, І. Дег-
тярьової, О. Іванової, Ю. Керецмана, Ю. Ковбасюка,  
Н. Порплиці, С. Шульц та ін. Проте в багатьох випад-
ках якість стратегічних документів, що регулюють 
регіональний розвиток та ефективність їх реалізації, 
залишається низькою, тому розробка відповідного на-
укового підґрунтя, яке б підсилило цей процес і вдо-
сконалило процес стратегування регіонального розви-
тку в Україні, залишається актуальним завданням. 

Метою статті є узагальнення сучасної практики 
розробки стратегій регіонального розвитку в Україні 
та обґрунтування переваг упровадження проблемно-
орієнтованого підходу у процес стратегування соці-
ально-економічного розвитку регіонів України. 

Наукове завдання дослідження проблем регі-
онального розвитку знаходиться у смисловому полі 
системного аналізу, що вивчає феномен утворення 
проблемних ситуацій, проблем і способів їх вирішен-
ня в різних сферах функціонування та розвитку сус-
пільства та природи. Представлені в науковій літера-
турі тлумачення сутності поняття «проблемна ситу-
ація» висвітлюють такі його аспекти, як складність, 
комплексність, важливість, необхідність вирішення, 
необхідність ліквідування наслідків та ін. (табл. 1). 

Ідентифікація проблемних ситуацій у руслі про-
блемно-орієнтованого підходу до стратегування со-
ціально-економічного розвитку регіонів України під-
порядкована проблемно-орієнтованому підходу [8; 
9], особливістю якого є орієнтація на усунення про-
тиріч між будь-якими обмеженнями соціально-еко-

номічного розвитку та факторами, що можуть ста-
ти поштовхами для його пожвавлення. Як відзначає  
В. Агафонов, феномени «проблеми» та «цілі» так тіс-
но пов’язані між собою, що важко визначити, який з 
них є первинним, тому можна стверджувати, що про-
блемні ситуації в регіональному розвитку виникають 
внаслідок недосягнення регіоном певних визначених 
цілей свого розвитку [10, с. 43]. Перевагою застосу-
вання проблемно-орієнтованого підходу в управлінні 
регіональним розвитком [11] є можливість ранжу-
вання цілей з точки зору їх пріоритетності для подо-
лання проблемної ситуації та переходу до збалансо-
ваного розвитку. 

Проблемні ситуації, що утворюються в проце-
сі соціально-економічного розвитку регіонів країни, 
пов’язані з формуванням негативної динаміки показ-
ників, що його характеризують [12]. Для оцінювання 
соціально-економічного розвитку регіонів на дер-
жавному рівні впроваджено такий порядок (табл. 2). 

Для комплексної оцінки соціально-економічно-
го розвитку регіонів України пропонується викорис-
товувати такі показники, як:

– індекс промислової продукції; 
– рівні оплати за спожиту електроенергію та 

природний газ; 
– темп зміни валової продукції сільського гос-

подарства; 
– частка інноваційно-активних підприємств у 

загальній кількості промислових підприємств; 
– темп зміни обсягу інвестицій в основний ка-

пітал та їх обсяг; 
– приріст (зменшення) іноземних інвестицій до 

початку року; 
– темп зміни обсягу прямих іноземних інвести-

цій та ін. [13]. 
Наведений підхід до комплексної оцінки соці-

ально-економічного розвитку регіону відповідає сут-
ності проблемно-орієнтованого підходу, його можна 
використовувати при розробці стратегій соціально-
економічного розвитку регіонів України. 

Регіони України здійснюють регулювання со-
ціально-економічного розвитку за допомогою регіо-
нальних стратегій розвитку [14]. Як свідчить аналіз 
українського законодавства, підґрунтям для роз-
робки стратегії регіонального розвитку виступають 
Закон України «Про стимулювання розвитку регіо-
нів» [15], Закон України «Про засади державної ре-
гіональної політики» [16] та «Порядок розроблення 
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Таблиця 1

Деякі тлумачення сутності понять «проблемна ситуація» в науковій літературі

Автор(-и) / Джерело Визначення 

Філософська енциклопедія [1] Питання або цілісний комплекс питань, що об’єктивно виникає в ході розвитку піз-
нання, вирішення яких становить істотний практичний або теоретичний інтерес 

Є. Красільніков [2] Складне питання, вирішення якого невизначено і вимагає когнітивних зусиль.  
Це слово має негативну, нейтральну та позитивну конотації. 

С. Лєбєдєв [3] 
Істотне питання, що має важливе теоретичне та практичне значення, для вирішення 
якого наявного знання або недостатньо, або можливість його використання далеко 
не очевидна 

В. Савченко, В. Смагін [4] Невирішена задача або питання, підготовлені до вирішення. Виникає ситуація, пов’я-
зана … з таким знанням предмета, який не пізнаний, але є знанням про незнання 

Ф. Тарасенко [5] Проблемна ситуація – деякий реальний збіг обставин, стан речей, яким хтось неза-
доволений і прагнув би його вирішити 

В. Шинкарук [6]
Ситуація, що потребує активних дій і є спонукаючим чинником для цілеспрямованої 
діяльності людини (досліджень, проєктування та виконання), щоб ліквідувати наслід-
ки чи запобігти їх виникненню

А. Фурман [7]

Проблемна ситуація в методології – низка різноманітних суперечностей, розривів  
і конфліктів у колективній методології, що змушує учасників виходити в рефлексивну 
позицію, створювати нові рефлексивні форми думок-комунікацій засобами ситуатив-
ного аналізу

регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх 
реалізації, а також проведення моніторингу та оцін-
ки результативності реалізації зазначених стратегій і 
планів заходів» [17]. 

Згідно з Порядком [17], регіональна стратегія 
має містити аналіз тенденцій та основних проблем 
соціально-економічного розвитку регіонів України. 
Цей аналіз покладається в основу визначення страте-
гічних цілей (пріоритетів) розвитку на майбутній пе-
ріод і підпорядкованої їм системи стратегічних цілей. 

Станом на 2020 р. усі регіони України розроби-
ли стратегії соціально-економічного розвитку 
на період до 2027 р. Проведемо аналіз визна-

чення проблем і цілей регіонального розвитку, що 
визначені в цих документах, на прикладі трьох облас-
тей України – Вінницької, Волинської та Харківської 
(табл. 3 – табл. 5). 

У Стратегії збалансованого регіонального роз-
витку Вінницької області на період до 2027 року [18] 
наведено аналіз основних тенденцій соціально-еко-
номічного розвитку регіону, проте переліку чітко ви-
значених проблем, що було ідентифіковано в процесі 
такого аналізу, не надано. Аналіз здійснено за такими 
напрямами:
 економіка та підприємництво (рівень роз-

витку економіки області; тенденції розви-
тку промисловості, у т. ч. її ресурсної забез-
печеності; енергетика та енергозбереження; 
розвиток малого підприємництва; інвестиції 
та міжнародна діяльність; сільське господар-
ство; роздрібний товарооборот; дорожнє гос-
подарство та транспорт; житловий фонд);

 стан навколишнього природного середовища; 
 населення та демографія, ринок праці; 
 освіта та наука; 
 громадське здоров’я та медична допомога; 
 туризм, культура, спорт; 
 бюджетний профіль регіону. 

Крім того, в документі наведено також напрями 
вдосконалення структури та територіальної органі-
зації господарського комплексу регіону, які певною 
мірою можна вважати результатами аналізу основних 
тенденцій соціально-економічного розвитку Він - 
ницької області:

1. Ефективне використання існуючого природ-
но-ресурсного потенціалу території області.

2. Розвиток виробництва біопалива на місцевій 
сировини. 

3. Максимальне використання сприятливого 
транспортно-географічного положення Він-
ницької області та високої транзитивності її 
території.

4. Зменшення територіальних диспропорцій у 
рівні соціально-економічного розвитку вну-
трішньообласних регіонів. 

У табл. 3 наведено запропоновані в Стратегії 
цілі розвитку Вінницької області. 

Таким чином, у Стратегії збалансованого ре-
гіонального розвитку Вінницької області на 
період до 2027 року визначено п’ять страте-

гічних цілей регіонального розвитку, що охоплюють 
економічну, екологічну та соціальну сфери. Серед 
регіональних пріоритетів визначено впровадження 
у стратегічне планування Вінницької області Smart-
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Таблиця 2 

Порядок проведення комплексної оцінки соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, 
областей, міст Києва та Севастополя

Суб’єкт процесу оцінки  
соціально-економічного  

розвитку регіонів
Повноваження та дії

Міністерства, інші центральні ор-
гани виконавчої влади,  
НАК «Нафтогаз України»

Щомісячно подають до Держкомстату, Мінекономіки та Мінрегіонбуду відомості 
про показник соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, 
областей, мм. Києва та Севастополя разом з аналітичною довідкою стосовно об-
ґрунтування факторів, що зумовили зміни в динаміці показників або відхилення від 
запланованих (прогнозних) показників.

Обласні та міські Київська та 
Севастопольська державні адмі-
ністрації, Рада міністрів АР Крим 

Щомісячно до 25 числа наступного періоду подають до Мінекономіки та Мінрегі-
онбуду інформацію про стан соціально-економічного розвитку регіону та нагальні 
проблеми разом із пропозиціями щодо їх розв’язання за встановленою Мінеконо-
міки формою

Держкомстат 

Щомісяця готує на підставі показників соціально-економічного розвитку АР Крим, 
областей, міст Києва та Севастополя бюлетень соціально-економічного розвитку 
регіонів і подає його Кабінетові Міністрів України, Мінекономіки та Мінрегіонбуду 
до 3 числа другого місяця, що настає за звітним періодом.  
Щокварталу із застосуванням Методики рейтингової оцінки соціально-економічно-
го розвитку АР Крим, областей, мм. Києва та Севастополя визначає місце відповід-
ного регіону за кожним показником, за кожною сферою соціально-еконо-мічного 
розвитку та за всіма сферами соціально-економічного розвитку регіонів і подає 
відповідні матеріали Кабінетові Міністрів України, Мінекономіки та Мінрегіонбуду 
до 3 числа другого місяця, що настає за звітним періодом

Мінекономіки 

Координує роботу центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів АР Крим, 
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій з питань про-
ведення оцінки.  
Готує на підставі бюлетеня Держкомстату щодо соціально-економічного розвитку 
регіонів та інформації Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастополь-
ської міських держадміністрацій звіт про результати проведення оцінки соціально-
економічного розвитку АР Крим, областей, мм. Києва та Севастополя і до 10 числа 
другого місяця, що настає за кварталом, подає їх разом із пропозиціями щодо 
розв’язання нагальних проблем у регіонах Кабінетові Міністрів України

Джерело: складено за [13].

спеціалізації, а також уперше проведено екологічну 
оцінку наслідків реалізації запропонованих заходів 
для довкілля. 

Стратегія розвитку Волинської області на період 
до 2027 року [19] також містить глибокий ана-
ліз особливостей соціально-економічного роз-

витку регіону, який здійснено за такими напрямами: 
1. Демографічна ситуація та трудові ресурси 

(розглянуто особливості демографічної ситу-
ації, що склалася в регіоні; наведено характе-
ристику економічно активного населення, до-
сліджено аспекти гендерної рівності).

2. Природні ресурси (земельні, водні, лісові ре-
сурси; мінерально-сировинна база регіону; 
розглянуто також історико-культурну спад-
щину регіону).

3. Інфраструктура (транспортна, телекомуніка-
ційна інфраструктура; проблеми енергозабез-
печення та енергоефективності; житлово-ко-
мунальне господарство; освітня інфраструк-

тура; культура; розвиток туризму; соціальна 
сфера; охорона здоров’я, соціальне обслуго-
вування).

4. Економічний розвиток та підприємництво 
(характеристика економіки області в цілому; 
аналіз промисловості, сільського господар-
ства, інвестиційної, інноваційної та будівель-
ної діяльності; характеристика галузей з еко-
номічним та інноваційним потенціалом; роз-
виток малого та середнього підприємництва; 
розвиток торгівлі та споживчого ринку). 

5. Фінансово-бюджетна сфера (аналіз доходів 
та видатків області; бюджет розвитку; ана-
ліз особливостей формування інвестиційної 
складової місцевих бюджетів за рахунок суб-
венцій з державного бюджету). 

У табл. 4 наведено запропоновані в Стратегії 
цілі розвитку Волинської області. 

Отже, Стратегія розвитку Волинської облас-
ті на період до 2027 року в рамках реалізації кожної 
оперативної цілі надає завдання для їх досягнення. 
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Таблиця 3

Аналіз цілей у Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року [18]

Стратегічні цілі Оперативні цілі 

1. Конкурентоздатний регіон на основі 
інноваційного та сталого розвитку

1.1. Модернізація транспортно-логістичної інфраструктури з урахуванням 
внутрішніх, міжрегіональних і міжнародних зв’язків.  
1.2. Розвиток індустрії лікування та оздоровлення (медичний туризм).  
1.3 Підтримка агропромислового виробництва.  
1.4. Інноваційний розвиток регіону 

2. Регіон належного та ефективного  
врядування

2.1. Розвиток електронного урядування та цифровізації.  
2.2. Розбудова потенціалу інформаційно-аналітичної підтримки регіональної 
політики.  
2.3. Посилення міжсекторного партнерства та співпраці 

3. Регіон сталого гуманітарного  
розвитку 

3.1. Створення системи забезпечення найкращих інтересів отримувачів  
соціальних послуг.  
3.2. Формування пацієнт-орієнтованої системи охорони здоров’я.  
3.3. Розвиток професійно-технічної освіти.  
3.4. Розвиток регіональної інфраструктури фізичної культури та спорту  
вищих досягнень.  
3.5. Розвиток туризму. Збереження та поширення культурної спадщини  
Вінниччини

4. Регіон спроможних громад

4.1. Підвищення економічної спроможності громад.  
4.2. Забезпечення населення належним доступом до базових публічних послуг.  
4.3. Забезпечення єдності та згуртованості в громадах.  
4.4. Створення сприятливого середовища, розвиток національно патріотич-
ного середовища для дітей та молоді

5. Регіон безпечного середовища

5.1. Вдосконалення системи цивільного захисту та громадської безпеки.  
5.2. Посилення захисту на прикордонних територіях.  
5.3. Забезпечення санітарного та екологічного благополуччя.  
5.4. Збереження ландшафтного та біотичного різноманіття.  
5.5. Збереження та раціональне використання водних ресурсів

Таблиця 4

Аналіз цілей у Стратегії розвитку Волинської області на період до 2027 року [19]

Стратегічні цілі Оперативні цілі

1. Підвищення конкурентоспромож-
ності регіональної економіки

1.1. Підвищення інвестиційної привабливості.  
1.2. Нарощення туристично-рекреаційного потенціалу.  
1.3. Розвиток малого та середнього бізнесу.  
1.4. Ефективна регіональна енергетика.  
1.5. Підвищення продуктивності агропромислового сектора.  
1.6. Підтримка перспективних видів аграрного виробництва 

2. Розвиток людського капіталу та під-
вищення якості життя населення 

2.1. Збереження та розвиток людського капіталу.  
2.2. Створення умов для комфортного та безпечного проживання мешканців

3. Розвиток інноваційної економіки  
(на засадах смарт-спеціалізації)

3.1. Збільшення доданої вартості промислової продукції в секторах смарт-
спеціалізації.  
3.2. Розвиток інноваційної інфраструктури.  
3.3. Розвиток людських ресурсів у галузях смарт-спеціалізації

4. Розвиток транскордонного  
співробітництва

4.1. Інфраструктурне забезпечення транскордонного співробітництва.  
4.2. Стимулювання транскордонного співробітництва регіону 

5. Раціональне використання природ-
них ресурсів та екологічна безпека

5.1. Охорона та раціональне використання водних ресурсів та зниження  
негативного впливу на атмосферу.  
5.2. Покращення господарювання відходами.  
5.3. Збереження біологічного та відновлення ландшафтного розмаїття області
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Наприклад, для досягнення оперативної цілі 1.3. 
Розвиток малого та середнього бізнесу (що входить 
до стратегічної цілі 1. Підвищення конкурентоспро-
можності регіональної економіки) пропонується ви-
рішення таких завдань:
 розроблення механізмів фінансової підтрим-

ки розвитку малого та середнього бізнесу;
 розвиток інфраструктури підтримки бізнесу;
 активізація діалогу між представниками біз-

несу, органів влади, громадськості. 

У Стратегії розвитку Харківської області на 
2021–2027 рр. [20] певною мірою реалізова-
но проблемно-орієнтований підхід і наведено 

аналіз не тільки тенденцій, але і проблем соціального, 
економічного та екологічного розвитку регіону. Про-
те чіткого переліку проблем у документі також не на-

ведено. Аналіз було здійснено за такими напрямами:
 загальна характеристика регіону за його розта-

шуванням, природно-ресурсними особливос-
тями, адміністративно-територіальним по - 
ділом і формуванням об’єднаних територіаль-
них громад;

 демографічна ситуація і ринок праці;
 соціальна інфраструктура;
 економічний потенціал;
 розвиток підприємництва; 
 зовнішньоекономічна діяльність;
 іноземні інвестиції;
 фінансово-бюджетна сфера;
 екологічна ситуація;
 розвиток міст і сільських територій. 

У табл. 5 наведено запропоновані в Стратегії 
цілі розвитку Харківської області. 

Таблиця 5

Аналіз цілей у Стратегії розвитку Харківської області на 2021–2027 роки [20]

Стратегічні цілі Оперативні цілі

1. Забезпечення високої якості 
життя населення на всьому 
просторі регіону 

1.1. Організація доступної та ефективної системи надання медичних послуг і ство-
рення умов для здорового способу життя населення.  
1.2. Забезпечення доступних і якісних комунальних послуг у містах та енергозабезпе-
чення сільського населення.  
1.3. Забезпечення доступної та якісної освіти на всіх рівнях.  
1.4. Забезпечення соціального захисту населення та гендерної рівності.  
1.5. Забезпечення гармонійного фізичного та духовного розвитку всіх верств насе-
лення та реалізація молодіжної політики.  
1.6. Забезпечення правопорядку та публічної безпеки

2. Забезпечення чистого  
оточуючого середовища  
на всьому просторі регіону

2.1. Поліпшення стану атмосферного повітря та запобігання змінам клімату.  
2.2. Охорона та раціональне використання водних ресурсів.  
2.3. Забезпечення якісного стану та відновлення деградованих та еродованих земель 
і ґрунтів.  
2.4. Збільшення лісистості області та збереження біорізноманіття.  
2.5. Створення ефективної системи поводження з промисловими та твердими побу-
товими відходами

3. Побудова конкуренто-
спроможної та смарт-спеціа-
лізованої просторової економі-
ки з високою доданою вартістю

3.1. Упровадження кластерного підходу до побудови смарт-спеціалізованої структу-
ри економіки, інтегрованої в глобальні ланцюги створення доданої вартості.  
3.2. Розвиток сільських територій і територіальних громад шляхом створення ро-
бочих місць з високою доданою вартістю на базі фермерських і селянських госпо-
дарств і їх кооперації.  
3.3. Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу.  
3.4. Створення інноваційної та креативної економіки середніх і малих міст регіону.  
3.5. Енергозабезпечення та створення ефективної системи енергозбереження  
в регіоні на інноваційній основі

4. Забезпечення інвестиційно 
привабливого клімату в регіоні 
та створення інноваційної  
та інвестиційної інфраструк-
тури

4.1. Організація системи залучення та супроводження міжнародних і вітчизняних 
інвестицій.  
4.2. Інституційне й інфраструктурне забезпечення інноваційної та інвестиційної  
діяльності, формування регіональної інноваційної системи.  
4.3. Розвиток транспортної інфраструктури та сполучення

5. Забезпечення європейського 
рівня управління та самовряду-
вання в регіоні

5.1. Проведення ефективної адміністративно-територіальної реформи зі створенням 
фінансово самодостатніх територіальних громад.  
5.2. Упровадження системи електронного врядування в роботу регіональних і місце-
вих органів влади.  
5.3. Підтримка розвитку інституцій громадянського суспільства.  
5.4. Організація системи підготовки та перепідготовки держслужбовців і місцевого 
самоврядування.  
5.5. Модернізація інформаційно-комунікативного регіонального простору
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Стратегія розвитку Харківської області на 
2021–2027 роки містить не тільки стратегічні, 
оперативні цілі та завдання з їх реалізації, але 

й індикатори реалізації. Наприклад, індикаторами 
реалізації оперативної цілі 1.1. Організація доступ-
ної та ефективної системи надання медичних послуг 
і створення умов для здорового способу життя насе-
лення (що входить до стратегічної цілі 1. Забезпечен-
ня високої якості життя населення на всьому просто-
рі регіону) є такі:
 очікувана тривалість життя при народженні 

жінок і чоловіків та по досягненні ними 60 ро-
ків;

 природний приріст населення на 1 тис. наяв-
ного населення;

 смертність дітей у віці до 1 року на 1 тис. жи-
вонароджених;

 кількість уперше зареєстрованих випадків за-
хворювань за класами хвороб (новоутворен-
ня; хвороби органів дихання) на 100 тис. на-
селення;

 забезпеченість населення лікарями всіх спеці-
альностей на 10 тис. наявного населення;

 кількість місць у закладах паліативної допо-
моги на 10 тис. населення. 

ВИСНОВКИ
Упровадження проблемно-орієнтованого підходу 

у процес формування державної регіональної політики 
та розробки стратегій регіонального розвитку передба-
чає ідентифікацію проблем у соціально-економічному 
розвитку регіонів на основі поглибленого аналізу його 
особливостей. Одержаний перелік проблем стає під-
ґрунтям для визначення стратегічних та операційних 
цілей розвитку регіону на майбутній період. 

Проведений аналіз стратегій регіонального роз-
витку на період до 2027 р. Вінницької, Волинської 
та Харківської областей, а також інших 21 областей 
України дозволив встановити, що:
 процес визначення проблем соціально-еконо-

мічного та екологічного розвитку регіону ви-
магає вдосконалення, оскільки наразі у стра-
тегіях відсутня чітка ідентифікація проблем; 

 незважаючи на відсутність чіткого переліку 
проблем регіонального розвитку, усі стратегії 
містять систему стратегічних та операційних 
цілей; 

 кількість стратегічних цілей становить від 4 до 
5, а кількість оперативних цілей – від 14 до 21;

 не всі регіони наводять індикатори досягнен-
ня стратегічних та оперативних цілей; 

 не всі стратегії містять обґрунтування визна-
чення цілей на основі аналізу проблем соці-
ально-економічного та екологічного розвитку 
регіону. 

Перспектива подальших досліджень полягає в 
удосконаленні методичних засад ідентифікації про-

блем соціально-економічного та екологічного роз-
витку та впровадженні їх у практику розробки регіо-
нальних стратегій.                    
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