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Проскурніна Н. В., Белявцева В. В., Гусакова О. О. Економічна діагностика як інструмент регулювання 
регіонального ринку споживчих товарів

Метою статті є дослідження економічної діагностики як інструменту регулювання регіонального споживчого ринку товарів. Визначено, що по-
тенціал регіонального ринку споживчих товарів складається з таких підсистем: організаційна, інноваційна та програмна. У розрізі наведених під-
систем узагальнено ряд напрямків для аналізу та вдосконалення розвитку ринку споживчих товарів. Авторами проведено аналіз сучасних підходів 
різних учених до економічної діагностики регіонального споживчого ринку. На основі аналізу наукових підходів до визначення сутності поняття 
«економічна діагностика» у статті сформульоване власне визначення даного поняття, що розкриває економічну діагностику як комплексний 
аналітичний процес оцінки всіх сфер функціонування економічної системи із урахуванням специфічних ознак її стану та розвитку, направлений на 
мінімізацію впливу факторів невизначеності та досягнення максимально можливого економічного ефекту. Узагальнено коло основних завдань і 
результатів, що очікуються після проведення економічної діагностики регіонального ринку споживчих товарів, перелік яких залежить від глибини 
та повноти проведених досліджень, наявної інформаційної бази та низки інших факторів. Розглянуто специфіку проблеми проведення економічної 
діагностики регіонального споживчого ринку товарів. На підставі результатів дослідження запропоновано схему проведення економічної діагнос-
тики стану регіонального ринку споживчих товарів у розрізі трьох підсистем (організаційної, інноваційної, програмної) та етапів (підготовчого, 
основного та завершального), що дозволяє визначити ступінь збалансованості ринку; зазначити поточні тенденції; виявити й оцінити існуючи 
проблеми, причини їх виникнення та потенційні можливості для вдосконалення діяльності регіонального ринку споживчих товарів.
Ключові слова: економічна діагностика, регіональний споживчий ринок товарів, комплексне економічне дослідження, економіка регіону.
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The article is aimed at studying economic diagnostics as an instrument for regulating the regional consumer market of goods. It is determined that the potential of 
the regional market of consumer goods consists of the following subsystems: organizational, innovative and software. In the context of these subsystems, a number 
of directions for analyzing and improving the development of the consumer goods market are generalized. The authors analyze the modern approaches of various 
scholars to economic diagnostics of the regional consumer market. Based on the analysis of scientific approaches to determining the essence of the concept of 
«economic diagnostics», the article formulates its own definition of this concept, which discloses economic diagnostics as a comprehensive analytical process for 
assessing all areas of functioning of the economic system, taking into account the specific signs of its state and development, aimed at minimizing the influence of 
uncertainty factors and achieving the maximum possible economic effect. A range of main tasks and results expected after the economic diagnosis of the regional 
consumer goods market is generalized, the list of which depends on the depth and completeness of the research, the available information base and a number of 
other factors. The specifics of the issue of carrying out economic diagnostics of the regional consumer market of goods are considered. Based on the results of the 
study, a scheme for carrying out economic diagnostics of the state of the regional consumer goods market in the context of three subsystems (organizational, in-
novative, software) and stages (preparatory, basic, and final) is proposed, which allows to determine the degree of market balance; indicate current trends; identify 
and evaluate existing problems, causes of their occurrence and potential opportunities for improving the activities of the regional consumer goods market.
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Процеси взаємодії суб’єктів регіонального 
ринку споживчих товарів (РРСТ) являють 
собою складну систему з багаторівневою 

структурою, стан якої є вагомим показником соці-
ально-економічного розвитку будь-якої області та 
країни в цілому. Середовище цього ринку задоволь-
няє потреби населення, здійснює господарську ді-
яльність, формує та визначає рівень ефективності та 
конкурентоспроможності економіки певного регіону. 
У зв’язку з цим вирішальне значення для ефективно-
го розвитку української економіки в сучасних умовах 
має діагностика стану та регулювання регіональних 
споживчих ринків.

Питаннями сутності, розвитку, трансформа-
ції, регулювання й оцінки розвитку регіонального 
ринку споживчих товарів розглянуто у працях таких 
вітчизняних і зарубіжних учених, як Ю. Бахрамов,  
М. Безпарточний, Т. Білокінь, Н. Вавдіюк, А. Варта-
нов, З. Герасимчук, Н. Євдокимова, С. Зорін, А. Кірі-
єнко, Г. Капленко, В. Лагутін, О. Мицак, М. Нашкер-
ська, К. Нерсесян, Н. Попадинець, Т. Попович, Н. Те-
рещенко та багатьох інших. 

Метою статті є узагальнення теоретичних і 
практичних засад економічної діагностики як інстру-
менту регулювання регіонального ринку споживчих 
товарів.

Систему державного регулювання регіонально-
го ринку споживчих товарів слід розуміти як сукуп-
ність відносин між суб’єктом та об’єктом управління, 
які, своєю чергою, мають цілі, завдання, принципи, 
функції та наявність методів здійснення управлін-
ського впливу. 

Головною метою державного регулювання 
регіонального ринку споживчих товарів є оптимі-
зація потреб, інтересів і цілей усіх його учасників, 
об’єднаних для досягнення суспільно значущих і при-
йнятних цілей. Це передбачає вирішення комплексу 
взаємозалежних завдань, сутність яких можна звести 
до такого [12]: 

1. Забезпечення максимальної об’ємної та струк - 
турної відповідності попиту населення та 
пропозиції товарів. 

2. Раціоналізація попиту населення на товари та 
послуги відповідно до соціальних та еконо-
мічно обґрунтованих норм, орієнтирів, тра-
дицій. 

3. Постійне вдосконалення обсягу й асорти-
ментної структури товарної пропозиції на 

основі широкого впровадження передових 
виробничих і торгових технологій.

4. Всебічний розвиток ринкової інфраструкту-
ри, що включає ринкову торговельну мережу, 
складське господарство, транспорт тощо. 

5. Забезпечення соціальної гармонії та справед-
ливості у сфері споживання, створення пільг 
молодим сім’ям, особам пенсійного віку та ін. 

6. Створення рівновигідних умов реалізації ін-
тересів усіх суб’єктів господарювання – учас-
ників ринку. 

7. Стимулювання розвитку, запозичення та 
впровадження у практику сучасних техноло-
гій просування товарів на ринок. 

8. Законодавче та нормативно-правове забез-
печення механізму регулювання ринку на всіх 
рівнях. 

9. Кадрове забезпечення системи регулювання 
ринку товарів, включаючи ефективну систему 
підвищення кваліфікації персоналу та стажу-
вання за межами регіонального ринку.

Вирішення завдань регулювання РРСТ спрямо-
вано на забезпечення умов для гармонійного 
розвитку індивідуальних і колективних сус-

пільних потреб у товарах і послугах, що можна роз-
глядати як гарантію сталого розвитку суспільства. 

Системний характер будь-якого явища або про-
цесу передбачає наявність певних принципів його 
протікання. У буквальному значенні принцип (від лат. 
principium) – керівна ідея, основне правило діяльнос-
ті або основа пристрою, дії якого-небудь механізму 
[5]. Механізм державного регулювання ринку спо-
живчих товарів також ґрунтується на певних принци-
пах, дотримання яких дозволяє ефективно досягати 
зазначених цілей.

Ці принципи повинні враховувати особливості 
поточного періоду соціально-економічного розвитку: 
стан економіки, роль державних інститутів управ-
ління ринком, шкалу суспільних пріоритетів, рівень 
розвитку матеріальних і духовних потреб населення 
тощо. Проте вони мають включати й універсальні 
правила управлінської діяльності, незалежно від по-
точних особливостей. 

Функціонування регіонального ринку спожив-
чих товарів являє собою складний механізм взаємодії 
соціальних, економічних, правових, адміністратив-
них, політичних та інших елементів. Авторське ба-
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чення сукупності принципів державного регулюван-
ня споживчого ринку зводиться до виділення таких 
груп: цільові, функціонально-процесуальні та струк-
турно-організаційні.

Центральною ланкою функціонування регі-
онального ринку споживчих товарів є його 
сукупний потенціал (сума потенціалів усіх 

суб’єктів ринку), який формується у процесі вико-
ристання інституційних, трудових, інформаційних 
і структурних ресурсів з метою забезпечення його 
сталого розвитку. 

Реалізація такого потенціалу забезпечує кон-
курентоспроможність регіонального ринку спожив-
чих товарів як на обраному цільовому сегменті спо-
живчого ринку, так і комплексно на ринку в цілому. 
Потенціал регіонального ринку споживчих товарів 
складається з таких підсистем:
 організаційна підсистема, тобто процес вза-

ємодії між суб’єктами регіонального ринку 
споживчих товарів, яка відповідає за своє-
часне забезпечення всіх учасників основних 
процесів ринку релевантною аналітичною 
ринковою інформацією та координацію їхньої 
діяльності в разі певних змін;

 інноваційна підсистема, тобто технологічний 
інструментарій дослідження процесів ринко-
вої діяльності, включаючи специфіку ринку та 
тенденції його розвитку, асортиментну полі-
тику регіону, цінову політику в регіоні, вплив 
соціально-економічних складових розвитку 
регіону;

 програмна підсистема, тобто сукупність ці-
льових програм розвитку та підтримки регіо-
нальних ринків споживчих товарів, а також 
аналіз і контроль ефективності їх реалізації.

У розрізі цих систем можна узагальнити ряд на-
прямків для аналізу та вдосконалення розвитку рин-

ку споживчих товарів, які виділені в роботах науков-
ців  [3; 9; 11] (рис. 1).

Методичне забезпечення економічного дослі-
дження процесів, що відбуваються на сучасному етапі 
розвитку ринку споживчих товарів, має відповідати 
вимогам зовнішнього середовища з урахуванням умов 
діяльності його суб’єктів і регіональних особливос-
тей розвитку. Відповідним інструментом, здатним до 
такого забезпечення, стає економічна діагностика –  
науковий напрям ринкового пізнання, який синтезує 
в собі економічні та прикладні дослідження різних 
рівнів економічних систем [14]. 

Проте дослідження економічної діагностики 
регіональних споживчих ринків товарів у контексті 
поточної трансформації української економіки ха-
рактеризуються відсутністю єдиних методологічних 
підходів, у зв’язку з чим виникає потреба в уточненні 
змісту й обґрунтуванні методичних аспектів еконо-
мічної діагностики з урахуванням особливостей роз-
витку ринку споживчих товарів.

Щодо аналізу змісту поняття «економічна 
діагностика», то в науковій літературі в да-
ний час існують різні підходи. Так, напри-

клад, О. Муравйов визначає економічну діагностику 
як спосіб встановлення характеру порушень нор-
мального ходу господарського процесу на основі ти-
пових ознак, властивих даному порушенню [14].

Ю. Степанов трактує економічну діагностику 
як систему методів для аналізу факторів розвитку 
соціально-економічних процесів, оцінки стану та ви-
явлення відхилень від нормального розвитку та їх 
впливу на формування та функціонування регіональ-
них ринків [1].

Вчені Ю. Бахрамов і В. Глухов під діагностикою 
економічної системи розуміють сукупність дослі-
джень з визначення цілей функціонування системи, 
способів їх досягнення та виявлення недоліків [2]. 

Створення сприятливих умов для діяльності 
операторів на ринку 
Оптимізація товарних потоків і торгівлі

Підвищення якості наданих послуг 
і торговельного обслуговування
Розвиток сучасних торгових центрів і магазинів

Удосконалення чинного законодавства 
Визначення пріоритетів у розвитку 
споживчого ринку

ОРГАНІЗАЦІЙНА 
ПІДСИСТЕМА

ІННОВАЦІЙНА 
ПІДСИСТЕМА

ПРОГРАМНА
ПІДСИСТЕМА

Рис. 1. Напрямки аналізу та вдосконалення розвитку ринку споживчих товарів у контексті трьох підсистем
Джерело: складено за [3; 9; 11].
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Н. Євдокимова та А. Кірієнко під економічною 
діагностикою розуміють визначення стану об’єкта, 
що досліджується (економічної організації), за пря-
мими та непрямими ознаками [9].

Група авторів [20] трактують економічну діа-
гностику як оцінку стану економічних об’єктів в умо-
вах неповної інформації в цілях вивчення режимів 
функціонування цих систем, виявлення проблем роз-
витку та пошуку перспективних шляхів їх вирішення.

На основі аналізу наукових підходів до визна-
чення сутності поняття «економічна діагнос-
тика» можна сформулювати власне визна-

чення: економічна діагностика – це комплексний 
аналітичний процес оцінки всіх сфер функціонуван-
ня економічної системи із урахуванням специфічних 
ознак її стану та розвитку, направлений на мініміза-
цію впливу факторів невизначеності та досягнення 
максимально можливого економічного ефекту. 

Взаємозв’язок економічної діагностики як не-
від’ємної частини економічного дослідження регіо-
нального ринку споживчих товарів із основними 
функціями управління можна простежити за схемою, 
наведеною на рис. 2. 

Використання даного підходу дозволяє, з од-
ного боку, виявити характер порушень нормально-
го перебігу процесів внутрішнього та зовнішнього 
середовища, визначити їх вплив на стан і розвиток 
регіонального споживчого ринку, а з іншого боку – 
сформувати відповідне управлінське рішення щодо 
напрямку розвитку та регулювання РРСТ.

На думку більшості авторів, які досліджують 
цю проблему, здійснення економічної діагностики 
розвитку регіонального ринку споживчих товарів 
базується на таких загальнометодологічних заса-
дах, як системність, комплексність, достовірність, 
об’єктивність і релевантність, оскільки економічна 
діагностика сприяє обґрунтуванню управлінських 
рішень щодо державного регулювання регіонального 
ринку споживчих товарів, моніторингу його стану та 
є базою для розрахунку та побудови прогнозу розви-
тку цього ринку [1; 4; 9; 12].

Наведена інтерпретація економічної діагности-
ки регіонального ринку споживчих товарів забезпе-
чує обґрунтування мети та завдань для її реалізації, 
а також сприяє обґрунтуванню управлінських рішень 
щодо державного регулювання регіонального ринку 
споживчих товарів, контролю за його станом. 

Основною метою економічної діагностики ре-
гіонального ринку споживчих товарів є оцін-
ка його стану, а також виявлення поточних 

тенденцій розвитку [8]. Відповідно до обраної мети 
здійснюється постановка кола основних завдань до-
слідження, перелік яких залежить від глибини та по-
вноти проведених досліджень, наявної інформацій-
ної бази та ряду інших факторів (табл. 1).

Однак головним завданням економічної діа-
гностики регіонального ринку споживчих товарів 
є пошук балансу між внутрішніми можливостями 
суб’єктів регіонального ринку споживчих товарів і 

Орга-
нізація 

Основні напрямки діагностики  

 

 
 

Основні функції управління РРСТ   

 

Конт-
роль 

Акти-
візація 

Коорди-
нація 

Регулю-
вання 

 

 

Управління РРСТ  

Комплексна економічна 
діагностика РРСТ

Аналіз і виявлення 
тенденцій 

формування 
та функціонування 

РРСТ

Аналіз 
і виявлення 

основних 
факторів, що 

впливають на РРСТ

Аналіз 
інфраструктури 

РРСТ

Аналіз 
структури 

РРСТ

Планування 
та прогно-

зування

Рис. 2. Комплексна економічна діагностика як інструмент аналізу регіонального ринку споживчих товарів 
Джерело: авторська розробка.
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Таблиця 1

Основні завдання економічної діагностики РРСТ 

Зміст завдання Результат, що очікується

Оцінка стану об’єкта дослідження 
Можливість своєчасно виявляти й усувати ті умови та фак-
тори, які не сприяють ефективній роботі та досягненню 
поставленої мети 

Оцінка факторів впливу на об’єкт дослідження Надання можливості скоригувати процеси на ринку або 
діяльність окремих його суб’єктів 

Виявлення можливих варіантів економічних показників 
розвитку об’єкта дослідження з позиції поточного стану  
та тенденцій розвитку

Надання інформації щодо процесів, які відбуваються  
всередині ринку або в його окремій частині, виходячи  
зі сформованої та перспективної структури зв’язків між  
показниками, що характеризують функціонування даного 
об’єкта

Визначення перспективних режимів функціонування 
об’єкта з урахуванням поточних тенденцій і впливу факто-
рів макро- та мікрорівня 

Надання інформації для прийняття найдоцільніших  
рішень із загальних і спеціальних питань розвитку ринку 
та розробки концепції його розвитку (за потребою)

Визначення та оцінка економічних наслідків Оцінка правильності прийнятих рішень, своєчасності  
та результативності їх виконання

Джерело: складено за [9].

вимогами зовнішнього середовища з метою отриман-
ня економічного та соціального ефекту. Кожний учас-
ник регіонального ринку споживчих товарів володіє 
певними інформаційними ресурсами, а саме: даними 
маркетингових досліджень (структури ринку та його 
сегментів, товарів конкурентів, аналізу структури та 
динаміки товарообігу, ступеня міжрегіональної інте-
грації ринку); даними фінансово-економічного ана-
лізу; інформацією щодо людських ресурсів регіону 
(споживачів), очікування яких впливає на тенденції 
розвитку ринку; інші поточні дані, які можуть бути 
корисними при формуванні сукупності явних і не-
явних знань з вирішення поточних проблем; держав-
ними інституціональними ресурсами, які регламен-
тують основні процеси на ринку та забезпечують їх 
безперервне виконання [2; 6; 7; 10; 13].

Узагальнена структура методичного проведен-
ня економічної діагностики регіонального 
ринку споживчих товарів, що дозволяє ви-

значити ступінь його збалансованості, тенденції, ви-
явити й оцінити проблеми, причини їх виникнення 
та потенційні можливості для його вдосконалення в 
розрізі трьох підсистем та етапів, наведено на рис. 3.

Важливим напрямом першого (підготовчого) 
етапу економічної діагностики стану та розвитку ре-
гіонального ринку споживчих товарів є вибір мето-
дів дослідження. Оскільки економічна діагностика є 
невід’ємною частиною економічного аналізу, їх ме-
тоди збігаються. На даний час розроблено методики 
багатофакторного діагностичного економічного ана-
лізу, який поєднує ретроспективне та перспективне 
дослідження динамічних рядів.

На другому (основному) етапі діагностики ви-
значають та аналізують основні фактори, що харак-

теризують формування та розвиток регіонального 
товарного споживчого ринку. У цьому випадку вва-
жаємо, що всю сукупність факторів (соціальних, тех-
нологічних, економічних та інших) слід об’єднати в 
три групи:
 загальні, що діють на регіональний товарний 

споживчий ринок як певних регіонів, так і всі-
єї країни (масштаби та структура товарного 
імпорту й експорту; державне регулювання 
розвитку регіонального ринку споживчих 
товарів; рівень життя та купівельна спромож-
ність населення; ціни та інфляція тощо);

 регіональні, що впливають на регіональний 
товарний споживчий ринок: демографічні, 
природно-кліматичні; розселенські та місто-
утворюючі; національно-побутові та історич-
ні традиції тощо; 

 специфічні, що визначають розвиток спо-
живчого ринку регіону за окремими видами 
товарів чи товарних груп: мода, престиж, під-
вищення забезпеченості населення житлом, 
термін служби предметів побуту тощо.

На третьому (завершальному) етапі економічної 
діагностики має бути узагальнено результати дослі-
джень, що проводилися, розкрито основні тенденції, 
закономірності, особливості та проблеми розвитку 
певних товарних споживчих ринків, розроблено на-
прями їх подальшого розвитку з метою підвищення 
їхньої функціональної ефективності.

ВИСНОВКИ
Таким чином, проведення економічної діагнос-

тики відповідно до запропонованого методичного 
підходу дозволяє отримати агрегований висновок 
про стан і розвиток регіонального ринку споживчих 
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Виявлення пріоритетних 
тенденцій і визначення 

основних проблем розвитку 
РРСТ, оцінка рівня розвитку 

РРСТ, а також муніципальних 
міст і районів регіону, оцінка 

потенціалу та діагностика ємності РРСТ, 
діагностика ефективності функціонування 

організацій роздрібної торгівлі, анкетування 
споживачів і визначення ступеня 

їхньої задоволенності

Узагальнення результатів 
економічної діагностики 

РРСТ, надання звіту 
за результатами досліджень, 

розробка перспективних 
напрямів розвитку РРСТ, 

вирішення проблем 
функціонування РРСТ 

на основі регіональної 
політики

Визначення предмета 
й об'єкта економічної 

діагностики РРСТ, вибір 
основних принципів

і методів дослідження, 
розробка програми 

проведення та системи 
показників, формування 

інформаційної бази, 
обґрунтування мети 

та завдань економічної 
діагностики

1 етап

2 етап 3 етап

Організаційна, 
інноваційна 

та програмна підсистеми

Рис. 3. Схема проведення економічної діагностики регіонального ринку споживчих товарів
Джерело: авторська розробка.

товарів і визначити перспективні напрямки його роз-
витку з урахуванням регіональної специфіки та змін-
них економічних умов господарювання.

Вважаємо, що на основі такої системи показ-
ників та методик можна забезпечити досить багато-
гранне сприйняття ситуації в галузі економічної діа-
гностики РРСТ.

Існуючі методики дозволяють проводити еконо-
мічну діагностику РРСТ. Подібні підходи, на нашу 
думку, прогресивні, і використання більшості еле-

ментів даних методик можливе при проведенні еко-
номічної діагностики територій. Але, водночас, вони 
не позбавлені деяких недоліків. Так, дослідження 
попиту на регіональному ринку споживчих товарів 
може бути наведено у відриві від ціни та пропозиції, 
при цьому не враховано внутрішньорегіональний, 
міжрегіональний, зовнішньоекономічний зв’язок,  

а також стан споживчого ринку товарів у розрізі 
окремих його комплексів: інформаційно-комуніка-
ційного, нормативно-правового, організаційного, ма-
теріально-технічного, фінансово-кредитного. 

Теоретичний аналіз наведених методик еконо-
мічної діагностики не забезпечує узагальнюючої комп-
лексної оцінки стану та розвитку регіонального ринку 
споживчих товарів загалом, у них не конкретизовано 
напрями аналізу та показники, а також присутній пев-
ний суб’єктивізм оцінки на основі застосування екс-
пертних висновків. У зв’язку з цим виникає необхід-
ність у подальшому вдосконаленні такої методики.    
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ ТА КАДРОВОЮ 
ПОЛІТИКОЮ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНИ
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УДК 312.552 (478)
JEL: J24; M12; O15; R19; R58

Іванова О. Ю., Лаптєв В. І., Білокудря А. В., Рудика О. В. Взаємозв’язок проблем управління людськими ресурсами 
та кадровою політикою в умовах децентралізації України

Статтю присвячено актуальному питанню кадрового забезпечення розвитку об’єднаних територіальних громад (ОТГ) Україні. Метою статті 
є наукове обґрунтування взаємозв’язку  проблем управління людськими ресурсами та кадровою політикою територіальних громад в умовах де-
централізації України. У статті виявлено й описано найпоширеніші проблеми управління людськими ресурсами та кадрової політики об’єднаних 
територіальних громад в умовах реформи децентралізації в України: відсутність системи управління професійним розвитком, підготовки та 
підвищення кваліфікації населення ОТГ; негативний імідж службовців органів місцевого самоврядування в українському суспільстві; відсутність 
можливості реалізувати свою професійну компетентність і здібності; криза демографічного відтворення та міграційних процесів. Серед про-
блем кадрової політики ідентифіковано такі: недостатня кількість кваліфікованих фахівців; відсутність оптимальної системи кадрового за-
безпечення; порушення демократичних принципів відкритості, гласності та справедливості під час вирішення кадрових питань; виникнення 
корупції на різних рівнях управління; нераціональне використання кадрового потенціалу; невисока престижність праці та низький рівень заро-
бітних плат. Обґрунтовано когнітивний взаємозв’язок проблем у сфері кадрового забезпечення розвитку територіальних громад. Зазначена до-
цільність урахування проблем використання людських ресурсів та управління кадровою політикою як основної складової соціально-економічного 
розвитку об’єднаних територіальних громад. Доведено взаємозв’язок проблем управління людськими ресурсами й ефективністю кадрової по-
літики територіальних громад. Обґрунтовано доцільність спрямування державної політики регіонального розвитку на: забезпечення території 
висококваліфікованими людськими ресурсами; розвиток інтелектуального капіталу територіальних громад; налагодження конструктивного 
співробітництва між навчальними закладами, науково-дослідними установами та підприємствами територіальних громад; стимулювання роз-
витку соціального партнерства в умовах децентралізації.
Ключові слова: кадрова політика, людські ресурси, органи державної влади, кадрове забезпечення, стратегічний розвиток територіальних громад.
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