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ВСТУП
Вважається, що стратегічне уп�

равління прийшло на зміну довгост�
роковому в кінці 60�х років. Основ�
на відмінність стратегічного управ�
ління розвитком промисловості ре�
гіону полягає у тому, що простір
діяльності економічної системи стає
ширшим, а довгострокові цілі роз�
витку перестають бути простим
віддзеркаленням умов поточної
діяльності і виявляються результа�
том аналізу рішень в зовнішньому і
внутрішньому середовищах системи.
Головним в стратегічному управлінні
є створення нових бізнес�можливо�
стей для розвитку промисловості
регіону як системи, щоб вона могла
вижити в жорстокій конкурентній
боротьбі. Iноді стратегічне управлі�
ння розвитком промисловості регі�
ону протиставляється довгостроко�
вому плануванню унаслідок ототож�
нення останнього з екстраполяцій�
ним підходом до визначення перс�
пектив розвитку. Стратегічне управ�
ління відрізняється тим, що пред�
ставляє за своєю суттю активний
пошук альтернативних варіантів,
вибір кращого з них, побудову на цій
основі стратегій розвитку економіч�
ної системи і формування "робочо�
го" механізму їх реалізації.
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тивним процесом, коли регулярно
здійснюється коректування сформо�
ваних планів, перегляд системи за�
ходів щодо їх виконання і оцінка
змін, що відбуваються, в діяльності
промислової системи. Найхарактер�
нішими особливостями стратегічно�
го управління є: низький рівень ди�
ференціації (загальний план), слаб�
ка деталізація, розробка рішень на
основі наближеної, грубої інфор�
мації прогнозного характеру, слаб�
ка структурованість проблем, екст�
раполяція замінені розгорненим
стратегічним аналізом, що пов'язує
між собою перспективи і цілі для ви�
разу стратегії. Значущою для стра�
тегічного управління є зміна поведі�
нки конкурентів, зростання вимог
споживачів до певних видів про�
дукції і послуг, введення нових стан�
дартів та ін.

Реалізація вибраної стратегії і
пріоритетів здійснюється на основі
застосування взаємопов'язаних за�
ходів, забезпечених ресурсами і доз�
воляючих реалізувати намічені цілі в
можливо короткі терміни і з віднос�
но меншими витратами [5, c. 18].

Величезне значення в системі
стратегічного управління розвитком
промисловості регіону має комплек�
сний підхід. У дослідженні управлі�
ння його можна показати у вигляді
сукупності принципів, яким необхі�
дно слідувати і які відображають як
зміст, так і його особливості страте�
гічного управління.

1. Принцип цілісності полягає у
виділенні об'єкта дослідження
цілісним утворенням, тобто обме�
женні його від інших явищ, від сере�
довища.

2. Принцип сумісності елементів
цілого. Ціле тільки тоді може існу�
вати як ціле, коли сумісні між собою
елементи, що його становлять.

3. Принцип функціонально�струк�
турної будови цілого полягає у тому,
що при дослідженні систем управлін�
ня регіону необхідно аналізувати і виз�
начати функціональну будову систе�
ми, тобто бачити не тільки елементи і
їх зв'язки, але і функціональний зміст
кожного з елементів.

4. Принцип розвитку. Будь�яка
система управління, яка є об'єктом
дослідження, знаходиться на певно�
му рівні і етапі розвитку.

5. Принцип лабілізації функцій.
Оцінюючи розвиток регіону як сис�
теми, не можна виключати мож�
ливість зміни їм загальних функцій,
придбання нових функцій цілісності
при відносній стабільності внут�
рішніх, тобто їх складу і структури.

6. Принцип поліфункціональ�
ності. У системі управління можуть
бути функції поліфункціонального
призначення.

7. Принцип ітеративності. Будь�
яке  дослідження є процесом, що
припускає певну послідовність опе�
рацій, використання методів, оцінки
результатів попередніх, проміжних
і кінцевих.

8. Принцип оцінок вірогідності.
У дослідженні не завжди існує мож�
ливість достатньо точно прослідити
і оцінити всі причинно�наслідкові
зв'язки, інакше кажучи, представи�
ти об'єкт дослідження в детерміно�
ваному вигляді.

9. Принцип варіантності. Цей
принцип витікає з принципу вірогід�
ності. Поєднання вірогідності дає
різні варіанти віддзеркалення і розу�
міння дійсності. Кожний з таких ва�
ріантів може і повинен бути у фокусі
уваги дослідження.

Але всі ці принципи тільки тоді
можуть бути корисні і ефективні,
відображатимуть дійсно комплекс�
ний підхід, коли вони самі враховува�
тимуться і використовуватимуться
системно, тобто у взаємозалежності
і в зв'язку один з одним. Можливий
такий парадокс: принципи системно�
го підходу не дають системності в
дослідженні, тому що використову�
ються спорадично, без урахування їх
зв'язку, субординації, комплексності.
Принципи системності треба викори�
стовувати теж системно. Взагалі їх
використання відображає не тільки
науковий підхід до дослідження, але
і мистецтво дослідника. Так чи іна�
кше, треба прагнути до розуміння
зв'язків принципів і реалізації цього
розуміння в дослідницькій роботі.
Стратегічне управління соціально�
економічного розвитку в кожному
регіоні має свої конкретні цілі, але
можна визначити систему основних
цілей стратегічного управління соц�
іально�економічним розвитком про�
мисловості регіону:
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— визначення рівня раціональ�
ності, прогресивності і конкуренто�
спроможності, соціально�економіч�
них проектів, що розробляються і ре�
алізовуються, концепцій, прогнозів,
цільових програм і планів, а також
відповідних конкретних господарсь�
ких, організаційно�технічних і управ�
лінських рішень; вибір і обгрунтуван�
ня пріоритетних стратегічних на�
прямів соціально�економічних і нау�
ково�технічних перетворень, точок
зростання і заходів по прискоренню
переходу на інноваційний шлях роз�
витку на різних рівнях: народногос�
подарському, галузевому, регіональ�
ному і підприємницькому;

— виявлення і вивчення позитив�
ного і негативного впливів внутрішніх
і зовнішніх чинників на рівень ефек�
тивності промисловості, конкурен�
тоспроможність господарюючих
суб'єктів як і виробленої продукції
(робіт, послуг), а також на кон'юнк�
туру ринку; пошук потенційних ре�
зервів підвищення конкурентоспро�
можності і ефективності виробниц�
тва для повнішого задоволення по�
треб суспільства в соціально�еконо�
мічних благах при найдоцільнішому
використанні матеріальних, трудо�
вих, фінансових і природних ре�
сурсів на базі упровадження новітніх
науково�технічних досягнень, про�
гресивної організації праці, вироб�
ництва і управління.

Світовий досвід економічних ре�
форм свідчить: там, де був успіх, він
зумовлювався ретельними підготов�
чими акціями, пов'язаними з соціаль�
ним напрямом програм соціально�
економічного розвитку [3, c. 88].
Проектуючи цю вимогу на ринкові
перетворення в Україні з урахуван�
ням орієнтувань на постіндустріаль�
ну модель, можна виділити ряд ос�
новних принципів включення спеці�
альних чинників в процесі управлін�
ня економічним розвитком регіону:

1. Забезпечення відчутного для
населення зв'язку заходів, що про�
водяться, щодо трансформації еко�
номічного середовища з поліпшен�
ням добробуту населення регіону.

2. Поширеність поліпшень від ре�
форм на всіх людей (а не тільки на виб�
раних). Зменшення, а не збільшення по
ходу перетворень диференціації по
рівню доходів між групами населення.

3. Достатній зв'язок висунутих
цілей реформ з мотивацією праці
більшості суспільства. Потрібно за�
безпечити як мінімум розуміння
людьми цих цілей, а потім і перетво�
рення більшості суспільства в актив�
ну творчу силу реформ.

4. Забезпечення розуміння в
суспільстві, що зміцнення науково�
творчих можливостей народу — це
не вирахування з економічних ре�
сурсів, а умова їх множення. Вклю�
чення параметрів підвищення науко�
вого, освітнього і культурного по�
тенціалу суспільства в число компо�

нентів цільової функції, максимізо�
ваної в ході економічних реформ.

5. Зростаюча увага до чинника
екологічної результативності всіх
трансформацій у виробництві і
суспільстві. Згода в суспільстві щодо
пониження окремих параметрів ма�
теріального споживання ради
стійкості екологічної рівноваги.

На наш погляд, можна виділити
декілька підходів (концепцій) до про�
блеми формування механізму управ�
ління розвитком промисловості регі�
ону: самозабезпечувальний підхід, що
передбачає розвиток самозабезпече�
них промислових підприємств; техно�
логічний підхід, що передбачає тісні
виробничі зв'язки між галузями і
підприємствами; цілісний підхід, що
відображає гармонійну взаємодію
всіх елементів галузевої структури
промисловості, цілісність і раціональ�
не поєднання галузей; відтворюваль�
ний підхід, що відображає соціальні
пріоритети; економіко�географічний
підхід, що обгрунтовує формування
територіальних соціально�економіч�
них систем (комплексів).

Необхідною вимогою, що пред'яв�
ляється до стратегії соціально�еко�
номічного розвитку України, є її на�
укове обгрунтування в територіаль�
ному аспекті. Це припускає адекват�
не віддзеркалення виняткової різно�
манітності природних, геополітич�
них, соціально�економічних, націо�
нально�культурних та інших умов
країни і забезпечення ефективного
розвитку єдиного економічного про�
стору, відкритого для міжнародно�
го економічного співробітництва.

Для підвищення якості і ефектив�
ності стратегічних рішень, як осново�
положних елементів системи управ�
ління рекомендується застосовувати
наступні наукові підходи: системний,
логічний, відтворювально�еволюцій�
ний, інноваційний, комплексний, гло�
бальний, інтеграційний, віртуальний,
стандартизації, маркетинговий, екс�
клюзивний, функціональний, процес�
ний, структурний, ситуативний (вар�
іантний), нормативний, оптимізацій�
ний, директивний (адміністративний),
поведінковий, діловий.

Таким чином, з урахуванням
підходів і принципів формування,
стратегічне управління як основний
інструмент механізму управління
соціально�економічним розвитком
промисловості, що відображає його
методологічний аспект, складається
з ряду взаємозв'язаних етапів.

На першому етапі проводиться до�
слідження із зовнішнього і внутріш�
нього середовищ системи, на друго�
му етапі визначаються основні оріє�
нтири розвитку регіональної систе�
ми. Наступним етапом в рамках стра�
тегічного управління виробляється
порівняння результатів першого і
другого етапів, визначаються мож�
ливі варіанти стратегій. Після цього
вибирають один з варіантів і форму�

люють власну стратегію. На остан�
ньому етапі готується остаточний
стратегічний план, виходячи з рані�
ше проведених розробок.

Тривалість періоду планування
залежить від масштабів діяльності і
характеру стратегічних цілей, які
часто дробляться і зводяться до
однієї, глобальної.

Закінчується стратегічне управлі�
ння процесом бюджетування перекла�
дом програми і фінансового плану на
деталізований річний бюджет, в яко�
му конкретизується весь перелік за�
дач, ліміти витрат, рівень прогнозних
фінансово�економічних показників.

Проте практика показує, що така
спрощена модель стратегічного управ�
ління не є достатньо ефективною. На
нашу думку, процес стратегічного пла�
нування повинен складатися з наступ�
них послідовних етапів: оцінка соц�
іально�економічного середовища ре�
гіону, на даному етапі виробляється не
тільки оцінка всіх видів інфраструкту�
ри; проведення моніторингу соціаль�
но�економічного розвитку; зіставлен�
ня даних оцінки інфраструктури регі�
ону і проведеного моніторингу і вияв�
лення галузей промисловості; аналіз
показників галузей промисловості і
прогнозування розвитку показників;
формування стратегії управління роз�
витком даних галузей промисловості.

В Запорізькій області стратегіч�
не управління розвитком промисло�
вості регіону реалізується за допо�
могою розробки концепцій соціаль�
но�економічного розвитку. Для з'я�
сування суті концепції приведемо
декілька визначень.

Концепція — первинний, початко�
вий документ в системі вироблення
стратегії і постановки задач розвитку
регіону. У узагальненому вигляді в ній
визначаються масштаби, темпи, про�
порції і основні напрями соціально�
економічного розвитку регіону, його
окремих структурно�функціональних
підсистем, проблемних територій, а
також дається загальне обгрунтуван�
ня системи заходів, направлених на
підвищення ефективності управління
виробництвом, методів усунення тери�
торіальних і галузевих диспропорцій і
невідповідностей, обгрунтовуються
зростання рівня життя населення ре�
гіону [1, c. 40].

"Концепція соціально�економіч�
ного розвитку промисловості регіону"
є найважливішим стратегічним доку�
ментом [2, c. 29]. Її основне призначен�
ня — вираз загального задуму, тобто
визначення стратегічних цілей розвит�
ку регіональної економіки і засобів їх
реалізації, виходячи з обліку і забез�
печення поєднання державних, регіо�
нальних і місцевих інтересів. На основі
Концепції розробляються галузеві і
територіальні програми, саме в них
показники Концепції одержують кон�
кретне обгрунтування.

Таким чином, узагальнюючи ці
дефініції, "концепція", з одного боку
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— це система поглядів і трактувань
регіонального розвитку, з іншого —
це пов'язаний за ресурсами, виконав�
цями і термінами здійснення комп�
лекс соціальних, демографічних, ви�
робничих, економічних, екологіч�
них, організаційно�господарських
заходів, що забезпечують стійкий
розвиток регіону.

Методом формування концепції
є програмно�цільовий підхід, що
припускає конкретну технологію уп�
равління: формування ієрархії цілей;
утворення взаємопов'язаних про�
грам, що реалізовують цілі; розподіл
наявних ресурсів; формування бюд�
жету; створення (при необхідності)
спеціальних органів управління.

Оцінити ступінь досягнення мети
можна за допомогою відповідного
критерію, тому розробка критеріїв і
вибір варіанту розвитку — це еле�
менти процесу розробки концепції.

Запропоновано виділяти чотири
змістовні блоки формування кон�
цепції�ідеї [4, c. 285].

У першому блоці — цільовому,
досліджується "стартовий" рівень
соціально�економічного розвитку
регіону, виявляються тенденції і ос�
новні проблеми. В процесі ранжуван�
ня вичленовують дві�три головні
проблеми, що визначають характер
і напрями розвитку регіону. По суті,
йдеться про ті проблеми, для вирі�
шення яких доцільна першочергова
концентрація дефіцитних ресурсів.
За підсумками виконання цільового
блоку формуються основні поло�
ження концепції, тобто агрегований
виклад уявлень про основні пробле�
ми, принципи, цілі і методи соціаль�
но�економічного розвитку регіону,
можливості ресурсного забезпечен�
ня, механізми прямого і непрямого
управління всіма процесами, що про�
тікають в суспільному житті регіону.
В ході обговорення основних на�
прямів уточнюється коло проблем�
них ситуацій, формуються основні
пріоритети, удосконалюється ме�
ханізм ресурсного забезпечення.

Другий блок — прогнозно�анал�
ітичний, в ньому узагальнюються ре�
зультати заздалегідь розроблених
прогнозів розвитку регіону. Взаємна
ув'язка прогнозів здійснюється на
"виході" з блоку, тобто при форму�
ванні цілісної системи попередніх
прогнозів довгострокового розвитку
регіону. Ринковий потенціал регіону
є новою для пострадянської України
категорією. Автори пропонують виз�
начати його на основі аналізу, синте�
зу і прогнозу розвитку оптового рин�
ку, мережі роздрібної торгівлі, фун�
кціонування товарно�фондових бірж,
банківської системи, ринку цінних
паперів, інформаційної системи.

Третій блок відводиться обліку
зовнішніх чинників, які, природно,
бралися до уваги і раніше, в інших
блоках, але саме тут їх досліджують
найдокладнішим чином, оскільки

вони в найбільшій мірі впливають на
вибір варіантів розвитку регіону в
довгостроковій перспективі. На цій
стадії виконується остаточне узго�
дження цілей і ресурсів, причому
можливе (і доцільно) скорочення
кількості цілей і/чи зміна їх субор�
динації. Розробка даного блоку за�
вершується поєднанням економічно�
го, соціального, екологічного ас�
пектів регіонального розвитку.

Четвертий блок — концептуаль�
ний. Він формується на основі сис�
теми попередніх прогнозів з корек�
тивами, що витікають з обліку
зовнішніх чинників з системою цілей.
Інакше кажучи, даний блок є завер�
шальним, зведеним. В ході розробки
цього блоку концепція регіонально�
го розвитку набуває, з одного боку,
високо агрегований, а з іншою цільо�
вий характер. Деякі розділи з цього
блоку переходять в розряд цільових
комплексних програм, але конкрет�
на розробка і реалізація цих програм
виходить за рамки "концепції".

Проте в рамках стратегічного уп�
равління концепція соціально�еконо�
мічного розвитку є інструментом соці�
ально�економічного регулювання.

Першим етапом розробки кон�
цепції соціально�економічного роз�
витку є визначення напряму розвитку.
Спрощено цей етап можна назвати
"побудова дерева цілей". На даному
етапі, виходячи з принципів системно�
го аналізу, формуються проблеми
розвитку регіону, потім на основі ціле�
покладання будується "дерево цілей",
виявляються основні напрями і пріо�
ритети методом аналізу ієрархій.

"Дерево цілей" видозмінюється
залежно від конкретних проблем, що
стоять перед регіоном. Конкретні цілі
можна згрупувати за певними блока�
ми, що визначають досягнення найза�
гальніших цілей. Визначаючи об'єкти
своєї дії, держава формулює і цілі, які
вона ставить перед собою. Безліч
об'єктів дії обумовлює і безліч цілей,
різноманітних за своїм характером.

Сукупність цілей є системою, що
включає основну, генеральну ціль, а
також конкретні цілі, пов'язані з ре�
алізацією того чи іншого економіч�
ного, соціального процесу. Це все
носить назву "дерево цілей". На дру�
гому етапі формується комплексна
програма соціально�економічного
розвитку промисловості регіону.
Даний етап характеризується тим,
що цілі комплексної програми роз�
витку вже досягнуті.

На третьому етапі передбачаєть�
ся на основі комплексної програми
соціально�економічного розвитку
розробка приватних програм роз�
витку промисловості регіону. Дані
етапи простежуються в сучасному
управлінні розвитком регіону, про�
те відсутність єдиної комплексної
програми розвитку регіону не дає
можливості розробки системи при�
ватних програм.

Досвід прийняття програм роз�
витку промисловості в Запорізькій
області показав, що програма роз�
витку промисловості має достатньо
загальну спрямованість, і, як показа�
ла практика, промисловость регіону
вимагає розробки конкретних цільо�
вих програм.

ВИСНОВКИ
Таким чином, відсутність "робо�

чого" механізму управління не дає
можливості для формування системи
приватних програм розвитку. Вихо�
дячи з вищевисловленого, в За�
порізькій області процес стратегічно�
го управління розвитком промисло�
вості регіону в рамках формування
механізму управління можна оціни�
ти як недостатньо ефективний. Це
зв'язано, перш за все, з тим, що в об�
ласті не визначена єдина комплексна
стратегія соціально�економічного
розвитку, яка припускає розробку
системи цільових програм для реалі�
зації комплексної соціальної і еконо�
мічної політики. Для того що б підви�
щити ефективність управління роз�
витком регіону, необхідно:  визначи�
ти напрями комплексного розвитку в
рамках стратегічного управління;
визначити економічну і соціальну
політику розвитку регіону; по�друге,
розробити систему програм, в рамках
комплексної програми розвитку про�
мисловості регіону.

Проте про розробку ефективної
економічної і соціальної політики не
може бути і мови без розробки сис�
теми контролю за виконанням на�
міченого курсу і коректування цільо�
вих програм в процесі управління
соціально�економічним розвитком
регіону.

Таким чином, відповідно до вис�
ловлених уявлень стратегія соціаль�
но�економічного розвитку промис�
ловості повинна стати системоутво�
рюючою конструкцією в механізмі
управління розвитком регіону.
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