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ВСТУП 

 

Актуальність наукової роботи. На сьогоднішній день при складанні 

регіонального плану розвитку органами влади не враховують його всі 

перспективи. Через недостатнє фінансування з боку держави через борги 

країни, воєнний стан в східних регіонах, курси валют та підвищенні ціни на 

ресурси більша частина регіонів України перебуває в стані стабільного 

погіршеного економічного стану. Це проявляється в тому, що не 

використовується регіональний потенціал на максимум, складна демографічна 

ситуація, регіон не здатен забезпечити робочими місцями населення, яке в свою 

чергу піддається переселенню закордон в пошуку кращого життя або 

погоджується на незаконне працевлаштування. 

 Також, перепоною є зайві бюрократичні процедури, прозорість та 

відкритість інформації стосується тільки таких джерел, які вважають за 

потрібне оприлюднити для населення. Також, при розробці стратегій розвитку 

крім не включення всіх ризиків впровадження рішень існує слабкий зв’язок між 

державними органами та місцевим самоврядуванням, громадськими 

організаціями та окремими підприємствами, які в свою чергу здатні 

запропонувати більш бюджетно-економічні ідеї та вказати на першочергові 

проблеми, які потребують рішення чи удосконалення. 

 Головним бар’єром при розвитку регіонів є слабкість нормативно-

правової бази. Більшість документів та законодавчих актів вказують на загальні 

правила розвитку територій, тому при виникненні екстрених ситуацій через 

«діри» в законах стосовно опису процедур та збору документів негативне 

явище буде тільки погіршуватися. 

 Саме тому доцільно покращити процес стратегічного планування в 

регіоні для його стабільного та ефективного розвитку і подальшого 

функціонування. 

Об’єктом дослідження є процес стратегічного планування в органах 

державної влади. 
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Предметом дослідження є теоретико-методичні та практичні заходи 

щодо удосконалення процесу регіонального стратегічного планування в 

Київському регіоні. 

 Метою дослідження є теоретичне узагальнення та розробка практичних 

рекомендацій щодо покращення процесу регіонального стратегічного 

планування та розвитку Київського регіону. 

 Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:  

 визначити сутність стратегічного планування регіонального 

розвитку та його особливості в Україні; 

 встановити основні етапи регіонального стратегічного планування; 

 розглянути нормативно-правову базу стратегічного планування в 

Україні (регіональний аспект); 

 розглянути концептуальні моделі теоретичних підходів до 

стратегічного планування; 

 проаналізувати зарубіжний досвід стратегічного планування 

регіональним розвитком; 

 розробити пропозиції щодо впровадження зарубіжного досвіду 

стратегічного планування регіонального розвитку; 

 визначити загальний стан зовнішнього та внутрішнього середовища 

Київського регіону. 

 розробити регіональну стратегію розвитку за допомогою SWOT та 

STEP аналізу; 

 розробити заходи та пропозиції щодо розвитку та вдосконалення 

обраної стратегії Київського регіону; 

Методика дослідження. Методичною та теоретично основою в написанні 

магістерської роботи є метод пізнання, принципи систематизації та аналізу, 

офіційної статистичної інформації. Також, при написанні магістерської роботи 

використовувалися фундаментальні основи таких наукових дисциплін, як 

публічне управління та адміністрування, менеджмент організацій, управління 
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персоналом, ринкова економіка, маркетинг, праці вітчизняних і закордонних 

вчених стосовно проблеми покращення регіонального стратегічного 

планування. 

Інформаційна база дослідження формувалася на основі звітних даних 

Державного регіонального сайту статистики, аналітичних даних, опублікованих 

в наукових джерелах та періодичному друці, оцінок українських і зарубіжних 

учених. Джерелами для пошуку інформації виступили: закони України, 

міжнародна законодавча база, звітність Державної регіональної служби 

статистики України, методологічні посібники зарубіжних органів публічного 

управління, праці вітчизняних і зарубіжних вчених, зібрані в посібниках та 

мережі Internet, статистичні дані інших структурних підрозділів держави. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В 

ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

 

Стратегічне планування та планування як функцію менеджменту можна 

розглянути не тільки на законодавчому рівні, посилаючись на численні 

прийняті нормативні акти, постанови та закони, а й у працях науковців. 

Питанню стратегічне планування присвячено багато робіт. Зокрема робота 

Рульєва В. і Гуткевича С. [1] можна виділити основні види управлінської 

діяльності при плануванні: 

1. Розподіл ресурсів – розподіл бюджетних коштів, кадрової складової, 

технологічного досвіду та матеріально технічної бази; 

2. Внутрішнє узгодження – злагодженість діяльності згідно  сильних та 

слабких сторін організації. 

3. Організаційне стратегічне бачення – вивчення менеджерами попередніх 

стратегічних рішень. 

До принципів стратегічного планування належать: 

1. Спадковість – поточне планування має повторювати ключові 

розділи стратегічного плану; 

2. Соціальна орієнтація – врахування потреб колективу при 

досягненні цілей; 

3. Групування об’єктів планування – приділити увагу найбільш 

потрібним аспектам підприємства. Якщо є попит на окрему послугу то доцільно 

виділяти кошти саме на неї щоб не спричиняти відхилення у роботі; 

4. Збалансованість – розподіл ресурсів; 

5. Автоматизація процесів; 

6. Економічна доцільність та ефективність; 

Для визначення місії при складанні планування потрібно використовувати 

наступні чинники: 

1. Економічна ситуація установи; 
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2. Політичні фактори та настрої в країні; 

3. Фактори ринку надання послуг; 

4. Технологічні умови; 

5. Міжнародна ситуація; 

6. Соціальні фактори; 

7. Аналіз внутрішнього середовища; 

Науковий діяч Сельський А., у своїх роботах вказує, що проблемою 

недосконалого стратегічного планування можна вважати не тільки політичні 

проблеми в країні, а й розгляд лише окремих аспектів складових держави та 

регіонів. Застосовувалися лише теоретичні аспекти та не приділялася увага 

практичному застосуванню закордоном. [2]. 

У роботі Олександри Войтик [3] вказуються школи де вивчалося питання 

регіонального розвитку та планування, визначаються суб’єкти, які 

безпосередньо стосуються розвитку регіонів та порівнюються теорії 

регіонального розвитку для визначення найбільш оптимальної для українського 

суспільства. 

Наукова робота Беззубка Б. [4] пов’язує стратегічне планування 

регіонального типу з тенденціями регіону, виокремлює завдання органів 

державної влади щодо розвитку територій та основні критерії, що вказують на 

наявність стратегічного планування на території. 

У роботі Б.Боврон, А.Вігода, А.Девідсон, І.Санжаровський наведено цілий 

спектр стратегічного планування, його розроблення та впровадження. Автори 

виокремлюють наступні елементи із планування [5]: 

1. Основи державної політики регіонального розвитку; 

2. Етапи стратегічного планування розвитку регіону; 

3. Формування бачення розвитку регіону; 

4. Процес аналізу; 

5. Схвалення та впровадження стратегії та інші; 

Євмешкіна О.Л. у своїй роботі вказала напрямки впровадження концепції 

покращення системи державного стратегічного планування в Україні, 
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реалізація яких дозволить досягнути як затвердження уніфікованих стандартів 

підготовки стратегічних документів [6] 

Лендьел М. разом зі своїми колегами Б. Винницьким, Ю. Ратейчаком 

розробили спеціальний посібник з моніторингу та оцінювання програм 

регіонального розвитку, де детально розроблений метод та послідовність 

оцінювання [7], але і Б. Винницький також розробив примірник такого 

посібника і для українських вчених і перевидав його з звичними для нас 

діалектами та науковими термінами [8]. 

Науковець Хашиєва Л.В. також проводила дослідження стратегічного 

планування, але не повністю розкривала тему зі сторони соціально-економічної 

складової. [9]. 

Не можна залишити без уваги і базові дослідження Білої С.О. ЇЇ наукова 

робота не лише розкриває стратегічне планування у проблемах а наводить 

основні моменти розвитку. Основні моменти наведені у табл.1.1 на її основі 

Таблиця 1.1 

Історичний аспект заснування стратегічного планування на регіональному 

рівні  
Номер 

етапу 

Основні етапи 

розвитку 

Характеристика 

1 1991-1996 рік Розроблення та обґрунтування основних державних засад 

регіонального стратегічного планування 

2 червень 1996-2005 

рік 

прийняття Конституції України у 1996 р., формування 

законодавчого підґрунтя з питань регіонального розвитку 

держави. 

3 2005 рік і сьогодення законодавче та нормативно-правове унормування 

регіоналізму в Україні. 

 

Після проаналізованих наукових робіт вітчизняних науковців, можна 

сформувати основні етапи регіонального стратегічного планування та їх 

особливості, що наведені на рис.1.1. [10] 
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Рис. 1.1. Етапи стратегічного планування  

 

Не можна лишити без уваги і технологію стратегічного планування в 

регіоні, тому що вона закладає фундамент у подальшому плануванні. До 

технології можна віднести: 

1. Ухвалення процесу стратегічного планування; 

2.  Розподіл та делегування із супутніми обов’язками повноважень 

між працівниками; 

3. Визначення організацією принципів та цінностей; 

4.  Проведення оцінювання внутрішніх та зовнішніх можливостей, 

слабкостей, переваг та загроз для оцінювання стану регіону та перешкод, які 

потрібно дискваліфікувати; 

Визначити обґрунтовані місію та цілі розвитку регіону чи області 

Визначити доцільні методи аналізу для внутрішнього та зовнішнього стану 

регіону 

Аналіз та оцінювання результатів внутрішнього середовище регіону 

Аналіз та оцінювання стану зовнішнього середовища регіону 

Визначити доцільність обраних стратегій розвитку 

Визначити та сформувати альтернативний проект розвитку регіону 

Обрати оптимальну стратегію розвитку, що розкриває потенціал регіону 

Оцінювання та моніторинг затвердженого проекту 

Забезпечити етап регіонального стратегічного планування інформаційними 

ресурсами 
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5.  Визначення початкових завдання які стоять перед регіоном 

розробити стратегію для керування цих завдань застосувати стратегічний план 

встановити оптимальне прогнозування очікуваних результатів і оцінити 

стратегію і процесі стратегічного планування 

Як і у всіх країнах регіональне стратегічне планування обов'язково 

здійснюється відповідно до законодавчих вимог України, нормативно-правової 

бази. На сьогодні все законодавче підґрунтя можна розділити на три частини. 

Перша частина буде складатися із документів які будуть формувати 

стратегічний план на загальнодержавному рівні. 

До таких документів можна віднести: 

1. Закони України «Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку»; 

2. Закон України «Про державну цільові програми»; 

3. Закон України «Про розроблення проекту стратегії економічного та 

соціального розвитку України до 2020 року» [11]; 

Друга частина нормативно-правових актів регіонального стратегічного 

розвитку включає в себе: 

1. Державну стратегію регіонального розвитку на період до 2020 року; 

2.  Порядок здійснення моніторингу показників розвитку регіонів 

районів міст і обласного значення для визначення депресивних територій і 

утворення ради розвитку регіонів; 

3.  Низка указів президента України «Про концепцію державної 

регіональної політики» «Про стимулювання розвитку регіонів» «Про 

генеральну схему планування території України» 

До третьої частини належать нормативна база, яка стосується розвитку на 

галузевому рівні. До таких нормативних актів належать: 

1. Стратегія демографічного розвитку до 2020 року; 

2. Затвердження порядку організації та фінансування стратегічного 

планування в сфері оборони і військового будівництва; 

3. Затвердження стратегії розвитку Державної статистики. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ВПРОВАДЖЕННЯ 

СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

 

Практичний досвід зарубіжних країн показує, що реалізація стратегічного 

плану полягає у виконанні однієї чи більше стратегій, встановлених у плані. 

Методологія організації, планування та виконання процесу впровадження 

плану в дію складається з таких структур, які наведено на рис. 2.1 [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рис. 2.1. Послідовність методологічних процедур реалізації плану 

 

Ця методологія полягає в реалізації п’яти наступних процедур, які були 

підтверджені позитивними результатами, отриманими завдяки їх віртуальному 

застосуванню до різних випадків проявів з негативними наслідками. 

Етап 1. Діагностика організаційної 

структури та її функціонування 

А) Діючої організаційної структури не 

існує; 

Б) Організаційна структура існує, але є 

недосконалості в процесі її 

функціонування; 

С) Організаційна структура існує та 

повністю відповідає процесу 

планування; 

Етап 2. Досягнення відповідності 

організаційної структури для реалізації 

плану 

А) Перероблення організаційної 

структури та реорганізація; 

Б) Перегляд та вдосконалення 

адміністративного персоналу з метою 

покращення виконання обов’язків 

планування, функцій та інше. 

Етап 3. Аналіз стратегічного плану і забезпечення його обґрунтованості 

для впровадження 

А) Сприяння розвитку існуючого плану для реалізації в регіоні; 

Б) Ідентифікація та корекція помилок, що можуть виникнути у процесі 

впровадження 

Етап 4. Прийняття рішення 

щодо непередбаченої планом 

ситуації при реалізації 

стратегії 

Етап 5. Моніторинг 

стратегічного плану, 

підтримка в процесі реалізації, 

інше 
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Під час розроблення першого етапу діагностики організаційної структури 

проекту та другого етапу можливо розробити заходи які допомогли б уникнути 

ситуацій коли: 

 стратегічний план вважався основним і єдиним «продуктом» 

планування, обходився без будь-яких міркувань про необхідність розробки 

особливої організаційної структури. 

 потенціал відповідального персоналу виявився недостатнім для 

виконання заходів, пов’язаних із процесом реалізації стратегії; 

 відсутній офіційний зв’язок між виконавцями-адміністрацією, що 

призвело до відсутності головних принципів та ідей плану; 

Не можна лишити без уваги наступну модель стратегічного планування, а 

саме модель, що спрямована на створенні позитивного іміджу в регіоні. Цю 

модель запропонував американські дослідник Джон Харісон та Джон Карон, що 

наведено на рис.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.2.Зарубіжна модель стратегічного планування, що створює 

позитивний імідж у об’єкту 
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Автори пропонують при розробці стратегічного плану обов’язково 

включати в розгляд діючі сторони, такі як інвестори, соціальні групи для того 

щоб краще сформувати стратегію розвитку яка буде включати їх інтереси, 

визначити проблеми, які виникають при процедурах на виконанні плану дій, а 

також, вказуватиме на нові погляди щодо розвитку регіону. 

 На нашу думку, при стратегії розвитку України до Європейських 

стандартів та методів розвитку регіонів можна взяти окремі елементи від 

кожної країни та намагатися їх застосувати до України, що наведено у табл. 2.2 

Таблиця 2.2 

Впровадження елементів розвитку регіонів країн ЄС в Україні 

№ Назва країни Елементи пристосування регіональної політики для впровадження в 

розвиток Українських областей 

1 2 3 

1 Польща 
Закріплення законодавчою базою стандартів розвитку регіонів, 

групування областей по можливостям 

2 Франція 
Створення регіональних рад в кожній області або комітети, які 

виступатимуть радниками під час планування 

3 Канада 
Залучати всіх зацікавлених сторін до розвитку регіону та 

моніторингу 

4 
Китай та 

Японія 

Робити акцент на підприємницьку складову регіону та робити 

стратегії гнучкими до наявних нестабільних умов України 

5 Швеція 
Розвиток регіону з акцентом на земельному бізнесі (оренда 

територій) 

6 Нідерланди Створення окремих компаній, які займаються розвитком регіону 

7 Бельгія 
Залучення до розвитку регіону офіційного регіонального банку, який 

займається залученням інвестицій та пошуком інвесторів  

8 Естонія 

Передати частину повноважень Міністерству Внутрішніх Справ для 

того щоб воно не лише займалося розвитком регіону, а й 

забезпечувало територіальну цілісність та недоторканість від 

стороннього втручання в діяльність країни та регіону 

 Виходячи із пропозицій, що можна застосувати від Європейських країн 

буде доцільно удосконалити певні елементи стратегічного розвитку, а в певних 

випадках і відмовитися від застарілих та формально-бюрократичних процедур 

задля переходу розвитку регіонів та областей до Європейських стандартів та 

норм [13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]. 
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РОЗДІЛ 3 

СТРАТЕЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОГО РЕГІОНУ 

 

 Київський регіон розташовується на півночі України, основна площа якого 

знаходиться на Правобережжі. Київський регіон був заснований 27 лютого 1932 

року та має площу 28,1 тис.км, що дозволяє йому займати за площею 8 місце 

серед областей України. 

 Згідно із адміністративно-територіальним устроєм регіон поділений на 25 

районів: 10 з яких є міста обласного підпорядкування, 14 міст районного 

підпорядкування, 29 пригородніх селищ міського типу та понад 1000 сільських 

пунктів.  

 Згідно з офіційною інформацією статистичних органів України населення 

Києва та Київського регіону складає 1808,3 тис.чол [21]. 

 

Рис. 3.1.Демографічна складова Київського регіону 

 

 Згідно з інформацією органу державної статистики України, Київська 

область за показником валового регіонального продукту, посідає 5 місце серед 

розвинених регіонів України, так, 2012 року ВРП становив понад 69663 

мільйонів гривень, що наведено на рис. 3.2. [21, 22]. 
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Рис. 3.2. Динаміка внутрішнього регіонального продукту Київського регіону 

 

 Починаючи з 2008 року Валовий регіональний продукт у розрахунку на 

одну особу перевищував відповідне показник по Україні, особливо у 2011-2012 

роках на 20%, але поступився економічно розвинутим регіонам як м.Київ та 

Дніпропетровська область. 

 Позитивна динаміка зростання ВРП області сприяла підвищенню частки 

Київщини у валовому внутрішньому продукті України з 3,4% у 2004 році до 

4,5% у 2012 році. 

 У промисловий діяльності Київський регіон сміливо займає 7 місце серед 

реалізованої продукції на 1 особу.  

 Так, на території Київського регіону знаходяться наступні частини з усіх 

гігантів промисловості, що користуються популярністю по всій Україні та 

закордоном: Білоцерківський ювелірний завод; Броварський завод 

комунального устаткування; Київський завод «Граніт» та «Маяк»; Завод 

пакувального обладнання «Термо-Пак»; Завод щитової і пультової апаратури». 

Ці дані підтверджуються на рис. 3.3 [21-22]. 
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Рис. 3.3. Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)  

 

 Якщо порівнювати статистичні дані з 2013 по 2017 роки то можна 

відслідкувати, що частка виробництва харчових продуктів і напоїв у загальних 

обсягах реалізованої промислової продукції зросла з 31,4% у 2013 році до 

34,4% у 2017 році, виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу і 

поліграфічної діяльності з 5,6% до 8,4%, водопостачання, каналізація та 

поводження з відходами з 1% до 1,7%, а металургійне виробництво, 

виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин та 

устаткування з 3,9% до 5,7%. 

 Ситуація на ринку праці в регіоні виглядає наступним чином станом за 

2018 рік: Кількість зареєстрованих безробітних на кінець вересня 2018р. 

становила 11,2 тис. осіб. Основну динаміку на ринку праці в Київському регіоні 

на 7 років наведено на рис.3.4 [23]. 

 

Рис.3.4. Динаміка стану на ринку праці Київського регіону 
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 Після аналізу стану на ринку праці в регіоні можна зробити висновок, що 

під впливом негативних економічних, фінансових політичних елементів 

відбувалося поступове скорочення персоналу. Це можна пояснити тим, що 

відбувалося масове скорочення персоналу через неспроможність не лише 

маленьких підприємств, а й великих заводів утримувати таку чисельність 

персоналу через неспроможність повертати кредити, зменшення реалізацію 

продукції та скорочення бюджетних коштів.  

 Київський регіон займає 5 місце (після м. Київ, Дніпропетровської, 

Донецької, Харківської областей) серед регіонів України за обсягом залучення 

прямих іноземних інвестицій [21]. Також, динаміку обсягу інвестування 

наведено на рис.3.5. До основних інвесторів регіону можна віднести наступні 

країни: Нiдерланди, Кiпр, Нiмеччина, Польща, Велика Британія, Вiрґiнськi 

Острови (Брит.), США, Австрія, Фінляндія, Беліз, Швеція, Російська Федерація, 

Інші країни світу [23]. 

 

Рис.3.5. Динаміка обсягу прямого інвестування окремих країн в розвиток 

Київського регіону 

 

 Хоча Київський регіон через наявність фабрик, заводів та інших 

підприємств є вигідним та привабливим для інвестування, через постійні кризи 

та не підкріпленість гарантіями щодо вкладання інвестицій на законодавчому 

рівні кількість інвестування буде мінімальною та стабільно зменшуватися до 

покращення ситуації. 
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 Після аналізу основних складових, які забезпечують діяльність області та 

показують динаміку зростання чи навпаки зниження показників можна 

виокремити та оцінити фактори, на основі яких буде обрано стратегії розвитку 

за допомогою PEST аналізу, у табл. 3.1 

Таблиця 3.1. 

PEST аналіз Київського регіону 

№ Політичні фактори Економічні фактори 

1 2 3 

1 Зміна форми управління в державі та регіоні; Стан валюти; 

2. Стабільність влади; Рівень інфляції; 

3. 
Рівень корупції; Стан державного фінансування 

регіону; 

4. Законодавчі норми в сфері охорони праці; Проблема сплати податків; 

5. Різкі зміни в політиці; Вплив погодних умов на регіон; 

6. 
Жорстокість вимог до державного контролю за 

діяльністю бізнесу та штрафи; 

Здатність населення бути 

платоспроможними; 

7. 
Міжнародний вплив; Вплив цін в області енергетики, 

транспорту та комунікацій; 

8. Податкова політика і регулювання цін; Рівень безробіття в регіоні; 

9. 
Законодавчі норми про захист екологічного 

середовища; 

Банківське середовище; 

10. Законодавчі вимоги про захист громадян; 

 Соціальні фактори  Технологічні фактори 

1. 

Демографічна ситуація та стан населення в регіоні; Вплив розвитку сектору 

інформаційних технологій на 

всі сектори регіону; 

2. 

Здоров’я населення та їх мобільність; Ціни на комунікації в регіоні за 

рахунок Інтернету та супутніх 

мереж; 

3. Ситуація на ринку праці в регіоні; Інновації в сфері IT  

технологій; 4. Суспільні норми поведінки; 

5. Стан життя в регіоні; 

 

 Після виявлення основних факторів, які можуть впливати певним чином на 

діяльність в регіоні можна їх оцінити. Цей процес має наступну 

характеристику: для кожного показника виставляється оцінка від 0 до 1, де 0 – 

найменш важливий фактор, який може не здійснитися, а 1 надважливий. 

Загальна сума оцінок повинна складати 1. Потім ці самі фактори оцінюють за 

ступенем впливу на діяльність в регіоні, де 1 – найменше впливу, а 5 – 

найвищий вплив. Після цього визначають зважену оцінку, методом множення 
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показника ймовірності на показник інтенсивності впливу, що наведено в 

табл.3.2; табл.3.3; табл.3.4.; табл.3.5 [24] 

Таблиця 3.2. 

Оцінка політичного фактору PEST аналізу Київського регіону 

№ Назва політичного фактору Оцінка можливості 

реалізації в регіоні 

Оцінка 

інтенсивності 

впливу 

Загальна 

оцінка 

1 2 3 4 5 

1 Зміна форми управління в державі 

та регіоні; 
0,05 5 0,25 

2 Стабільність влади; 0,1 5 0,5 

3 Рівень корупції; 0,1 2 0,2 

4 Законодавчі норми в сфері 

охорони праці; 
0,1 3 0,3 

5 Різкі зміни в політиці; 0,1 5 0,5 

6 Жорстокість вимог до державного 

контролю за діяльністю бізнесу та 

штрафи; 

0,1 2 0,2 

7 Міжнародний вплив; 0,2 3 0,6 

8 Податкова політика і регулювання 

цін; 
0,05 3 0,15 

9 Законодавчі норми про захист 

екологічного середовища; 
0,1 4 0,4 

10 Законодавчі вимоги про захист 

громадян; 
0,1 5 0,5 

Всього 3,6 

 

 Отже, після оцінювання політичного фактору його загальний показник 

впливу становить 3,6 бали, що має середній рівень впливу. 

Таблиця 3.3. 

Оцінка економічного фактору PEST аналізу Київського регіону 

№ Назва економічного фактору Оцінка можливості 

реалізації в регіоні 

Оцінка 

інтенсивності 

впливу 

Загальна 

оцінка 

1 Стан валюти; 0,1 3 0,3 

2 Рівень інфляції; 0,05 1 0,05 

3 Стан державного фінансування 

регіону; 
0,1 

5 0,5 

4 Проблема сплати податків; 0,1 3 0,3 

5 Вплив погодних умов на регіон; 0,1 3 0,3 

6 Здатність населення бути 

платоспроможними; 
0,1 

5 0,5 

7 Вплив цін в енергетиці, транспорті 0,2 5 1 
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Продовження табл.3.3 

8 Рівень безробіття в регіоні; 0,2 5 1 

9 Банківське середовище; 0,05 1 0,05 

 Всього 4 

 

 Після оцінювання економічних факторів, загальний бал становить 4, що 

відноситься до більш вагомого та серйозного впливу на регіон. 

 

Таблиця 3.4 

Оцінка соціального фактору PEST аналізу Київського регіону 

№ Назва соціального фактору Оцінка можливості 

реалізації в регіоні 

Оцінка 

інтенсивності 

впливу 

Загальна 

оцінка 

1 2 3 4 5 

1 Демографічна ситуація та стан 

населення в регіоні; 
0,3 5 1,5 

2 Здоров’я населення та їх 

мобільність; 
0,3 5 1,5 

3 Ситуація на ринку праці в області; 0,1 3 0,3 

4 Суспільні норми поведінки; 0,1 2 0,2 

5 Стан життя в регіоні; 0,2 3 0,6 

Всього 4,1 

 

 Показник соціального  фактору склав 4.1 бали, що говорить про 

погіршений стан життя серед населення та першочерговий впливу на розвиток 

та життя громадян в Київському регіоні 

 

Таблиця 3.5 

Оцінка технологічного фактору PEST аналізу Київського регіону 

№ Назва технологічного фактору Оцінка можливості 

реалізації в регіоні 

Оцінка 

інтенсивності 

впливу 

Загальна 

оцінка 

1 2 3 4 5 

1 Вплив розвитку сектору 

інформаційних технологій на всі 

сектори регіону; 

0,2 3 0,6 

2 Ціни на комунікації в регіоні за 

рахунок Інтернету та супутніх 

мереж; 

 

0,5 5 2,5 

3 Інновації в сфері IT  технологій; 0,3 1 0,3 

Всього 3,4 
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 Після оцінювання технологічного фактору впливу на регіон, можна 

зробити висновок що він має найменший вплив на діяльність та 

функціонування регіону через його забезпеченість у населенню. 

Отже, після оцінювання всіх факторів важливість кожного показника 

можна навести на рис.3.6 

 
 

Рис.3.6. Динаміка важливості окремих факторів впливу на розвиток Київського 

регіону 

 

Після оцінювання всіх факторів, можна зробити висновок що на розвиток 

Київської області найбільший вплив мають економічні та соціальні фактори із 

сумарними показниками 4 та 4.1. Менший вплив становлять політичні та 

технологічні фактори із значенням 3.6 та 3.4. На основі цього, можна 

запропонувати подальші стратегії: розвиток сільського господарства, розвиток 

обробної промисловості, розвиток вітчизняного туризму. Подальша корисність 

стратегії буде оцінена за допомогою SWOT аналізу, який вже визначив сильні, 

слабкі сторони, переваги та недоліки, а також їх взаємодоповнюваність та 

зменшення недоліків за рахунок переваг. 

Оцінка факторів впливу на можливість розвитку кожної стратегії 

здійснюється шляхом присвоєння кожному показнику оцінки за 10 бальною 

шкалою, де 10 – показник має найвищий вплив на стратегію, 1- показник несе 

мінімальні загрози, що вказано у таблицях 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10. 
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Таблиця 3.6. 

Оцінка впливу сильних сторін на варіанти стратегій 

Сильні сторони регіону за результатом 

SWOT аналізу 

Варіанти стратегії розвитку 

Розвиток 

сільського 

господарства 

Розвиток 

обробної 

промисловос

ті 

Розвиток. 

Туризму 

оцінка фактору оцінка 

фактору 

оцінка 

фактору 

1 2 3 4 

1. Вигідне географічне розміщення 10 10 10 

2. Наявність транзитних шляхів регіону; 9 10 6 

3. Високий рівень трудового потенціалу; 10 10 10 

4. Можливість розвитку аграрно-

промислового комплексу Київської області; 
10 6 7 

5. Диверсифікація обласної економіки; 9 10 9 

6. Застосування інноваційних розробок в 

АПК і розвиток сільського господарства; 
10 7 2 

7. Наявність вироблення сировинних 

ресурсів для будівельної складової; 
8 9 2 

8. Наявність водного ресурсу; 10 10 10 

9. Наявність та оновлення зелених зон 

відпочинку та реставрація історичних 

пам’яток і місць; 

7 7 10 

10. Залучення до роботи техніки, технології, 

працівників із за кордонних компаній; 
10 10 7 

11. Реформування та введення в дію ЦНАП; 10 8 6 

12. Розроблення інновацій в сфері хімічної 

промисловості; 
10 10 2 

13. Піклування про екологічну складову; 9 8 10 

14. Удосконалення транспортної 

інфраструктури; 
10 10 10 

15. Наявність конкурентних підприємств-

гігантів в усіх сферах економіки; 
7 6 7 

16. Багаторічна практика залучення 

інвесторів; 
10 10 10 

17. Відкритість, доступність інформаційної 

складової; 
10 7 10 

18. Наявність привабливих економічних зон 

та секторів для розвитку за власний рахунок 

та за допомогою залучення інвесторів; 

10 10 10 

19. Наявність всіх популярних, законних та 

легальних банківських установ; 
10 10 10 

20. Наявність постійного додаткового 

трудового ресурсу у вигляді заробітчан; 
10 10 10 

21. Накопичення інформаційно-

дослідницького потенціалу як в технічній 

складовій так і науковій; 

10 10 8 

 



23 
 

Продовження табл.3.6 

1 2 3 4 

22. Концентрація та наявність мереж вищих 

навчальних закладів та центрів з 

перепідготовки працівників і підвищення їх 

кваліфікації; 10 10 9 

23. Зміна в структурі національного 

населення 9 7 7 

Загальна привабливість ( сума оцінок) 218 205 182 

 

Після оцінення сильних сторін на три пропозиції стратегії, найбільш 

вигідною виявилась розвиток сільського господарства через наявність землі. 

 

Таблиця 3.7. 

Оцінка впливу можливостей регіону на варіанти стратегій 

Сильні сторони регіону за результатом 

SWOT аналізу 

Варіанти стратегії розвитку 

Розвиток 

сільського 

господарства 

Розвиток 

обробної 

промисловості 

Розвиток. 

Туризму 

оцінка 

фактору 

оцінка 

фактору 

оцінка 

фактору 

1 2 3 4 

1. Вигідне географічне розміщення 10 10 10 

2. Наявність транзитних шляхів регіону; 10 10 7 

3. Високий рівень трудового потенціалу; 10 10 10 

4. Можливість розвитку аграрно-

промислового комплексу Київської області; 
10 6 6 

5. Диверсифікація обласної економіки; 10 10 10 

6. Застосування інноваційних розробок в 

АПК і розвиток сільського господарства; 
10 6 6 

7. Наявність вироблення сировинних 

ресурсів для будівельної складової; 
8 10 10 

8. Наявність водного ресурсу; 10 10 10 

9. Наявність та оновлення зелених зон 

відпочинку та реставрація історичних 

пам’яток і місць; 

7 4 10 

10. Залучення до роботи техніки, технології, 

працівників із за кордонних компаній; 
10 10 10 

11. Реформування та введення в дію ЦНАП; 7 4 10 

12. Розроблення інновацій в сфері хімічної 

промисловості; 
10 10 2 

13. Піклування про екологічну складову; 10 8 10 

14. Удосконалення транспортної 

інфраструктури; 
10 10 8 

 
 



24 
 

Продовження табл. 3.7 

1 2 3 4 

15. Наявність конкурентних підприємств-

гігантів в усіх сферах економіки; 
8 7 7 

16. Багаторічне залучення інвесторів; 10 10 8 

17. Відкритість, доступність інформаційної 

складової; 
10 10 10 

18. Наявність привабливих економічних зон 

та секторів для розвитку за власний рахунок 

та за допомогою залучення інвесторів; 10 10 10 

19. Наявність всіх популярних, законних та 

легальних банківських установ; 10 10 10 

20. Наявність постійного додаткового 

трудового ресурсу у вигляді заробітчан; 10 10 10 

21. Накопичення інформаційно-

дослідницького потенціалу як в технічній 

складовій так і науковій; 10 10 9 

22. Концентрація та наявність мереж вищих 

навчальних закладів та центрів з 

перепідготовки працівників і підвищення їх 

кваліфікації; 10 10 10 

23. Зміна в структурі національного 

населення 6 7 5 

Загальна привабливість (сума оцінок) 216 202 198 

 

Під час оцінювання впливу можливостей на стратегії розвиток обробної 

промисловості отримав невелику різницю в кінцевому підсумку. 

 

Таблиця 3.8. 

Оцінка впливу загроз регіону на варіанти стратегій 

Загрози регіону за результатом SWOT 

аналізу 

Варіанти стратегії розвитку 

Розвиток 

сільського 

господарства 

Розвиток 

обробної 

промисловості 

Розвиток. 

Туризму 

оцінка 

фактору 

оцінка 

фактору 

оцінка 

фактору 

1. Погіршення воєнного стану на Сході та 

окупація території, яка багата на вугілля та 

мінерали; 

10 10 10 

2. Монополізм у всіх сферах економіки та 

промисловості; 
8 9 6 

3. Централізація фінансового ресурсу в 

«одні руки» 
7 9 8 

4. Нерівномірність розподілу трудового 

потенціалу в наслідок чого більшість 

ресурсу регіону концентрується в столиці; 

8 9 10 
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Продовження табл.3.8 

1 2 3 4 

5. Проблема з газом через війну; 7 10 5 

6. Екологічне горе в області; 8 7 10 

7. Діри в законодавстві; 10 9 10 

8. Немає захисту вітчизняним виробникам; 8 10 7 

9. Упадок демографічного стану і дуже 

малий темп росту населення; 
9 10 10 

10. Зростання цін та тарифів без реальної 

відповідності; 
8 10 9 

11. «Скачки» валюти та гривні на 

фінансовому ринку; 
10 

7 10 

12. Витіснення з полиць продуктів 

вітчизняних виробників через відкритість 

України з ЄС; 

8 

6 5 

13. Корупція та затягування процедур в 

судовій системі 
8 

9 8 

14. Обмеженість щодо продукції на експорт 

в ЄС; 
8 

6 3 

15. Слабка система захисту природи 9 5 10 

Загальна загроза (сума оцінок) 126 126 121 

 

Під час оцінювання загроз регіону стратегія розвитку сільського 

господарства та обробної промисловості отримали однакову кількість балів. 

 

Таблиця 3.8 

Оцінка впливу слабких сторін регіону на варіанти стратегій 

Слабкі сторони регіону за результатом 

SWOT аналізу 

Варіанти стратегії розвитку 

Розвиток 

сільського 

господарства 

Розвиток 

обробної 

промисловості 

Розвиток. 

Туризму 

оцінка 

фактору 

оцінка 

фактору 

оцінка 

фактору 

1. Поділ столиці річкою «Дніпро» на два 

береги; 
3 6 7 

2. Зниження чисельності сільського 

населення; 
10 2 9 

3. Велика чисельність неефективних 

бюрократичних адміністративно-

територіальних закладів; 

5 9 10 

4. Занедбаний стан всіх видів 

інфраструктури області, що знаходяться 

подалі від центру; 

7 10 9 

5. Не впроваджена система сортування 

сміття та поводження з ним; 
8 5 8 
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Продовження табл. 3.8 

1 2 3 4 

6. В далеких від столиці місцях низька 

зайнятість населення та безробіття; 
6 7 8 

7. Зношеність обладнань в держ. підпр. 9 10 2 

8. Відсутність стимулу у молоді 

продовжувати життя в селах та районах; 
10 6 8 

9. Неефективність вибору професій 

молоддю до потреб регіону; 
9 6 8 

10. Масове забруднення територій; 8 7 10 

11. Підвищення злочинності; 5 2 8 

12. Наявність небезпечних споруд, як 

станція в Бортничах, Чорнобиль і інше; 
8 10 10 

13. Невдала «форма» області – дуже велика 

відстань з півночі на південь; 
4 6 3 

14. Наявність монополістів в аграрному 

секторі; 
10 1 1 

15. Чім далі від центру тим менше шкіл, 

лікарень і садочків для дітей; 
6 3 8 

16. Корупція та беззаконня в усіх сферах 

діяльності; 
10 7 10 

17. Відсутність та обмеженість в 

державному бюджеті коштів для 

розроблення та підтримки інноваційної 

діяльності в різних секторах регіону; 

8 8 8 

18. В області заробітна плата є нижчою ніж 

ближче до центру; 
7 8 5 

19. Неспроможність вирішити проблеми з 

лаконічною системою утилізації сміттєвих 

накопичень; 

5 6 10 

20. Наявність нелегальної трудової 

діяльності; 
7 6 5 

Загальна слабкість (сума оцінок) 145 125 147 

 

Після проведення оцінювання всіх факторів на вплив стратегій можна 

сформувати кінцевий результат, який визначить, яка із запропонованих 

стратегій після оцінювання та аналізу буде мати успіх. 

 Згідно з запропонованою та використовуваною польсько-українською 

методологією оцінювання, кінцевий результат отримується: від загальної 

оцінки що відповідає за сильні сторони та можливості потрібно відняти  оцінку, 

яку отримали в результаті оцінювання слабких сторін та загроз для регіону [11], 

що наведено у табл. 3.9. 
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Таблиця 3.9. 

Підсумкові оцінки впровадження запропонованих стратегій 

Результати SWOT аналізу Варіанти стратегії розвитку 

Розвиток 

сільського 

господарства 

Розвиток 

обробної 

промисловості 

Розвиток. 

Туризму 

загальна 

оцінка 

фактору 

загальна 

оцінка 

фактору 

загальна 

оцінка 

фактору 

1 2 3 4 

1. Загальна привабливість стратегії 434 407 380 

2. Загальна загроза для стратегії 271 251 268 

Всього 163 156 112 

 

Загальна сума балів після оцінювання отримала стратегія розвитку 

сільського господарства. Також, можливість стратегій та індикатори щодо її 

запровадження наведені у табл.3.10 

Таблиця 3.10 

Пропозиції щодо розвитку Київського регіону 

№ Назва 

пропозиції 

Результати після впровадження в 

стратегію розвитку 

Індикатори ефективності та 

моніторингу пропозиції 

1 2 3 4 

1 Розвиток 

сільського 

господарства; 

Збільшення експорту зернових та 

зернобобових культур, залучення 

інвестицій в регіон, покращення 

стану життя населення; додаткові 

кошти в бюджет регіону; нові 

туристичні підприємства; 

Збільшення зайнятості; 

Підвищена зарплата; 

Зменшення не працюючих 

людей у регіоні; 

 

2 Розвиток 

українського 

туризму; 

Прививання навичок здорового 

способу життя; оздоровлення та 

бюджетне дозвілля для молоді; 

зменшення забрудненості території; 

додаткові гроші в бюджет регіону;  

оновлення історичних пам’яток; 

Нові робочі місця; кількість 

відвідувань туристичних 

місць; кількість маршрутів 

для туристів; кількість 

туристів які обрали регіон; 

рівень суми податків від 

туристів; 

3 Підвищення 

безпеки життя 

людей 

Підвищення безпеки життя; 

Зменшення небезпечних ситуацій; 

Покращені умови для життя людей; 

Своєчасні комунікації небезпеки; 

Мобільність оборони; Активні 

укриття для захисту життя; 

Зменшення злочинності; стан 

цивільної оборони  до 

захисту території; кількість 

тренувань армійців; сума 

бюджетних коштів на 

охорону регіону;  

4 Розвиток 

обробної 

промисловості 

Збільшення активних підприємств, 

заводів, фабрик; Розвиток 

інновацій; Залучення іноземного 

досвіду; 

Нові робочі місця; Кількість 

об’єктів; Розвиток півночі 

регіону; Налагодження 

інфраструктури; 
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Основними проблемами які можуть призупинити розвиток регіону наразі 

є: війна з Росією; залежність економіки та фінансової сфери від європейського 

впливу; невелика кількість робочих місць у сільській населеності; обмеженість 

у власних фінансових коштах Україною, забагато застарілого обладнання в усіх 

сферах діяльності, переселення працівників за кордон або в інші регіони для 

того, щоб знайти високу заробітну плату; дуже мало програм які включають 

залучення людей із обмеженими можливостями в нормальне життя суспільства; 

Після обґрунтування та порівняння основних методів стратегічного 

планування, було використано для розробки методи SWOT аналізу та PEST 

аналізу; наведена підтримка можливостями сильних сторін та ін.  

За допомогою PEST аналізу, досліджено, які саме фактори мають 

найбільший вплив на регіон.  

Оцінено всі елементи та на цій основі запропоновано базову стратегію для 

розвитку, а також 2 альтернативні стратегії. Базовою стратегією є розвиток 

сільського господарства та АПК, а альтернативними є стратегія розвитку 

українського туризму та обробна промисловість. 

Доцільність впроваджуваних стратегій обґрунтовано у графіках. 

Запропоновано індикатори оцінювання до кожної пропозиції, запропоновано 

стратегічні цілі, які ставитимуться перед регіоном 

Було проаналізовано, що найбільший дохід регіон отримує саме від 

промислової діяльності. Так, наприклад, Київський регіон входить у 10 

найкращих регіонів з такими показниками та видами діяльності як: четверте 

місце у тваринництві, одинадцяте місце у рослинній галузі. Тому 

сільськогосподарська та аграрна галузь промисловості є найвагомішою 

складовою доходу регіону. 

Негативним фактором спостерігалося зменшення працівників на ринку 

праці в регіоні за рахунок того, що немає достатньої кількості робочих місць та 

відбулася примусова міграція населення за кордон на заробітки.  

Також регіон не може розвиватися без інвесторів, якими можуть бути як 

зарубіжні країни так і компанії вітчизняні.  
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ВИСНОВКИ 

 

У першому розділі проаналізовано основні засади стратегічного 

планування в органах державної влади та особливості діяльності на 

регіональному рівні. 

Охарактеризовано теоретичні аспекти регіонального стратегічного 

планування, основні підходи до розвитку висвітлено основні питання, які 

піднімалися в наукових дослідженнях українських та зарубіжних науковців.  

Систематизовано історична моменти розвитку стратегічного планування. 

Проаналізовано польсько-українська Фундація, яка визначила основні 

моменти стратегічного підходу; зроблено висновок щодо потреби керівництва 

державних органів стратегічного мислення та визначення його ознаки, аспекти 

стратегічного планування; охарактеризовано етапи та елементи стратегічного 

планування. 

На основі чинного законодавства та Фундації всю нормативно-правову 

базу класифіковано на 3 рівні та наведені відповідні документи. 

Під час проведення аналізу досвіду та особливостей стратегічного 

планування на регіональному рівні в зарубіжних країнах було виявлено, що 

порівняно з Україною більшість країн мають чітку та прозору правову 

забезпеченість стратегічного планування.  

Виокремлено модель стратегічного планування, яка допоможе відкрити 

нові шляхи розвитку регіону на основі відгуків та оцінок зацікавлених сторін. 

Розглянуто досвід зарубіжних країн у питанні стратегічного планування на 

регіональному рівні, виокремлено підхід до розвитку на основі «точка 

зростання», етапи які паралельно проводяться та розглянута користь від 

впровадження спеціальних посібників щодо розвитку окремих регіонів. 

Після огляду досвіду зарубіжних країн запропоновано поради, щодо 

застосування знань на Україні, обґрунтовано та охарактеризовано окремі 

елементи стратегічного планування кожної країни та їх пристосування до 

наших умов.  
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Після порівняння популярних методів, що застосовуються у стратегічному 

плануванні, запропоновано користь від його застосування. 

Після обґрунтування доцільності вибору методів оцінювання було 

проведено висвітлення сильних, слабких сторін, переваг та слабкостей, їх 

взаємодоповнюваність та компенсація загроз сильними сторонами.  

Виокремлено на основі оцінювання соціальні, політичні, технологічні, 

економічні фактори. Найбільший вплив отримали фактори соціальні – 4.1 бали 

та економічні – 4 бали.  

Для того щоб стратегія відповідала отриманим результатам оцінювання 

була обрана стратегія розвитку сільського господарства.  

Дана стратегія допоможе регіону в декількох питаннях: збільшити 

кількість посівів та тримати лідерство серед експорту товарів закордон, 

опрацьовувати землі на півночі регіону, які згідно з дослідженням радіаторів 

можна використовувати, збільшити чисельність населення в селах, допомогти 

молоді обирати професії які будуть актуальні, зменшити кількість 

непрацездатних осіб, допомогти з роботою переселенцям зі сходу, залучати 

інвестиції та впроваджувати новітні технології обробки землі та інше. 

Пропозиція обробної промисловості буде актуальною, тому що Київський 

регіон багатий на заводи, фабрики, підприємства, в нашому регіоні 

сконцентрований науково-освітній потенціал хімічної, металургійної, харчової 

та інших видів промисловості. 

Дана стратегія допоможе не тільки розвивати власний науковий потенціал, 

а буде користуватися успіхом у налагодженнях міжнародних зв’язків. 

Розвиток українського туризму допоможе вирішити декілька проблем: 

популяризує туризм всередині країни, реставрує та популяризує історико-

культурні місця, розвиватиме туристичну галузь, допоможе екологічній 

ситуації та інше. 
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АНОТАЦІЯ  

до наукової роботи  

«СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В ОРАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: 

РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ»  

під шифром «ANSTSHK210596» 

Актуальність наукової роботи. Наразі, в нестабільних економічний, 

політичних умовах в Україні,  при складанні регіонального плану розвитку 

органами влади не враховують його всі перспективи. Через недостатнє 

фінансування з боку держави через борги країни, воєнний стан в східних регіонах, 

курси валют та підвищенні ціни на ресурси більша частина регіонів України 

перебуває в стані стабільного занепаду. Це проявляється в тому, що не 

використовується регіонний потенціал на максимум, складна демографічна 

ситуація, регіон не здатен забезпечити робочими місцями населення, яке в свою 

чергу піддається переселенню закордон в пошуку кращого життя або погоджується 

на незаконне працевлаштування. 

 Також, перепоною є зайві бюрократичні процедури, прозорість та відкритість 

інформації стосується тільки таких джерел, які вважають за потрібне оприлюднити 

для населення. Також, при розробці стратегій розвитку крім не включення всіх 

ризиків впровадження рішень існує слабкий зв’язок між державними органами та 

місцевим самоврядуванням, громадськими організаціями та окремими 

підприємствами, які в свою чергу здатні запропонувати більш бюджетно-економічні 

ідеї та вказати на першочергові проблеми, які потребують рішення чи 

удосконалення. 

 Головним бар’єром при розвитку регіонів є слабкість нормативно-правової 

бази. Більшість документів та законодавчих актів вказують на загальні правила 

розвитку територій, тому при виникненні екстрених ситуацій через «діри» в законах 

стосовно опису процедур та збору документів негативне явище буде тільки 

погіршуватися. 

 Саме тому доцільно покращити процес стратегічного планування в регіоні для 

його стабільного та ефективного розвитку і подальшого функціонування. 
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Метою наукової роботи є теоретичне узагальнення та розробка практичних 

рекомендацій щодо покращення процесу регіонального стратегічного планування та 

розвитку Київської області  

Відповідно до цієї мети в науковій роботі поставлені і розв'язуються наступні 

завдання: 

 визначити сутність стратегічного планування регіонального розвитку та 

його особливості в Україні; 

 встановити основні етапи регіонального стратегічного планування; 

 розглянути нормативно-правову базу стратегічного планування в 

Україні (регіональний аспект); 

 розглянути концептуальні моделі теоретичних підходів до стратегічного 

планування; 

 проаналізувати зарубіжний досвід стратегічного планування 

регіональним розвитком; 

 розробити пропозиції щодо впровадження зарубіжного досвіду 

стратегічного планування регіонального розвитку; 

 визначити загальний стан зовнішнього та внутрішнього середовища 

Київського регіону; 

 розробити регіональну стратегію розвитку за допомогою SWOT та STEP 

аналізу; 

 розробити заходи та пропозиції щодо розвитку та вдосконалення обраної 

стратегії Київського регіону. 

Використана методика дослідження. Методичною та теоретично основою в 

написанні магістерської роботи є метод пізнання, принципи систематизації та 

аналізу, офіційної статистичної інформації. Також, при написанні магістерської 

роботи використовувалися фундаментальні основи таких наукових дисциплін, як 

публічне управління та адміністрування, менеджмент організацій, управління 

персоналом, ринкова економіка, маркетинг, праці вітчизняних і закордонних вчених 

стосовно проблеми покращення регіонального стратегічного планування. 
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Наукова робота складається зі змісту, вступу, 3 розділів, висновків, списку 

використаної літератури, загальним обсягом 34 сторінки. Загальна кількість 

рисунків - 9, таблиць - 13, використаних наукових джерел - 24.  

Ключові слова: регіональна стратегія розвитку, Київський регіон, стратегічне 

планування, суспільство, валовий регіональний продукт, методи оцінювання, 

методологія, точки зростання, етапи зростання, пропозиції розвитку. 

 


