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Викладено результати зіставлення Стратегії розвитку Луганської області і Державної стратегії регіонального розвитку. Визначено передумови формування Стратегії розвитку Луганської області до 2027 року й основні цілі та завдання. До основних стратегічних цілей розвитку Луганської області віднесено економічне зростання регіону: конкурентоспроможність, смарт-спеціалізація, сприятливе бізнессередовище; відновлення критичної інфраструктури регіону; ефективне управління,
орієнтоване на людину; безпека, національна ідентичність та цілісний інформаційний простір. Проєкт Державної стратегії регіонального розвитку до 2027 року
має такі цілі: формування згуртованої країни в соціальному, економічному, екологічному та просторовому вимірах; підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів (реалізація цієї цілі поширюється на всі регіони України); ефективне людиноцентричне багаторівневе урядування. Доведено, що Стратегія розвитку Луганської
області до 2027 року за своїми цілями та завданнями загалом відповідає вимогам
Державної стратегії регіонального розвитку до 2027 року, однак ці два стратегічних документи потребують доопрацювання.

Актуальність. Стратегічне планування розвитку регіонів завжди було
головним завданням державної регіональної політики. Водночас
принцип ієрархічності, який передбачає підпорядкування стратегій
розвитку регіонів Державній стратегії регіонального розвитку України, не завжди упроваджується через порушення термінів їх розробки та затвердження, що і відбулося у 2020 р. Наприкінці 2019 р.
усі регіони країни розробили та затвердили стратегії розвитку областей України до 2027 року, а Державну стратегію регіонального розЦ и т у в а н н я: Ахромкін Є.М., Завойських Ю.А., Татарченко О.М. Стратегія
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витку України до затвердження було подано
лише на початку 2020 року. Тому постало питання щодо необхідності корегування та встановлення відповідності Стратегій розвитку регіонів до 2027 року вимогам Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року.
Аналіз останніх досліджень. Проблемам стратегічного планування розвитку держави та її
регіонів присвячено багато наукових праць.
На особливу увагу заслуговують наукові роботи ДУ «Інститут регіональних досліджень
ім. М.І. Долішнього НАН України» та Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України [1—5]. Саме ці наукові
установи системно та комплексно вивчають
питання стратегічного розвитку територій, маючи висококваліфікованих спеціалістів.
Метою статті є встановлення відповідності
Стратегії розвитку Луганської області до 2027
року вимогам Державної стратегії регіонального розвитку до 2027 року.
Результати досліджень. Тривалі бойові дії на
Сході України та тимчасова окупація третини
території Луганської області — істотний виклик для розвитку Луганської області й усієї
держави в гуманітарному, економічному, соціальному, екологічному, безпековому вимірах. Окрім втрати територій, людей і ресурсів,
що залишились на тимчасово непідконтрольній українській владі території області, існують інші проблеми, які гальмують використання потенціалу для розвитку. Зокрема, виведені з використання землі так званої «сірої»
30-ти кілометрової зони уздовж лінії розмежування; наявність значних замінованих територій (у Луганської області в частині, підконтрольній владі України, це майже 120 тис. га);
напівзруйнована інфраструктура та порушена
логістика; екстремальні умови життя місцевих
мешканців. Розв’язання цих проблем вимагає
зрозумілої та прозорої загальнодержавної політики. Одночасно ці проблеми треба вирішувати на регіональному рівні, зокрема для підконтрольної українській владі території Луганської області.
Стратегічним для Луганської області є відновлення транспортно-логістичної інфраструктури, зокрема будівництво ділянки залізниці,
яка з’єднає гілку Кіндрашівська — Нова-Лантратівка із залізничною системою України,
електрифікація залізничної гілки Попасна —
Куп’янськ, модернізація ділянки залізниці
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Новозолотарівка — Лиман. Відновлення залізничної мережі має забезпечити енергетичну безпеку підконтрольної території області
шляхом безперешкодної доставки вугілля залізницею на Луганську ТЕС; зменшити логістичні витрати місцевих товаровиробників;
знизити навантаження і, відповідно, запобігти
руйнуванню мережі автомобільних доріг загального користування; покращити інвестиційний клімат області; підвищити мобільність
сил і засобів, задіяних під час попередження та
усунення наслідків надзвичайних ситуацій;
відновити транзитний потенціал регіону і підвищити транзитний рейтинг держави. Пріоритетним завданням розвитку дорожньої інфраструктури залишається відновлення зруйнованих у результаті бойових дій автодоріг і
відповідної транспортної інфраструктури [6].
Стратегічним для Луганської області також
є питання з’єднання із об’єднаною енергетичною системою України, зокрема модернізації наявних енергогенерувальних підприємств, реконструкції ДП «Сєвєродонецька
ТЕЦ», будівництва нової підстанції «Кремінська». Це уможливить забезпечення надійного енергопостачання об’єктів соціальної сфери і промисловості, а також запуск підприємств Луганщини, які з названих вище причин
нині не працюють.
Завданням регіональної стратегії є не тільки
відновлення критичної інфраструктури контрольованої українською владою території області — логістики, енергозабезпечення, але й
налагодження нормального життя мешканців
30-ти кілометрової зони уздовж лінії розмежування, зокрема: відновлення системи медичної допомоги та соціальної інфраструктури (дошкільні заклади і школи, медичні заклади, установи соціального обслуговування,
культури і спорту); будівництва системи централізованого водопостачання та водовідведення населених пунктів; зменшення зовнішнього негативного впливу на людей і формування єдиного інформаційного простору;
адаптації вимушених переселенців до життя в
нових умовах — територіальних громадах їхнього перебування.
На перспективу важливим для області залишається питання формування політики щодо
звільнених і тимчасово окупованих територій
Луганської області з метою їхньої реінтеграції.
Так, сьогодні тільки почав формуватися компISSN 1681-6277. Economics and Law. 2020, № 1
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лексний підхід до внутрішньої політики щодо
нівелювання наслідків конфлікту. І хоча внутрішня політика, як щодо тимчасово окупованих, так і щодо підконтрольних Україні територій, має бути квінтесенцією різних галузевих
державних політик (економічної, фінансової,
соціальної, освітньої тощо), одним із наріжних вимірів є зусилля державних і недержавних факторів у сфері інформаційної політики
та комунікації, спрямовані на громади та громадян, постраждалих унаслідок конфлікту.
Для цього у Стратегії розвитку Луганської
області на 2020—2027 рр. наприкінці 2019 р.
визначено чотири стратегічних цілі [6]:
1) економічне зростання регіону: конкурентоспроможність, смарт-спеціалізація, сприятливе бізнес-середовище;
2) відновлення критичної інфраструктури
регіону;
3) ефективне управління, орієнтоване на
людину;
4) безпека, національна ідентичність та цілісний інформаційний простір.
Проте проект Державної стратегії регіонального розвитку до 2027 року був наданий суспільству для обговорення тільки у лютому
2020 р., він містить такі цілі і завдання.
Ціль 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному, екологічному та просторовому вимірах. Зусилля спрямовуються на
зменшення міжрегіональної та внутрішньо регіональної асиметрії розвитку територіальних
громад та якості життя людини, створення
можливостей для посилення мобільності українських громадян, формування відчуття соціальної, культурної, освітньої економічної
згуртованості країни. Заходи та програми для
досягнення цієї цілі мають здійснюватися в
першу чергу у точках зростання та проблемних
територіях відповідно до таких завдань [7]:
1.1. Стимулювання точок економічного зростання (агломерації, міста, зокрема малі);
1.1.1. Посилення інтеграційної ролі агломерацій;
1.1.2. Посилення використання потенціалу
розвитку міст, зокрема малих;
1.2. Посилення можливостей розвитку територій, які потребують державної підтримки
(макро- та мікрорівень);
1.2.1. Створення умов для подальшого розвитку гірських територій Українських Карпат;
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1.2.2. Відтворення довкілля Азовського і
Чорного морів;
1.2.3. Відновлення та розбудова територій
Донецької та Луганської областей, що постраждали внаслідок війни на сході України;
1.2.4. Протидія кризам на проблемних територіях (малозаселені сільські, прикордонні території та ін.);
1.2.5. Активізація участі України в імплементації Стратегії ЄС для Дунайського регіону;
1.2.6. Формування мережі природно-заповідних територій та їх збереження;
1.3. Розвиток інфраструктури для підтримки надання державних послуг і підвищення інвестиційної привабливості територій;
1.3.1. Розвиток транспортної інфраструктури та поштових послуг;
1.3.2. Розвиток інженерної інфраструктури;
1.3.3. Розвиток соціальної інфраструктури;
1.3.4. Розвиток інфраструктури електронних комунікацій;
1.3.5. Розвиток інфраструктури безпеки;
1.4. Формування єдиного освітнього, інформаційного, культурного простору в межах всієї
території України;
1.4.1. Інтеграція вимушених переселенців у
територіальні громади за місцем їх перебування;
1.4.2. Підтримка програм міжрегіональної
кооперації та обмінів між регіонами України;
1.4.3. Розвиток внутрішньодержавного туризму;
1.4.4. Доступ до публічних послуг громадян
України, які проживають на тимчасово окупованій території України;
1.4.5. Формування української громадянської (національної) ідентичності на основі національних суспільних державницьких цінностей шляхом розвитку загальнодержавної системи національно-патріотичного виховання.
Ціль 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів. Реалізація цієї цілі спрямовується на всі регіони України. В основі заходів, програм і проєктів розвитку в регіонах
покладається виявлення та розвиток внутрішнього потенціалу регіону, його конкурентних
переваг і можливостей, що передбачає такі
оперативні цілі та заходи:
2.1. Розвиток людського капіталу;
2.1.1. Підвищення якості та конкурентності
вищої та професійної освіти;
2.1.2. Навчання впродовж життя;
65
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Завдання

1.4.3
2.5
2.1.1
2.3

1.3.2. Розвинути туристично-рекреаційну інфраструктуру та туристичні продукти з урахуванням вимог інклюзивності
1.3.3. Сприяти реіндустріалізації та модернізації вугледобувної галузі регіону
1.3.4. Увідповіднити систему підготовки кадрів і потреби регіональної економіки з урахуванням принципів недискримінації та гендерної рівності
1.3.5. Підвищити інвестиційну привабливість та сприяти міжнародній промоції регіону

3.2. Сприяння розвитку інфра- 3.2.1. Відновити та розбудувати інфраструктуру інституцій обласного підпорядкування з
урахуванням принципів недискримінації та гендерної рівності
структури надання послуг

3.1.3. Сприяти формуванню ефективної системи міжрегіонального партнерства

3.1

3. Ефективне управ- 3.1. Ефективне управління, кому- 3.1.1.Удосконалити управління регіональним розвитком з урахуванням принципів неління, орієнтоване на нікації та партнерство
дискримінації та гендерної рівності
людину
3.1.2. Сприяти розвитку демократичних інструментів у системі управління з урахуванням
принципів недискримінації та гендерної рівності

1.3

1.4.2

3.1

1.3.3

1.3.3

2.1.5
2.1.6

2.2.3. Відновити та розбудувати регіональну інфраструктуру для надання соціальних послуг з урахуванням принципів недискримінації та гендерної рівності

2.2. Відновлення та розвиток ре- 2.2.1. Відновити та розбудувати систему надання спеціалізованої медичної допомоги з
гіональної системи надання пос- урахуванням принципів недискримінації та гендерної рівності
луг населенню
2.2.2. Покращити доступ до якісних соціальних послуг на території, прилеглій до зони
розмежування, з урахуванням принципів недискримінації та гендерної рівності

1.3.1

2.5
1.3.5

2.1.3
2.2

1.4.2

1.4.2

2.4

2.5

Завдання
у ДСРР
до 2027 р.

1.3. Системна підтримка бізнесу 1.3.1. Надавати підтримку для розвитку малого та середнього підприємництва та сприяти
та його диверсифікація
самозайнятості населення з фокусом на підтримку жінок, молоді та представників уразливих груп

1.2. Розвиток сільських територій 1.2.1. Сприяти підвищенню продуктивності та ефективності сільського господарства
на базі партнерства та кооперації 1.2.2. Сприяти підвищенню ефективності переробки сільськогосподарської продукції

1.1. Розвиток інноваційних галу- 1.1.1. Сприяти сталому розвитку галузей промисловості з високою доданою вартістю з
зей економіки з високою доданою урахуванням принципів недискримінації та гендерної рівності
вартістю
1.1.2. Підтримати розвиток регіональної інноваційної екосистеми

Операційні цілі

2. Відновлення кри- 2.1. Відновлення інфраструктури: 2.1.1. Забезпечити стале енергопостачання та підвищити рівень енергетичної безпеки
тичної інфраструкту- логістика, енергозабезпечення
ри регіону
2.1.2. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення з урахуванням вимог інклюзивності

1. Економічне зростання регіону: конкурентоспроможність,
смарт-спеціалізація,
сприятливе бізнес-середовище

Стратегічні цілі

Стратегічні, операційні цілі та завдання Стратегії розвитку Луганської області до 2027 року

Таблиця 1. Відповідність Стратегії розвитку Луганської області до 2027 року
вимогам Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) до 2027 року
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1.4

1.4
4.2.2. Сприяти формуванню активного громадянського суспільства з урахуванням гендерноорієнтованого підходу

1.4

1.4
4.2.1. Активізувати інформаційні кампанії та сприяти протидії пропаганді російських телеканалів

4.3. Інформаційний простір ре- 4.3.1. Забезпечити покриття телерадіоканалами території області
гіону
4.3.2. Сприяти розбудові «Єдиного цифрового простору» в регіоні

1.3.5
4.1.1. Створити безпечні умови для проживання та пересування територією області з урахуванням гендерноорієнтованого підходу

4. Безпека, національ- 4.1. Безпечна територія
на ідентичність і цілісний інформацій- 4.2. Формування системи цінносний простір
тей на засадах загальноукраїнської єдності та соціальної згуртованості

—
1.2.6

—

—
—

3.2.2. Сприяти розвитку інфраструктури та наданню послуг у громадах на засадах співфінансування з урахуванням принципів недискримінації та гендерної рівності
3.3. Безпечне, енерго- та ресурсо- 3.3.1.Створити систему поводження з твердими побутовими відходами
ощадне й енергоефективне сере- 3.3.2. Сприяти раціональному використанню водних ресурсів і зменшенню забруднення
довище
природного середовища скидами стічних вод
3.3.3. Створити системи спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища відповідно до вимог Директив ЄС
3.3.4. Сприяти енергоефективності та розвитку альтернативної енергетики
3.3.5. Сприяти охороні та розширенню мережі територій та об’єктів природно-заповідного
фонду місцевого значення

1.3

Стратегія розвитку регіону в контексті державної стратегії регіонального розвитку: прикладний аспект
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2.1.3. Розширення доступу до продуктивної
зайнятості;
2.1.4. Розвиток дошкільної і шкільної освіти;
2.1.5. Формування доступної та спроможної
мережі для надання якісних медичних послуг;
2.1.6. Модернізація та розвиток системи
екстреної медичної допомоги;
2.1.7. Формування здорової нації та створення належних умов для розвитку системи
закладів фізичної культури і спорту з інвалідністю «Інваспорт» у регіонах;
2.2. Сприяння розвитку підприємництва,
підтримка інтернаціоналізації бізнесу у секторі малого та середнього підприємництва
(МСП);
2.2.1. Підтримка підприємницької діяльності;
2.2.2. Сприяння інтернаціоналізації та розвитку потенціалу у сфері експортної діяльності;
2.3. Підвищення інвестиційної привабливості територій і громад, підтримка залучення
та розміщення інвестицій;
2.3.1. Формування сприятливого інвестиційного клімату та позитивного іміджу, розвиток і
просування інвестиційного потенціалу;
2.3.2. Підтримка залучення та розміщення
інвестицій;
2.4. Сприяння впровадженню інновацій і
зростанню технологічності регіональної економіки, підтримка інноваційних підприємств
та стартапів;
2.4.1. Сприяння розвитку екосистеми для
впровадження інновацій (стимулювання розвитку інноваційної інфраструктури);
2.4.2. Підтримка інноваційної діяльності;
2.5. Сталий регіональний розвиток промисловості.
Ціль 3. Ефективне людиноцентричне багаторівневе врядування:
3.1. Формування ефективної системи адміністративно-територіального устрою та завершення реформи місцевого самоврядування,
створення системи органів публічної влади,
дружньої до людини і не обтяжливої для публічних фінансів;
3.2. Формування горизонтальної та вертикальної координації секторальних і державної
регіональної політик;
3.3. Побудова системи ефективного публічного інвестування на всіх рівнях урядування;
3.4. Розбудова потенціалу суб’єктів державної регіональної політики;
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3.4.1. Забезпечення професійного розвитку
державних службовців місцевих державних
адміністрацій і посадових осіб місцевого самоврядування;
3.4.2. Підвищення спроможності агенцій
регіонального розвитку;
3.5. Розвиток державної статистики на регіональному та територіальному рівнях;
3.5.1. Розбудова системи інформаційно-аналітичного забезпечення та розвиток управлінських навичок ухвалення рішень, що базуються на об’єктивних даних і просторовому
плануванні;
3.5.2. Розбудова системи інформаційноаналітичного забезпечення розвитку об’єднаних територіальних громад, міст, міських агломерацій;
3.6. Забезпечення доступності публічних
послуг на місцевому рівні.
Для унаочнення відповідності Стратегії
розвитку Луганської області на 2020—2027 рр.
вимогам Державної стратегії регіонального
розвитку на період до 2027 року побудовано
табл. 1.
Отже, за результатами дослідження можна
стверджувати, що у цілому Стратегія розвитку
Луганської області до 2027 року за цілями та
завданнями відповідає вимогам Державної
стратегії регіонального розвитку до 2027 року.
Проте варто зауважити, що Стратегія розвитку
Луганської області до 2027 року чомусь не містить такі безсумнівні цілі або завдання як: відновлення та розбудова територій Донецької та
Луганської областей, що постраждали внаслідок війни на сході України; інтеграція вимушених переселенців у територіальні громади
за місцем їх перебування; доступ до публічних
послуг громадян України, які проживають на
тимчасово окупованій території України; формування української громадянської (національної) ідентичності на основі національних
суспільнодержавницьких цінностей шляхом
розвитку загальнодержавної системи націо-

нально-патріотичного виховання. До того ж
майже повністю відсутні завдання Цілі 3: ефективне людиноцентричне багаторівневе врядування (формування ефективної системи
адміністративно-територіального устрою та
завершення реформи місцевого самоврядування, а також створення системи органів
публічної влади, дружньої до людини і не обтяжливої для публічних фінансів); формування горизонтальної та вертикальної координації секторальних і державної регіональної
політик; побудова системи ефективного публічного інвестування на всіх рівнях урядування; розбудова потенціалу суб’єктів державної
регіональної політики; забезпечення професійного розвитку державних службовців місцевих державних адміністрацій та посадових
осіб місцевого самоврядування; підвищення
спроможності агенцій регіонального розвитку; розвиток державної статистики на регіональному та територіальному рівнях; розбудова системи інформаційно-аналітичного забезпечення та розвиток управлінських навичок
ухвалення рішень, що базуються на об’єктивних даних і просторовому плануванні; розбудова системи інформаційно-аналітичного
забезпечення розвитку об’єднаних територіальних громад, міст, міських агломерацій; забезпечення доступності публічних послуг на
місцевому рівні).
Також треба вказати, що Державна стратегія
регіонального розвитку до 2027 року не містить цілей і завдань щодо вирішення екологічних проблем і проблем захисту навколишнього середовища, енергозбереження та енергоефективності.
Висновки. За результатами порівняльного аналізу можна дійти висновку: розглянуті цілі та
завдання потребують корегування як у Стратегії розвитку Луганської області, так і у Державній стратегії регіонального розвитку до 2027
року, через неврахування ряду наявних проблем, що потребують термінового вирішення.
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DEVELOPMENT STRATEGY OF REGION IN CONTEXT OF THE STATE STRATEGY
FOR REGIONAL DEVELOPMENT: APPLIED ASPECT
The article presents the results of comparing the Luhansk Region Development Strategy and the State Strategy for Regional Development. The prerequisites for the formation of the Luhansk Region Development Strategy by 2027 and the
main goals and objectives, the main strategic goals of the Luhansk Region Development include: economic growth of
the region: competitiveness, smart specialization, favourable business environment; restoration of critical infrastructure
of the region; effective human-centred management; security, national identity and a coherent information space. The
draft National Strategy for Regional Development by 2027 has the following objectives: formation of a cohesive country
in social, economic, environmental and spatial dimensions; increasing the level of regions competitiveness. The realization of this goal is aimed at all regions of Ukraine; an effective multi-level human-centred governance. It is proved
that the Luhansk Region Development Strategy by 2027 in its goals and objectives in general meets the requirements of
the State Strategy for Regional Development by 2027. However, it is established that the Luhansk Region Development
Strategy until 2027 does not contain the goals or objectives specific to the Luhansk region, which are prominent in the
State Strategy for Regional Development: Restoration and reconstruction of the territories of Donetsk and Luhansk regions affected by the war in eastern Ukraine; Integration of displaced persons into territorial communities, at their place
of residence; Access to public services of Ukrainian citizens residing in the temporarily occupied territory of Ukraine;
Formation of Ukrainian civic (national) identity based on national social values through the development of a nationwide
system of national patriotic education. It is revealed that the Luhansk Region Development Strategy by 2027 does not
take into account the third objective (effective human-centred multilevel governance) of the State Strategy for Regional
Development by 2027. It is determined that the State Strategy for Regional Development by 2027 does not contain the
goals and objectives for solving environmental and environmental problems, energy efficiency and energy conservation.
It is proved that both the Luhansk Region Development Strategy and the State Strategy for Regional Development by
2027 are needed.
Keywords: strategy, region, development, goals, objectives, activities.
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