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Особливості застосування smart-підходу під час розробки стратегій
соціально-економічного розвитку територій
У статті досліджено особливості застосування smart-підходу під час розробки стратегій
соціально-економічного розвитку територій з урахуванням вітчизняного та світового досвіду. Наведено
характеристику принципів стратегічного планування соціально-економічного розвитку територій.
Ідентифіковано підходи до інтерпретації етапів стратегічного планування соціально-економічного
розвитку територій. Визначено особливості застосування smart-спеціалізацій в процесі розроблення
регіональних стратегій розвитку. Наведено етапи здійснення стратегічної екологічної оцінки як одного
з обов’язкових елементів в процесі розробки регіональних стратегій розвитку. Систематизовано
методичний інструментарій розробки стратегій соціально-економічного розвитку територій.
Обґрунтовано напрями вдосконалення стратегічного планування в умовах сучасних реалій
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Особенности применения smart-подхода при разработке стратегий социальноэкономического развития территорий
В статье исследованы особенности применения smart-подхода при разработке стратегий
социально-экономического развития территорий с учетом отечественного и мирового опыта. Приведена
характеристика принципов стратегического планирования социально-экономического развития
территорий. Идентифицированы подходы к интерпретации этапов стратегического планирования
социально-экономического развития территорий. Определены особенности применения smartспециализаций в процессе разработки региональных стратегий развития. Приведены этапы
осуществления стратегической экологической оценки как одного из обязательных элементов в процессе
разработки региональных стратегий развития. Систематизирован методический инструментарий
разработки стратегий социально-экономического развития территорий. Обоснованы направления
совершенствования стратегического планирования в условиях современных реалий.
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Постановка проблеми. В умовах формування інноваційної моделі економіки
стратегічне управління розвитком територій набуває виключно актуального
значення. Проголошений Україною курс щодо децентралізації влади та управління
обумовлює необхідність формування та реалізації стратегій розвитку територій, які
б дозволяли найбільш ефективно використовувати наявні ресурси, враховувати
поточні та перспективні потреби населення конкретного регіону чи населеного
пункту, забезпечувати синергетичний ефект від взаємодії усіх зацікавлених сторін в
процесі реалізації територіальних пріоритетів соціально-економічного розвитку.
Стратегічне планування на місцевому рівні дозволяє більш чітко зрозуміти наявні
конкурентні переваги території, визначити слабкі місця та способи мінімізації
___________
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негативного впливу внутрішніх та зовнішніх чинників, зосередити увагу на розвитку
тих аспектів діяльності, які здатні пришвидшити процес запровадження інновацій у
всіх сферах економіки і суспільного життя. Тобто, процес стратегічного планування
розвитку територій повинен відбуватися із застосуванням smart-спеціалізацій.
Під час підготовки регіональних стратегій розвитку на період 2021-2027
років, зважаючи на укладену Україною Угоду про асоціацію з Європейським
Союзом, впровадження
smart-спеціалізацій визнано однією із законодавчо
регламентованих вимог. Саме тому виникає нагальна необхідність ґрунтовного
вивчення особливостей застосування smart-підходу під час розробки стратегій
соціально-економічного розвитку територій, застосування дієвої методології та
ефективного інструментарію в процесі формування проектів стратегій та планів їх
реалізації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різноманітні теоретикометодологічні та практично-прикладні аспекти стратегічного планування, формування
та реалізації стратегій регіонального розвитку є предметом вивчення багатьох
науковців і фахівців-практиків. Так, Седікова І.О., Козак К.Б., Агеєва І.М. ґрунтовно
вивчають питання щодо особливостей формування стратегій соціально-економічного
розвитку регіонів [20]. Шевчук О.Ю. досліджує тенденції та проблеми у сфері
стратегічного управління соціально-економічним розвитком малих і середніх міст [25].
Федулова Л.І. акцентує увагу на необхідності розвитку високотехнологічного сектору
промисловості як стратегічного напряму посилення соціально-економічного розвитку
України [24]. Методологічні засади стратегічного планування в системі державного
управління соціально-економічним розвитком територій розкриває Сментина Н.В. [21],
а інструментарій реалізації процесу стратегічного планування соціально-економічного
розвитку систематизує Головня О.М. [5]. Тяжкороб І.В. приділяє увагу визначенню
стратегічних цілей та пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку
регіону [22]. Башинська І.О. акцентує увагу на особливостях застосування smartпідходу за сучасних умов [1].
Особливий практичний інтерес становлять дослідження, присвячені вивченню
конкретних інструментів стратегічного планування та розробки стратегій соціальноекономічного розвитку. Зокрема, Уманець Т.В. та Сорговицька Я.Г. детально
розглядають прогнозування як інструмент стратегічного планування соціальноекономічного розвитку територіально-економічних систем [23]. Ваховська М.Ю.
досліджує особливості та сферу застосування АВС-аналізу [3]. Кірнос І.О. [7] та
Кравченко Т.А. [8] визначають перспективи застосування форсайт-досліджень під час
стратегічного планування та розробки стратегій тощо.
Водночас, за сучасних умов, актуалізується необхідність комплексного вивчення
наявного методичного інструментарію стратегічного планування, систематизації етапів
розробки стратегій розвитку територій, вивчення практично-прикладних аспектів
запровадження smart-спеціалізацій та реалізації в процесі стратегічного планування
регіонального розвитку принципів екологічності та ресурсозбереження.
Постановка завдання. Метою дослідження є визначення особливостей,
ідентифікація етапів та порівняльний аналіз методичного інструментарію розробки
стратегій соціально-економічного розвитку територій та обґрунтування пропозицій
щодо удосконалення процесу стратегічного планування з урахуванням світового
досвіду та вітчизняних реалій.
Виклад основного матеріалу. Стратегія являє собою головний інструмент
узгодження співпраці між органами державної влади (всіх рівнів) та організацій
громадянського суспільства для досягнення головних цілей, акцентуючи увагу на
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особливостях регіонального планування, соціально-економічного розвитку регіону
та спрямована на розв’язання його сучасних проблем [20].
В регіональному управлінні розвиток передбачає зміни кількісного та
якісного характеру, які збільшують будь-які параметри системи, що існували
раніше, в економічній, соціальній, екологічній сфері [25].
Цілком погоджуємося з думкою Л.І. Федулової, що у сучасних умовах
основними драйверами розвитку економіки є знання і передові технології, а статус
держав у світовій економічній системі багато в чому визначається здатністю
виробляти високотехнологічні продукти на основі упровадження новітніх
результатів досліджень і розробок [24].
Не можна не відмітити й слушність твердження, що на сьогодні прогресивний
економічний розвиток територіальних громад та регіонів дедалі більшою мірою
залежить не від потенціалу самої території, а від якості та креативності людського
фактора, зокрема, ефективності співпраці між людьми, продуктивності їх
комунікацій,
формування
місцевих
екосистем,
розвитку
креативного
підприємництва [14].
У ефективності виконання стратегічних планів регіонального розвитку
існують певні проблеми, які найчастіше виникають з таких причин: відсутність
системної ієрархії цілей стратегічних планів; відсутність налагоджених механізмів
використання досягнутих результатів попередніх програм в майбутніх проектах;
велика частина пропонованих в стратегіях програмних заходів носить формальний
характер і не відповідає вимогам, що пред'являються до програмних заходів [5].
Серед проблемних аспектів виокремлюють також недостатній зв’язок пріоритетів
розвитку певного регіону із пріоритетами розвитку сусідніх регіонів, що уповільнює
процеси активізації міжрегіонального та транскордонного співробітництва;
нечіткість або ж відсутність механізмів фінансування стратегічних пріоритетів
регіонального розвитку, що не дозволяє визначити порядок і способи фінансування
пріоритетів і, як наслідок, розпорошує обмежені кошти на фінансування завдань, що
не мали прямого впливу на вирішення комплексних, стратегічних проблем
регіонального розвитку [22].
Необхідно відзначити, що існуюча в Україні практика розробки стратегічних
документів суттєво видозмінювалася й збагачувалася, у тому числі за рахунок
імплементації кращого світового досвіду. Проте, існують і спільні принципи, риси
та закономірності, які можуть бути застосовані під час формування стратегій.
Так, до принципів стратегічного планування соціально-економічного
розвитку територій відносять: загальні (всебічного аналізу, адекватності,
пріоритетності, системності, контрольованості), спеціальні (науковості, гнучкості,
результативності, цілісності, об’єктивності) та принципи партнерства (прозорості,
легітимності або консенсусу, залучення громадськості) [21].
Розроблення регіональних стратегій і планів заходів на засадах smartспеціалізації передбачає дотримання таких принципів: інноваційна спрямованість,
відкритість, паритетність, координація, доповнюваність, диверсифікація, вузька
спеціалізація [16].
Як правило, науковці розрізняють визначену послідовність етапів
стратегічного планування соціально-економічного розвитку територій, проте
інтерпретація змісту цих етапів дещо варіюється (табл. 1). Найчастіше
виокремлюють підготовчий етап (передбачає аналіз передумов, чинників
зовнішнього та внутрішнього середовища), основний етап (безпосередня розробка
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стратегії) та етап реалізації (включаючи контроль, оцінювання та моніторинг
стратегії, а також внесення відповідних коригуючих заходів у разі необхідності).
Таблиця 1 – Підходи до інтерпретації етапів стратегічного планування
соціально-економічного розвитку територій
Автор /
джерело
Ніколенко Г.О.
[13]
Сментина Н.В.
[21]
Бойко А. [2]

Полеся В.М.,
Гавура О.П.
[15]

Іванова А.І. [6]

Гаман М.В. [4]

Проект
Європейського
Союзу
«Підтримка
політики
регіонального
розвитку
України» [11]

Характеристика етапів стратегічного планування
1. Аналіз та оцінка внутрішнього та зовнішнього середовища регіону.
2. Опрацювання концепції розвитку місії, системи, цілей.
3. Визначення інструментів реалізації стратегії.
1. Підготовчий етап (діагностичний аналіз екзогенного та ендогенного
середовища).
2. Основний етап (стратегічне планування).
3. Заключний етап (реалізація, оцінка, контроль).
Постійний поетапний процес визначення поточного стану та тенденцій
розвитку об’єкта; бажаного стану, умов та якості розвитку; напрямів та
шляхів досягнення бажаного стану; відповідальних виконавців і
необхідних економічних ресурсів; моніторингу реалізації стратегічних
та оперативних цілей і внесення за його результатами змін до Стратегії
регіонального розвитку.
1. Оцінка досягнутого рівня й особливостей соціально-економічного
розвитку території, проведення аналізу ресурсної бази.
2. Формування концепції розвитку економіки регіону, вироблення
сценаріїв модернізації територіального господарства з метою адаптації
останнього до нової системи міжрегіональних зв’язків та
взаємовідносин.
3. Вибір й обґрунтування напрямків розвитку регіону.
Інформаційне забезпечення, визначення стратегічних напрямів
розвитку, цілевстановлення, аналіз поточної ситуації, розробка стратегії,
розробка стратегічних планів і програм, контроль реалізації
стратегічного плану, оцінка ефективності стратегічного планування.
Узгодження групових інтересів регіональної спільноти; аналіз реальних
ресурсів,
обмежень
і
сприятливих
(потенційних)
факторів;
обґрунтування реальних завдань і цілей; формування програм і планів
дій, координуючих заходів адміністрації регіону.
1. Формування стратегічної платформи (соціально-економічний аналіз,
ключові внутрішні і зовнішні чинники (SWOT-аналіз), стратегічне
фокусування (визначення переваг), концепція (бачення) розвитку,
стратегічні цілі розвитку).
2. Розробка компонентних планів (соціальний розвиток, економічний
розвиток, захист довкілля).
3. Рамки реалізації (план реалізації, фінансовий план, план моніторингу
і оцінки, план зміцнення спроможності).
Одночасно забезпечується гармонізація зі стратегіями і планами вищого
рівня, просторовим плануванням.

Джерело: узагальнено авторами.

Необхідно констатувати, що домінуючими відмінними рисами процесу
розробки стратегій регіонального розвитку у даний час виступають: інтегрованість,
смартизація, екологічність, ресурсоефективність.
Інтегрованість регіонального розвитку розглядається у двох вимірах:
горизонтальному та вертикальному [11] (рис. 1). Також, інтегрований підхід
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Вертикальна інтегрованість

інтерпретується як поєднання секторальної (галузевої), територіальної (просторової)
та управлінської складових державної регіональної політики [16].
Узгодження регіональних планів
розвитку з ієрархічно вищим
системами – державними стратегіями
і програмами (державна стратегія
регіонального розвитку, галузеві
стратегії і плани, державні цільові
програми, бюджетні програми)

Інтегрований
регіональний розвиток

Інтегрованість компонентів стратегії
(економічний розвиток, соціальний
розвиток, надання публічних послуг та
інфраструктура, захист навколишнього
середовища та природних ресурсів) та
інтегрованість галузей (міжгалузевий
підхід замість галузевого підходу)

Горизонтальна інтегрованість
Рисунок 1 – Виміри інтегрованості регіонального розвитку
Джерело: побудовано на основі [11].

Відповідно до чинного законодавства, smart-спеціалізація являє собою підхід,
що передбачає аргументоване визначення суб'єктами регіонального розвитку в
рамках регіональної стратегії окремих стратегічних цілей та завдань щодо розвитку
видів економічної діяльності, які мають інноваційний потенціал з урахуванням
конкурентних переваг регіону та сприяють трансформації секторів економіки в
більш ефективні [16].
В процесі підготовки регіональних стратегій розвитку на період 2021-2027
років не менше, ніж одна стратегічна ціль кожної стратегії повинна визначатися на
засадах smart-спеціалізації. В контексті визначення такої цілі (цілей) винятково
важливе значення має залучення широкого кола стейкхолдерів (представників
бізнес-структур, наукової спільноти, громадських організацій, агенцій регіонального
розвитку тощо) та налагодження конструктивного діалогу з ними.
Визначенню однієї або декількох smart-спеціалізацій для конкретного регіону
повинні передувати ґрунтовний аналіз поточної ситуації, наявності природних
ресурсів,
трудового,
матеріально-ресурсного,
виробничого,
фінансового
потенціалів, оцінювання сильних і слабких сторін території з використанням методу
SWOT-аналізу, застосування науково обґрунтованих методик прогнозування
ключових соціально-економічних показників розвитку територій.
Як відзначає І.О. Башинська, формувати цілі щодо смартизації необхідно так,
щоб вони були стратегічними, мали визначені критерії оцінювання, були
адаптивними, мали можливість переглядатися та коригуватися, а також мали чіткі
часові межі [1].
Також, під час розробки стратегій регіонального розвитку на даний час
обов’язковим є проведення стратегічної екологічної оцінки. Метою такої оцінки є
сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки
життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних
вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування [17].
Процес проведення стратегічної екологічної оцінки включає такі етапи (рис. 2).
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І. Визначення обсягу стратегічної
екологічної оцінки

ІІ. Складання звіту про стратегічну
екологічну оцінку

ІV. Врахування звіту про
стратегічну екологічну оцінку,
результатів громадського
обговорення та консультацій

ІІІ. Проведення громадського
обговорення та консультацій (у т.ч.
транскордонних)

V. Інформування про затвердження
документа державного планування

VІ. Моніторинг наслідків
виконання документа державного
планування для довкілля, у т.ч. для
здоров’я населення

Рисунок 2 – Етапи здійснення стратегічної екологічної оцінки
Джерело: побудовано на основі [17].

Під час моніторингу виконання документа державного планування
рекомендується застосовувати відповідні індикатори, такі як: забруднення повітря,
водні ресурси, озеленення, енергетика, відходи, здоров’я населення, екологічне
управління [10, с. 33-34].
До «портфелю» інструментів визначення цільових пріоритетів розвитку
регіону входять такі методи їх визначення: експертні оцінки, розрахунок окремих
економічних показників, розрахунок інтегрального показника, економікоматематичні моделі (функції), побудова економічних таблиць (матриць, шкал) [22].
Необхідно підкреслити, що якість розробки стратегій регіонального розвитку
значною мірою залежить від ефективності застосування сучасного методичного
інструментарію. Найбільш поширені методи систематизовано в табл. 2.
Таблиця 2 – Методичний інструментарій розробки стратегій соціальноекономічного розвитку територій
Метод
SWOT-аналіз
PEST-аналіз
PESTEL-аналіз
PESTLIEDаналіз
STEEPLEаналіз
SLEPT-аналіз

Характеристика методу
Аналіз сильних і слабких сторін внутрішнього середовища, загроз і
можливостей зовнішнього середовища.
Здійснюється аналіз політичних, економічних, соціально-культурних та
технологічних чинників [11].
Аналізу підлягають політичні, економічні, соціологічні, технологічні,
правові, екологічні фактори [11].
Вивчаються політичні, економічні, соціальні, технологічні, юридичні,
міжнародні, екологічні, демографічні фактори [11].
Досліджуються соціально-демографічні, технологічні, економічні,
екологічні, політичні, правові, етичні фактори [11].
Аналізуються соціальні, правові, економічні, політичні, технологічні
фактори [11].

17

ISSN 2663-1636 (р) ISSN 2663-1644 (o)

Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки, 2019, вип. 3(36)

Продовження таблиці 2
Екстраполяція
Моделювання
Експертні
оцінки

Аналіз
сценаріїв
Аналіз ризиків

АВС-аналіз

Бенчмаркінг

Форсайт-метод

Вивчення минулого та сучасного розвитку об’єкта і перенесення
закономірностей цього розвитку на майбутнє [23].
Дослідження пошукових і нормативних моделей прогнозованого об’єкта
у світлі очікуваних або окреслених змін його стану [23].
Залучення експертів (компетентних фахівців предметної області) до
моделювання ситуації, пов’язаної із аналізом соціально-економічного
стану регіону, визначення об’єктів та оцінювання їх характеристик,
взаємозв’язків і властивостей. Механізми обробки результатів
експертних оцінок залежать від природи досліджуваних факторів, типу
шкали результатів, потрібних точності і оперативності, можуть
використовуватися як кількісні, так якісні способи обробки [19].
Використовує декомпозицію задач прогнозування з урахуванням
експертних оцінок та подальше формування множини сценаріїв
розвитку ситуації, які перекривають множину варіантів можливих у
майбутньому подій [9].
Має на меті встановити гранично допустимий ризик для певного виду
випадків, а для досліджених і відомих факторів ризику – значення
гранично допустимих значень ризику. Розрізняють кількісний та
якісний види аналізу ризиків [18].
Передбачає групування множини об'єктів для виявлення ступеня
виразності певного критерію серед елементів цієї множини (група А
об’єднує 20% елементів множини об'єктів із найвищим ступенем
виразності критерію (пріоритетна група); група В – 30% елементів із
меншим ступенем виразності критерію; група С – 50% елементів, у яких
ступінь виразності критерію найменший); відсоткове співвідношення в
групах розподіляється за законом Парето «20/80» [3].
Метод отримання конкурентних переваг або інструмент підвищення
конкурентоспроможності суб’єкта за рахунок систематичного,
безперервного пошуку, вивчення та адаптації до власних умов
найкращих методів здійснення процесів, за допомогою чого
задовольняються потреби ринку та підвищується ефективність
діяльності, що сприяє стабільному розвитку в умовах нестійкого
зовнішнього середовища [12].
Націлений на підтримку прийняття стратегічних рішень шляхом
підготовки й створення альтернативних сценаріїв розвитку, у яких
кожен варіант майбутнього залежить від рішень, які приймаються
сьогодні. Він є комплексним і передбачає використання багатьох
традиційних і нових методів: розробка майбутнього, аналіз глобальних
трендів, мультикритерійний аналіз, аналіз взаємних впливів, SWOTаналіз, екстраполяція трендів, картування технологій, картування
стейкхолдерів, суспільні панелі, моделювання та симуляція,
сценарування та зворотне сценарування, мозкові штурми, експертні
панелі, метод Дельфі, виділення ключових технологій, випробовування,
ігри, огляд джерел, сканування джерел, бібліографічний аналіз [7; 8].

Джерело: узагальнено авторами.

Кожен з наведених методів має відповідні переваги, недоліки та визначену
сферу застосування. Вважаємо, що реалізацію найбільш оптимального підходу в
процесі стратегічного планування можливо забезпечити на основі поєднання низки
кількісних і якісних методів, комплексного характеру проведеної оцінки.
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Таким чином, до напрямів забезпечення ефективності розробки стратегій
соціально-економічного розвитку територій у сучасних умовах доцільно віднести:
− чітке дотримання законодавчо визначених вимог та методичних рекомендацій
в процесі розроблення та реалізації стратегії;
− дотримання під час розробки стратегій принципів науковості, комплексності,
цілеорієнтованості, ресурсоефективності та екологічності;
− ґрунтовний аналіз наявного потенціалу соціально-економічного розвитку
конкретної території;
− ідентифікація існуючих конкурентних переваг території, визначення
потенційних напрямів міжрегіонального співробітництва;
− налагодження взаємовигідної співпраці з усіма стейкхолдерами, включаючи
представників бізнесу, наукових та освітніх установ, агенцій регіонального розвитку,
громадських організацій та інших зацікавлених сторін;
− широке використання в процесі розроблення стратегій сучасного
методичного інструментарію (методів SWOT-аналізу, PEST-аналізу, оцінки ризиків,
прогнозування, бенчмаркінгу, аналізу сценаріїв, форсайт-досліджень та ін.);
− обов’язковість визначення в процесі розроблення стратегій однієї або
декількох smart-спеціалізацій, які спрямовані на інноваційний розвиток конкретної
території та здатні забезпечити найбільш ефективне використання наявних
конкурентних переваг;
− приділення особливої уваги розробці та реалізації проектів, широке
запровадження методів та інструментів проектного менеджменту;
− забезпечення практичної орієнтованості стратегічних документів, чіткої
узгодженості стратегічних завдань та операційних програмних документів;
− врахування потенційних джерел залучення і розширення інвестицій у
розвиток територій;
− забезпечення чіткої відповідності між стратегіями та планами і програмами їх
реалізації;
− дотримання принципу забезпечення інформаційної прозорості та всіх етапах
розробки і реалізації стратегії, контролю й моніторингу за її результатами;
− забезпечення взаємоузгодженості регіональних стратегій із державними
стратегічними документами;
− обов’язковість проведення стратегічної екологічної оцінки та забезпечення її
комплексного характеру.
Висновки та перспективи подальших досліджень. За результатами
проведеного аналізу існуючих підходів до розроблення стратегій соціальноекономічного розвитку територій можна констатувати, що в останні роки підхід до
здійснення даного процесу суттєво змінився та модернізувався, переважно, за рахунок
імплементації методичних рекомендацій Європейського Союзу. Найбільш суттєві зміни
полягають у необхідності застосування smart-спеціалізацій, обов’язковості проведення
стратегічної екологічної оцінки, широких консультацій із громадськістю, повної
інформаційної відкритості процесу формування стратегій на всіх етапах. Особлива роль
у процесі розроблення регіональних стратегій належить раціональному використанню
сучасного методичного інструментарію стратегічного планування. До найбільш
поширених методів можна віднести: SWOT-аналіз, PEST-аналіз (дещо рідше –
PESTEL-аналіз, PESTLIED-аналіз, STEEPLE-аналіз, SLEPT-аналіз), експертні оцінки,
аналіз сценаріїв, моделювання, прогнозування, екстраполяцію, аналіз ризиків, АВСаналіз, бенчмаркінг, форсайт-методи. В процесі розроблення регіональних стратегій
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доцільно застосовувати комплексний підхід із використанням як кількісних, так і
якісних методів.
Перспективи подальших досліджень у даному напрямі полягають у необхідності
подальшого ґрунтовного вивчення кращих європейських практик та методичного
інструментарію стратегічного планування, розроблення практично орієнтованих
методичних рекомендацій щодо застосування провідного зарубіжного досвіду у сфері
контролю за реалізацією стратегічних документів, оцінки соціальної, економічної та
екологічної ефективності їх реалізації, системного моніторингу за процесом реалізації
стратегій. Особливу увагу у подальших наукових пошуках варто приділяти також
питанню обґрунтування шляхів оптимізації використання ресурсів (в умовах суттєвої їх
обмеженості, яка зростає прискореними темпами), екологічності проектів, що
реалізуються у межах конкретних територій, запровадження енергоощадливих
технологій в процесі розробки та реалізації стратегій.
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The Peculiarities of Application of Smart-approach in Developing the Strategies for
Socio-economic Development of Territories
The paper is devoted to the substantiation of the peculiarities of smart-approach using in the development
of strategies for socio-economic development of territories, taking into account domestic and international
experience. Strategic planning at the local level allows a better understanding of the competitive advantages of
the territory, identify weaknesses and ways to minimize the negative impact of internal and external factors,
focus on the development of those aspects of activities that can accelerate innovation in all spheres of economy
and society.
The purpose of the research is to identify features, stages and comparative analysis of methodological
tools of developing strategies for socio-economic development of territories and substantiate proposals for
improving the process of strategic planning, taking into account international experience and domestic realities.
The characteristics of the principles of strategic planning of socio-economic development of territories are
given. The approaches to the interpretation of the stages of strategic planning of socio-economic development of
territories are identified. The expediency of ensuring horizontal and vertical integration of regional development
is stated. It was marked out, that the dominant features of the process of developing regional development
strategies at present stage are: integration, smartization, environmental friendliness, resource efficiency. The
peculiarities of application of smart-specializations in the process of development of regional strategies are
determined. The stages of implementation of strategic environmental assessment as one of the obligatory
element in the process of development of regional strategies are given. The methodical tools of development of
strategies of socio-economic development of territories are systematized. The directions of improvement of
strategic planning in the conditions of modern realities are substantiated.
strategy, socio-economic development, smart approach, smart specialization, territory, strategic planning,
strategy development tools, strategic environmental assessment
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